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Abstract 
Creating a sustainable society is a challenge and everyone needs to be involved in creating it. 
Within the construction industry, there are organizations with many different approaches, but 
most organizations communicate sustainability reports that provide answers to similar 
questions. Giving answers to similar questions means that organizations' sustainability reports 
will become more and more similar. Homogenization is explained by institutional theory, 
which means that organizations belonging to the same industry will mimic each other as they 
are influenced by powerful forces from outside the organization. There are, however, 
contradictions that emphasize that although organizations will mimic each other, 
organizations do not look the same over time because they are constantly evolving. 
Mechanisms can lead to homogenization, but the same mechanisms can also lead to 
differentiation. The purpose of this paper is to increase the knowledge of how the 
homogenization of sustainability reports in the Swedish construction industry looks like. A 
qualitative approach is applied to fulfil the purpose. Sustainability reports from four 
companies in the construction industry are analyzed by using a qualitative content analysis. 
The conclusion of this study is that homogenization is found in some parts of the reports, but 
not in others. The four companies write about the same things, and are thereby homogenic, 
but differ in how much they write about these things. The study also shows that the context in 
which companies are in influence their actions. If homogenization is found or not can be 
explained by the organization's own organizational filter. 
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1. Inledning 
 

I följande avsnitt presenteras undersökningens bakgrund och problematisering för att ge 
läsaren förståelse för studiens problemområde. Problemdiskussionen mynnar ut i 
undersökningens frågeställning, syfte samt teoretiska bidrag.  

 

1.1 Bakgrund 
Globalisering knyter samman samhällen över hela världen och skapar beroendeförhållanden 
(Nationalencyklopedin, 2017b). För att en organisation ska överleva på marknaden är den 
beroende av att deras intressenter ser dem som legitima. För att ses som legitim måste 
organisationen uppfylla intressenternas krav och förväntningar (Jonäll & Rimmel, 2010). 
Intressenter kan exempelvis vara aktieägare, kunder, leverantörer, långivare och anställda 
(Nationalencyklopedin, 2017a). En organisations intressenter är enligt Freeman (2010) alla 
människor, det vill säga både grupper och individer, som påverkas av samt kan påverka 
organisationen.  
 

Resultatet av att organisationers komplexitet ökar, är att allmänheten ställer högre krav på 
företagens sociala ansvar och hur företagen rapporterar om det (Bashtovaya, 2014). Företag 
kan visa att de arbetar med ansvar genom corporate social responsibility (CSR) (Borglund et 
al. 2012), som handlar om att visa hur företag arbetar med ekonomiska, miljömässiga och 
sociala aspekter (Jones, Comfort & Hillier, 2006). Företagens ekonomiska ansvar går ut på att 
ta ansvar inför aktieägarna genom att tjäna så mycket pengar som möjligt och genom det 
bibehålla den finansiella ställningen, samt ge avkastning på det investerade kapitalet. 
Miljömässigt ansvarstagande utgår istället från att undgå en negativ påverkan på 
naturresurser och planeten genom det sättet som verksamheten bedrivs. Slutligen innebär 
socialt ansvarstagande att ta hänsyn till hela samhället och bedriva sin verksamhet på ett sätt 
som värnar för alla samhällsmedborgares hälsa och välbefinnande (Grankvist, 2012).  
 
Debatten kring företags ansvar utöver det som står i lag har ökat sedan millennieskiftet och 
de företag som tar ett större miljömässigt och socialt ansvar har blivit fler (Borglund et al. 
2012). Det har skett en markant ökning av hållbarhetskommunikation senaste åren 
(Grafström, Göthberg & Windell, 2015) och det har visat sig genom att allt fler väljer att 
tillhandahålla hållbarhetsredovisningar (Borglund et al. 2012). Hållbarhetsredovisning är en 
översättning av engelskans sustainability reporting (Frostenson, Helin & Sandström, 2015) 
och innehåller information om hur organisationen tar ansvar för det ekonomiska, 
miljömässiga och sociala (Jones, Comfort & Hillier, 2006). I hållbarhetsrapporterna kan 
organisationen informera intressenterna om vilka framgångar och misslyckanden som funnits 
under året, samt även visa deras engagemang (Weber & Marley, 2012). Spridningen av 
hållbarhetsredovisningar kan ses som ett svar på att institutioner och juridiska ramverk inte 
räcker till för att hantera konsekvenserna av exempelvis globala miljöförändringar. Att 
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företag producerar hållbarhetsredovisningar kan leda till att fler arbetar med hållbarhet 
(Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Williams (2014) menar att fler och fler företag 
kommer övertalas att delta i CSR och bidra till ett mer hållbart samhälle.  
 
Att skapa ett hållbart samhälle är en utmaning och alla behöver vara med för att skapa det 
(Williams, 2014). Hållbarhet är en viktig fråga inom många branscher, varav en av dem är 
byggbranschen (Zuo, Zillante, Wilson, Davidson & Pullen, 2012). Sverige befinner sig i en 
byggboom och det är speciellt bristen på bostäder som är den bakomliggande faktorn. 
Branschen har en stark positiv utveckling och det påbörjas fler byggprojekt än förväntat 
(Byggindustrin, 2017). Redan år 2012 skrev Byggindustrin en artikel om att byggsektorn kan 
vara halva lösningen på miljöfrågan om klimatförändringar och miljöhot. Byggbranschen står 
för en stor del av miljöbelastningen och den viktigaste frågan för branschen är 
energianvändningen (Byggindustrin, 2012). Även om det kan ses som en överdrift att 
byggsektorn skulle vara halva lösningen på miljöfrågan, anser Williams (2014) att för att få 
ett hållbarare samhälle i längden behöver alla hjälpas åt.  

1.2 Problematisering 
Inom byggbranschen finns det organisationer med många olika inriktningar, men de flesta 
organisationerna kommunicerar hållbarhetsredovisningar som ger svar på liknande frågor 
(Evangelinos, Skouloudis, Jones, Isaac, & Sfakianaki, 2016). Att ge svar på liknande frågor 
innebär att organisationers hållbarhetsredovisningar kommer bli mer och mer lika varandra. 
Att organisationer kommer bli allt mer lika varandra hävdar Eriksson-Zetterquist (2009) 
beror på att det pågår en ständig interaktion mellan organisationer inom samma 
organisationsfält. Homogeniseringen förklaras utifrån institutionell teori som enligt Meyer 
och Rowan (1977) innebär att organisationer som ingår i samma bransch kommer efterlikna 
varandra genom att mäktiga krafter utifrån påverkar. Att organisationer kommer efterlikna 
varandra motsätter sig dock Dacin, Goodstein och Scott (2002) som betonar att 
organisationer inte ser likadana ut över tid, utan är under ständig utveckling. Homogenisering 
ifrågasätts även av Beckert (2010) som undersökte olika mekanismer som påverkar hur 
organisationer förändras. Han motsatte sig tanken att mekanismer endast kan leda till 
homogenisering och menade att samma mekanismer likväl kan leda till differentiering 
(Beckert, 2010). Eftersom den kontext som en organisation verkar inom kan förändras, gör 
det att organisationen kan behöva förändras och i och med det kan även institutionen 
förändras. Både institutionell förändring och organisationsförändring är en effekt av 
interaktion mellan olika sociala aktörer (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). 
 
Zuo et al. (2012) undersökte de 50 största internationella byggföretagen och visade att 
hållbarhetsrapporterna innehåller väldigt detaljerad information som avslöjar mycket om hur 
företagen arbetar med hållbarhetsområden. Schultz & Wehmeier (2010) hävdar dock att hur 
organisationer använder och förstår CSR kan variera mellan organisationer. Det beror på att 
institutionaliseringen av CSR befinner sig på en makro-nivå och kommer påverka på mikro-
nivå när CSR tolkas av organisationer. I och med att varje organisation på mikro-nivå gör 
egna tolkningar blir tolkningen av CSR inte helt lika mellan organisationer. Dock menar 
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DiMaggio och Powell (1983) att organisationer över tid handlar mer och mer lika, vilket 
uppkommer genom en process som kallas isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 
Processen gör att organisationer som får utstå samma förhållanden kommer efterlikna 
varandra. Isomorfism går därmed ut på att det finns krafter som tvingar en organisation att 
efterlikna strukturer som andra organisationer i samma miljö har (Currie, 2012). En 
motsättning framförs av Gatti och Seele (2015) som anser att beroende på formella och 
informella krav som finns i omgivningen kommer CSR-information framföras olika. 
O´Connor och Gronewold (2013) menar att vad som skrivs i hållbarhetsredovisningen även 
kan bero på vilken ställning organisationen har inom branschen.  
 
Institutionell teori ger förklaring till varför organisationer agerar som de gör (Dacin, 
Goodstein & Scott, 2002), vilket skulle kunna förklara varför fler och fler väljer att 
hållbarhetsredovisa (Zuo et al. 2012). Dowling och Pfeffer (1975) menar att om 
organisationer inte uppträder som de förväntas uppträda kan det leda till påtryckningar från 
omgivningen. Organisationen får då inte den legitimitet som önskas. Tan, Shao och Li (2013) 
visar däremot att om organisationen väljer att inte följa strömmen och istället sticka ut för att 
få konkurrensfördelar, inte behöver leda till att legitimiteten minskar. Thornton (2002) hävdar 
dock att om organisationen tillämpar strategier som bör användas enligt dominanta logiker i 
sin omgivning ökar dess legitimitet och konkurrenskraft.  
 
Logiker innebär symboliska konstruktioner för hur organisationer kan agera. Beroende på 
vilka logiker som finns i samhället påverkar det vad organisationer gör genom att de visar 
vilka principer och metoder som organisationer bör förhålla sig till (Friedland & Alford, 
1991). De institutionella logikerna, som återfinns på makro-nivå (Thornton, Ocasio & 
Lounsbury, 2012) skapar påtryckningar för hur organisationer bör agera (Thornton, 2002). 
Logikerna kommer i sin tur påverka organisationer och individer på mikro-nivå genom att 
organisationer tolkar logikerna utifrån sin egna identitet och kontext (Thornton, Ocasio & 
Lounsbury, 2012).  
 
Organisationer som befinner sig i samma miljö och får utstå samma påtryckningar ingår i ett 
organisationsfält (DiMaggio & Powell, 1983). Trots att organisationer inom samma 
organisationsfält får utstå samma institutionella påtryckningar kan det inom organisationsfält 
uppstå heterogenitet, eftersom organisationer har olika storlek och verkar inom olika 
geografiska fält (Greenwood, Hinings & Whetten, 2014). Organisatoriska skillnader kan 
också vara en orsak (O´Connor & Gronewold, 2013). Tan, Shao och Li (2013) visade dock 
att centrala organisationer kan påverka organisationsfältet mer än övriga organisationer, som 
istället följer efter riktningen som den centrala organisationen har. Centrala organisationer 
kan därmed forma den institutionella miljön. Ytterligare forskning, av Gatti och Seele (2015), 
utgick från tanken bakom institutionalism och undersökte om det fanns skillnader mellan 
länder och branscher inom CSR. Likheter kunde identifieras mellan de företag som ingick i 
samma bransch. Dock framför författarna att trots att de kunde finna likheter inom branscher 
kunde de inte med säkerhet dra slutsatsen att vissa områden inom CSR berördes mer än andra 
för specifika branscher.  
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Wooten och Hoffman konstaterade redan 2008 att tidigare forskning allmänt har fokuserat på 
vad ett medlemskap inom ett organisationsfält ger organisationen, samt hur det stod i motsats 
till att aktörer inom fältet blivit mer lika varandra (Wooten & Hoffman, 2008). Forskning 
inom logiker har fokuserat på likheter och skillnader inom organisationsfält (Greenwood, 
Hinings & Whetten, 2014; O´Connor & Gronewold, 2013; Gatti & Seele, 2015), samt att 
centrala organisationer kan påverka övriga organisationer (Tan, Shao & Li, 2013). 
Institutionell teori säger att organisationer bör agera på liknande sätt (Meyer & Rowan, 
1977), men forskningen belyser att egna tolkningar görs av organisationer kring CSR 
(Schultz & Wehmeier, 2010; Gatti & Seele, 2015; O´Connor & Gronewold, 2013). Utöver 
Wooten och Hoffman (2008) undersökte Greenwood, Hinings och Whetten (2014) 
forskningsläget inom institutionell teori och fann att för lite fokus legat på organisationsnivå 
för att förstå organisationer, utan väldigt mycket av forskningen berör istället institutioner 
och institutionella processer inom organisatoriska fält. De föreslår därför att mer fokus bör 
läggas på organisationsnivå för att få en ökad förståelse för organisationer och hur de 
fungerar. Weber och Marley (2012) föreslår att framtida forskning bör koncentrera sig på 
specifika branscher.  
 
Genom hållbarhetsredovisning kan organisationer kommunicera ut deras arbete med CSR och 
som tidigare framförts går det att finna både likheter och skillnader mellan organisationer i 
deras kommunikation. Det borde därför gå att identifiera områden där homogenitet återfinns 
och det går då att ställa sig frågande kring om den CSR-logik som finns inom branschen 
skiljer sig från den som finns inom varje enskild organisation. Det leder vidare till studiens 
frågeställning. 

1.3 Frågeställning  
Hur ser homogeniteten av hållbarhetsredovisning ut inom byggbranschen i Sverige?  

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att få ökad förståelse för homogeniteten i Sverige. Genom att 
studera det kommer undersökningen ge förståelse för hur homogeniteten ser ut och om det 
finns säregna drag för enskilda organisationer inom byggbranschen i hur de skriver i sina 
hållbarhetsredovisningar. Studien ämnar därmed också att undersöka om det finns en 
homogenisering eller inte i vad företagen kommunicerar i deras hållbarhetsredovisningar. I 
den här studien definieras “vad” som vad företagen skriver om för teman och “hur” definieras 
som hur omfattande och detaljerad informationen som ges är. 
  
Studiens teoretiska bidrag ämnar ge ökad förståelse för homogeniseringen inom 
hållbarhetsredovisning på organisationsnivå och genom det bidra till gapet som finns inom 
forskning om institutionell teori på organisationsnivå, med stöd i vad Greenwood, Hinings 
och Whetten (2014) rekommenderar. Genom att undersöka en specifik bransch i Sverige 
bidrar studien till ökad förståelse för hur homogeniseringen ser ut inom en bransch och bidrar 
därmed till gapet, som Weber och Marley (2012) menar finns inom forskning på branschnivå.   



 5  

2. Teoretisk referensram 
 

I kommande avsnitt presenteras teori som förklarar viktiga begrepp och dess relation. 
Begreppen som berörs är CSR, nyinstitutionell teori och logiker. CSR-kapitlet behandlar hur 
CSR framställs i hållbarhetsredovisningar och hur legitimitet kan uppnås. Nyinstitutionell 
teori beskriver hur organisationer i samma organisationsfält påverkas av institutionella 
påtryckningar, samt hur organisationer blir mer lika varandra genom isomorfism. Därefter 
förklaras logiker för att få en ytterligare förståelse för vad som påverkar organisationer och 
hur de kan agera. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av teorin och en analysmodell 
över hur begreppen inom den teoretiska referensramen hänger ihop. CSR-kapitlet används 
endast som en förståelse för den valda empirin samt varför organisationer producerar 
hållbarhetsredovisningar, kapitlet kommer därför inte användas för analys i senare avsnitt.  

 

2.1 CSR 
Begreppet CSR går ut på att organisationer inte bara har ett ansvar för den egna 
verksamheten utan även ett ansvar för sin påverkan på samhället samt miljön (Borglund et al. 
2012) och då ha ett långsiktigt perspektiv i sitt arbete (Grankvist, 2012). Trots att debatten 
har ökat på senare år berördes socialt ansvar i debatter redan på 1950-talet. Ett genomgående 
tema i debatterna är företagens roll i samhället (Borglund et al. 2012) och 
hållbarhetsredovisning har blivit en etablerad del i näringslivet (Frostenson, Helin & 
Sandström, 2015).  
 
Europeiska kommissionens (2011) definition av CSR är företags ansvar för deras påverkan på 
samhället. För att uppnå definitionen av CSR menar Kommissionen att organisationer i sina 
processer, strategier och kärnvärden måste integrera frågor som berör det miljömässiga, 
sociala, etiska samt mänskliga rättigheter och ta hänsyn till konsumenters åsikter. Målet med 
CSR är att maximera ett gemensamt värde för hela samhället och inte endast för ägare. Ett 
långsiktigt perspektiv rekommenderas för CSR för att på så sätt uppnå det gemensamma 
värdet och då erbjuda produkter, tjänster och strukturer som ökar välbefinnandet i samhället. 
Beroende av ett företags storlek och typ av verksamhet kommer processen med CSR vara 
olika. Större företag samt företag vars verksamhet har en stor påverkan på samhället kan 
krävas att arbeta mer komplext med CSR (Europeiska kommissionen, 2011). 
 
Hur företag arbetar med CSR varierar mellan olika branscher, vilket gör att det är avgörande 
att tänka på vilken bransch ett företag tillhör när deras arbete med CSR utvärderas. I och med 
att olika branscher har olika stor påverkan på det sociala och miljömässiga gör det att olika 
branscher inte medför lika mycket risk. Beroende på vilka risker en bransch medför, kommer 
det påverka vilka problem, principer och värden som är viktiga att behandla i CSR-arbetet 
(Gatti & Seele, 2015). Ett företag måste förhålla sig till de normer och förväntningar som 
finns i samhället eftersom företag verkar i en miljö som är socialt konstruerad. Genom att 
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göra det kan de få legitimitet och i sin tur mandat att verka på marknaden (Evangelinos et al. 
2016).  
 
Många organisationer försöker följa normer och uppträda i likhet med vad som är acceptabelt 
beteende inom det samhällssystem de ingår i. När organisationen lyckas med det kan 
organisationen få legitimitet från samhället, men om organisationen inte lyckas bildas 
juridiska, sociala och ekonomiska hot eller påtryckningar mot organisationen (Dowling & 
Pfeffer, 1975). Ett sätt för företag att få legitimitet från samhället är genom 
hållbarhetsredovisningar. I hållbarhetsredovisningen kan företaget visa hur de arbetar för att 
uppnå de förväntningar samt normer som finns i samhället och om ett företags legitimitet är 
hotad kan de ta hjälp av hållbarhetsredovisningen för att bibehålla legitimiteten (Evangelinos 
et al. 2016). Normer och värderingar inom branschen, institutionellt tryck och organisatoriska 
skillnader påverkar därmed hur CSR uttrycks genom hållbarhetsredovisningar (O´Connor & 
Gronewold, 2013). 
 
Företag är således beroende av det sammanhang som de befinner sig i, de påverkas av vad 
som anses vara rätt och fel av omgivningen. Vad som är rätt och fel kan vara klart och tydligt 
nedskrivna eller oskrivna normer som företag behöver anpassa sig till för att uppfylla 
omgivningens förväntningar. Normer tas över tid som en självklarhet och ifrågasätts alltmer 
sällan. Hur väl företag anpassar sig till kraven, och genom det får legitimitet eller inte, har 
betydelse för företagets överlevnad (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Den legitimitet 
som företaget får när de lever upp till intressenterna krav och förväntningar blir som ett 
mandat att verka på marknaden (Borglund et al. 2012).  
 
En svårighet för företag när de ser till intressenternas krav på ansvarstagande är att olika 
intressenter kan ställa olika krav. Det krävs därför att företagen identifierar de intressenter 
som de ser som de viktigaste och vilka krav de har och försöka anpassa sig efter dem 
(Larsson & Ljungdahl, 2008). Det kan då krävas av företagen att de måste skifta mellan olika 
förväntningar. Eftersom förväntningarna, som uppkommer genom ett samspel mellan 
företaget och dess intressenter, inte är statiska utan även förändras blir det desto viktigare att 
deras intressenter identifieras. Då krävs det även att företagen kan förändra sitt ansvar för att 
möta förväntningarna (Borglund et al. 2012).  
 
Zuo et al. (2012) genomförde en innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar på de 50 största 
internationella byggföretagen. De kom fram till att stor uppmärksamhet i rapporterna riktas 
mot att förklara för intressenterna vilka hållbarhetsområden organisationerna arbetat med. 
Allt fler hållbarhetsrapporterar och har insett hur viktigt det är att visa vilka åtaganden som 
gjorts och hur resultaten av hållbarhetsarbetet blivit. Forskningen visar att många företag 
väljer att avslöja väldigt detaljerad information i antingen en egen hållbarhetsrapport eller 
som en integrerad del i årsredovisningen (Zuo et al. 2012). Trots att byggbranschen kan 
innefatta organisationer med olika inriktningar finns det ändå CSR-relaterade frågor som är 
vanligt förekommande bland organisationer inom byggbranschen (Evangelinos et al. 2016).  
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De teman som är återkommande inom byggföretagen är energirelaterade, exempelvis 
energibesparing, energieffektivitet, minskning av växthusgaser och användning av förnybar 
energi (Zuo et al. 2012). Ytterligare vanligt återkommande teman är kundnöjdhet, hantering 
av försörjningskedjan (supply chain management), mångfald och jämställdhet bland de 
anställda, hälso- och säkerhetsåtgärder, utbildning och kompetenshantering samt 
miljöhantering (Evangelinos et al. 2016). Vad företag väljer att kommunicera i 
hållbarhetsredovisningen kan även bero på vilken position företaget har inom branschen, 
regleringar inom branschen och yttre tryck (O´Connor & Gronewold, 2013). 
 
CSR har växt mycket senaste tiden, vilket gör att organisationer inom institutioner behöver 
arbeta med CSR för att tillfredsställa intressenternas krav. Det kan tänkas att organisationer 
med samma typ av verksamhet borde arbeta med CSR på liknande sätt, på grund av det 
institutionella tryck som påverkar alla organisationer inom institutionen. Institutionellt tryck 
förklaras genom nyinstitutionell teori som presenteras i nästa kapitel.  

2.2 Nyinstitutionell teori 
En institution kan ses som ett socialt system, där etablerade sociala regler och normer 
påverkar hur individer och organisationer interagerar med varandra (Hodgson, 2006). 
Reglerna och normerna stabiliserar institutioner och ger dem mening (Scott, 2014). De 
sociala reglerna och normerna som finns inom en institution gör att det både finns 
förväntningar på det egna beteendet samt hur andra borde bete sig. Därmed kan det sägas att 
det inom institutioner finns sociala ramverk att förhålla sig till och de begränsar vilka 
aktiviteter som kan genomföras (Hodgson, 2006), institutionen kan på så sätt anses styra 
beteenden (Scott, 2014). 
 
Orsaker till varför både individer och organisationer agerar som de gör förklaras ofta genom 
den institutionella teorin (Dacin, Goodstein & Scott, 2002). Meyer och Rowan (1977) anses 
vara de som lagt grunden till utvecklingen av den tidiga institutionalismen, till det som idag 
kallas för nyinstitutionell teori (Eriksson-Zetterquist, 2009). Meyer och Rowan (1977) menar 
att organisationer kommer bli mer lika varandra genom att miljöer med många institutionella 
aktiviteter skapar likartade formella organisationer. Om de aktiviteter som en organisation 
tillämpar är de som är institutionaliserade, ökar chansen för att organisationer kommer 
överleva på marknaden, eftersom de genom att tillämpa aktiviteterna anses vara mer legitima 
och framgångsrika (Meyer & Rowan, 1977). Det finns dock studier som anser att 
organisationer inte alltid är konstanta och homogena i sin struktur. Enligt Dacin, Goodstein 
och Scott (2002) förändras institutioner över tid. Det kan ske genom att institutionerna 
förändras i sig själva genom att ändra karaktär och kraft, men de institutionella processerna 
kan även förändra omgivningen. Greenwood, Hinings och Whetten (2014) anser att då 
organisationer exempelvis har olika storlek och verkar inom olika geografiska fält kan det 
uppstå heterogenitet inom ett organisationsfält, trots att organisationerna får utstå samma 
institutionella påtryckningar (Greenwood, Hinings & Whetten, 2014).  
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Beckert (2010) visade att mekanismer, som exempelvis differentierade produkter, försvar av 
inhemska institutionella regler och förväntningar samt företags individuella struktur, kan leda 
till att organisationer blir heterogena i viss mån. Greenwood, Hinings och Whetten (2014) 
anser att för mycket fokus av forskning inom institutionell teori har berört likheter och 
bortsett från olikheter, samt fokuserat på den institutionella nivån istället för den 
organisatoriska nivån. De menar att mer fokus bör ligga på organisationsnivå och 
organisationers speciella karaktäristika och den kontext de befinner sig i. Beckert (2010) 
framför att trots att homogenisering uppstår inom branscher, exempelvis genom att 
intressenter anser att vissa institutionella strukturer är legitima, konkurrens på marknaden och 
att organisationer får utstå liknande yttre påtryckningar, finns det ändå faktorer som påverkar 
vissa delar i en organisation att bli individuella för den enskilda organisationen.  
 
Med organisationsfält menas en grupp av organisationer som tillhandahåller liknande 
produkter, använder sig av liknande leverantörer och som påverkas av samma 
tillsynsmyndigheter. Därmed tillhör organisationer i samma bransch även samma 
organisationsfält (DiMaggio & Powell, 1983). Det som utmärker organisationer i samma 
organisationsfält är att de ständigt interagerar med och påverkar varandra (Greenwood, 
Suddaby & Hinings, 2002). Ett organisationsfält utgörs därmed av relationer mellan 
organisationer som tillsammans ingår i olika processer. Organisationernas omgivning är här i 
fokus (Eriksson-Zetterquist, 2009).   
 
Den kontext som organisationen befinner sig i är betydande för hur de reproducerar, 
förändrar eller inte reproducerar institutionella idéer i dess omgivning (Powell & Colyvas, 
2008). Institutionaliseringen av CSR kan på en makro-nivå ses som en process mellan 
flertalet aktörer som pågår på flera nivåer. Hur resultatet av institutionaliseringen blir 
påverkas av olika typer av förhållanden och externa förväntningar som finns inom en 
institution. Om institutionaliseringen istället ses på en mikro-nivå kommer förväntningarna 
och förhållanden från institutionen på makro-nivå tolkas av organisatoriska och personliga 
värderingar och roller samt deras egna konstruktioner av verkligheten (Schultz & Wehmeier, 
2010). Beroende på kontexten tolkas och förstås därför de institutionella idéerna av 
organisationer på olika sätt. De institutionella idéer som återfinns på makro-nivå påverkar 
därmed organisationer på mikro-nivå. Det beror på att de institutionella krafter som 
organisationer får utstå formar vad de tycker är viktigt och intressant, men idéerna kan 
komma att modifieras på mikro-nivå genom organisationernas egna tolkningar (Powell & 
Colyvas, 2008). Organisationerna på mikro-nivå fortsätter på så sätt att reproducera makro-
nivåns institutionella idéer, förändra dem och när den förändrade processen upprepas kommer 
det påverka makro-nivån (Coleman, 1990). Det kommer då göra att institutionens version av 
CSR ändras till att fungera med organisationens värderingar. I och med att det under 
institutionaliseringen, av exempelvis CSR, görs tolkningar kommer det därmed inte i varje 
organisation ske en ren översättning av CSR, utan det blir egna tolkningar av CSR inom olika 
organisationer. Det kan därmed skilja sig mellan organisationer i hur de tolkar CSR (Schultz 
& Wehmeier, 2010).  
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Den här studien baseras på antaganden från grundarna till nyinstitutionell teori, Meyer och 
Rowan (1977), att det finns yttre påtryckningar som gör att organisationer inom samma 
institution efterliknar varandra. Dock med ett kritiskt förhållningssätt utefter Beckert (2010) 
som påpekar att differentiering kan uppstå, samt efter Schultz och Wehmeier (2010) som 
menar att organisationers tolkning av CSR kan skilja sig från varandra. Att organisationer 
efterliknar varandra kan förklaras av begreppet isomorfism, vilket leder vidare till nästa 
kapitel. 

2.2.1 Isomorfism 

Institutionell isomorfism kan anses vara orsaken till att organisationer överlever och uppnår 
framgång. En anledning till det är att engagemanget från både interna medarbetare och 
externa aktörer ökar om organisationen strukturerar sig enligt de normer och förväntningar 
som accepteras i sin omvärld och då anses som legitima (Meyer & Rowan, 1977). Processen 
isomorfism innebär att organisationer som återfinns i samma miljö, med liknande 
förhållanden, kommer tvingas efterlikna varandra (Currie, 2012) och homogenisering uppstår 
genom isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Organisationer blir därmed isomorfa med 
den miljön de befinner sig i, då miljön som organisationen befinner sig i påverkar 
organisationens struktur. Den miljö organisationen befinner sig i gör även att det finns 
begränsningar för vilken struktur organisationen kan anta (Meyer & Rowan, 1977). När 
organisationer befinner sig i samma miljö leder det till att organisationerna kommer bli allt 
mer lika varandra över tid (Currie, 2012). Meyer och Rowan (1977) menar dock att om 
isomorfism ses som orsaken till organisationers framgång kan det uppstå vissa problem för 
organisationerna eftersom en organisation behöver anpassa sig till flertalet förväntningar och 
normer i samhället, vilket då kan leda till konflikter mellan olika intressen (Meyer & Rowan, 
1977). 
  
Tre typer av isomorfism identifierades av DiMaggio och Powell (1983), vilka är: tvingande, 
normativ och mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Tvingande isomorfism går 
ut på att organisationer blir mer lika varandra när de får utstå påtryckningar från de 
organisationer samt övriga intressenter som den egna organisationen är beroende av, påverkas 
av och måste anpassa sig efter (Verbruggen, Christiaens & Milis, 2011). Hur en organisation 
är uppbyggd och beter sig beror, utöver normer och förväntningar från sin omgivning, 
mycket på de legala krav som finns i samhället. De legala kraven, som exempelvis hur de 
årliga finansiella rapporterna ska utformas och innehålla, gör att organisationer kommer likna 
varandra (DiMaggio & Powell, 1983).  
 
Normativ isomorfism innebär att organisationer blir mer lika varandra på grund av 
professionalisering. Genom att organisationer under rekryteringsprocesser gör flera urval av 
vilka personer de ska anställa kommer medarbetare likna varandra, eftersom de förmodligen 
har samma utbildning och arbetat i liknande organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). 
Genom att människor inom samma bransch innehar samma utbildningar och verkar inom 
samma nätverk pågår en ständig utbredning av modeller, idéer, insikter, normer och regler, 
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vilka leder till att personer i samma organisation kommer bli allt mer lika varandra 
(Verbruggen, Christiaens & Milis, 2011).  
 
Slutligen innebär mimetisk isomorfism att organisationer i osäkerhet kommer hantera 
osäkerheten på ett visst sätt och efterlikna andra organisationer i hur de hanterar osäkerheten 
(Verbruggen, Christiaens & Milis, 2011). Att välja att efterlikna en viss organisation blir 
därmed som ett svar på osäkerheten. De organisationer som andra organisationer efterliknar 
är för det mesta de organisationer som anses vara de mest framgångsrika och legitima inom 
den aktuella branschen. Legitimitet kan därmed vara den första orsaken till att en viss 
organisation efterliknas och inte i första hand för att deras processer och strukturer är de som 
är de mest effektiva (DiMaggio & Powell, 1983). När den miljön som en organisation 
befinner sig i är osäker kommer därmed organisationer inom samma miljö, för att minska 
riskerna som uppstår, att imitera varandras handlingar (Sarrina Li & Lee, 2010). Drivkraften 
bakom mimetisk isomorfism är alltså att organisationen får legitimitet genom att handla som 
resterande handlar inom samma organisationsfält (Beckert, 2010).  
 
Att organisationer väljer att imitera andra organisationer kan alltså ses som en strategi för att 
hantera osäkerhet. Under en period av osäkerhet ser organisationer över de resurser som de 
besitter, hur deras konkurrenter hanterar osäkerheten samt tar hänsyn till den miljö de 
befinner sig i (Sarrina Li & Lee, 2010). De organisationer som följer strategier som är väl 
etablerade inom organisationsfältet uppfattas som mer legitima, än de som skiljer sig från det 
normala beteendet (Deephouse, 1996). Företag kan dock känna en motsättning till om de ska 
följa den strategi som ligger bakom att likna andra företag och att ändå sticka ut genom att 
differentiera sig för att bli konkurrenskraftiga. Vad företagen väljer att göra behöver inte 
begränsa att företaget varken får legitimitet eller konkurrensfördelar samtidigt (Tan, Shao & 
Li, 2013).  
 
Sarrina Li och Lee (2010) menar att den här valmöjligheten kan bli en fördel för företagen till 
att bli mer konkurrenskraftiga genom att bestämma vilka delar de ska imitera från 
konkurrenterna, samt vilka delar i organisationen som de ska behålla som de anser är deras 
styrkor och som särskiljer dem från deras konkurrenter. Genom att välja att behålla vissa 
delar och imitera andra delar kan organisationer vara konkurrenskraftiga samtidigt som de 
behåller en del av sin unikhet (Sarrina Li & Lee, 2010). Genom att imitera redan existerande 
institutioner, som anses fungera inom organisationsfältet, kan organisationer få legitimitet 
genom att använda dem som mallar även om det visar sig att det inte fungerar (Beckert, 
2010). Scott (2014) hävdar dock att ett organisationsfälts sammansättning ger aktörer 
möjlighet att på kort sikt skapa och ändra på uppfattningar, men på lång sikt är det 
uppfattningarna inom organisationsfältet som skapar aktörerna. Det gäller både 
organisatoriska och individuella identiteter (Scott, 2014).  
 
Att välja andra organisationer som mallar leder till homogenisering, men om mallarna som 
finns på marknaden inte anses vara legitima och organisationerna väljer att inte härma dem, 
kommer valet istället leda till differentiering. Mekanismerna bakom mimetisk isomorfism 
kan således leda till både homogenisering och till differentiering (Beckert, 2010). Om 
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homogenisering eller heterogenisering uppstår kan kopplas till att organisationer behöver 
anpassa sig till yttre påtryckningar, som exempelvis flera olika logiker. Logiker läses mer om 
i nästa kapitel.  

2.3 Logiker 
I samhället finns flera institutionella logiker som anses vara centrala, logikerna fungerar som 
utgångspunkt för hur organisationer och individer kan agera. Logiker kan ses som symboliska 
konstruktioner och metoder som formar principer som organisationer och individer ska 
förhålla sig till och följa (Friedland & Alford, 1991). Vilken struktur en organisation har och 
hur organisationer handlar påverkas av rådande institutionella logiker. Logiker kan ses som 
både hinder för vad organisationer kan göra och som möjligheter till att förändras (Thornton, 
Ocasio & Lounsbury, 2012). De problem som är framträdande och som ledningen fokuserar 
på i en organisation, samt hur problemen bör lösas påverkas av de institutionella logiker som 
finns i omgivningen. Gränserna utgör vad som står i fokus och visar det korrekta sättet att gå 
till väga. De centrala problem, samt lösningar till dem, kan komma att ändras när 
institutionella logiker förändras. Sådana förändringar påverkar organisationer, utöver ett nytt 
fokus på problem, genom att även en förändring av organisationens struktur och strategier 
förmodligen behöver göras (Thornton, 2002). 
 
I en familj är logiken gemenskap, att lojalitet ska råda för medlemmarna och deras behov 
oavsett vad som händer. Logiken för staten är rationalisering och genom byråkratiska och 
juridiska hierarkier kontrollera och reglera mänskliga verksamheter. För demokrati-logiken är 
istället delaktighet viktigt. Beroende på vilken logik som finns i omgivningen kommer det 
påverka organisationens handlingar och genom att handlingarna genomförs kommer logiken i 
organisationen fortsätta återges (Friedland & Alford, 1991). Det stämmer överens med 
Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) som menar att genom att organisatoriska beslut 
påverkas av de institutionella logiker som finns i dess omgivning, leder det till att logikerna 
kommer fortsätta finnas då de kontinuerligt reproduceras. 
 
I och med att logikerna påverkar vilka områden som är viktiga, skapar de påtryckningar för 
organisationer att förändras för att stämma överens med de rådande logikerna (Thornton, 
2002). Bara för att organisationer ingår i samma organisatoriska fält behöver det dock inte 
betyda att alla svarar likadant på institutionella påtryckningar som finns i deras omgivning. 
Det är inte heller säkert att alla organisationer får utstå lika mycket påtryckningar från 
omgivningen, där vissa organisationer på grund av exempelvis sin storlek utstår mer juridiska 
krav (Scott, 2014).  
 
Organisationer har oftast band med mer än ett fält och flera institutionella logiker påverkar 
därför organisationen (Scott, 2014). O´Connor och Gronewold (2013) hävdar att företag inom 
samma bransch, i deras fall oljebranschen, blandar logiker för att maximera fördelar. Tan, 
Shao och Li (2013) visar att de centrala organisationerna, det vill säga de företag som har 
mest makt inom organisationsfältet, har större påverkan på fältet. Väljer de centrala företagen 
att utvecklas åt ett håll kan de påverka övriga inom fältet att följa efter och på så sätt forma 
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den institutionella miljön de verkar i. Ett dilemma som företag kan känna är att om de väljer 
att satsa på innovation kan det bli svårt att sticka ut inom branschen och vara 
konkurrenskraftiga, eftersom det finns en risk att andra organisationer väljer att härma dem 
(Tan, Shao & Li, 2013). Dock kommer organisationen bli allt mer lik övriga organisationer 
inom fältet desto mer etablerat fältet blir (DiMaggio & Powell, 1983). Att tillhöra det 
organisatoriska fältet anser Tan, Shao och Li (2013) kan innebära att företag kan känna sig 
begränsade av det institutionella trycket att behöva vara med på exempelvis branschens 
aktiviteter. 
 
Studier inom organisationsfält ger forskare chans att förklara helhetsbilden av hur miljön ser 
ut där organisationer befinner sig. Genom att fokusera på speciella mönster inom 
organisationsfält kan miljön beskrivas tydligt och utförligt (Scott, 2014). När strukturer och 
handlingar i samhället och organisationer är stabila och identiteter samt mål överensstämmer 
med rådande logiker kommer logikerna reproduceras (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). 
Påtryckningar för förändring kan dock skapas av att det finns flera logiker i organisationers 
omgivning, vilka tävlar med varandra för att få störst kraft. Den logik som lyckas bli den 
mest betydande gör att organisationens strategier och struktur förändras, då fokus flyttas till 
de problem som överensstämmer med den dominerande logiken (Thornton, 2002). Finns en 
dominant institutionell logik behöver det dock inte betyda att den utövas homogent inom ett 
institutionellt fält, eftersom det inom organisationer kan finnas andra logiker som är mer 
dominanta, och påverkar hur sociala interaktioner ser ut (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 
2012). Thornton (2002) menar dock att sannolikheten för att organisationer anses vara 
legitima och konkurrenskraftiga ökar om dess strukturer och strategier överensstämmer med 
den dominanta logiken, det är då även mer troligt att organisationen kan stå emot 
påtryckningar att förändras. 
 
Institutionella logiker skapas på makro-nivå och inte inom organisationsfält, istället är det i 
organisationsfälten som logiker kan omformas för att bättre passa in med mekanismer som 
återfinns i organisationsfältet (Thornton & Ocasio, 2008). Reay och Hinings (2005) 
undersökte förändring inom organisatoriska fält, där de betonar betydelsen av konkurrerande 
logiker. De kommer fram till att organisationsfält kan ses som ett slagfält mellan olika 
logiker. De visar även att förändringar av organisationsstruktur behöver ske samtidigt som 
logiken förändras. Även Reay och Hinings (2009) undersökte organisationsfält där 
konkurrerande logiker existerade under en lång period. De visar att konkurrerande logiker 
kan samexistera och att rivaliteten mellan logiker kan hanteras genom samarbete. Ytterligare 
en studie om konkurrerande logiker inom organisationsfält genomfördes av Lounsbury 
(2007). Han undersökte hur en ny logik formas av konkurrerande logiker och visar att ett 
organisationsfält inte påverkas av endast en logik, utan att flera olika logiker påverkar fältet 
samtidigt.  
 
Trots att organisationer begränsas av de institutionella logiker som finns, skapar logikerna 
ändå möjlighet för organisationer att skapa sin egna identitet eftersom de motsättningar som 
finns i rådande logiker ger förutsättningar för organisationer att göra sina egna tolkningar 
(Thornton & Ocasio, 2008). Institutionella logiker påverkar inte endast hur organisationer 
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handlar. Genom att organisationer har egna identiteter och praktiker kan även organisationer 
förändra logiker. Organisationernas identitet och praktiker påverkar hur de tolkar logikerna, 
vilket leder till att logikerna kan modifieras (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012).  
 
För att kunna förstå hur institutioner bibehålls och förändras är sociala aktörer betydande, då 
de både formar och formas av institutioner. Sociala aktörer befinner sig på mikro-nivå men 
påverkas av institutionella logiker på makro-nivå (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). 
Makro-nivån kan ses som regler som styr (Coleman, 1990), vilket kan kopplas till 
institutionella logiker som visar strukturer och handlingar att eftersträva (Thornton, Ocasio & 
Lounsbury, 2012). Regler på makro-nivå påverkar sedan på mikro-nivå hur individer och 
organisationer agerar (Coleman, 1990), individen och organisationen fokuserar på områden 
som logikerna påvisar. Genom att se till mikro-nivå av institutionell teori ges en bild av att 
institutionella logiker både kan begränsa och möjliggöra förändring av sociala åtgärder. Det 
beror på att sociala aktörer både bidrar till en reproduktion av institutioner, men även en 
förändring av dem (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). I den här studien ses sociala 
aktörer, organisationer och individer som att de befinner sig på samma nivå, det vill säga på 
mikro-nivå. 
 
På mikronivå fortsätter individen och organisationen att agera utefter reglerna (Coleman, 
1990) genom att de vet vad de ska fokusera på, vilket även gör att beslut kan fattas 
(Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). I och med att individer och organisationer fortsätter 
med agerandet återgår mikro-nivån till makro-nivå (Coleman, 1990), de beslut som tas 
påverkar därmed vilka strukturer och handlingar som anses eftersträvansvärda (Thornton, 
Ocasio & Lounsbury, 2012). Institutionella logiker på makro-nivå är därmed betydande, men 
däremot spelar organisationer och individer på mikro-nivå en ännu mer betydande roll, 
eftersom det är dem som väljer vilka idéer och handlingar som kommer genomföras (Shaw, 
Kontos, Martin & Victor, 2017).  
 
Genom att individer och organisationer interagerar med olika aktörer kommer de erfara 
flertalet olika institutionella logiker som motsäger varandra. Hur sociala aktörer påverkas och 
agerar utifrån de olika logikerna beror på deras egna identitet, mål och hur de tolkar och tar in 
information (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). Shaw et al. (2017) instämmer med 
Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) då de menar att organisationer och individer 
kommer relatera de institutionella logikerna till deras egna kontext och utefter den välja ut de 
institutionella idéer som passar bäst (Shaw et al. 2017). Genom att olika sociala aktörer, som 
inte alla är lika hängivna till rådande institutionella logiker i sin omgivning, utsätts för 
flertalet logiker kommer de ha en påverkan på hur både organisationen och institutionen 
förändras i sin struktur. Sociala aktörer som inte är hängivna till rådande institutionella 
logiker har därmed en stor påverkan på framgången av institutionella logiker (Thornton, 
Ocasio & Lounsbury, 2012). 
 
Nedan presenteras en sammanfattning av teorin som framställs i den teoretiska referensramen 
och avslutningsvis förklaras den analysmodell som studien utgår ifrån.  
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2.4 Teorisammanfattning 

CSR utgår från tanken att organisationer har ett ansvar, utöver sin egna verksamhet, gentemot 
samhället. Företag måste ta ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar och tillämpa ett 
långsiktigt perspektiv (Borglund et al. 2012). Företagen måste förhålla sig till flertalet 
intressenter vilket gör att det uppstår svårigheter i och med att intressenterna kan ha olika 
krav och förväntningar (Larsson & Ljungdahl, 2008). Eftersom vissa verksamheter kan 
medföra mer risk leder det till att CSR-arbetet kan skilja sig mellan olika branscher (Gatti & 
Seele, 2015).  
 
Nyinstitutionell teori förklarar hur organisationer agerar (Dacin, Goodstein & Scott, 2002). 
Institutioner kan ses som ett socialt system med normer och regler (Hodgson, 2006). 
Organisationer inom samma institution kommer bli mer och mer lika varandra över tid 
(Meyer & Rowan, 1977). Förväntningar på att organisationer ska agera på ett visst sätt 
påverkar också att likheterna ökar (Beckert, 2010), men det finns även forskning som säger 
att yttre påtryckningar och konkurrens kan göra att organisationer skiljer sig (Beckert, 2010; 
Dacin, Goodstein & Scott, 2002). En process inom institutionell teori som kan förklara varför 
organisationer blir mer lika över tid är isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). När företag 
befinner sig inom samma miljö, som ger liknande förhållanden, tvingas organisationer att 
efterlikna varandra (Currie, 2012). Beteendet gör också att företag lättare överlever på 
marknaden (Meyer & Rowan, 1977). Organisationer i samma miljö befinner sig i samma 
organisationsfält, som utgörs av organisationer som erbjuder sina kunder liknande produkter 
och använder liknande leverantörer (DiMaggio & Powell, 1983). Det pågår en ständig 
interaktion mellan de organisationer som ingår i samma organisationsfält (Greenwood, 
Suddaby & Hinings, 2002).  
 
Isomorfism delas in i tre olika typer, vilka är tvingande, normativ och mimetisk isomorfism 
(DiMaggio & Powell, 1983). Tvingande isomorfism innebär att organisationer behöver 
anpassa sig till andra organisationer som de är beroende av (Verbruggen, Christiaens & Milis, 
2011) och exempelvis legala krav som finns i samhället. Normativ isomorfism innebär att 
organisationer blir mer lika genom att anställa människor med samma bakgrund och 
utbildning som de som redan arbetar inom organisationen (DiMaggio & Powell, 1983). 
Mimetisk isomorfism innebär att organisationer kommer efterlikna andra framgångsrika 
organisationer inom samma bransch (DiMaggio & Powell, 1983). Att handla som 
organisationer inom samma fält innebär att organisationen får legitimitet, som beskrivs som 
drivkraften bakom mimetisk isomorfism (Beckert, 2010). Att använda sig av mimetisk 
isomorfism kan leda till konkurrenskraftighet genom att imitera delar som konkurrenterna är 
starkare inom, samtidigt som de delar som organisationen gör bra behålls (Sarrina Li & Lee, 
2010).  
 
Organisationer påverkas av flertalet institutionella logiker som finns i samhället. Logikerna 
påverkar hur organisationerna handlar genom att de utgör ett ramverk att förhålla sig till 
(Friedland & Alford, 1991) och de kan både utgöra möjligheter och hinder (Thornton, Ocasio 
& Lounsbury, 2012). Organisationerna påverkas och förändras av logikerna, då de berättar 
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vilka områden som är viktiga (Thornton, 2002). Det behöver dock inte betyda att alla 
organisationer reagerar lika på trycket från logikerna (Scott, 2014), då det inte endast finns en 
logik utan flera konkurrerande logiker som organisationerna behöver förhålla sig till 
(Thornton, 2002). Eftersom organisationer har sin egen identitet och egenskaper kommer 
varje organisation göra sin egen tolkning av rådande logiker, det kommer göra att logikerna 
modifieras. Institutionella logiker på makro-nivå påverkar därmed organisationer på mikro-
nivå, men logikerna kommer modifieras för att stämma överens med organisationernas egna 
identitet (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). 
 
För att få en tydligare bild av hur studien ser att teorierna i referensramen hänger ihop har 
analysmodellen nedan skapats. Genom nyinstitutionell teori förstås hur organisationer 
kommer agera på grund av det institutionella tryck som återfinns på makro-nivå och inom 
institutioner kommer organisationer på mikro-nivå bli mer och mer lika varandra, vilket 
förstås av isomorfism. Inom institutioner finns flera olika institutionella logiker på makro-
nivå som hela tiden konkurrerar med varandra. En institutionell logik är exempelvis CSR-
logiken och när den logiken tar sig ner från makro-nivå till bransch-nivå kommer logiken 
anpassas för att stämma överens med den specifika bransch-logiken som finns. Det kommer 
här uppstå likheter mellan organisationerna inom branschen då de förhåller sig till samma 
logik. Men trots att organisationer inom samma bransch kommer agera på liknande sätt 
kommer det ändå uppstå skillnader, då varje organisation på organisationsnivå (mikro-nivå) 
tolkar logiken utifrån sin identitet och skapar sin egna bild av CSR-logiken. CSR-logiken ses 
i denna studien genom företagens hållbarhetsredovisning där företagen skriver om CSR. I och 
med att CSR-logiken både finns på bransch-nivå och organisationsnivå bör det finnas en viss 
homogenitet inom branscher, men även säregna drag för enskilda organisationer. När 
företagen tar till sig logiker på samma sätt blir de mer homogena, när företagen fortsätter med 
det under en längre tidsperiod uppstår processen homogenisering. Förståelse för 
homogeniteten i vad företagen skriver om och inte vad de faktiskt gör, kommer ges genom att 
den här studien bidrar till att minska gapet som den tomma innersta cirkeln i figur 1 nedan 
symboliserar.  
 

 
Figur 1. Analysmodell  
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3. Metod  
 

I följande avsnitt behandlas studiens metodologiska överväganden samt förklaringar till hur 
studien har genomförts. I avsnittet förklaras först hur litteratursökningen genomförts, vilken 
undersökningsdesign som använts och vilket urval som gjorts. Därefter presenteras 
analysmetod samt undersökningens kvalitet. 

 

3.1 Litteratursökning 

För att finna gap och luckor inom forskning krävs en litteraturgenomgång (Yin, 2013). 
Litteratursökningen till den här studien började med att vetenskapliga artiklar inom studiens 
område lästes för att få en överblick över var forskningsläget stod idag och vilka luckor som 
fanns. Artiklarna samlades in genom sökning på databaser som tillhandahålls av Örebro 
Universitet, exempelvis Summon och Scopus. Att databaserna användes för 
litteratursökningen var främst för att de tillhandahålls på Örebro Universitets hemsida, vilket 
gjorde dem lättillgängliga och tillförlitliga, samt att det genom sökfunktionen “vetenskapligt 
granskat” kunde säkerställas att artiklarna var godkända inom den vetenskapliga forskningen. 
För att hitta relevanta artiklar till studien har en kombination av följande sökord använts: 
institutional theory, isomorphism, logics, CSR, organizational field, construction industry, 
sustainability report, legitimacy och qualitative content analysis. Till hjälp för att hitta 
relevanta artiklar har även källförteckningar används för att hitta fler intressanta artiklar inom 
samma område och genom det skapa ett djup. Artiklarna som använts är för det mesta 
välciterade och används i andra studier. För att få ytterligare djup i studien har även litterära 
verk och material från elektroniska källor använts.  
 
En möjlig kritik mot undersökningen kan vara att vissa artiklar kan anses vara äldre, 
exempelvis Meyer och Rowan (1977) och DiMaggio och Powell (1983). Dock är de 
artiklarna refererade till i majoriteten av forskningsområdets övriga nyare artiklar. Den äldre 
forskningen som använts i undersökningen berör teorier som fortfarande idag anses vara 
allmänt accepterade och kan sägas utgöra grundpelare i berörda teorier. 

3.2 Undersökningsdesign  
I den här undersökningen tillämpades kvalitativ metod, vilken enligt Bryman och Bell (2013) 
är en metod där fokus ligger på ord och inte på kvantifiering vid insamling och analys av 
data. Den kvalitativa metoden är tolkningsinriktad och fokus ligger på att förstå den sociala 
verkligheten, vilken är resultatet av relationen mellan individer och samspelet mellan dem 
(Bryman & Bell, 2013). Vid användning av den kvalitativa metoden analyseras subjektiva 
betydelser genom en objektiv analys och efter analysen går det att komma fram till hypoteser 
om vad datan säger (Johnston, 2010). Kvalitativ metod valdes utifrån undersökningens 
inriktning, där grunden var empiri från hållbarhetsredovisningar. Genom att undersöka texter 
ansågs att den empiri som kunde utfås skulle vara mer användbar för studiens syfte.  
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Studien påbörjades med att utforska teorin inom studiens relevanta område, för att innan 
insamling av empiri få en bild av det valda undersökningsområdet. Genom att vi gjorde det 
kunde vi sedan samla in data som ansågs vara relevant. Under studien tillämpades en iterativ 
process, som enligt Bryman & Bell (2013) innebär en upprepad rörelse mellan teori och 
empiri. Att den iterativa processen användes var för att det gav möjligheten att fylla de luckor 
som fanns i teorin, för att förklara saker som framkom i empirin. Förhållandet mellan teori 
och empiri utgjorde grunden för undersökningens analys och slutsats.  

3.3 Urval  
Urvalsprocessen kan förklaras genom att forskaren först bestämmer vilket fenomen som ska 
studeras, vilket gör att ett första bortfall uppkommer i den här fasen. All typ av information 
kring fenomenet kan därför komma att inte kunna undersökas. Ett andra bortfall kan 
uppkomma genom att all information som finns registrerat om fenomenet kanske inte är 
tillgängligt för forskaren. Sista bortfallet påverkas av forskaren själv genom att den väljer 
vilken data den ska undersöka av all tillgänglig data (Jacobsen, 2002).  
 
Hållbarhetsredovisningar ansågs vara ett bra underlag för empirin eftersom dokument enligt 
Jacobsen (2002) ger en bild av vad som sagts och gjort. Bowen (2009) anser även att när 
utveckling över tid ska undersökas är det användbart att studera olika typer av dokument som 
exempelvis företags årsrapporter. Valet av att undersöka hållbarhetsredovisningar gjordes för 
att de innehåller stora mängder data att analysera samt att det sparade tid, då endast en 
insamling av hållbarhetsredovisningar behövdes och inte den specifika datan i dokumenten. 
Eftersom empirin utgjordes av hållbarhetsredovisningar bestod den därmed av offentliga 
dokument som inte var skapade i vetenskapligt syfte och hade således inte påverkats vid 
insamling. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär det en fördel. I och med att de är offentliga 
dokument gjorde det att de lätt kunde samlas in. Det hävdar Bowen (2009) är några av 
fördelarna med att använda dokument. Han menar att det kräver mindre tid att genomföra 
insamlingen eftersom tid inte läggs på att samla in data, utan tiden läggs istället på att välja 
data att undersöka. Många dokument är även lättillgängliga då de kan vara offentliga 
dokument som tillhandahålls via internet. Ytterligare en fördel är att forskaren inte påverkar 
dokumenten som studeras, eftersom de redan är nedskrivna. Bowen (2009) framför dock även 
nackdelar som exempelvis att dokumenten inte har skapats för att undersökas utan har ett 
annat ändamål. Ytterligare en nackdel är att de dokument som studeras förmodligen har 
skapats utifrån den kontext organisationen befinner sig i och är skrivna så att de 
överensstämmer med organisationens visioner och policys. Då datan i de studerade 
dokumenten är framtagna för ett annat ändamål kan det även enligt Jacobsen (2002) uppstå 
problem med hur väl den information som kan användas överensstämmer med vad den ska 
användas till. Kritik kan därmed riktas till att empirin bestod av offentliga dokument, som i 
vanliga fall ses som en fördel, men som även skulle kunna ses som en nackdel då de är 
skrivna till intressenter för att få företaget att ses i ett bättre sken. De behöver alltså inte 
spegla vad företaget verkligen arbetar med, men ger ändå en bild av att det finns en CSR-
logik.  
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Efter att hållbarhetsredovisningar valdes som underlag för empirin gjordes ett val av vilka 
företag som skulle undersökas. På grund av den teori som studien grundades i bestämdes det 
först att endast företag inom samma bransch skulle väljas. Vid valet av bransch var det 
viktigaste kriteriet att branschen hade någon form av social, miljömässig eller ekonomisk 
påverkan på samhället. Kriteriet fanns eftersom undersökningen ämnade att undersöka CSR 
och valet föll på byggbranschen som har en stor miljöpåverkan. För att välja ut företag till 
studien användes en rapport från Sveriges Byggindustrier (2016) där Sveriges 50 största 
byggföretag 2015 listades, varav de 30 största företagen undersöktes. Ett kriterium som 
företagen som valdes ut var tvungna att uppfylla var att de antingen upprättade en fristående 
hållbarhetsredovisning eller en hållbarhetsredovisning som var integrerad i företagets 
årsredovisning. Processen påbörjades med en genomsökning av företagen på listan för att se 
om de uppfyllde kriteriet eller inte, det gjorde att flertalet företag valdes bort. När företag 
som uppfyllde kriteriet identifierats var nästa steg att göra ytterligare ett urval av de 
företagen. Eftersom studien ämnade att undersöka homogenisering krävdes att alla de valda 
företagen upprättat hållbarhetsredovisningar under samma år. En del av företagen hade endast 
hållbarhetsredovisningar från ett par år tillbaka och valdes därför bort. Strategin för urvalet 
stöds av O’Connor och Gronewold (2013) som i sin undersökning utgick från en lista med 
500 företag, där 31 företag tillhörde den bransch de avsåg undersöka och av de företagen 
uppfyllde 21 stycken kravet att ha en hållbarhetsrapport tillgänglig från år 2009.  
 
Efter en grundlig genomsökning av listan över de 30 största byggföretagen uppfyllde sju 
företag alla kriterier och hade upprättat hållbarhetsredovisningar under perioden 2011 till 
2015. Av de sju företagen valdes fyra företag ut slumpmässigt, de valda företagen var Peab, 
NCC, Svevia samt Infranord och fick utgöra undersökningens urval. Företagen varierar i 
storlek där Peab, som är störst, och NCC utgör de utmärkande största företagen, följt av 
Svevia, med en sjättedel så stor omsättning som Peab, och Infranord, med ungefär en 
tolftedel av Peabs omsättning. Att endast fyra företag valdes var för att de tillsammans 
utgjorde cirka 450 sidor empiri, vilket ansågs tillräckligt för att besvara studiens 
frågeställning och uppnå syftet. Vi valde medvetet de två av de tre största företagen och drog 
lott om två av övriga fyra mindre företag, för att få två större och två mindre företag. Genom 
att undersöka företag inom byggbranschen med olika storlek, samt även med olika typer av 
verksamheter inom byggbranschen, ämnades att få en bredare bild av hur branschen såg ut. 
Genom att även endast undersöka en bransch i Sverige gjorde att skillnader mellan olika 
branscher samt skillnader i affärsklimat mellan länder undveks. 
  
Utöver valet att undersöka företag av varierande storlek och inriktning för att få en bredare 
bild gjordes även valet att undersöka hållbarhetsredovisningar under fler år, vilket stöds av 
O´Connor och Gronewold (2013). De undersökte hållbarhetsredovisningar inom en bransch 
under ett års tid, men rekommenderar att vidare forskning undersöker flera år för att kunna 
dra djupare och mer omfattande slutsatser. De år som valdes för studien var, som nämnts 
ovan, perioden 2011 till 2015. Att perioden valdes var för att 2011 var det första året som 
flertalet företag började hållbarhetsredovisa inom byggbranschen. Eftersom homogenisering 
ses som en process som sker över tid kan fem år anses som en för kort tidsperiod att 
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undersöka. Kritik kan därmed riktas mot om studien verkligen kan utmynna i att visa 
homogeniseringsprocessen, utan istället bara visa tillståndet homogenitet.  

3.4 Analysmetod 
Kvalitativa undersökningar har förmågan att omfatta en stor mängd insamlad empiri. Den 
empiriska omfattningen innebär att en analysmetod är av stor vikt för att få ett 
helhetsperspektiv. En tematisk analys är ett vanligt sätt att ta sig an den kvalitativa analysen 
och referensramen fungerar som vägledning vid analysen (Bryman & Bell, 2013). När 
kvalitativ data ska analyseras kan processen delas upp i tre delar. Den första delen går ut på 
att beskriva datan så grundligt och detaljerat som möjligt, beskrivningen ska så gott det går 
inte påverkas av undersökaren. Beskrivningarna kallas för tjocka beskrivningar och ska i 
nästa steg systematiseras och kategoriseras (Jacobsen, 2002). Eftersom de beskrivningar av 
datan som samlats in var väldigt omfattande på 450 sidor, krävdes det att det under analysens 
gång genomfördes en sållning av datan för att på så sätt få en överblick över all data. Enligt 
Jacobsen (2002) behöver information som är överflödig reduceras för att en analys ska kunna 
genomföras av den från början oöverskådliga informationen och efter reduktionen kan 
kategorier bildas av den information som återstår. När systematiseringen genomförts blir sista 
steget att kombinera det som framkommit och tolka det. I det steget försöks därmed meningar 
och orsaker identifieras i datan för att gå ett steg längre, än att endast se till vad som står i 
texten och istället även söka efter dolda underliggande meningar (Jacobsen, 2002).  
 
En kvalitativ innehållsanalys är en analysmetod som går ut på att subjektivt tolka innehållet 
av data som finns i form av text. I analysen kodas materialet för att identifiera och 
klassificera teman och mönster som återfinns i texten (Hsieh & Shannon, 2005). När en 
kvalitativ innehållsanalys genomförs ligger fokus på både subjektet som studeras och 
kontexten som den befinner sig i. I den här typen av analysmetod studeras inte bara det 
manifesta innehållet, det vill säga vad som står i texten, utan även det latenta innehållet som 
utgör de underliggande meningarna (Graneheim & Lundman, 2004). Den kvalitativa 
innehållsanalysen går därmed ut på att i datan som analyseras finna bakomliggande teman 
(Bryman & Bell, 2013). Det som utgör kategorier är vanligtvis det manifesta innehållet i 
texten, medan det latenta innehållet bildar teman. Därmed utgör kategorierna innehållet och 
teman ger en relationsaspekt (Graneheim & Lundman, 2004). I citatet nedan är det latenta 
innehållet vad texten egentligen pratar om, intressenter. Det manifesta innehållet blir här vad 
som skrivs om intressenterna, som i det här fallet består av ägare.  
 

Svevias huvuduppgift är att skapa långsiktig värdetillväxt för bolagets ägare 
(Svevia Årsredovisning, 2011, s. 31) 

 
Bashtovaya (2014) framför att när hållbarhetsredovisningar har analyserats i tidigare studier 
har det visats att en kvalitativ innehållsanalys är en användbar analysmetod, eftersom den gör 
det möjligt att visa i vilken omfattningen CSR redovisas samt vilken typ av information som 
framkommer. Genom att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys kan en mer djupgående analys 
göras, istället för att endast genomföra en kvantifiering av data, och få en bild över om teman 
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förekommer eller inte i hållbarhetsredovisningar (Bashtovaya, 2014). På grund av det ansågs 
en kvalitativ innehållsanalys vara användbar för studien, eftersom den gav möjlighet att 
genomföra en mer djupgående analys och genom den förstå bakomliggande tema i datan. 
Genom att även tidigare studier använt och ansett att kvalitativ innehållsanalys är användbar 
för att undersöka hållbarhetsredovisningar, kunde vi känna oss trygga med att vi skulle ha 
möjlighet att genomföra en grundlig analys som slutsatser kunde dras från. Trots att en av 
fördelarna med att studera dokument enligt Bowen (2009) är att forskaren inte påverkar 
datamaterialet kan ändå kritik riktas mot vald analysmetod. Eftersom datamaterialet tolkades 
av författarna, kan objektiviteten påverkas i och med att en tolkning görs av författarna av det 
latenta innehållet i datamaterialet. Därmed finns det en risk att vi påverkade tolkningen. 
 
Till kodningshjälp kan programmet NVivo användas, som är ett program som hjälper till att 
koda och ta fram textsekvenser som tillhör samma kategorier för att enklare få överblick över 
materialet som ska tolkas. I NVivo formas koder efterhand som läsningen sker och koderna 
läggs sedan samman i noder (Bryman & Bell, 2013). Eftersom datan som utgör studiens 
empiri består av en stor mängd text ansågs att någon typ av dataprogram behövdes användas 
för att underlätta analysen. Att programmet NVivo valdes för analysen var främst för att vi 
hade tidigare erfarenhet av programmet och därmed behövdes inte tid läggas på att lära oss 
att förstå hur programmet fungerade. 
 
Första steget i analysen var att samla in empirin från de utvalda företagens hemsidor och 
spara ner hållbarhetsredovisningarna mellan 2011 och 2015 i pdf-format. Vilket stöds av Yin 
(2013) som förespråkar att materialet ska vara i enhetlig form och finnas tillgängligt på 
samma ställe. När det var gjort fördes materialet in i NVivo, där textsökning gjordes med 
utgångspunkt från teman som O´Connor och Gronewold (2013) kommit fram till var vanligt 
förekommande inom oljeindustrin. I deras undersökning fann de att det var fem olika teman 
som alla företag hade med i sin hållbarhetsredovisning, temana var samhälle, säkerhet, 
intressenter, miljö samt teknologi och innovation (O´Connor & Gronewold, 2013). Trots att 
studiens bransch är byggbranschen ansågs ändå de teman användbara då båda branscherna 
påverkar miljön. Utöver det finns även studier av Zuo et al. (2012) och Evangelinos et al. 
(2016) som framför vanligt återkommande teman inom byggbranschen, vilka nämnts tidigare, 
som kan kopplas till O´Connor och Gronewolds (2013) teman. De beskriver teman som är 
relaterade till energi, intressenter, säkerhet och miljöhantering. Energirelaterade teman kan 
kopplas till miljö och samhällsansvar, kundnöjdhet samt anställda kan kopplas till intressenter 
och säkerhetsåtgärder kan relateras till säkerhet. Att teman valdes ut i studien var för att göra 
mängden empiri att analysera hanterbar. Kritik kan dock riktas mot att det valdes teman i 
förväg, vilket kan ha gjort att andra teman förbisågs i analysen. Då de förvalda teman inte 
tagits fram ur den valda empirin missades chansen till att se om det eventuellt fanns specifika 
teman för just byggbranschen. I efterhand hade möjligtvis en bättre metod för framtagning av 
teman varit att utgå från de rubriker som framförs i hållbarhetsredovisningarna och låtit 
teman växa fram efter analysens gång. I och med att företagen följer samma GRI-standard 
finns det även en möjlighet att de tar upp liknande teman och innehåll, vilket gör att det borde 
finnas en viss homogenitet mellan företagen redan från början. 
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För att inte begränsa resultatet av textsökningen användes ord i sin enklaste form, där 
tillåtelse att lägga till ordböjningar fanns, för att inte utesluta ord med samma innebörd. 
Nedan finns en figur som förklarar vilka ord textsökningen innefattade och utfallet av 
sökningen.     

 
 Figur 2. Textsökning 
 

Ordet säkerhet gav då träff på ord som har samma betydelse, exempelvis säkerhets, 
säkerheter och säkerhet. Ordet samhäll blev samhälls samt samhälle och ordet miljö blev 
miljö. Vi gjorde även en textsökning på ordet intressent och upptäckte att vi fick med ord 
som intresse och intressant. Det gjorde att vi gjorde om sökningen och skrev in intressent OR 
intressenter OR intressenters, för att få ett mer korrekt utfall. Sökningen på teknologi och 
innovation gav inga träffar på teknologi, vilket gjorde att vi endast sökte på innovation, som 
gav resultatet innovation. 
 
Genom textsökningen och ordens träffar gav det en grund för att de här temana skulle fungera 
att undersöka vidare i den fortsatta analysen. Nästa steg i analysen blev att grundligt och 
noggrant läsa igenom alla 20 hållbarhetsredovisningar två gånger för att få en 
helhetsförståelse för innehållet. Att datan lästes igenom flera gånger stöds av Antonsson, 
Eriksson Korjonen och Rosengren (2012) som belyser att genom att läsa om texten flera 
gånger fås en djupare förståelse av det som framkommer i texten. Metoden följer även 
O´Connor och Gronewold (2013) som läste igenom datamaterialet i sin studie noggrant för 
att få större förståelse för innehållet.  
 
Efter en noggrann genomläsning identifierade O´Connor och Gronewold (2013) ord och 
fraser som kunde kopplas till valda teman. De samlade all data som tillhörde samma företag 
på samma plats. Med stöd i hur O´Connor och Gronewold (2013) gjorde markerade vi ord, 
meningar och stycken tredje gången materialet lästes igenom, för att sedan bilda koder till 
överensstämmande tema. Koderna som markerades i NVivo samlades i ett mappsystem där 
uppdelning mellan företag och teman hade gjorts. För att hålla fullt fokus valdes först ett av 
temana, säkerhet, och endast meningsenheter som stämde överens med säkerhet markerades. 
Under tiden som texterna bearbetades skrevs memon för att få minnesanteckningar över idéer 
som senare kunde användas vid analys. Yin (2013) menar att memon kan vara ovärderliga 
och till stor hjälp för att forskarna ska komma ihåg vilka idéer som övervägts under 
processen.  
 
När säkerhet var markerat i alla 20 hållbarhetsredovisningar upprepades processen med 
övriga teman. Processen genomfördes av skribenterna var för sig, så att en jämförelse och 
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diskussion kunde ske för att se att vi hade uppfattat materialet på samma sätt. När 
meningsskiljaktigheter uppkom diskuterades dem tills vi kunde enas om vad som skulle tas 
med och inte. När alla teman markerats gjordes ytterligare en genomgång av texterna för att 
då se i vilka sammanhang de fem temana framkom, sammanhangen bildade kategorier inom 
varje tema. Vissa av kategorierna delades sedan upp i underkategorier. Nedan visas en figur 
över teman, kategorier och vissa utvalda underkategorier för att få en tydligare bild av vad 
analysen behandlade.  
 

 
Figur 3. Kategoriunderlag för analys 

 
För att få en tydligare bild av hur processen gick till finns nedan ett exempel från temat 
intressenter som visar citat från två av företagen. Citaten från texterna bildade koder, som i 
sin tur matchades med andra koder och bildade kategorier under de förvalda temana. 
Kategorierna med tillhörande citat användes sedan i analysen för att kunna analysera den 
insamlade empirin. 
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Figur 4. Kodningsmatris 

 
I undersökningen valde vi att använda kodning som hjälpmedel, vilket enligt Yin (2013) leder 
till att systematiska och konsekventa bedömningar kan göras. Yin (2013) anser att koda data 
efter vissa teman och utesluta annan data kan leda till att materialet blir hanterbart för 
undersökningens storlek, men att uteslutandet av data kan medföra risk att text som inte anses 
relevant för tillfället kan leda till att potentiell information försummas (Yin, 2013). Kodning 
av data kan även kritiseras då det kan innebära att endast fragment av texter används vid 
analys (Bryman & Bell, 2013).  
 
Studiens empiri och analysavsnitt är uppbyggt efter att följa de fem valda temana, för att 
förenkla läsningen och tydliggöra vad som ansågs tillhöra varje tema. Kritik till den 
uppställning som valdes är att empiri och analys inte följer en tidsaxel från början till slut. I 
efterhand hade det kunnat förenkla läsningen och gett en tydligare bild av vad som 
framkommit vilket år. 

3.5 Undersökningens kvalitet 
För att en undersökning ska ha god kvalitet måste den vara trovärdig, vilket bestäms av 
undersökningens process. När trovärdighet ska undersökas kan begreppet delas upp i tre 
delar: tillförlitlighet, överförbarhet samt pålitlighet. De tre delarna ses inte som helt 
separerade från varandra utan är sammanlänkade och beroende av varandra (Graneheim & 
Lundman, 2004). Bryman & Bell (2013) nämner även en fjärde del av trovärdighet, 
konfirmering.  
 
Tillförlitlighet handlar om att undersökningsprocessen utgått från metoder som ofta 
återkommer när liknande fenomen ska undersökas (Connelly, 2016). Genom att 
innehållsanalys är vanligt förekommande vid studier med utgångspunkt i 
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hållbarhetsredovisningar (Bashtovaya, 2014) blev en innehållsanalys för vår studie en metod 
som gav tillförlitlighet. Graneheim och Lundman (2004) framför även att genom att 
undersöka en variation av objekt fås en bredare bild av det undersökta fenomenet och för att 
uppnå tillförlitlighet är det även viktigt att tillräckligt med data samlas in. På grund av det 
ansågs att den här studien uppnått tillförlitlighet eftersom företag av varierande storlek och 
med olika inriktningar inom byggbranschen utgjorde studiens undersökningsobjekt. Eftersom 
mönster har kunnat identifieras kan tänkas att tillräckligt med data har samlats in.  
 
Trovärdighetens andra del, överförbarhet, ser till möjligheten att överföra resultaten till andra 
miljöer. Möjligheten att bedöma överförbarheten ökar om en så grundlig och utförlig 
beskrivning av detaljer i det studerade fenomenet ges (Bryman & Bell, 2013). Då det har 
gjorts en noggrann beskrivning av hur undersökningen genomförts och vad den grundat sig i 
kan det anses att överförbarheten av studiens resultat till andra sammanhang ökat. Dock 
menar Graneheim och Lundman (2004) att det är upp till läsaren hur väl den anser att 
resultaten kan överföras till andra sammanhang, författarna kan därmed inte säga att resultatet 
är överförbart utan endast ge förslag på överförbarhet.  
 
Hur pålitligt resultatet är beror på om datan eller undersökarens beslut förändras över tid. Om 
en studie, och därmed datainsamlingen, pågår under en längre tid finns en risk att 
förändringar uppkommer, vilka kan påverka pålitligheten av resultaten (Graneheim & 
Lundman, 2004). Pålitligheten av studien kan därmed anses vara hög eftersom datan från 
varje företag och år inte samlades in separat, utan all data har både samlades in och 
analyserades samtidigt. Eftersom dokumenten var tryckta, förmodligen under samma 
tidsperiod av företagen, var risken liten att det som stod i dokumenten har förändrats och 
därmed har pålitligheten ökat.  
 
Den sista delen av trovärdighet är konfirmering och innebär att forskaren som genomför 
studien inte påverkar resultaten med sina egna åsikter, utan försöker vara så objektiv som 
möjligt under hela processen (Bryman & Bell, 2013). Genom att föra anteckningar under hela 
undersökningsprocessen, om tagna beslut och hur analysen gjorts, och sedan antingen låta 
andra forskare läsa igenom anteckningarna eller diskutera dem minskar risken för partiskhet 
från forskaren (Connelly, 2016). Eftersom studien är gjord av två personer fördes ständigt en 
diskussion, vilket ledde till att egna åsikter minskade och därmed ökade objektiviteten.  
 
Metodavsnittet har förklarat hur studien har genomförts och utfallet presenteras i kommande 
empiri och analysavsnitt.   
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4. Empiri och analys  
 

I det här avsnittet presenteras empiri tillsammans med analys. Först presenteras respektive 
företag för att ge en bättre bild av vilka företagen är. Därefter analyseras empirin från 
företagens hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar, utifrån teorin i den teoretiska 
referensramen. Analysen är uppdelad efter studiens fem teman: samhälle, säkerhet, 
intressenter, miljö och innovation. I analysen relateras teori till empiri för att slutsatser ska 
kunna dras.  

 
 

Empirin bygger på hållbarhetsredovisningar mellan åren 2011 och 2015 från fyra företag 
inom byggbranschen, som nämnts tidigare är företagen Peab, NCC, Svevia samt Infranord. 
För att ge läsaren en förståelse för vilka företagen är presenteras först information om varje 
företag. 
  
Peab är det största företaget med en omsättning på cirka 37 miljarder kronor år 2015 och hade 
då 11 000 anställda (Sveriges Byggindustrier, 2016). Företaget är Nordens ledande bygg- och 
anläggningsföretag med kontor i Sverige, Norge och Finland. Företaget erbjuder ny-, om- och 
tillbyggnationer av olika typer av fastigheter och bygger samt underhåller även infrastruktur 
(Peab, 2017). 
  
Det näst största av företagen, NCC, hade en omsättning på cirka 32 miljarder kronor år 2015 
och antalet anställda var då ungefär 9 700. I byggbranschen i Sverige är företaget det tredje 
största (Sveriges Byggindustrier, 2016). Företaget bedriver sin verksamhet i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och Ryssland. NCC bygger bostäder, andra typer av fastigheter samt vägar 
och annan infrastruktur (NCC, 2017b). 
  
Svevias omsättning och antal anställda år 2015 uppgick till cirka sju miljarder kronor 
respektive 1 900 anställda (Sveriges Byggindustrier, 2016) och företaget ägs av svenska 
staten (Svevia Årsredovisning, 2011). Svevia var 2015 det sjätte största företaget inom 
byggbranschen i Sverige (Sveriges Byggindustrier, 2016). Företaget arbetar med anläggning 
och är specialiserat på att bygga vägar och infrastruktur (Svevia, 2017). 
  
Infranord hade år 2015 en omsättning på cirka fyra miljarder kronor, antalet anställda var då 
1 900 stycken (Sveriges Byggindustrier, 2016) och företagets ägare är svenska staten 
(Infranord Årsredovisning, 2011). Infranord var år 2015 det sjunde största företaget inom 
byggbranschen i Sverige (Sveriges Byggindustrier, 2016). I Norden är Infranord ledande 
inom järnvägsentreprenad och företaget erbjuder byggnationer samt underhållning av järnväg 
(Infranord, 2017). 

4.1 Samhälle 
Överlag visar empirin att Peab, NCC, Infranord och Svevia alla skriver om hur de arbetar 
med hållbarhet på liknande sätt, men det finns skillnader mellan företagen med vad de 
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fokuserar på. Enligt Greenwood, Hinings och Whetten (2014) visar skillnader att 
organisationer inom samma organisationsfält kan bli heterogena även om organisationerna får 
utstå samma institutionella påtryckningar.  
 
Vad företagen valt att ta upp och lyfta fram i hållbarhetsredovisningarna kan bero på vilka 
logiker som finns i omgivningen. När företagen väljer att ta upp liknande ämnen, exempelvis 
skriva liknande saker om samhälle, kommer organisationerna fortsätta att reproducera 
logikerna, vilket styrks av Friedland och Alford (1991) samt Thornton, Ocasio och 
Lounsbury (2012). Att företagen skriver om samma saker kan, enligt Thornton, Ocasio och 
Lounsbury (2012), bero på att logiker kan skapa både hinder och möjligheter till förändring. 
Företagen kan bli tvingade att skriva om vissa saker för att exempelvis intressenter ställer det 
som krav. När en ny logik, exempelvis CSR-logiken, skapas kan den ge företag möjlighet att 
sticka ut och få legitimitet, men desto mer etablerad logiken blir desto fler företag blir 
tvingade att skriva som alla andra. En logik kan således påverka organisationer till att skriva 
och reproducera ämnen och på så sätt hindra organisationer att sticka ut från mängden.  
 
Dock urskiljer sig Infranord från övriga företag eftersom de fokuserar mycket mer på det 
ekonomiska. De skriver väldigt mycket om vad de ska göra för att bli mer lönsamma, vilket 
hör ihop med att de under en flerårsperiod gått med stora förluster. Det går att se skiftningar i 
Infranords fokus, då de 2011 skriver liknande som övriga undersökta företag inom branschen. 
När lönsamheten minskar, ökar fokus på att förmedla de ekonomiska delarna till 
intressenterna och när det vänder igen 2015 blir Infranord återigen mer lik övriga företag. 
Infranords fördelning av fokus på det ekonomiska, sociala och miljömässiga blir 2015 mer 
jämn. Under åren som Infranord går sämre reproducerar inte företaget CSR-logiken i samma 
mån som övriga företag, utan har valt att lägga fokus på en av delarna. Övriga företag 
fortsätter dock att reproducera logiken på liknande sätt under hela perioden och det kan bero 
på det som Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) menar med att när organisationer är 
stabila kommer rådande logiker reproduceras.  
  
Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) hävdar att bara för att det finns en dominant logik 
behöver inte den utövas homogent, det återfinns i empirin då Infranord skiftar sitt fokus. 
Vilken logik som kommer utövas påverkas därmed mycket av organisationers egna situation. 
När Infranord under 2012–2014 inte utövar CSR-logiken på det dominanta sättet som övriga 
företag gör kan tänkas att de förlorar sin legitimitet och konkurrenskraft, som Thornton 
(2002) menar händer. Däremot visar Infranord det motsatta eftersom att de 2015 återigen går 
med vinst. Genom att de under förluståren valt att fokusera på den ekonomiska delen och 
uttryckt att det går dåligt för dem, kan det istället tänkas att de fått legitimitet när de inte 
försökt skönmåla deras situation. Att inte fullt ut följa den dominerande logiken behöver 
därmed inte nödvändigtvis vara negativt.  
  
Empirin visar att inom organisationsfältet ses att Peab, NCC, Infranord och Svevia samverkar 
och interagerar med varandra genom det branschgemensamma systemet Basta, som förklaras 
av nedanstående citat, vilket enligt Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) påvisar att 
företagen ingår i samma organisationsfält (Jmf. DiMaggio & Powell, 1983). 



 27  

  
NCC var en av initiativtagarna till Basta, som är ett svenskt branschsamarbete 
som syftar till att avveckla farliga ämnen ur byggprocessen. 

(NCC Årsredovisning, 2011, s. 24) 

Att det finns branschövergripande samarbeten beskrivs även av nedanstående citat, där det 
framgår att branschaktörer samverkar för att bidra till utveckling och lösningar för ett 
hållbarare samhälle. 

 

Genom att bidra till innovation, teknisk utveckling och kreativa lösningar som 
gynnar hela branschen bidrar vi även till den ekonomiska utvecklingen av 
samhället. Vi driver och deltar i flera utvecklingsprojekt, vi deltar i 
branschövergripande samarbeten och arbetar i olika konstellationer 
tillsammans näringsliv, branschaktörer, intresseorganisationer och offentlig 
sektor för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

(Peab Hållbarhetsredovisning, 2012, s. 29) 
  
Ett område som alla de fyra företagen berör, men där skillnader finns, är korruption. Under 
alla undersökta år beskriver Peab utförligt om korruption, vilka fall som har inträffat och 
vilka konsekvenser som uppkommit. Nedanstående citat visar hur Peab beskriver korruption 
år 2011. 
  

2011 har fem fall av misstänkt korruption eller annan ekonomisk oegentlighet 
uppdagats. Nedan följer en beskrivning av respektive ärende. Inga fall av 
konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelser av konkurrenslagstiftningen 
eller monopolbeteenden som har lett till juridiska åtgärder har förekommit 
under året. 

(Peab Hållbarhetsredovisning, 2011, s. 20) 
  
Som citatet ovan beskriver kommer ett längre avsnitt om vilka de fem fallen varit och en 
utförlig beskrivning om vad som hänt inom vart och ett av fallen, samt åtgärder som fallen 
lett till. Det skiljer sig från övriga företag som endast nämner om det uppkommit fall av 
korruption eller inte. Svevia nämner inte korruption år 2011, men från år 2012 beskriver de 
hur de arbetar med kontinuerliga internkontroller för att minimera mutor och korruption. 
NCC skriver att de tar avstånd från korruption och Infranord skriver att de tar hänsyn till 
korruption när de genomför riskanalyser vid val av leverantörer. Infranord skriver väldigt 
kort och koncist, vilket exempelvis kan illustreras av citatet nedan. 
  

Inga fall av korruption eller andra brott mot gällande lagar och bestämmelser 
rapporterades under året. 

(Infranord Årsredovisning, 2013, s. 16) 
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Det kan tänkas att om ett företag i branschen är med om en korruptionsskandal kan det 
påverka övriga företag i branschen att behöva redovisa mer information om det område som 
skandalen berörde. Skandalen kan därmed påverka logiken att förändras då nya problem blir 
centrala, vilket enligt Thornton (2002) kan göra att även organisationer måste förändra sin 
struktur och strategi för att hantera de nya problemen som uppkommer.  
 
För att motverka korruption och andra etiska överträdelser framför NCC, Peab och Svevia att 
de arbetar aktivt med att förebygga det genom utbildningar för sina anställda. I NCCs rapport 
2011 framför de att de sedan 2002 erbjudit förebyggande utbildningar inom affärsetik. Peab 
skriver i sin rapport från 2011 att företaget startade Etikrundan 2009 där anställda utbildas i 
frågor som berör etik och korruption. 2012 följde Svevia trenden med förebyggande 
utbildningar då de införde obligatoriska webbutbildningar om affärsetik för chefer. Infranord 
är det företaget som inte framför att de erbjuder förebyggande utbildningar i de här frågorna, 
men eftersom de 2015 har tagit fram en antikorruptionspolicy kan det tänkas att även de i 
framtiden kommer följa trenden att erbjuda förebyggande utbildningar. 
 
Eftersom korruption framstår som ett stort problem inom byggbranschen blir det en osäkerhet 
som företagen behöver hantera. NCC kan här ses som drivande i arbetet med att hantera 
osäkerheten kring korruption genom utbildningar. När Peab 2009 valde att starta Etikrundan 
kan det ses som en imitation av hur NCC arbetat i sin organisation med att utbilda chefer och 
specialister. Nedanstående citat beskriver hur NCC arbetat med affärsetik.  
  

NCC accepterar inte bristande affärsetik eller konkurrenshämmande 
aktiviteter. NCC:s värderingar och Uppförandekod anger tydligt vad som är ett 
korrekt beteende. Sedan 2002 har över 3 000 chefer och specialister inom hela 
koncernen utbildats i affärsetik och konkurrensrätt och det finns processer på 
plats för att säkerställa ett korrekt beteende. 

(NCC Årsredovisning, 2011, s. 37) 
  
Att Peab valde att införa Etikrundan kan därmed ses som en härmning, som Verbruggen, 
Christians och Milis (2011) menar kan ske när organisationer hanterar osäkerhet. NCC och 
Peab är två av de tre största aktörerna inom byggbranschen, i och med det bör deras 
aktiviteter ha stor betydelse för branschen i stort. Att arbeta aktivt med etik kan därmed anses 
vara det normala beteendet och om de två övriga byggföretagen inte väljer att tillämpa det 
kan det enligt Deephouse (1996) medföra att företagen inte ses som legitima. 
  
När både NCC och Peab väljer att aktivt arbeta med att förebygga korruption kan det därför 
bilda påtryckningar för övriga företag att följa den trenden. 2012 började Svevia att arbeta 
med webbutbildningar inom affärsetik vilket kan ses som en efterlikning av de mest 
framgångsrika organisationerna inom organisationsfältet. Enligt Deephouse (1996) väljer 
företag att efterlikna de organisationer som är mest framgångsrika för att på så sätt få 
legitimitet (Jmf. DiMaggio & Powell, 1983). För att Infranord ska kunna behålla sin 
legitimitet krävs det därför enligt resonemanget som Deephouse (1996) framför, att de även i 
framtiden utvecklar sitt affärsetiska arbete med utbildningar. 
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Svevia, NCC och Peab skriver att de använder en funktion som kallas Visselpipan för 
anonym rapportering av affärsetiska överträdelser. Svevia beskriver 2011 att Visselpipan 
infördes år 2010. NCC nämner att de använder funktionen Visselpipan för anonym 
rapportering under år 2012. Peab skriver år 2012 att de samarbetar med deras egna etiska råd, 
som beskrivs som en visselpipefunktion, för att rapportera. Infranord framför inte att de har 
en funktion för anonym rapportering, men skriver att de arbetar med anti-korruption. Att 
använda samma funktion kan ses som en imitation. Som ovan nämndes är oetiska affärer ett 
stort problem och en osäkerhet som måste hanteras vilket enligt Sarrina Li och Lee (2010) 
kan göras genom att imitera handlingar av andra företag som befinner sig i samma miljö. Att 
företag inom byggbranschen måste hantera oetiska överträdelser, exempelvis korruption, kan 
ses som en institutionell regel på makro-nivå, som enligt Schultz och Wehmeier (2010) 
påverkar förhållanden och förväntningar inom en institution. När förväntningarna sedan når 
en mikro-nivå kommer de tolkas av vardera organisation (Schultz & Wehmeier, 2010). Det 
ger förklaring till att alla företag behandlar korruption i sitt hållbarhetsarbete, men på lite 
olika sätt. Beroende på den kontext varje företag befinner sig i blir tolkningarna därmed 
olika, vilket stärks av Powell och Colyvas (2008). 
   
Alla fyra företag framför att det kommer ske ett generationsskifte inom en snar framtid i 
byggbranschen, vilket kommer innebära att nya kompetenta medarbetare behöver lockas till 
branschen. Ett sätt att hantera situationen var att exempelvis Peab startade en egen skola 2006 
och som idag etablerats i fem städer runt om i Sverige. Nedan visas vad Peab skriver 2011 
om situationen. 

  
För att attrahera ungdomar och säkra tillväxten av nya medarbetare har vi 
under året öppnat vår fjärde Peabskola i Upplands Väsby och vi har fått 
tillstånd att öppna en femte skola i Göteborg under 2012. 

(Peab Hållbarhetsredovisning, 2011, s. 5) 
  
Att förstå behovet av att kunna säkra framtida medarbetare har även Infranord och NCC 
gjort. Infranord samarbetar sedan 2012 med ett antal gymnasieskolor som erbjuder 
järnvägsprogram. De utvecklade samarbetet 2013 till att utgöra ett tjugotal högskolor, 
yrkeshögskolor samt gymnasieskolor. 2013 följde även NCC trenden genom att etablera ett 
teknikprogram tillsammans med Kunskapsskolan. Gemensamt för företagen är att de erbjuder 
examensarbeten, praktikplatser och sommarvikariat. Svevia sticker ut i det avseendet då det 
inte framkommer om de har ett liknande erbjudande. Här går det att se både mimetisk och 
normativ isomorfism. Att företagen är inne i ett generationsskifte kan ses som en osäkerhet 
som måste hanteras. Vi finner här att hur företagen väljer att hantera osäkerheten med 
generationsskiftet stöds av argumenten som Sarrina Li och Lee (2010) framför. De anser att 
företag kan hantera osäkerheten genom imitation av andra företag. De menar även att det inte 
alltid är alla delar som imiteras utan framför att det beror på företagets egna styrkor och 
svagheter och vilka resurser de besitter. Vissa delar kan därmed imiteras av företaget medan 
andra delar behålls. Empirin visar att Peab är ledande inom utbildningsområdet och besitter 
därför förmodligen mer resurser, då de haft möjligheten att bilda fem skolor. Infranord och 
NCC kan tänkas ha följt efter Peab genom att även de erbjuda någon typ av utbildning, men 
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inte haft resurser som räcker för att utveckla egna skolor, utan behövde istället samarbeta 
med redan etablerade skolor. Eftersom Svevia inte erbjuder utbildningar kan tänkas att de valt 
att inte imitera övriga företag då de inte besitter tillräckligt med resurser. 
 
Peab kan här ses som den centrala organisationen, i arbetet med ungdomar, som får 
resterande företag inom samma fält att utvecklas åt det håll som Peab valt, vilket stödjer Tan, 
Shao och Li (2013) som även menar att det kan vara ett dilemma för företag att sticka ut. När 
företagen härmar varandra blir dock organisationerna mer lika varandra (Tan, Shao & Li 
2013; Jmf. DiMaggio & Powell, 1983). Vi finner även stöd för argumentationen av 
Verbruggen, Christiaens och Milis (2011) för normativ isomorfism, där liknande utbildningar 
leder till att organisationer anställer personer som liknar varandra (Jmf. DiMaggio & Powell, 
1983). Den framtida arbetskraften kommer förmodligen anställas direkt från 
organisationernas egna skolor och de nya medarbetarna har då samma bakgrund och 
utbildning. I och med det kan det uppstå homogenitet mellan organisationer. En invändning 
mot det kan dock vara att företagen förmodligen anställer medarbetare från deras respektive 
utbildningsprogram vilket kan innebära att det uppstår homogenitet inom organisationer men 
inte nödvändigtvis mellan organisationer. Heterogenitet kan uppkomma genom att företagen 
själva kan utforma vad eleverna på skolorna får utbildning i. 
  
Ett område som alla företag berör är jämställdhet och mångfald. Svevia har noterat att 
intressenterna vill att företaget ska redogöra för ämnet och i citatet nedan beskrivs vilka krav 
och förväntningar som finns. 
  

Givet Svevias olika intressenter, och deras krav och förväntningar på bolaget, 
har vi många frågor att förhålla oss till; hälsa och säkerhet, miljö, affärsetik, 
mångfald och jämställdhet samt arbetsvillkor och rättigheter är några av dem. 

(Svevia Årsredovisning, 2015, s.  28) 
  

Alla företag beskriver att de vill vara en arbetsgivare som strävar efter ökad mångfald bland 
de anställda, de poängterar att kön, ålder, etnisk bakgrund, trosbekännelse och sexuell 
identitet inte är grund för särbehandling eller diskriminering. Företagen beskriver även hur de 
arbetar med att främja kvinnor i branschen och att de beskriver branschen som 
mansdominerad. Nedan visas hur Peab beskriver situationen. 
  

Inom mångfaldsområdet finns det stora möjligheter och utvecklingspotential 
inom hela branschen. Kvinnor är traditionellt sett underrepresenterade i 
branschen, men vi är övertygade om att en större mångfald skulle skapa 
utvecklande arbetsmiljöer som gynnar alla medarbetare och företaget i stort. 

(Peab Hållbarhetsredovisning, 2013, s. 17) 
  
I ovanstående citat visas att Peab ser mångfald som en möjlighet för byggbranschen att 
utvecklas. Infranord beskriver hur de vill locka fler kvinnor genom att låta kvinnor 
representera företaget på exempelvis mässor. Tre av fyra företag redogör med procentsatser 
hur målsättningen ser ut för andelen kvinnor och etnisk bakgrund i framtiden. Peab och NCC 
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deltar dessutom i projektet Mentor Bygg som drivs av Sveriges Byggindustrier, projektet går 
ut på att öka andelen kvinnor i byggbranschen. 
  
Eftersom intressenter kräver av företagen att de arbetar med jämställdhet och mångfald kan 
det ses som en norm och förväntning som återfinns på makro-nivå. Det som återfinns på 
makro-nivå menar Schultz och Wehmeier (2010) påverkar organisationer att agera på mikro-
nivå, och tolkningar kan komma att se olika ut från organisation till organisation. Olikheter 
mellan organisationer påpekas även av Powell och Colyvas (2008) som en anledning till att 
både homogenitet och heterogenitet kan uppstå. Homogenitet uppkommer av att alla 
företagen arbetar med jämställdhet och mångfald och heterogenitet uppkommer för att 
företagen arbetar olika med ämnet, exempelvis Peab och NCC som medverkar i projekt för 
ökning av andelen kvinnor och Infranord som försöker locka fler kvinnor på mässor. Peab 
och Infranord framför att företagen medverkat på branschens aktiviteter och i citaten nedan 
kan läsas om hur företagen beskriver vilka aktiviteter som de varit med på. 
 

För att öka kännedomen om Infranord som en spännande och utvecklande 
arbetsplats har vi medverkat på arbetsmarknadsmässor och evenemang, såsom 
Career days och nordic rail. 

(Infranord Årsredovisning, 2011, s. 28) 
  

Medarbetarundersökning, bolagsstämma, informationsträffar i bostads-
områden, studentmässor, leverantörsträffar och samarbetsprojekt är andra 
exempel på sammanhang då Peab träffar och lyssnar till intressenter. 

(Peab Hållbarhetsredovisning, 2014, s. 10) 
  
Att både Peab och Infranord väljer att delta i aktiviteterna kan bero på ett tryck inom 
organisationsfältet som tvingar företagen att delta, vilket stärks av Tan, Shao och Li (2013). 
Dock behöver trycket inte vara så stort eftersom varken NCC eller Svevia framför att de 
deltar i branschens aktiviteter. Valet att vara med på branschens aktiviteter behöver således 
inte nödvändigtvis ses som ett institutionellt tryck, utan mer som ett val som företagen gör. 
Exempelvis uttrycker citatet från Infranord (2011) att de medverkar på aktiviteterna för att 
öka medvetenheten om företaget.  
 
År 2015 urskiljer sig Peab i det avseendet att de tar upp flyktingkrisen och att de samverkar 
med exempelvis Arbetsförmedlingen för att ta emot nyanlända som praktikanter. De 
beskriver hur de verkar för ökad integration och anser att om kompetens från nyanlända tas 
tillvara kan det gynna byggbranschen och samhället i stort. Flyktingströmmen är en kris som 
berört hela samhället och där Peab har tagit ställning, vilket gör att om övriga företag i 
framtiden vill behålla sin legitimitet behöver de förmodligen också verka för ökad 
integration. Ett sätt för övriga företag att hantera krisen, som innebär en osäkerhet för 
företagen, kan vara att de väljer att imitera hur Peab valt att visa hur de hanterar krisen. Ett 
svar på osäkerheten kan alltså vara att imitera företag i samma organisationsfält, vilket 
Sarrina Li och Lee (2010) framför som en strategi för att hantera osäkerhet. Företagen 
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kommer förmodligen ha möjlighet att se om Peabs strategi har fungerat och därefter få en 
insikt i om de kan genomföra en liknande strategi. 
  
I hållbarhetsredovisningarna visas inte bara hur lagar och regler följs, utan företagen 
redovisar även hur de deltar i andra projekt som är mer frivilliga och bidrar till en mer hållbar 
samhällsutveckling. NCC och Peab särskiljer sig från Svevia och Infranord genom att de 
deltar i och sponsrar olika projekt för ungdomar samt skänker pengar till välgörenhet. Peab 
har utöver idrottsföreningar även sponsrat bland annat Ronald McDonald Barnfond, SOS 
Barnbyar, är huvudpartner för projektet Mentor samt skänkte över en miljon kronor till olika 
projekt i Norden år 2011. Peab framför att deras största fokus inom sponsring har med 
ungdomar att göra, vilket framkommer av nedanstående citat. 
  

I Peab har vi extra fokus på att stödja ungdomar på olika sätt, bland annat i 
samarbete med Mentor Sverige. 

 (Peab Hållbarhetsredovisning, 2014, s. 5) 
  

Att även NCC engagerar sig i idrottsföreningar och andra ideella organisationer framgår av 
följande citat. 

  
NCC har också ett engagemang i många lokala idrottsföreningar och har under 
året stöttat olika ideella organisationer så som Mattehjälpen 

(NCC Årsredovisning, 2013, s. 41) 
  
NCC skänkte även 500 000 kronor år 2013 till offren för naturkatastrofen på Filippinerna och 
istället för att ge de anställda en julklapp gav de samma år en julgåva till UNICEF på en 
miljon kronor. Utöver det sponsrar de även bland annat Mattecentrum och Drömmarnas Hus 
som är en kreativ mötesplats för ungdomar. Varken Svevia och Infranord har visat 
samhällsengagemang eller ägnat sig åt sponsring. Att Infranord inte lagt resurser på sponsring 
kan bero på att företaget har haft en tuff ekonomisk period med flera års negativa siffror. 
Eftersom Peab och NCC är betydligt större än både Infranord och Svevia kan även tänkas att 
de har en större påverkan på samhället och därmed behöver ta ett större samhällsansvar. På 
grund av företagens olika storlek kan det här uppstå heterogenitet, vilken stärks av 
Greenwood, Hinings och Whetten (2014) som berör företags olika storlek som en orsak till 
att viss heterogenitet kan uppstå. 

4.2 Säkerhet 
Likheter inom organisationsfält kan förklaras genom att regler och normer i samhället styr 
förväntningar på hur företagen borde bete sig (Hodgson, 2006). Att likheter finns mellan 
organisationerna återfinns i empirin på ett flertal ställen, exempelvis skriver företagen 
liknande om hur de arbetar med säkerhet. Det påvisas bland annat genom citaten från två av 
företagen nedan. Peab skriver: 
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En av de absolut viktigaste frågorna som vi arbetar med varje dag är hur vi ska 
minimera antalet olyckor och tillbud på våra arbetsplatser. 

(Peab Hållbarhetsredovisning, 2012, s. 4) 
  
Liknande text återfinns i NCCs årsredovisning 2012 där företaget först skriver att 
arbetsplatsolyckor behöver elimineras och att det krävs ett tydligt fokus på arbetsmiljöfrågor 
om säkerhet för att minska olyckor. Vidare skriver de: 
  

Olyckorna är en smärtsam påminnelse om att nollvisionen är långt borta, att 
säkerheten alltid måste komma i första hand och att det finns ett behov av att 
kontinuerligt arbeta med säkerhet. 

(NCC Årsredovisning, 2012, s. 37) 
  
Att företagen skriver på liknande sätt om arbetet med olycksförebyggande kan förklaras av 
Scott (2014) som menar att institutioner styr organisationers beteende. Enligt Beckert (2010) 
får organisationer legitimitet genom att handla som övriga organisationer inom 
organisationsfältet. Eftersom byggbranschen kan anses vara en bransch som medför stora 
säkerhetsrisker är det viktigt att företagen kontinuerligt arbetar med säkerhetsfrågan och 
förstår dess betydelse. Att ge säkerhet stort fokus kan därmed ses som en norm i 
byggbranschen och enligt Hodgson (2006) måste företagen förhålla sig till normen, då det 
förväntas av företagen. Eftersom alla företagen förväntas att följa normen kommer de bli allt 
mer lika varandra (Jmf. Meyer & Rowan, 1977). Normen kommer därmed påverka hur 
organisationen beter sig (Scott, 2014; Jmf. DiMaggio & Powell, 1983) och utgöra 
påtryckningar från dess omgivning att anpassa sig till (Verbruggen, Christians & Milis, 
2011). Att säkerhetsarbetet har blivit en norm  kan exempelvis visas av att alla företag har en 
uttrycklig nollvision, det vill säga ett mål om noll arbetsplatsolyckor, samt att företagen 
beskriver säkerhet som ett av deras fokusområden. I Svevias årsredovisning 2013 beskrivs 
det på följande sätt: 

  
För oss på Svevia går säkerheten alltid främst. Det handlar om att bygga och 
underhålla vägar som är så säkra att nollvisionen kan uppfyllas. Om att våra 
medarbetare är trygga och säkra på sin arbetsplats. 

                   (Svevia Årsredovisning, 2013, s. 36) 
  
Eftersom säkerhet är en så viktig del erbjuder samtliga företag olika typer av förebyggande 
utbildningar för sina medarbetare och har inrättat olika rapporteringssystem för att kunna 
förebygga olyckor. Trots att företagen arbetar så pass mycket med säkerhet sker det 
fortfarande olyckor och företagen rapporterar om dem i rapporterna. De framför att säkerhet 
är en fråga som de kontinuerligt måste arbeta med för att nollvisionen någon gång i framtiden 
ska kunna uppnås. 
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4.3 Intressenter 
Företagen beskriver flera olika intressenter, varav en av dessa är personalen. Det är inte bara 
inom säkerhetsområdet som företagen utbildar personalen internt. Företagen skriver på 
liknande sätt om hur viktigt det är med kompetensutveckling. Hur Peab skriver om 
kompetensutvecklingen läses nedan. 
  

För att ge medarbetarna en möjlighet att utvecklas och säkerställa kontinuerlig 
kompetensutveckling har Peab en egen utbildningsverksamhet inom företaget, 
kallad Peabakademin. 

(Peab Hållbarhetsredovisning, 2011, s. 12) 
  
Att företagen skriver på liknande sätt kan ses genom exempelvis citatet nedan från Svevia. 
  

Svevia Akademin är Svevias kompetensutvecklingsportal för skräddarsydd 
utbildning inom områden som miljöbalken, inköp, projektstyrning och 
ledarskap. 

(Svevia Årsredovisning, 2011, s. 27) 
  
Alla företag har en egen internutbildning som de benämner med företagets namn följt av 
akademin eller academy. Internutbildningarna framstår som att de är utformade på liknande 
sätt inom alla företag. NCC väljer att beskriva deras internutbildning på följande sätt: 
  

NCC är en kunskapsintensiv organisation vilket gör att utbildning och 
kompetensutveckling är centrala frågor. Syftet med ett strukturerat och 
proaktivt förhållningssätt till kompetensutveckling är till för att såväl stärka 
NCC:s konkurrenskraft som att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. 

(NCC Årsredovisning, 2012, s. 36) 
  
Det som framkommer av empirin är att samtliga företag inser att en viktig del i att anses som 
en attraktiv arbetsgivare, för deras anställda samt för att locka nya medarbetare, är att erbjuda 
möjlighet till kompetensutveckling. Som tidigare nämnts står byggbranschen inför ett 
generationsskifte vilket gör det ännu viktigare att kunna locka nya medarbetare. Att erbjuda 
kompetensutveckling och utbildningar av olika slag till sina anställda kan därmed ses som en 
norm, normen blir som en påtryckning som företagen enligt Verbruggen, Christians och Milis 
(2011) måste förhålla sig till och kommer anpassa sig efter. I och med att normen påverkar 
hur organisationer agerar kommer det göra att organisationer blir mer lika varandra. 
Verbruggen, Christians och Milis (2011) förklarar processen att organisationer blir mer lika 
varandra, på grund av normer och förväntningar, med tvingande isomorfism (Jmf. DiMaggio 
och Powell, 1983). Organisationer kan därmed känna sig tvingade att erbjuda 
internutbildningar för att inte riskera att förlora medarbetare och inte heller riskera att inte 
locka nya. Det kan alltså anses vara avgörande för företagen att de erbjuder 
kompetensutveckling, för att genom det klara av det kommande generationsskiftet. Att 
organisationerna använder sig av internutbildningar handlar alltså om att det finns 
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påtryckningar från omgivning samt normer, men att företagen väljer att benämna aktiviteten 
med företagsnamn följt av akademin eller academy ses istället som mimetisk isomorfism. 
Varför företagen har valt att namnge på samma sätt kan enligt Beckert (2010) bero på att 
organisationer får legitimitet genom mimetisk isomorfism, som innebär att organisationen 
handlar som resterande organisationer inom samma organisationsfält. 
  
I empirin framgår att Peab lanserade Peabakademin redan år 2007 och Infranord lanserade 
Infranord Academy i början av år 2012. När NCC och Svevia lanserade NCC Academy 
respektive Svevia Akademin framgår inte av empirin. I NCCs årsredovisning framgår heller 
inte att de har en NCC Academy, men enligt företagets hemsida (NCC, 2017a) finns en sådan 
enhet. I empirin framkommer att Peab är först med att introducera akademin och är på så sätt 
ledande, jämfört med Infranord. Att det är Infranord som efterliknar Peab kan bero på att 
Peab är mer marknadsledande och är ett betydligt större företag, vilket enligt DiMaggio och 
Powell (1983) kan bero på att organisationer efterliknar de mest framgångsrika 
organisationerna inom branschen för att få legitimitet. Genom att Infranord väljer att döpa sin 
interna utbildning till samma sak som Peab, Infranord Academy respektive Peabakademin, 
kan tänkas ge en signal till både nuvarande och kommande medarbetare att även de är 
legitima och erbjuder samma saker som Peab. Genom liknande namn uppnås liknande 
associationer med respektive system. Peab har här etablerat en strategi inom 
organisationsfältet, som övriga organisationer väljer att följa för att inte skilja sig från det 
normala beteendet. Att följa det normala beteendet beskrivs enligt Deephouse (1996) som ett 
sätt för företagen att uppfattas som mer legitima. 
  
Hur företagen förmedlar hur de ser på medarbetarnas hälsa genom hållbarhetsredovisning 
skiljer sig lite, det går att se en uppdelning där Peab och Svevia är de som skriver mest om 
hur medarbetarnas hälsa ska främjas medan Infranord och NCC inte berör området. Redan år 
2011 skriver Peab att de anställt fem hälsoutvecklare för att öka hälsofrämjandet och att de 
har en verksamhet som heter Peab Hälsa och Fritid. Svevia har en liknande verksamhet som 
benämns Svevia Fritid, som är en del av Svevias hälsofrämjande arbete. Peab erbjuder bidrag 
för exempelvis tobaksavvänjning, kostrådgivning och motion. De vill erbjuda balans mellan 
fritid och arbete, olika försäkringar, rabatterade priser på glasögon, kollektivtrafikkort, 
träningskort och hälsorådgivning. Att medarbetarnas hälsa är ett prioriterat område för Peab 
kan visas genom nedanstående citat. 
  

När medarbetarna trivs och har god balans mellan arbete och fritid skapas 
förutsättningar för motivation och arbetsglädje, vilket är avgörande för 
verksamhetens framgång. I Peab erbjuds medarbetarna ett brett utbud av 
aktiviteter inom motion och kultur, samt friskvårdsbidrag och andra förmåner. 

(Peab Hållbarhetsredovisning, 2014, s. 16) 
  
Både Peab och Svevia har större fokus på hälsoarbetet år 2011 och 2012, än övriga 
undersökta år. 2013 till 2015 är det liknande texter om hälsa som återkommer, eller så nämns 
det i väldigt liten omfattning. Nedan visas ett citat från Svevias årsredovisning år 2012. 
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Alla medarbetare erbjuds en hälsokartläggning vart tredje år. Denna resulterar 
i individuella råd om exempelvis kost, träning och sömn. Svevia erbjuder sina 
medarbetare friskvårdsbidrag för att de ska kunna träna regelbundet till en 
lägre kostnad. I Svevia Fritids regi arrangeras olika lokala och centrala 
aktiviteter för att främja fysisk aktivitet. 

(Svevia Årsredovisning, 2012, s. 35) 
  

Greenwood, Hinings och Whetten (2014) menar att det kan uppstå heterogenitet inom ett 
organisationsfält på grund av exempelvis organisationers olika storlek. Empirin i det här 
fallet visar dock på en motsättning då heterogenitet uppstått men att det inte kan kopplas till 
företagens storlek. Likheter finns mellan Peab och Svevia respektive NCC och Infranord, 
vilket innebär att kontexten företagen befinner sig i inte nödvändigtvis behöver betyda att 
stora företag, Peab och NCC, gör på samma sätt likväl som att små företag, Svevia och 
Infranord, gör på samma sätt. Peab har tagit hälsoarbetet en nivå längre än övriga 
organisationer genom att anställa hälsoutvecklare. Vi finner här stöd för Beckert (2010), att 
vissa delar inom en organisation blir individuella på grund av att organisationer kan ha egna 
förväntningar och strukturer. Det kan tänkas att Peab och Svevia själva anser att 
medarbetarnas hälsa är av stor vikt att prata om och visa hur de arbetar med området. Att 
båda företagen sedan går tillbaka och följer NCC och Infranord med att inte framföra något 
om arbetet med medarbetarnas hälsa kan vara på grund av inte tillräckligt med fördelar 
uppnåtts. Eftersom de andra företagen inte valt att redovisa något om hälsa har det inte heller 
blivit till en norm och därmed ger det kanske inte den legitimitet som Peab och Svevia 
möjligtvis velat få. Dock behöver det inte nödvändigtvis vara negativt då konkurrensfördelar 
ändå kan fås genom att sticka ut, vilket stöds av Tan, Shao och Li (2013). 
  
De undersökta företagen har många intressenter att ta hänsyn till, som ställer olika krav och 
har olika förväntningar. Trots att Thornton (2002) beskriver att organisationer förändras till 
att stämma överens med rådande logiker på grund av påtryckningar, anser Scott (2014) att 
hur de svarar på påtryckningarna inte nödvändigtvis blir på liknande sätt. Han menar att det 
kan bero på att organisationer inom samma organisationsfält får utstå olika mycket samt olika 
typer av påtryckningar. Empirin visar att Infranord och Svevia beskriver hur ägaren påverkar 
vilka förväntningar och krav som finns på organisationen. Båda företagen beskriver att det är 
svenska staten som är ägare och det gör att företagens rapporterar en bild som uppfattas som 
mer ägarstyrd, än vad Peab och NCC gör. Peab och NCC visar dock upp fler krav och ett 
större tryck från exempelvis EU, vilket kan kopplas till att de företagen är större och mer 
framåt. Svevia beskriver tydligt i sin årsredovisning 2011 att deras viktigaste 
intressentgrupper består av ägare, kunder, leverantörer, medarbetare och allmänheten. Citatet 
nedan visar hur Svevia skriver om intressenterna. 
  

Svevia har valt dessa intressentgrupper baserat på deras inflytande på Svevia 
och vice versa. Det är avgörande att företaget har god kännedom om de olika 
intressenternas förväntningar och intresseområden 

(Svevia Årsredovisning, 2011, s.  25) 
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Att det finns förväntningar från intressenter visar även Infranord som väljer att beskriva mer 
utförligt vad intressenterna vill ha och inte enbart att det är viktigt att ha god kännedom om 
intressenterna. Samtliga företag beskriver att dialogerna med intressenterna är viktiga och 
Infranord samt Peab gör årliga undersökningar för att mäta hur nöjda kunderna är. Peab 
beskriver mätningen av Nöjd Kund Index (NKI) som citatet nedan visar. 
  

För att undersöka hur kunderna upplever kontakten med Peab, samt hur väl 
den levererade produkten/tjänsten lever upp till deras förväntningar, används 
NKI-undersökningar. 

(Peab Hållbarhetsredovisning, 2014, s. 18) 
  
Med hjälp av kundundersökningar och dialoger beskriver företagen att de förstår vad de ska 
fokusera på för att bli mer effektiva, samt att de blir mer framgångsrika om de uppfyller 
intressenternas krav och förväntningar. Svevia och Infranord skriver tydligt att det är svenska 
staten som är ägaren. NCC skriver inget om deras ägare och Peab skriver en gång 2014 hur de 
ska generera avkastning till aktieägarna genom en stabil lönsamhet. Att företagen för en 
kontinuerlig dialog med deras intressenter, för att veta vilka områden som ska prioriteras, 
framförs för Infranords del av följande citat. 

Infranord för en kontinuerlig dialog med sina intressenter om 
hållbarhetsarbetet och vilka prioriteringar som Infranord ska göra. 

(Infranord Årsredovisning, 2014, s. 6) 
  
Något som samtliga företag framför är deras arbete med att kontrollera att alla deras 
leverantörer uppfyller krav och bland annat tar ett socialt och miljömässigt ansvar. 
Riskanalyser görs för att företagen förstått att det inte endast gäller att ta ansvar för det egna 
företaget, utan även för hela leverantörskedjan. Årliga revisioner genomförs för att 
kontrollera att alla leverantörer uppfyller kraven, om inte avslutas affärsrelationerna. Att 
leverantörerna är en stor del av företagens vardag och att det ger företaget ytterligare en 
möjlighet att ta ansvar framför exempelvis NCC genom följande citat. 
  

Varje år gör NCC inköp för åtskilliga miljarder kronor från tiotusentals 
leverantörer. Det innebär en stor möjlighet att positivt påverka hur NCC:s 
leverantörer tar socialt och miljömässigt ansvar. 

(NCC Årsredovisning, 2012, s. 35) 
  
Det som framkommer av empirin är att företagen framför samma intressentgrupper som de 
tar hänsyn till och för en dialog med. Att de belyser samma intressentgrupper behöver dock 
inte betyda att de påverkas likadant av dem och att intressentgrupperna i sig ser likadana ut 
mellan företagen. Att intressentgrupperna inte har samma förväntningar på företagen kan 
innebära problem för organisationerna enligt Meyer och Rowan (1977). De menar att 
organisationer kan anses bli framgångsrika om de gör som övriga organisationer, men på 
grund av det uppstår problemen med olika intressenters förväntningar. Eftersom två av 
företagen är betydligt större än resterande två företag kan det tänkas att de har fler 
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intressenter att ta hänsyn till. Då även två av företagen är statligt ägda kan de ha andra krav 
från intressenter, än vad de företag som inte är statligt ägda har. 
  
Det finns en hel del yttre påtryckningar som företagen behöver ta hänsyn till för att tillgodose 
intressenternas krav. Det kan visa sig genom att företagen beskriver vilka system och policyer 
som företagen väljer att förhålla sig till. Infranord, Peab, Svevia och NCC är alla certifierade 
och uppfyller kraven enligt ISO och följer GRI-standarder. Peab och NCC visar att de har 
tagit hänsyn till det ledande miljöklassningssystemet BREEAM, miljögiftsutfasningssystemet 
Basta och certifieringssystemet CEEQUAL. Peab, NCC och Infranord tar också hänsyn till 
FN:s Global Compact-policy som handlar om miljö, sociala frågor och frågor om anti-
korruption. Att företagen behöver anpassa sig efter omgivningen kan visas genom följande 
citat. 
  

För att hantera miljöpåverkan och begränsa dess omfattning använder Svevia 
ett certifierat miljö- och kvalitetsledningssystem som säkerställer att lagar och 
regler efterlevs samt att miljöpåverkan begränsas. 

 (Svevia Årsredovisning, 2011, s. 32) 
  
Det är inte bara lagar och regler inom Sveriges gränser som påverkar företagen, EU är också 
en stor aktör som påverkar. Nedan beskriver NCC hur de har anpassat verksamheten till EU. 
  

Förutom att tillämpa de regelverk som EU satt upp, bland annat REACH, 
använder sig NCC av olika verktyg och databaser som ger god vägledning för 
hur man kan fasa ut de mest skadliga ämnena. 

(NCC Årsredovisning, 2014, s. 49) 
Eftersom företagen följer flertalet liknande standarder och lagar bör de bli mer lika varandra, 
vilket Verbruggen, Christians och Milis (2011) menar att lagar och standarder medför. De 
framför även att organisationer måste anpassa sig till påtryckningar från organisationer som 
påverkar den egna organisationen och att det kallas tvingande isomorfism (Jmf. DiMaggio 
och Powell, 1983). Om företagen i studien inte skulle följa alla lagar eller regler som de är 
bundna att förhålla sig till kan det få stora konsekvenser, utöver att det möjligtvis blir 
ekonomiska konsekvenser kan det även ge konsekvenser för företagens legitimitet. Att alla 
företag har valt att anpassa hållbarhetsredovisningarna efter GRI:s standard för 
hållbarhetsrapportering gör att hållbarhetsrapporterna på sikt borde bli mer och mer lika 
varandra till innehåll. Alla företag förutom NCC väljer att avsluta hållbarhetsrapporten med 
en tabell över vilka delar i GRI som rapporten tagit hänsyn till. Det gör att jämförbarheten 
ökar mellan företagen genom att en snabb överblick fås över hur företagen arbetar med CSR. 

4.4 Miljö 
Företagens rapporter belyser överlag liknande ämnen, men beroende på vilken inriktning 
företagen har skiljer de sig. NCC och Peab visar exempelvis hur deras byggande kan påverka 
miljön långsiktigt och företagen beskriver hur de arbetar för att deras kunder ska kunna 
minska energianvändningen även i framtiden. Svevia och Infranord beskriver enbart hur de 
ska minska sin egen påverkan. Nedan finns utdrag ur empirin som belyser det. 
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I Peab fokuserar vi på att hitta energieffektiva lösningar i vår produktion men 
även för de produkter vi lämnar över till kunden när utförandet är färdigt. 

(Peab Hållbarhetsredovisning, 2013, s. 22) 
  

Svevia strävar efter att minska den egna miljöpåverkan. 
(Svevia Årsredovisning, 2011, s. 32) 

  
Alla företag skriver om hur miljöförbättring ska ske, men beroende på inriktning ger 
logikerna, enligt Thornton och Ocasio (2008) samt Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012), 
företagen möjlighet att själva göra egna tolkningar av vad som ingår i de områden som ska 
belysas enligt rådande logiker.  
 
Alla fyra företag strävar efter att minska miljöpåverkan, begränsa förbrukning av miljöfarliga 
ämnen och minska koldioxidutsläpp. Företagen framför att de inser att de bidrar till 
miljöpåverkan och beskriver vad de gör för att minska påverkan. För att minska 
bränsleförbrukningen har företagen valt att optimera transporterna, genom att planera 
rutterna, använda ECO-driving och byta ut maskiner till mer miljövänliga alternativ. 
Företagen utför också fler möten genom exempelvis telefon för att minska på resor. Infranord 
beskriver hur de arbetar med att minska bränsleförbrukningen i citatet nedan. 
  

God planering av var och när Infranords maskiner används har lett till kortade 
transportvägar, vilket har haft störst effekt för bränsleförbrukningen. Mer 
bränslesnåla fordon har också bidragit liksom den lägre uppdragsvolymen 
under året. 

(Infranord Årsredovisning, 2013, s. 18) 
  
I citatet ovan beskriver även Infranord att utsläppen minskat till följd av att de haft färre 
ordrar. Infranord utmärker sig här då deras minskade utsläpp till största del egentligen inte 
beror på vilka åtgärder de genomfört, utan istället på grund av att det gått dåligt för företaget. 
Ett exempel på vad Peab gör för att minska på miljöpåverkan, inte bara på kort sikt utan även 
på lång sikt, är att de beskriver hur de strävar efter att deras byggnader ska ge kunden 
möjlighet att efter att byggandet är klart fortsätta vara miljövänlig. NCC arbetar med Gröna 
anbud för att ge kunderna ett alternativ till det som efterfrågas, ett alternativ som är en mer 
klimatanpassad lösning. Samtliga företag beskriver att asfaltsbeläggning är en process som 
kräver en hög energiförbrukning och därmed ger stora utsläpp av koldioxid. För att minska 
energiförbrukningen tillämpar företagen en metod för att tillverka lågtempererad asfalt, 
vilken ger minskade koldioxidutsläpp. 
  
Det som kan ses här är att det både finns likheter och skillnader mellan företagen i hur de 
skriver om deras miljöarbete, det är alltså inte helt homogent utan heterogent till viss del. 
Beckert (2010) hävdar att viss heterogenitet kan uppstå genom mekanismer som exempelvis 
företags individuella struktur (Jmf. DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Att 
Infranord har haft sämre resultat senaste åren kan ha bidragit till att de skiljer sig mot övriga 
företag. Powell och Colyvas (2008) menar att kontexten som företaget befinner sig i kan vara 
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bidragande till att organisationen inte reproducerar institutionella idéer i samma mån som 
övriga företag inom branschen. 

4.5 Innovation 
Innovation är det område som undersöktes som företagen skriver minst om i relation till 
övriga undersökta områden. Det framkommer att alla företagen försöker använda innovativa 
metoder och redskap genom att skriva om att de använder sig av innovativa lösningar, dock 
framkommer de inte exakt vilka lösningarna är. De enda tydliga innovationer som 
framkommer är en patenterad metod, som utvecklats av NCC, för användning av träpellets 
för eldning i asfaltsverken som medför minskade koldioxidutsläpp, samt Infranord som 
utvecklat en oljeakutväska innehållande utrustning för bland annat oljesanering. Alla fyra 
företagen använder sig av innovativa lösningar, men det finns inget fokus på att berätta om 
vilka lösningarna är. Inget företag lägger speciellt mycket fokus på att berätta om hur de 
arbetar med innovation, vilket tyder på homogenitet. Att inget företag lägger fokus på det kan 
innebära att intressenterna inte ställer krav eller förväntar sig att företagens ska lägga fokus 
på ämnet. Då ingen skriver om innovation kan förväntningarna även göra att företagen inte 
bör skriva om det. Enligt Hodgson (2006) kan de sociala ramverken begränsa företagen till 
att genomföra vissa aktiviteter och att institutionerna styr normerna om hur företagen borde 
beskriva deras aktiviteter. I nästa avsnitt kommer en djupare diskussion föras om det som 
tagits upp i empiri och analys. 
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5. Diskussion  
 

Diskussionsavsnittet börjar med en sammanfattning av var homogenitet inom byggbranschen 
återfinns. Sedan förs en djupare diskussion om vad analysen visade, tillsammans med en 
utvecklad analysmodell, för att kunna dra slutsatser och svara på studiens frågeställning. 
Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 
 
Analysen har visat att det finns homogenitet i hållbarhetsredovisningar inom de fyra 
undersökta företagen i byggbranschen, men att det också finns heterogenitet. Var 
homogenitet eller heterogenitet återfinns bland de fyra företagen beror på vilken kontext 
företaget befinner sig i. Det som visas är att det inte går att dra kopplingar mellan att stora 
företag gör på ett sätt och små på ett annat, samma sak med vilken inriktning som företagen 
har. Homogenitet återfinns genom att alla fyra företag använder sig av systemet Basta, 
arbetar med säkerhet på samma sätt med nollvision och rapporteringssystem samt ser 
kompetensutveckling som en viktig del och erbjuder därför internutbildningar. Utöver det 
tillämpar alla även hållbarhetsstandarden GRI samt att de vill minska deras respektive 
miljöpåverkan och gör det genom att tillämpa åtgärder. Som framkom i metodavsnittet har 
alla företag även uteslutit området teknologi, vilket också leder till homogenitet bland 
företagen. 
  
Det går även att identifiera homogenitet inom andra områden, men med inskränkningen att 
tre av de fyra företagen gör likadant medan ett företag utmärker sig. Exempelvis utmärker sig 
Peab när de väljer att utförligt skriva om de fall av korruption som uppkommit i företaget, 
vilket övriga företag inte gör. Även Infranord sticker ut inom området korruption eftersom de 
inte har förebyggande utbildningar för korruption och inte tillämpar funktionen Visselpipan 
som övriga företag använder sig av. Det kommande generationsskiftet är något som alla 
uppmärksammar, men Svevia är det enda företaget som inte samarbetar med skolor för att 
erbjuda olika utbildningsprogram för framtida arbetskraft, vilket NCC och Infranord gör. 
Peab går steget längre och har fem egna gymnasieskolor. Att tre av fyra företag har valt att 
utbilda framtida personal tyder på homogenitet. Processen att se till sin egen försörjning av 
personal leder till ytterligare homogenitet då framtida personal är skolade i samma regi och 
blir formade på liknande sätt. Att framtida personal blir lika varandra inom företaget behöver 
dock inte, som tidigare nämnts, leda till homogenitet mellan företagen, utan snarare till 
heterogenitet. 
 
Homogenitet återfinns även i hållbarhetsredovisningarna när företagen skriver om 
intressenter, där förklaring av vilka intressenterna är och hur företagen behöver ta hänsyn till 
dem beskrivs. Alla företag har valt att kontrollera sina leverantörer, för att se att de uppfyller 
vissa krav. Heterogenitet återfinns dock genom att Peab och Infranord gör undersökningar för 
att få veta hur nöjda deras kunder är, vilket NCC och Svevia inte framför att de gör. 
Jämställdhet, mångfald och innovation är också områden där homogenitet uppkommer, men 
där även heterogenitet uppkommer. Exempelvis går två företag steget längre än att endast 



 42  

skriva att jämställdhet är viktigt, genom att de deltar i ett externt projekt för att öka andelen 
kvinnor i byggbranschen. 
 
Områden där analysen inte visar homogenitet, utan endast heterogenitet är hälsa och 
välgörenhet. Inom området hälsa gör de undersökta företagen olika, då två av företagen följer 
varandra med hur mycket de skriver under åren och de resterande företagen utesluter 
området. Även inom välgörenhet följer två av företagen varandra, dock inte samma företag 
som inom hälsa, då de engagerar sig i välgörenhet vilket de två övriga företag utesluter. 
 
Analysen ger stöd för Schultz och Wehmeier (2010) som anser att organisationer gör egna 
tolkningar av CSR och att det därmed skiljer sig mellan organisationerna. Att homogenitet 
uppstår inom vissa undersökta delar av hållbarhetsarbetet och inte inom andra ger stöd för 
Beckert (2010) som menar att vissa delar inom en organisation kan bli individuella för den 
enskilda organisationen. Studien visar att om det uppstår homogenitet eller heterogenitet 
inom branschen beror till stor del på varje organisation, det är inte bara institutionella 
påtryckningar på makro-nivå som påverkar hur organisationer agerar. I och med att 
organisationer på mikro-nivå själva bestämmer vad de ska göra och anpassar sina handlingar 
efter den kontext de befinner sig i kommer de ha möjlighet att påverka. Det kan liknas vid att 
organisationerna har ett organisatoriskt filter, där de själva kan välja vad som filtreras in samt 
vad från organisationens omgivning som de väljer att filtrera bort. Det organisatoriska filtret 
leder därmed till att homogenitet kan uppstå inom branschen, men att även viss heterogenitet 
kan uppstå. Nedanstående figur synliggör det organisatoriska filtret genom den svarta cirkeln  
 och fenomenet kommer fortsätta diskuteras efter figuren. 
 

 
 

Figur 5. Utvecklad analysmodell med det organisatoriska filtret  
 
Som studien visar arbetar exempelvis alla företag med internutbildningar, vilket gör att 
logiken numera säger att det är så företagen bör göra. Genom att företagen tolkar logiken att 
kompetensutveckling är viktig som att internutbildningar bör erbjudas kommer det i sin tur 
påverka logiken att förändras i den riktningen. Alla företag har därmed valt att släppa in den 
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delen av logiken genom det organisatoriska filtret. Organisationerna blir därför inte enbart 
påverkade av makro-nivån utan påverkar på mikro-nivå hur logikerna modifieras, som stöds 
av Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012). Det kan alltså vara organisationens 
organisatoriska filter på mikro-nivå som påverkar makro-nivån. Att mikro-nivån är betydande 
belyser Shaw et al. (2017). De hävdar att organisationer har en mer betydande roll för vad 
organisationerna väljer att göra än vad makro-nivån har, som istället endast visar vilka idéer 
och handlingar som är eftersträvansvärda. Även Powell och Colyvas (2008) påpekar 
organisationernas betydelse för hur makro-nivåns institutionella idéer tolkas och hur 
tolkningarna leder till att idéerna modifieras för att stämma överens med organisationens 
kontext. Eftersom organisationen har en påverkan, kan inte institutionen ses som konstant 
(Jmf. Dacin, Goodstein & Scott, 2002). Det blir snarare en rundgång där mikro-nivån 
påverkas av makro-nivån och tvärtom (Jmf. Coleman, 1990; Thornton, Ocasio & Lounsbury, 
2012). Organisationer kan därmed välja att filtrera in utvalda delar och ändra dessa så att de 
passar med organisationens kontext. 
 
Organisationer inom samma miljö tvingas efterlikna varandra (Currie, 2012), men en 
anledning till att organisationer inom branschen inte är helt isomorfa kan vara att deras 
respektive intressenter har olika intressen och att de måste hantera konkurrerande logiker som 
kan skilja sig mellan företagen. Trots att företagen kan behöva hantera krav och förväntningar 
från samma typer av intressentgrupper behöver det inte nödvändigtvis betyda att kraven och 
förväntningarna ser likadana ut för företagen. Eftersom företag exempelvis kan vara av olika 
storlek, olika inriktning eller befinna sig i olika städer kan det göra att de påverkas olika 
mycket av olika intressenter. Konkurrerande logiker kan även medföra att skillnader uppstår 
då företagen kan tolka dem olika eller påverkas olika mycket av respektive logik i dess 
omgivning. Genom att organisationers organisatoriska filter ser olika ut kommer skillnader 
mellan organisationer uppstå. Det går att se genom att företagen inte arbetar med CSR på 
precis samma sätt, vilket går att koppla till Lounsbury (2007) som menar att i ett 
organisationsfält finns flera logiker som påverkar. Ett organisationsfält kan därmed ses som 
ett slagfält mellan olika logiker enligt tidigare studier av Thornton (2002) samt Reay och 
Hinings (2005). Den här studien visar däremot att det även kan bli som ett slagfält mellan 
logiker och organisationen, där organisationen använder det organisatoriska filtret för att slå 
bort de idéer som inte passar dem och ta till sig de som passar. 
 
Trots att heterogenitet kan uppstå för att företagen kan tolka logiker olika kan centrala 
organisationer, exempelvis Peab inom utbildning för unga, påverka övriga företag att agera 
på liknande sätt och få andra organisationer att härma. Processen leder först till heterogenitet 
för att ett företag sticker ut, men när övriga företag väljer att följa efter skapas mer 
homogenitet (Jmf. Tan, Shao och Li, 2013). En anledning till att analysen visar att det finns 
en central organisation som andra härmar, kan vara att övriga företag antar att de kommer få 
fördelar som den centrala organisationen har genom att använda dem som mall (Jmf. Beckert, 
2010).  
 
För att svara på frågeställningen om hur homogenitet av hållbarhetsredovisning inom 
byggbranschen i Sverige ser ut, blir slutsatsen av studien att det utifrån de fyra undersökta 
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företagen återfinns homogenitet inom vissa delar, men saknas inom andra. En stor del av den 
homogenitet som finns uppkommer då alla företag pratar om samma teman, samt även 
utesluter samma saker, vilket visar på att det finns en CSR-logik. Vi fann att homogenitet kan 
förklaras av att organisationerna använder sig av det organisatoriska filtret, där de kan välja 
vad de vill skriva om och inte skriva om. Filtret kan även leda till heterogenitet genom att 
organisationer kan välja att både ta med och filtrera bort andra saker än vad övriga 
organisationer gör. Hur heterogenitet visar sig är att hur företagen skriver om varje tema kan 
skilja sig åt, där det kan variera i exempelvis hur mycket företagen skriver och hur många av 
företagen som skriver om ett tema. CSR-logiken på branschnivå uttrycker därmed “vad” det 
skrivs om, exempelvis skriver alla företag om samma teman. På organisationsnivå skiljer sig 
företagen dock i “hur” de skriver, det vill säga i hur stor omfattning som alla teman berörs 
och hur detaljerade beskrivningarna är. CSR-logiken på branschnivå och organisationsnivå 
skiljer sig därmed i viss mån från varandra. Det som även påverkat att ett företag urskiljer sig 
från övriga undersökta företag är att företaget haft dålig ekonomi, vilket påvisar att kontexten 
företaget befinner sig i påverkar. 
  
Institutionella logiker på makro-nivå belyser vilka ämnen som företagen ska skriva om och 
därmed uppstår homogenitet. Homogenitet kan också uppstå på mikro-nivå, men det är på 
den nivån som även heterogenitet kan uppstå då det på den nivån bestäms hur företag skriver. 
Studien visar att det som gör att homogenitet inte alltid uppstår beror dels på kontexten, men 
samtidigt på organisationens egna struktur och identitet. En stor del av anledningen till att 
homogenitet uppstår kan förklaras av isomorfism och beror på att alla organisationer 
påverkas av samma lagar och branschstandarder som exempelvis Basta, ISO och GRI. På 
branschnivå kommer alltså homogenitet uppstå genom att det finns yttre påtryckningar i form 
av lagar och branschstandarder som alla behöver anpassa sig till. Det kan även uppstå 
homogenitet genom att en organisation på mikro-nivå börjar med att införa något nytt och att 
övriga företag väljer att härma. Delar av studien visar även att det kan uppstå homogenitet 
inom organisationer, men inte nödvändigtvis mellan de fyra organisationerna. Studiens 
teoretiska bidrag ger således en ökad förståelse för hur homogenitet ser ut av 
hållbarhetsredovisning i fyra utvalda företag i byggbranschen. Studien bidrar även till 
förståelse för hur homogenitet kan skapas på organisationsnivå genom begreppet det 
organisatoriska filtret. Därmed bidrar studien till att minska gapet av forskning på 
organisationsnivå. I och med att studien genomförts på två större och två mindre byggföretag 
i Sverige kan tänkas att studiens resultat kan vara delvis generaliserbart för svenska 
byggbranschen. 
  
Studien ger som tidigare nämnt stöd för Schultz och Wehmeier (2010), att 
hållbarhetsredovisningarna skiljer sig till viss del mellan företagen på grund av deras olika 
tolkningar av CSR. Studiens resultat stödjer även Beckert (2010) då vissa delar av 
hållbarhetsarbetet blir individuellt för den enskilda organisationen. Slutsatsen att 
organisationen själv har en stor påverkan stödjer det Thornton, Ocasio och Lounsbury (2012) 
kommer fram till. Ytterligare kan framkomsten av det organisatoriska filtret ses som en 
utveckling av Powell och Colyvas (2008) argument att modifieringar görs av institutionella 
idéer för att stämma överens med organisationens egna kontext. Det organisatoriska filtret 
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kan även ses som en utveckling av de resonemang som Thornton (2002) samt Reay och 
Hinings (2005) för om ett slagfält mellan logiker, att organisationen även befinner sig på ett 
slagfält med logiker som de hanterar genom att använda sitt organisatoriska filter. 
 
Förslag på vidare forskning är att undersöka hållbarhetsredovisningar inom andra branscher 
än byggbranschen i Sverige för att se hur homogenitet ser ut i andra branscher, samt se om 
det går att finna likheter med byggbranschen. Kan det organisatoriska filtret återfinnas i andra 
branscher och förklaras på liknande sätt? Det kan även vara givande att se om andra 
branscher i Sverige använder liknande teman inom hållbarhetsredovisning som 
byggbranschen eller om andra teman kan identifieras. Eftersom den här studien endast 
undersökt en femårsperiod kan det även vara intressant att undersöka 
hållbarhetsredovisningar i byggbranschen under en längre tidsperiod för att undersöka 
homogeniseringsprocessen. Går det då att se en liknande homogenitet eller återfinns 
skillnader mot resultatet av den här studien? Hur ser utvecklingen över tid ut och leder den 
till mer homogenisering? Två av de undersökta företagen har verksamhet i andra länder i 
Norden, det kan därför vara av intresse att genomföra en liknande studie av byggbranschen i 
övriga nordiska länder för att se om det finns en homogenisering av byggbranschen i hela 
Norden. 
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