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Förord 

Efter otaliga koppar kaffe med klägg från Baljan, cykelturer till och från universitetet i 

motvind samt många stunder med skratt och glädje tillsammans med nya vänner är det nu 

dags att avsluta en episod i våra liv. Som kronan på verket har detta examensarbete 

genomförts på magisternivå och avser att summera mycket av den kunskap vi har samlat på 

oss under åren på Civilekonomprogrammet. 

Examensarbetet hade inte varit möjligt utan de personer på Stångåstaden, PEAB och SEFAB 

som har ställt upp på intervjuer och delat med sig av matnyttig information. Tack! 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Jörgen Dahlgren som har kommit med feedback 

och guidat oss under arbetets gång. Ett tack riktas också till våra medstudenter från 

seminariegruppen för kommentarer och synpunkter som bidragit till att vårt examensarbete 

har blivit bättre. 

Slutligen vill vi sammanfatta åren på Civilekonomprogrammet och detta examensarbete med 

följande ord: 

”We don’t grow when things are easy. We grow when we 

face challenges” 

    Joyce Meyer  

 

Linköping den 26 maj 2016 

 

  

Anna Book & Rebecka Markus 



  



Sammanfattning 

Titel: Leverantörsrelationer och socialt ansvar – Hur styr företag sina underleverantörer? 

Författare: Anna Book och Rebecka Markus 

Handledare: Jörgen Dahlgren 

Bakgrund: Efter en litteratursökning uppmärksammades att forskning kring 

leverantörsrelationer existerar, men att den däremot är bristfällig gällande kopplingen 

mellan leverantörsrelationer och styrning av socialt ansvar. Faktum är att många 

leverantörsrelationer misslyckas och att styrning kan fungera som en lösning till problemet. 

Problematiken kommer av att företag upplever svårigheter med att kontrollera sina 

underleverantörers arbete med socialt ansvar eftersom den delen av verksamheten ligger 

utanför företagens direkta ägande och kontroll.  Ekonomisk styrning består av flertalet 

styrverktyg som kan fungera som hjälpmedel för företags styrning av sina underleverantörer 

för att få dem att agera på ett önskvärt sätt och därmed realisera huvudföretagets strategi 

kring socialt ansvar. 

Syfte: Syftet med studien är att skapa en styrmodell över hur svenska företag styr sina 

underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar i en leverantörsrelation.  

Genomförande: Genom att kombinera teoretiska modeller och resonemang med tio 

kvalitativa intervjuer, på tre företag, har en fallstudie genomförts för att besvara syftet.  

Resultat: Studiens resultat pekar på att företag kan nyttja leverantörsrelationer till att styra 

underleverantörers arbete med socialt ansvar. Krav och riktlinjer som sedermera formuleras 

i kontrakt anses vara lämpligare än uppförandekoder och standarder. Kontraktet fungerar 

som beslutsunderlag, bevismaterial samt styrdokument vid uppföljningar och utvärderingar 

och är därmed betydande för styrningen av socialt ansvar i leverantörsrelationer. Formella 

och informella styrverktyg fungerar som komplement till varandra, studien kan däremot inte 

styrka att informell styrning reducerar behovet av formell styrning. Tillit är en viktig faktor 

för leverantörsrelationen, men kommunikation och interaktion anses vara viktigare för 

styrningen av socialt ansvar. 

Nyckelord: Ekonomisk styrning, formella styrverktyg, informella styrverktyg 

leverantörsrelation, underleverantör, Corporate Social Responsibility, CSR, socialt ansvar, 

fallstudie, Stångåstaden, PEAB, SEFAB. 



  



Abstract 

Title: Supplier relationships and social responsibility – How do companies control their 

subcontractors? 

Authors: Anna Book och Rebecka Markus 

Supervisor: Jörgen Dahlgren 

Background: After a literature search we discovered that research about supplier 

relationships exist, however the connection between supplier relationships and control of 

social responsibility is insufficient. The fact is that many supplier relationships end up failing 

and management control can function as a solution to the problem. The problem arises from 

companies experiencing difficulties in controlling their subcontractors’ work with social 

responsibility. The subcontractors’ work with social responsibility is difficult for the 

companies to control since it lies outside the direct ownership and control of the companies. 

Management control comprises of several management tools that function as facilitators to 

ensure that subcontractors act in the desired manner and thus realizing the social 

responsibility strategy of the main company. 

Purpose: The aim of the study is to create a framework of how Swedish companies control 

their subcontractors to work with social responsibility within the supplier relationships.  

Completion: Through a combination of theoretical model and reasoning with ten 

qualitative interviews, at three companies, a case study has been conducted in order to 

answer the purpose. 

Conclusion: The finding of the study show that companies can use supplier relationships 

to control the subcontractors’ work with social responsibility. Requirements and guidelines 

subsequently formulated in contracts have been proven to be more adequate than codes of 

conducts and standards. The contract function as a basis for decision making, as evidence 

and a regulatory document used for monitoring and evaluations and therefore plays a central 

role in controlling social responsibility. Formal and informal control are complementary and 

the study cannot find evidence that informal control reduces the need for formal control. 

Trust is an important factor for the supplier relationships, but communication and 

interaction are seen as more important for controlling social responsibility. 

Keywords: Management Control, supplier relationships, formal management tools, 

informal management tools, subcontractor, Corporate Social Responsibility, CSR, social 

responsibility, case study, Stångåstaden, PEAB, SEFAB. 
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Inledning 

"… hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov." (Brundtland, 1988, s. 22) 

Bakgrund 

Efter andra världskrigets slut uppmärksammades att företag måste ta ansvar och visa hänsyn 

till det samhälle de är verksamma inom. Under 1960-talet började fler forskare bland annat 

uppmärksamma att naturens resurser var begränsade samt att företag behövde tänka på att 

vara konkurrenskraftiga och lönsamma för en lång period framöver. Denna tid blev 

upptakten till debatten om företags samhällsansvar (de Bakker, Groenewegen, den Hond, 

2005). En av dem som tidigt väckte uppmärksamhet kring miljöfrågor och människans 

ansvar gentemot sin omgivning, var Rachel Carson, speciellt genom sin debatt om 

konsekvenser vid användandet av miljögifter och dess negativa inverkan på miljön (Carson, 

1962). Området kom sedan att utvecklas under 1970-talet, främst genom Archie Carrolls 

modell som presenterade på vilka fyra sätt som företag kan ta ansvar i samhället (de Bakker 

m.fl., 2005; Carroll, 1979). Carroll (1979) menar att företag, förutom ekonomiskt ansvar, har 

ett legalt ansvar, ett etiskt ansvar och ett filantropiskt ansvar gentemot sin omgivning. 

Efter Carroll lanserat modellen tilltog fokus på företags ansvar mot samhället och under 

1980-talet tog forskningen ordentlig fart, teorier som tidigare hade utvecklats testades nu 

empiriskt och har sedan dess mognat samt omdebatterats inom olika områden (de Bakker 

m.fl., 2005). Företags samhällsansvar innebär att företag ska ta ett ansvar för de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala effekter som påverkar samhället och orsakas av den egna 

verksamheten (Brundtland, 1988). Ekonomiskt ansvar innebär att företag ska sträva efter att 

verksamheten skall vara lönsam både på kort och lång sikt. Beslut skall därmed inte bara 

gynna årets finansiella ställning, utan generera positiva resultat under flera år. Det 

miljömässiga ansvaret innebär att företag inte skall förstöra naturen och bruka mer resurser 

än nödvändigt (ibid). Företags sociala ansvar omfattar bland annat regleringar kring 

arbetsvillkor, arbetsförhållanden, att varor köps in från produktion som genomförs på ett 

rättvist och etiskt rätt sätt samt att företag tar ansvar för det lokala samhället de är 

verksamma inom (Yawar, Seuring, 2015). Aktiviteter som kan relateras till att företag tar 

ekonomiskt, miljömässigt, och socialt ansvar har kollektivt benämnts Corporate Social 

Responsibility, CSR (Grankvist, 2012). Det kan exempelvis vara att företag genomför en 

långsiktig investering som kanske inte är den mest ekonomiska, men som är bättre för miljön 

och för arbetsplatsens säkerhet. 
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I slutet av 1980-talet publicerade Världskommissionen Brundtlandrapporten, vilken kom att 

bli grunden för en global kulturell förändring där kraven gällande företagens ansvar 

gentemot samhället ökade (Elkington, 1999a). Under 1990- och 2000-talet har forskare 

undersökt huruvida CSR har positiv finansiell påverkan för företaget, på vilket sätt CSR är 

aktuellt för ägare och andra intressenter samt inom vilka ansvarsområden som företag bör 

fokusera på. Företag har under de senaste 15 åren visat ett ökat intresse för CSR och 

engagerat sig inom området via aktiviteter som ska hjälpa de ekonomiska, miljömässiga och 

sociala problem som finns i samhället. Bland annat arbetar de flesta företag med att minska 

utsläpp, skapa effektivare produktion som i ett led att sänka kostnader och strävar efter en 

säker arbetsmiljö för anställda. Aktiviteterna inom CSR har visat sig vara ett bra ansikte utåt 

för företagen samt för deras finansiella resultat och CSR är därmed något som växer i 

popularitet (Isaksson, Kiessling, Harvey, 2014). Idag, 2016, efterfrågar olika intressenter 

som ägare, anställda, media och konsumenter mer information om företagens CSR 

aktiviteter samt ställer krav på ett ytterligare ökat engagemang.  

Problemdiskussion 

Att arbeta med CSR blir allt viktigare för företag om de ska ha en konkurrensmässig position 

på marknaden, vilket har lett till att företag väljer att låta CSR bli en del av företagets strategi 

(Isaksson m.fl, 2014). Forskare menar att CSR är en väsentlig del av företags verksamhet och 

att det inte bara är huvudföretaget som ska inkluderas i arbetet, utan även underleverantörer 

(Arjaliès, Mundy, 2013; Elkington, 1999b; Isaksson m.fl., 2014; Yawar, Seuring, 2015). 

Mellan huvudföretag och underleverantörer skapas en leverantörsrelation (van der Meer-

Kooistra, Vosselman, 2000) och ansvaret för det arbete som sker i leverantörsrelationen 

begränsas inte bara till huvudföretagets verksamhet, utan även till verksamheten 

underleverantören bedriver. Det har dock visat sig vara svårt för företag att realisera och 

kontrollera att den verksamhet som bedrivs av underleverantörer har följt huvudföretagets 

direktiv och riktlinjer för deras CSR-arbete (Gimenez, Tachizawa, 2012). Det är därmed av 

betydelse att företag kan styra sina underleverantörer till att agera på ett sätt som stödjer 

företagens CSR arbete och i och med det verka för att realisera strategin (Yawar, Seuring, 

2015). 

Företag använder ekonomisk styrning som hjälpmedel till att verkställa ett företags strategi 

(Anthony, 1965). Ekonomisk styrning består av formella styrverktyg, exempelvis budgetar, 

kontrakt, handlingsplaner samt informella styrverktyg som bland annat företagskultur, 

normer och värderingar (ibid). Styrverktygen fungerar som hjälpmedel för att verkställa ett 

företags strategier, öka företags tillväxt och förbättra kostnadseffektiviteten samt kontrollera 

att underleverantörer agerar på ett önskvärt sätt (Lueg, Radlach, 2015). När CSR inkluderas 

i företags strategi och således i leverantörsrelationer är det därmed av betydelse att den 

ekonomiska styrningen utvecklas för att företag ska kunna styra underleverantörer till att 
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arbeta med CSR. Eftersom CSR är relativt nytt har inte utvecklingen av de formella och 

informella styrverktygen skett i samma takt som CSR har anammats av företag och 

styrverktygen är därmed inte helt utformade för att kunna hantera företagens CSR aktiviteter 

i leverantörsrelationer (Arjaliès, Mundy, 2013; Gimenez, Tachizawa, 2012). Det blir därmed 

viktigt att ta fram och belysa de styrverktyg som är mer inriktade mot att styra 

underleverantörer till att agera på ett sätt som stödjer företagens arbete med CSR (Gimenez, 

Tachizawa, 2012). 

Efter en litteraturgenomgång kan det konstateras att forskningen på området kring styrning 

av CSR i leverantörsrelationer är bristfällig. Forskare har undersökt och genomfört empiriska 

studier på CSR och leverantörsrelationer (Arjaliès, Mundy, 2013; Yawar, Seuring, 2015), men 

majoriteten av genomförda studier inom CSR och leverantörsrelationer är genomförda på 

varje område var för sig (Brundtland, 1988; Dekker, 2004; Elkington, 1999a; van der Meer-

Kooistra, Vosselman, 2000). Samtidigt anser forskare att leverantörsrelationer kan vara ett 

bra sätt för företag att styra underleverantörer till att arbeta med CSR (Krause, Handfield, 

Tyler, 2007). 

En annan aspekt är att det ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvaret har fått olika 

mycket uppmärksamhet av forskare och det har konstaterats att forskningen kring det sociala 

ansvaret inte har kommit lika långt som de andra (Vallance, Perkins, Dixon, 2011; Yawar, 

Seuring, 2015). Litteraturen kring styrning av socialt ansvar i kombination med 

leverantörsrelationer är bristfällig och därmed av betydelse att studera. Det har dessutom 

konstaterats en frånvaro av empiriska studier kring styrning av socialt ansvar i 

leverantörsrelationer (Hosoda, Suzuki, 2015). De flesta studier är genomförda i en 

internationell kontext (Arjaliès, Mundy, 2013; Gómez-Conde, 2015; Hosoda, Suzuki, 2015; 

Krause m.fl., 2007) och endast ett fåtal studier har använt empiriskt material från Sverige 

(Kogg, Mont, 2012; Oskarsson, Von Malmborg, 2005). Samtidigt riktar svensk media, 

svenska konsumenter och andra intressenter sin uppmärksamhet mot svenska företags 

sociala ansvar gällande arbetsförhållanden, arbetsvillkor, mångfald och 

sysselsättningsmöjligheter. 

Under våren 2016 rapporterade olika nyhetskanaler om att fackförbundet Svenska 

Byggnadsarbetarförbundet, Byggnads, varslade om strejk i byggbranschen. Bakgrunden till 

strejken var att Byggnads önskade en byggarbetsplats med mer ordning och reda, högre 

säkerhet samt att hela branschen ska omfattas av samma lagar och regler kring löner och 

arbetsvillkor (Nandorf, 2016). Många byggarbetsplatser består idag av flera olika företag och 

underleverantörer, där frågan ofta uppstår om vem det egentligen är som bär huvudansvaret 

för alla de aktiviteter som sker på byggarbetsplatsen. Frågan är hur svenska företag kan 

arbeta med socialt ansvar när delar av verksamheten är förlagd till underleverantörer och 

således utanför företags direkta kontroll? Hur ser svenska företag till att sina 

underleverantörer agerar på ett socialt ansvarsfullt sätt i en leverantörsrelation? 
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Syfte 

Syftet med studien är att skapa en styrmodell över hur svenska företag styr sina 

underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar i en leverantörsrelation.  

Disposition 

Metodavsnitt 

I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt och motiven bakom detta. Här 

presenteras varför en kvalitativ fallstudie genomförts, anledningen bakom valda företag och 

intervjudeltagare. Även studiens kvalitet och etiska aspekter diskuteras. 

Teoriavsnitt 

Den teoretiska referensramen presenterar de begrepp och modeller som studien baseras på. 

Först beskrivs övergripande om hur företag arbetar med socialt ansvar, sedan presenteras 

begreppet leverantörsrelation för att sedan komma in på hur företag styr 

leverantörsrelationer och hur företag kan styra sina underleverantörers arbete med socialt 

ansvar i en leverantörsrelationen. 

Empiriskt resultat 

Under empiriskt resultat presenteras studiens deltagande företag, hur dessa arbetar med 

socialt ansvar, hur de arbetar med underleverantörer, samt hur de, i en leverantörsrelation 

kan påverka underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar. 

 Analys 

I följande kapitel analyseras det empiriska resultatet med stöd från den teoretiska 

referensramen, vilket mynnar ut i ett resonemang gällande hur företagen påverkar sina 

underleverantör att arbeta med socialt ansvar. Analysen sammanfattas sedan genom att 

besvara studiens syfte och i slutet presenteras en modell över hur företag styr sina 

underleverantörer till att arbeta med social ansvar i en leverantörsrelation. 

Studiens resultat 

Det avslutande kapitlet summerar vad studien har kommit fram till och vilket 

kunskapsbidrag detta innebär. Kapitlet avslutas med ett resonemang för vilka resultatet och 

styrmodellen kan vara av vikt för samt att det presenteras förslag på framtida forskning.  
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Metod 

Följande kapitel presenterar den utgångspunkt studien har använt för att undersöka och 

besvara studiens syfte. Här presenteras även de metodval som ligger till grund för studien, 

det vill säga vilken forskningsdesign som tillämpas, hur material har samlats in samt 

analyserats. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring studiens kvalitet och etiska 

aspekter. 

 

Forskningsansats 

I den inledande fasen av en studie är det viktigt att utveckla en bra problemformulering för 

att beskriva vad som ska studeras och varför detta är viktigt. Problemformuleringen mynnar 

sedan ut i ett syfte som ska besvara vad insamlat material kommer att användas till 

(Rienecker, 2003). I denna del kommer därför processen bakom vår problemformulering att 

beskrivas samt studiens ansats.  

Preciseringen av forskningsproblemet började med indikationer i teorin om att många 

leverantörsrelationer misslyckas på grund av bristande styrning (Dekker, 2004) samtidigt 

som de flesta företag i dag arbetar med leverantörsrelationer.  Det har visat sig vara svårt för 

företag att styra och kontrollera underleverantörer till att realisera huvudföretags strategier 

(Gimenez, Tachizawa, 2012). Vidare menar forskare att socialt ansvar inte bara ska finnas i 

huvudföretagets verksamhet utan även inkluderas inom den verksamhet som bedrivs av 

underleverantörer (Arjaliés, Mundy, 2013; Isaksson m.fl., 2014). Det finns mycket skrivet om 

leverantörsrelationer (Cäker, 2008; Dekker, 2004; van der Meer-Kooistra, Vosselman, 

2000), men forskningen kring styrning av socialt ansvar är relativt outvecklad och därmed 

av intresse att studera. 

Genom att syftet med studien är att skapa en styrmodell över hur svenska företag styr sina 

underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar i en leverantörsrelation, bidrar studien 

till att utveckla och förfina existerande teori och kunskap inom styrning av 

leverantörsrelationer med en aspekt kring socialt ansvar (Keating, 1995). Följaktligen utgick 

studien från empiriskt material för att kunna utveckla och förfina befintlig teori. Samtidigt 

startade vi insamlingen av det empiriska materialet med vissa förkunskaper inom ekonomisk 

styrning, vilket påverkade den empiriska undersökningen genom vår existerande kunskap 

vid utformandet av intervjufrågor och empirisk analys. 

Syftet med studien var att analysera hur svenska företag styr sina underleverantörer till att 

arbeta med socialt ansvar för att skapa en styrmodell och därför ville vi undersöka hur 

styrning av socialt ansvar fungerar i verkligheten. Genom att studien utgick från verkligheten 
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hoppas vi att fler än de studerade företagen kan ha nytta av resultatet. För att fånga 

verkligheten krävdes att vi samlade in material på ett sätt som gjorde att vi kunde vara 

objektiva och neutrala i förhållande till de företag som studien ämnar undersöka (Justesen, 

Mik-Meyer, 2011). Samtidigt ansåg vi det viktigt att påpeka att det inte är den autentiska 

verkligheten som vi beskrivit, utan studien utgår från hur studiens deltagare uppfattar 

verkligheten vilket också innebar att tolkningen av vad som är sant berodde på den enskilda 

individen. Det var dock vår avsikt att presentera deltagarnas uppfattningar på ett sätt som 

speglar den verklighet de beskrivit. 

Val av teori 

Forskningen på studiens område ansågs vara förhållandevis begränsad. Vi ägnade oss åt att 

finna studier kring styrning av socialt ansvar i leverantörsrelationer, men fann här enbart 

enstaka med modeller samt studier, vilket förstärkte vår tanke om att detta var ett outvecklat 

område. Däremot fann vi forskning inom leverantörsrelationer och CSR. Studiens tid har 

varit begränsad och vi har inte haft möjlighet att gå igenom all litteratur inom ovannämnda 

områden, utan valde att fokusera på ett antal studier och forskare. Primärt utgick vi från 

artiklar som hade ett högt antal citeringar och var publicerade i vetenskapliga journaler, med 

en hög ranking enligt Academic Journal Guide och Business Source Premier, för att bilda oss 

en uppfattning om vanligt förekommande författare och dess påverkan inom valda områden. 

Översiktliga artiklar gav oss möjlighet att förstå de generella teorierna inom respektive 

forskning och för att få djupare förståelse användes artiklar som var mer ingående. Artiklar 

av forskare såsom Dekker (2004, 2008) samt Yawar och Seuring (2015) har fått extra 

uppmärksamhet och därmed har studien bland annat fokuserat på dessa. Vi har även under 

studien använt oss av böcker och elektroniska källor. Majoriteten av böckerna som vi har 

använt är skriva av primär författare, även om viss studentlitteratur har använts, främst till 

metodavsnittet. De elektroniska källorna består huvudsakligen av rapporter och information 

som hämtats från svenska myndigheter och används främst till inledning och metodavsnitt. 

Urvalet av litteratur genomfördes kontinuerligt och med eftertanke till empirin eftersom vi 

ämnade koppla ihop den teoretiska referensramen med empirin i enlighet med Eisenhardts 

(1989) argumentation om att ansamling av kunskap är en kontinuerlig process mellan teori 

och empiri. 
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Forskningsmetod 

Forskningsdesign 

Nästa steg var att bestämma hur empiriskt material skulle samlas in inom vårt 

problemområde för att generera kunskap till att undersöka och uppfylla studiens syfte. En 

studie kan genomföras dels kvantitativ dels kvalitativt (Merriam, 1994). Vi valde den senare, 

kvalitativa metoden, eftersom vi ville fokusera på processerna bakom företags styrning av 

sina underleverantörer och deras arbete med socialt ansvar. Processer är svåra att fånga via 

siffror och kvantiteter, vilket innebar att beskrivningar från undersökningar var av yttersta 

vikt och dessa kunde endast genereras från kvalitativa metoder (ibid). Vidare passade en 

kvalitativ metod bättre eftersom kombinationen av områdena är outvecklad, vilket krävde en 

metod som var flexibel och anpassningsbar eftersom upptäckter av oförutsägbara händelser 

krävde behov av förändring gällande problemområde, teorier och antal intervjuer under 

studiens gång (Yin, 1994). Syftet utgick från att ta reda på hur företag som ingår en 

leverantörsrelation kan påverka underleverantören att arbetar med socialt ansvar. För att på 

ett bra sätt kunna redogöra för hur företag gör detta, behövde vi även studera varför företag 

påverkar underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar och det skedde bäst via en 

fallstudie (Yin, 2007). 

Studien syftar till att skapa en styrmodell genom insamlandet av en stor mängd information 

om hur företag, i en leverantörsrelation, influerar underleverantörer till att aktivt arbeta med 

socialt ansvar. Samtidigt ansåg vi att teorin kring kombinationen av de två områdena var 

relativt outforskad samt empirin begränsad, vilket motiverade valet att grunda 

undersökningen på en fallstudie (Yin, 2007). Ytterligare en anledning till varför en fallstudie 

var lämplig baserades på att studiens problemområde och syfte utgår från verkliga 

situationer, inklusive företag som i sig är komplexa enheter (Merriam, 1994). Eftersom en 

leverantörsrelation innebär interaktion mellan personer och företag i verkligheten, 

baserades därmed grunden för utvecklingen av teorin på verkliga situationer, vilket gjorde 

det viktigt att ta reda på personernas och företagens åsikter och synsätt för att eliminera 

felaktig information och slutsatser. En fallstudie kunde bidra till en ökad kunskap och 

utveckling av befintliga teorier samt utformandet av en modell gällande studiens syfte (ibid). 

Leverantörsrelationer och socialt ansvar är de studerade företeelserna och tillika den 

avgränsade ramen för fallstudien (Merriam, 1994). Med andra ord är det studerade fallet, 

styrning av socialt ansvar i en leverantörsrelation. Genom att använda flera företag till 

fallstudien var det möjligt att göra jämförelser mellan deras beskrivningar av företeelserna 

och teorin, vilket var viktigt eftersom utvecklingen av teorin utgår från verkliga situationer. 

Varje företag studerades var för sig och jämfördes sedan med varandra för att öka 

sannolikheten till generalisering (ibid). Generaliseringen baseras på att inom studiens 
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företag finna processer och strukturer kring leverantörsrelationer och socialt ansvar som kan 

skapa gemensamma förklaringar och därmed användas till att utveckla teori (Yin, 1994). Att 

kunna göra jämförelser var även lämpligt eftersom det var möjlig att bedöma under vilka 

förutsättningar teorierna fungerade i praktiken och under vilka förutsättningar de inte 

fungerade (Bryman, Bell, 2013). 

Majoriteten av vårt empiriska material har baserats på intervjuer, eftersom vi önskade ta del 

av deltagarnas detaljerade beskrivningar, åsikter, erfarenheter och tankar (Merriam, 1994) 

kring hur företag påverkar sina underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar i 

leverantörsrelationer. Informationen vi ville ha reda på kunde inte tillgodoses med enbart 

observationer eller dokumentstudier och därmed föll valet på att använda intervjuer (ibid). 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket innebar en möjlighet att ställa 

förutbestämda frågor men också att ställa följdfrågor om deltagarna tog upp oväntade men 

relevanta ämnen (Merriam, 1994). Vi bestämde oss för att genomföra enskilda intervjuer 

istället för gruppintervjuer. Valet förekom av två anledningar, dels för att intervjun skulle 

kunna gå in på djupet, dels för att säkerställa att deltagarnas egen uppfattning framfördes.  

Insamling av data 

Val av företag till studien 

För att uppnå vårt syfte krävdes att företagen uppfyllde följande kriterier: 

 vara verksamma på svenska marknaden 

 arbeta med socialt ansvar  

 arbeta med leverantörsrelationer 

För att välja medverkande företag och begränsa oss till företag på den svenska marknaden, 

fokuserade vi på de branscher och företag verksamma i Östergötland. Eftersom Linköping 

som stad upplever en kraftig expansion av både nyproduktion och ombyggnationer av 

bostäder valde vi att inrikta oss på företag från Linköping och Norrköping som medverkat i 

denna expansion, det vill säga företag i bygg- och fastighetsförvaltningsbranschen. Förutom 

branschens aktualitet tillhör byggarbetsplatser de riskablaste arbetsplatserna i Sverige 

(Arbetsmiljöverket, 2015, 2016). Mellan åren 2011 och 2014 skedde 29 stycken dödsolyckor 

i byggbranschen (Arbetsmiljöverket, 2015) och hittills under 2016 har tre byggnadsarbetare 

avlidit i arbetsplatsolyckor (Arbetsmiljöverket, 2016). Med hänsyn till detta ansåg vi att 

branschen var av extra relevans för en studie inom socialt ansvar. 

I syfte att hitta företag i vald bransch sökte vi på Internet efter företag i Linköping och 

Norrköping. Vi studerade företags hemsidor i syfte att ta reda på storlek samt vilka 

arbetsuppgifter som företaget utförde för att försäkra oss om att de uppfyllde våra kriterier. 

Efter denna gallring valde vi ut potentiella företag. Efter mail och telefonkontakt hade vi 

separata informationsmöten med en kontaktperson från respektive potentiellt företag, för att 
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diskutera deras medverkan i studien. Dessa möten var dels en möjlighet för oss att presentera 

vår undersökning, dels ett sätt att försäkra oss om att företagen var beredda att bidra med 

nödvändiga intervjuer samt annat material som krävdes för att studien skulle bli omfattande 

och djupgående. Vi mottog övergripande information om företagets aktiviteter samt dess 

storlek. Storleken på företaget spelade roll då vi ville intervjua flera anställda på samma 

företag, dessa deltagare skulle ha olika positioner och arbetsuppgifter, för att vi skulle erhålla 

en omfattande beskrivning. Kort diskuterades även huruvida företagen arbetar med olika 

typer av leverantörsrelationer samt förekomsten av socialt ansvar, för att säkerställa att 

materialet de bidrog med skulle vara av relevans. Efter det första mötet med respektive 

företagskontakt var det möjligt för oss att välja ut de intervjupersoner som ansågs vara 

lämpliga och företagskontakterna gav oss uppgifter till dessa.  

De företag som uppfyllde våra kriterier och studien har baserats på är: AB Stångåstaden, 

hädanefter Stångåstaden, PEAB Sverige AB, hädanefter PEAB och Svenska Entreprenad 

& Förvaltnings AB, hädanefter SEFAB. 

Val av studiens deltagare 

För att skapa en mångsidig uppfattning av det studerade området och därmed omfattande 

empiri, valdes medverkande deltagare utifrån sina positioner och arbetsuppgifter, se tabell 

1. Eftersom deltagarna arbetar på olika avdelningar och har varierande erfarenhet gav det oss 

en möjlighet till att generera en helhetsbild av företagens leverantörsrelationer och sociala 

ansvar. Vissa deltagare erbjöd en övergripande syn och andra deltagare erbjöd detaljerade 

uttalanden. 

Tabell 1: Studiens deltagare 
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Intervjuernas genomförande 

Med hänsyn till studiens omfattning valde vi att genomföra ett relativt fåtal intervjuer på 

varje företag men göra dem djupgående för att nå mättnad. Under intervjuerna var vi båda 

två närvarande för att minska risken för feltolkningar och osäkerheter genom att båda kunde 

ställa följdfrågor om svaret på något sätt var otydligt. Samtliga intervjuer spelade vi in och 

därmed har vi kunnat återge deltagarnas synpunkter och beskrivningar sanningsenligt och 

korrekt. Möjligheten att spela in intervjuerna gjorde att vi inte behövde fokusera på att ta 

anteckningar, utan koncentrera oss på det deltagarna delade med sig av. Inspelningarna gav 

oss även möjlighet att i efterhand lyssna på intervjuerna och diskutera innehållet från dessa 

sinsemellan för att säkerställa att vi tolkat deltagarnas svar på liknande sätt. Vi fick även 

möjlighet att återkoppla till deltagarna för att reda ut eventuella frågetecken. 

Studiens intervjuer är genomförda via personliga möten, vilket vi ansåg var en fördel 

eftersom deltagarna skulle känna förtroende för oss som genomförde intervjun och därmed 

svara öppet och sanningsenligt på våra frågor. Intervjuer med deltagarna planerades att ta 

mellan 40 och 60 minuter men vi bokade alltid in 90 minuter ifall oväntade problem eller 

förseningar skulle uppstå. Därmed reducerade vi riskerna för att intervjuerna inte skulle 

uppnå tillfredställande mättnad och djup på grund av tidsbrist. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide, se bilaga 1, vilket 

innebar att vi hade skrivit ner frågor inom två områden eftersom vi sökte information. 

Intervjuguiden bidrog till att säkerställa att vi inte missade att ställa frågor av stor betydelse, 

samtidigt som den även gjorde det möjligt för oss att ställa följdfrågor beroende på hur 

situationen utvecklade sig samt fånga idéer som uppstod vid specifika svar från deltagarna. 

Frågorna utformades för att inte vara ledande för deltagarna. Vid intervjuerna försökte vi att 

vara neutrala och icke-bedömande samt visa att vi lyssnade och tog till oss av informationen, 

trots att vi alla gånger inte var eniga med deltagarnas åsikter och beskrivningar. Det var 

därmed möjligt att minimera risken att vi som intervjuare påverkade deltagarnas svar 

(Merriam, 1994). 

Intervjuer fortsatte att genomföras till dess att vi upplevde en mättnad, vilket uppnås när en 

ny intervju inte erbjuder ny information utan blir repetition från tidigare intervjuer 

(Eisenhardt, 1989). Dock är det viktigt att inte upphöra med insamlandet av data när mönster 

enbart visar sig på ytlig nivå, för att uppnå helhetsbilden krävs regelbundenheter och en 

uppfattning av integration (Lincoln, Guba, 1985). I enlighet med ovanstående resonemang 

genomförde vi intervjuer tills vi fann att nya intervjuer till stor del upprepat information som 

tillhandahölls i tidigare intervjuer, vilket innebar två till fyra personer på respektive företag. 

Genom skapandet av en helhetsbild och djupare förståelse för företagen och dess processer, 

blev det möjligt för oss att genomföra jämförelser mellan företagen. Jämförelserna gjorde det 

möjligt att ta reda på huruvida företagens processer kunde appliceras på andra företag eller 

om processerna var för specifika för respektive företag. 
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Efter varje intervju valde vi att transkribera det inspelade materialet, vilket gav oss en 

fullständig översikt av datainsamlingen. Vissa delar, som antingen var av stor vikt eller 

otydliga, sorterades ut och skickades till deltagarna. Det förde med sig att deltagarna hade 

möjlighet att godkänna materialet samt lämna förslag på korrigeringar där eventuella 

feltolkningar hade skett. Denna möjlighet gavs även efter att transkriberingen av hela 

intervjun var sammanställd. Följaktligen använde vi oss av respondentvalidering (Bryman, 

Bell, 2013). Transkriberingen gjorde det möjligt att följa upp och reflektera över varje 

intervjus bra och mindre bra sidor, vilket var till stor hjälp för utvecklandet av framtida 

intervjuer.  

 Val av empirisk sekundärdata  

Vi valde att studera företagens hemsidor, årsredovisningar och andra dokument för att skapa 

en övergripande förståelse för företagen i helhet, men även för att förstå deras arbete kring 

socialt ansvar och hur de arbetar med leverantörsrelationer. Den information vi tillhandahöll 

underlättade utformningen av vår intervjuguide och gjorde det även möjligt för oss att ställa 

specifikare följdfrågor.  

Analys av data 

Det var viktigt att strukturera den insamlade informationen på ett användbart och förståeligt 

sätt för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig deltagarnas uppfattning av verkligheten. 

Strukturen påbörjades redan vid transkriberingen, eftersom den empiriska undersökningen 

visade att både formella och informella styrverktyg var betydande vid styrning av socialt 

ansvar i leverantörsrelationer. Under bearbetningen av det empiriska materialet 

uppmärksammades att processen bakom de studerade företagens styrning av 

underleverantörers arbete med socialt ansvar i leverantörsrelationer inträffade i en viss 

ordningsföljd. Efter den iakttagelsen valde vi att utforma det empiriska resultatet samt 

analysen efter denna struktur. 

Eftersom studien avser skapa en styrmodell över hur svenska företag kan styra sina 

underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar i en leverantörsrelation, hade vi fokus på 

att i analysen identifiera de styrverktyg företagen använder samt hur och varför dessa 

används. I början av analysprocessen jämfördes det transkriberade empiriska materialet 

mellan de studerade företagen för att föreslå vilka styrverktyg och aktiviteter som används i 

styrning av underleverantörers arbete med socialt ansvar. De föreslagna styrverktygen och 

aktiviteter som ansågs vara relaterade till styrningen av underleverantörers arbete med 

socialt ansvar jämfördes sedan med tidigare forskning kring styrning av 

leverantörsrelationer och styrning av socialt ansvar, se figur 1. Under analysprocessens gång 

analyserades även företagens motiv bakom valet av styrverktyg, vilket skedde från 
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helhetsbilden vi har skapat genom intervjuer och möten med deltagarna samt via den 

teoretiska referensram som presenteras senare i studien. 

Figur 1: Processen över genomförd analys 

Analysen har genomförts kontinuerligt under datainsamlingen samt under skrivandet av 

detta arbete. Processen har arbetats fram genom att kombinera insamlad empiri med tidigare 

forskning, vilket är i linje med Eisenhardts (1989) reflektion att kvalitativ forskning och 

framför allt fallstudier är en ständig process av bearbetning och förändring av allt insamlat 

material dels empiriskt, dels teoretiskt.  

Kvalitet 

För att försäkra oss om att empirin återspeglar deltagarnas syn på verkligheten, 

presenterades resultatet för deltagarna efter att transkribering av respektive intervju 

genomförts. Återkopplingen genomfördes även för att säkerställa att vi uppfattade 

deltagarna korrekt och utan att förvränga deras uppfattning av verkligheten. Genom 

återkopplingen var det möjligt att anse kvaliteten på det empiriska materialet som trovärdig. 

Under analysen och studiens resultat jämfördes det empiriska materialet med den teoretiska 

referensramen för att skapa en intern validitet (LeCompte, Goetz, 1982). För att ytterligare 

försäkra oss om god intern validitet har vi använt oss av flera datakällor, intervjuer och 

dokumentstudier (Bryman, Bell, 2013)  

Eftersom studien är en kvalitativ fallstudie kan den inte hänföras till en hel population, vilket 

begränsar studiens externa validitet och därmed utsträckningen för huruvida studiens 

resultat kan generaliseras till andra situationer och miljöer (LeCompte, Goetz, 1982). Studien 

har istället fokuserat på att skapa en förståelse för hur och varför företag väljer att styra 

underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar på ett visst sätt. Denna förståelse 

användes sedan för att beskriva och analysera den process och de styrverktyg som används 

av företag för att styra underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar. Genom att vi 
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försökte ta fram det som är karakteristiskt inom de studerade företagens styrning av socialt 

ansvar i leverantörsrelationer och använde det vid utformandet av vår styrmodell, har vi 

avsett ett försök till analytisk generalisering (Yin, 1994). Hartley (1995) anser att en fallstudie 

kan identifiera och exemplifiera de processer som är karakteristiska i den kontext 

undersökningen har ägt rum, vilket gör det möjligt att generalisera till teoretiska förslag som 

skulle kunna användas i kontexter med liknande processer. Hartley (1995) stödjer därmed 

vårt försök till en generalisering av den process och de styrverktyg företag använder vid 

styrning av underleverantörers arbete med socialt ansvar.  

Studien har genomförts med ett objektivt synsätt där deltagarnas syn på verkligheten var det 

som studerades. All insamlad data applicerades till förutbestämda modeller, vilket 

säkerställde att vi tolkade all information på ett överensstämmande sätt. Därmed kunde vi 

uppnå god intern reliabilitet, i enlighet med LeCompte och Goetz (1982) som menar att god 

intern reliabilitet kräver att forskarna är överens om hur tolkning ska ske om vad som 

upplevs under studiens gång. Under studiens gång dokumenterade vi våra aktiviteter och 

systematiserade all forskning noggrant, därmed underlättade vi för utomstående forskare att 

både verifiera och upprepa studien, vilket är ett sätt att skapa god extern reliabilitet (Yin, 

1994). Till vilken utsträckning en studie kan upprepas är innebörden av extern reliabilitet, 

något som kan vara svårt för kvalitativa studier eftersom sociala miljöer och betingelser 

ständigt förändras (LeCompte, Goetz, 1982). 

Lincoln och Guba (1985) föreslår ett annat kriterium för att bedöma en kvalitativ studie: 

trovärdighet. Trovärdighet består av fyra delkriterier som motsvarar intern och extern 

validitet och reliabilitet (Lincoln, Guba, 1985). För att studiens trovärdighet skulle bli god 

har deltagarna i studien fått ta del av resultaten för att bekräfta att vi uppfattat den studerade 

verkligheten på ett riktigt sätt. Vi har även erhållit detaljrika och fylliga beskrivningar från 

studiens deltagare samt att vi har fått hjälp från handledaren och medstudenter med 

granskning av studiens material. I möjligaste mån har vi även försökt undvika att våra 

personliga värderingar och teoretiska inriktning påverkat undersökningen. 

Metodkritik och källkritik 

Denna studie har, i möjligaste mån, utgått från samma modeller inom teori, empiri och 

analys med avsikt att skapa en struktur och underlätta för läsaren att koppla samman 

studiens olika delar. Genom denna struktur har vi försökt begränsa den kvalitativa metodens 

tendens att bli ostrukturerad samt minska risken att genomföra en allt för övergripande 

analys (Merriam, 1994). Genom att studien behandlar tre olika företag har vi även försökt att 

hitta en balans mellan översikt och djup, detta eftersom Merriam (1994) även anser att 

fallstudier tenderar att bli för detaljerade och ingående i relation till tiden läsaren har 

möjlighet att ta till sig av materialet. 
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En fallstudie kan kritiseras för att det är forskaren som person som kan skapa hinder gällande 

tolkningen och beskrivningen av materialet (Guba, Lincoln, 1985). Problemen kring 

egenintresset och tolkningssvårigheter har vi främst hanterat genom att vara två personer 

som har genomfört studien och tillsammans analyserat materialet. Vi har samma 

akademiska inriktning, men har olika intressen och föredrar olika perspektiv inom 

inriktningen. Det gjorde att vi kunde diskutera olika synvinklar, tolkningar och uppfattningar 

på situationer som uppstått under studiens gång och tillsammans presentera ett resultat som 

bygger på slutsatser vi båda står för. Våra olika intressen innebar därmed att vi kunde 

ifrågasätta varandras val och synpunkter, vilket underlättade vår objektivitet och möjlighet 

att fokusera på det studerade problemet samt studiens syfte (Bryman, Bell, 2013). 

Det är inte endast av vikt att granska studiens metodval, även studiens källor skall kritiskt 

granskas (Justesen, Mik-Meyer, 2011). Studiens primära källor utgörs främst av intervjuer 

och risken finns att svaren ej är trovärdiga eller speglar verkligheten. Vi har inte sett någon 

anledning till att ifrågasätta deltagarnas trovärdighet eftersom intervjuerna har skett via 

personliga möten. Risken att svaren inte skall spegla verkligheten har ansetts liten eftersom 

deltagarna har gett personliga exempel på verkliga situationer. Studiens sekundära källor 

utgörs av böcker, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor. Risker som kan uppstå är att 

de sekundära källorna inte är tillräckligt tillförlitliga (Justesen, Mik-Meyer, 2011). Vi har 

använt böcker och vetenskapliga artiklar som kan anses pålitliga eftersom majoriteten av 

böckerna ej består av studentlitteratur, utan är skrivna av primära författare och artiklarna 

är publicerade i vetenskapliga journaler och därmed genomgått en peer review, samt är 

citerade flertalet gånger. Detta torde innebära att de är tillförlitliga och av tillräcklig kvalitet. 

Majoriteten av de elektroniska källorna kommer från myndigheter och nyhetsbyråer och är 

främst använda till bakgrund och delar av studien som inte är av stor vikt för slutsatser och 

studien i helhet. 

Etiska aspekter 

Vid en studie inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att ta 

hänsyn till deltagarna vid insamling av datamaterial. Genom att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer gällande informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

samt nyttjandekrav kan denna studie anses vara inom ramen för det grundläggande 

individskyddet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Inför insamlingen av material via intervjuer informerade vi kontaktpersonerna på respektive 

företag om studiens syfte och hur undersökningen skulle utföras rent praktiskt. Före varje 

intervju skickade vi även ut information till deltagarna om syftet med studien, varför vi hade 

valt just dem och på vilket sätt de var viktiga för studien. De fick också ta del av var studien 

är tänkt att publiceras samt vilka som kommer att ha tillgång till den. Därmed handlade vi i 
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enlighet med informationskravet som beskriver att deltagarna har rätt till att informeras om 

studiens syfte, hur undersökningen kommer att genomföras samt hur deras medverkan 

bidrar till studien (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att vi informerade deltagarna om 

ovanstående kunde deltagarna avgöra om de vill medverka i studien eller inte.  

I början av intervjun förklarade vi återigen syftet med studien och deltagarna medverkan, för 

att försäkra oss om att de var villiga att ställa upp på intervjun under dessa villkor. Vi 

informerade även om att de själva hade rätt att när som helst avbryta intervjun och att 

material kan raderas på deras begäran. Vi informerade om dessa aspekter för att deltagarna, 

enligt samtyckeskravet, har rätt att själva bestämma över sin medverkan och kan lämna 

studien utan några negativa konsekvenser för dem samt att material kunde raderas efter 

deltagarnas önskan (Vetenskapsrådet, 2002). De samtyckte även till möjligheten att läsa 

transkriberingen för godkännande eller lättare justeringar. Vi frågade även huruvida de ville 

vara helt anonyma i studien eller om vi fick använda deras namn och position i företaget.  

För att hindra att obehöriga kunde ta del av deltagarnas personuppgifter och övrig 

information förvarades insamlad information på lösenordskyddade datorer. Vi har avstått 

från att spara material online utan har istället sparat ner dem på USB för att materialet skulle 

varit skyddat men samtidigt lättillgängligt för oss att arbeta med. Dessa val är genomförda i 

enlighet med konfidentialitetskrav, som innebär att deltagarnas uppgifter måste skyddas och 

hanteras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem, vilket ska göra det omöjligt att 

identifiera deltagarnas identitet (Vetenskapsrådet, 2002). 

I enlighet med nyttjandekravet har allt material som samlats in under studiens gång enbart 

använts i studien och kommer inte heller att användas till andra ändamål samt att de 

studerade företagen inte haft någon möjlighet till att ta del av varandras material 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet innebär även att vi ej får använda insamlat 

material för icke-vetenskapliga syften, vi får följaktligen enbart använda materialet för 

forskningsändamål och inte sälja uppgifter, som andra kan använda till sin fördel (ibid). 
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Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teoretiska begrepp och modeller som kommer vara till hjälp 

vid analysen av det empiriska resultatet. Eftersom studiens syfte baseras på styrning av 

socialt ansvar i en leverantörsrelation kommer först ett avsnitt om socialt ansvar, följt av 

leverantörsrelationer och problem som kan uppstå inom dessa. Sedan presenteras ett 

avsnitt om styrning av leverantörsrelationer för att avslutas med styrning av socialt 

ansvar i leverantörsrelationer.

 

Corporate Social Responsibility och socialt ansvar  

Trots att forskare länge har diskuterat begreppet CSR (de Bakker m.fl., 2005) finns det ännu 

inte någon universellt accepterad definition. Den definition som är mest förekommande och 

flitigast använd är från Brundtlandrapporten. Definitionen går ut på att företag måste ta sin 

del av ansvaret för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala problem (Brundtland, 

1988). Som tidigare konstaterats har det sociala ansvaret inte fått lika mycket fokus som det 

ekonomiska och miljömässiga ansvaret (Vallance m.fl., 2011; Yawar, Seuring, 2015) och det 

är därmed det sociala ansvaret denna studie kommer att fokusera på. Socialt ansvar 

definieras av Per Grankvist (2012) enligt följande: 

"Socialt ansvar handlar om att driva sin verksamhet på ett sätt som 

kännetecknar en god samhällsmedborgare, det vill säga med hänsyn till andra 

medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda, jobbar hos 

underleverantörer, är affärspartner eller konsument." (Grankvist, 2012, s.12)  

Socialt ansvar handlar om hur företag förhåller sig till barnarbete, arbetsförhållanden, 

mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, funktionshinder samt jämställdhet (Yawar, 

Seuring, 2015). Företagen kan bland annat ta socialt ansvar genom att tillhandahålla stöd 

som anställda behöver för att känna sig tillfredsställda med sin arbetssituation och 

arbetsplats (Grankvist, 2012). 

Hur kan företag arbeta med socialt ansvar? 

Arbetsvillkor, ansvarfulla affärsmetoder och lokal samhällsutveckling är tre områden som 

företag, oavsett storlek och geografisk placering, bör fokusera på (Moratis, Cochius, 2011). 

Arbetsvillkor inkluderar bland annat arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet. Arbetsvillkoren 

ska appliceras på alla aktiviteter som utförs av företag och på uppdrag av företag, vilket gör 

att företagens krav på arbetsvillkor inte bara ska finnas inom företaget utan även erfordras 
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av på underleverantörer och samarbetspartners (Moratis, Cochius, 2011). När företag 

interagerar med andra företag är det viktigt att inte främja korruption samt att agera rättvist 

mot samtliga möjliga partners, det vill säga att vid en eventuell leverantörsrelation eller 

upphandling ska alla ha lika förutsättningar. Om företag främjar rättvisa förhållanden och 

motverkar korruption jobbar de enligt ansvarsfulla affärsmetoder (ibid). Företag kan också 

aktivt delta i den lokala samhällsutvecklingen genom att skapa sysselsättning och bidra med 

teknologisk utveckling (Moratis, Cochius, 2011). Genom att fokusera på utbildning och 

kompetensutveckling skapas motivation och engagemang hos företagens anställda, vilket 

bidrar positivt till de anställdas hälsa och därmed påverkar företaget samhällets välmående 

(Grankvist, 2012). 

Ett företag har inte möjlighet att ändra hela verksamheten på en gång eftersom det innebär 

för stora kostnader. Istället måste de fokusera på några delar i taget och speciellt på de som 

skapar högst värde för företaget (Moratis, Cochius, 2011). Beroende på företags geografiska 

placering är vissa sociala problem relevantare att ta ansvar för än andra (ibid). I Sverige har 

många företag implementerat socialt ansvar i verksamheten, dels frivilligt dels genom 

lagstiftning, vilket gör det möjligt för företagen att ställa krav på att andra företag också ska 

arbeta med socialt ansvar (Upphandlingsmyndigheten, 2016a). Både offentliga och privata 

företag som är verksamma i Sverige och samtidigt genomgår någon form av kontrakt- eller 

avtalsprocess kan ställa krav gällande arbetstagarens rättigheter, sysselsättningsmöjligheter, 

jämställdhet, integration, samt rättvis handel (ibid). 

Styrning av socialt ansvar 

Arbetet med socialt ansvar sker inte av sig självt, utan företag måste säkerställa att det sociala 

ansvaret implementeras i verksamhetens olika delar. Ekonomiska styrverktyg är lämpliga vid 

styrning av socialt ansvar eftersom de brukar användas för att styra företags verksamhet i 

linje med den strategiska riktningen, vilken i denna studie är det sociala ansvaret (Arjaliès, 

Mundy, 2013). Styrverktygen används för att realisera och implementera ett företags 

strategier (Simons, 1991) och för att implementeringen av socialt ansvar ska vara effektiv 

krävs det både formella och informella styrverktyg som kompletterar och stödjer varandra 

(Hosoda, Suzuki, 2015). Emellertid kan inte formella styrverktyg som mål, standarder och 

finansiella resultat adressera och fånga upp alla aspekter kring företags sociala ansvar, utan 

för att effektivt styra och kontrollera aktiviteterna blir också företagskultur, normer och 

värderingar viktigt (Lueg, Radlach, 2015). Företags enskilda engagemang och 

implementering av socialt ansvar är däremot inte tillräckligt för att skapa en större 

samhällsförändring, utan Elkington (1999b) menar att företag även måste påverka och ställa 

krav på underleverantörer för att åstadkomma stora samhällsförändringar.  

För att företag ska kunna försäkra sig om att underleverantörer följer företags riktlinjer och 

realiserar arbetet med socialt ansvar finns det olika sätt som företagen kan använda 
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(Gimenez, Tachizawa, 2012). Företag kan i samband med inköp från underleverantörer välja 

att försöka utvärdera underleverantören genom enkäter och internrevisioner, där kontakten 

mellan företag och underleverantörer enbart sker sporadiskt (ibid). Företag kan även välja 

att aktivt arbeta mer med en underleverantör, genom att inleda en leverantörsrelation med 

underleverantören (Gimenez, Tachizawa, 2012). En leverantörsrelation innebär mer 

direktkontakt mellan företag och underleverantörer eftersom de träffas och samverkar vid 

informationstillfällen och andra möten (ibid). Att enbart interagera sporadiskt och använda 

utvärderingsverktyg är inte tillräckligt för att säkerställa att socialt ansvar tillämpas och 

presteras hos underleverantörer, utan även relationen med en underleverantör är av vikt 

(Lim, Phillips, 2008; Reuter m.fl., 2010; Strand, 2009). Det krävs att företag tillhandahåller 

utbildning och information för sina underleverantörer i syfte att öka kapaciteten och 

prestationen hos dem (Gimenez, Tachizawa, 2012; Yawar, Seuring, 2015). Det första steget i 

att styra en underleverantör till att arbeta med socialt ansvar är att utvärdera vilka åtgärder 

som är aktuella. Därefter krävs kontinuerligt engagemang och aktivt arbete i 

leverantörsrelationen för att arbetet med det sociala ansvaret ska tillämpas (Gimenez, 

Tachizawa, 2012). 

Leverantörsrelationer 

När företag beslutar att köpa in en produkt från en annan part på marknaden, istället för att 

själva genomföra produktionen, skapas en relation mellan företaget och den andra parten 

(Williamson, 1975). Beslutet att ta in en underleverantör kommer från att företag anser att 

ett högre värde kan skapas än vad som är möjligt inom ramen för den egna verksamheten 

(Pasquero, 1991). Det högre värdet uppstår bland annat av att parter i en relation blir 

effektivare genom utbyte av kunskap och möjlighet att gemensamt nyttja resurser (Doz, 

Hamel, 1998). För att vara konkurrenskraftiga på dagens marknad måste företag satsa på 

sina styrkor och kärnkompetenser samt decentralisera de aktiviteter som inte kan härledas 

till detta (Christopher, 2006). Konkurrensmiljön är under ständig förändring beroende på 

faktorer som globalisering av handel, informationsteknologisk utveckling och ständigt 

skiftande efterfrågan hos konsumenter (ibid). Det innebär att företag måste se över sina 

affärsprocesser, det vill säga se över vilka aktiviteter som är företagets styrkor respektive 

svagheter och ta in underleverantörer där värde inte kan skapas eller kärnkompetens saknas 

(Christopher, 2006). 

Det är inte bara konkurrensmiljön som förändras, även handlingsmiljön som företag är 

verksamma inom kan variera. Handlingsmiljön består bland annat av företags konkurrenter, 

politiska organisationer, kunder och underleverantörer (Thompson, 1988). Företag är 

beroende av handlingsmiljön för att överleva, vilket innebär att det är av betydelse för dem 

att kunna hantera den osäkerhet som andra aktörer skapar och som kan påverka den egna 

verksamheten (ibid). Ett sätt att hantera dessa osäkerheter är genom att skapa förhandlade 
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miljöer där företag kan strukturera utbyten som sker inom handlingsmiljön, exempel på 

detta är när ett kontrakt formuleras mellan ett köpande företag och säljande underleverantör, 

vilket följaktligen reducerar osäkerheten för båda parter (Thompson, 1988). Osäkerheten 

reduceras eftersom den köpande parten vet mer om resurssituationen och den säljande 

parten vet mer om sitt marknadsläge (ibid). En förhandlad relation med en underleverantör 

kan reducera företags osäkerheter samt att en leverantörsrelation genom ett gemensamt 

nyttjande av resurser kan innebära en effektiviserad verksamhet (Abrahamsson, 1992). Den 

förhandlade relationen kan ses som en interorganisatorisk relation, IOR, eftersom en 

interorganisatorisk relation uppstår när företag går från att enbart genomföra enstaka affärer 

med en part till att inleda långsiktiga handelsrelationer med denna (Dekker, 2004). En 

leverantörsrelation är en form av interorganisatorisk relation som präglas av närmare 

relationer mellan ett företag och en underleverantör än de relationer som uppstår vid enstaka 

inköp och försäljning (Kraus, Lind, 2007). 

De aktiviteter som ska utföras inom ramen för en leverantörsrelation kan delas in i tre olika 

faser: kontaktfasen, kontraktsfasen och utförandefasen (van der Meer-Kooistra, Vosselman, 

2000). Under kontaktfasen sker sökandet efter en lämplig underleverantör och det kan ske 

via marknaden eller via kontakter och tidigare erfarenheter (ibid). I kontraktsfasen utformas 

en överenskommelse, vanligtvis ett avtal eller kontrakt, mellan berörda parter som kan vara 

mer eller mindre omfattande och detaljerade (van der Meer-Kooistra, Vosselman, 2000). 

Överenskommelsens struktur och utformning inkluderar fördelningen av ansvarsområden, 

parters auktoritet, informationsdelning samt utvärdering av aktiviteter och blir grunden för 

parters relation i utförandefasen (ibid). I utförandefasen äger aktiviteterna rum inom ramen 

för leverantörsrelationen, det vill säga de aktiviteter parterna kom överens om under 

kontraktsfasen (van der Meer-Kooistra, Vosselman, 2000). Det innebär även att parterna 

måste vara flexibla och reagera på omständigheter som kan påverka aktiviteternas utförande, 

vilka därmed kan komma att behöva förändras (ibid).  

Problem vid leverantörsrelationer 

Idag kan det konstateras att leverantörsrelationer skapar värde för företag, men samtidigt är 

det många leverantörsrelationer som misslyckas (Le Pennec, Raufflet, 2016). Bruner och 

Spekman (1998) anser att 60 % av alla relationer misslyckas. Två huvudfaktorer bakom 

misslyckade leverantörsrelationer är svårigheter att samordna aktiviteterna i en relation 

samt att skapa en gemensam ram som samtliga parter är överens om (Doz, Hamel, 1998). 

Samordningsproblemen består av frågor gällande hur leverantörsrelationens aktiviteter ska 

integreras samt hur parter ska hantera osäkerheter och svårigheter som kan uppstå inom 

ramen för leverantörsrelationen (ibid). Även Dekker (2004) diskuterar problem som kan 

uppstå vid samordning, i leverantörsrelationer, något han benämner coordination 

requirements och beskriver enligt följande: 
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"To create transactional value, IOR partners pool resources, determine tasks 

to be performed and decide on a division of labour. The resulting 

interdependence between the subtasks the partners agree to perform 

subsequently needs to be coordinated across organizational boundaries to 

ensure a fit between their points of contact." (Dekker, 2004, s.30)  

Ett ytterligare problem i leverantörsrelationer är att parter oftast har olika mål som delvis 

kan vara lika eller helt sakna samhörighet samt att de kan ha olika syn på hur en 

leverantörsrelation ska fungera, vilket kan innebära att parter beter sig opportunistiskt 

(Dekker, 2004). Opportunistiskt beteende innebär att en part i en leverantörsrelation agerar 

för att gynna sitt egenintresse och inte i enlighet med leverantörsrelationens mål, genom att 

exempelvis undanhålla information eller på annat sätt bedra den andre parten (van der 

Meer-Kooistra, Vosselman, 2000). Aktiviteter som sker vid upprepade tillfällen i en 

leverantörsrelation kan innebära att risken för oönskat beteende hos parterna minskar 

(Dekker, 2004). 

Styrning som problemlösare 

Som tidigare nämnts kan ekonomisk styrning användas för att realisera ett företags strategi 

(Anthony, 1965). Likaså kan ekonomisk styrning användas till att styra leverantörsrelationer 

eftersom företag vill skapa ett målkongruent handlande och verka för att uppnå 

organisationens mål även vid de tillfällen som företagen tar in en underleverantör (van der 

Meer-Kooistra, Vosselman, 2000). Ekonomisk styrning består av formella och informella 

styrverktyg vilka fungerar som hjälpmedel vid realiseringen av företags strategier (Anthony, 

1965). Styrverktygen kan även bistå företag att hantera de problem som uppstår i 

leverantörsrelationer (Dekker, 2004). Eftersom världen inte är perfekt och problem alltid 

kommer att uppstå vid leverantörsrelationer är det viktigt att försöka gardera sig mot dessa 

problem, vilket kan ske genom att införa formella och informella styrverktyg som kan verka 

för att öka graden av samordning och tillit mellan olika parter i en leverantörsrelation (ibid). 

Flera forskare hävdar att styrningen är en avgörande faktor bakom lyckade 

leverantörsrelationer (Dekker, 2004; Langfield-Smith, Smith, 2003) eftersom ekonomisk 

styrning är en process som används för att säkerställa att parterna är överens om mål, regler 

och struktur bakom leverantörsrelationer samt att beslut som tas är i linje med dessa 

(Gómez-Conde, 2015).  

Styrning av leverantörsrelationer 

Styrning av leverantörsrelationer kan innefatta både formella och informella styrverktyg, 

vilket har visat sig lämpligast för lyckade leverantörsrelationer (Dekker, 2004). Vidare anser 

Lueg och Radlach (2015) att det inte är tillräckligt att enbart använda formella styrverktyg 
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vid styrning av socialt ansvar i leverantörsrelationer, utan de formella verktygen måste 

kompletteras med informella styrverktyg. Det primära syftet med styrning av 

leverantörsrelationer beskrivs enligt följande: 

"…creating the conditions that motivate the partners in an IOR to achieve 

desirable or predetermined outcomes" (Dekker, 2004, s.29-30)  

Leverantörelationer kräver styrverktyg som kan hantera de problem som kan uppstå i 

relationen, men styrverktygen måste även kunna hantera själva relationen och för att 

tillgodose dessa behov krävs både formella och informella styrverktyg (Dekker, 2004). 

Nedanstående modell, figur 2, presenterar ett antal bakomliggande faktorer som orsakar 

styrproblem i en leverantörsrelation. För att hantera dessa styrproblem använder modellen 

informell styrning, social control, och formell styrning, formal control (ibid). Behovet av 

styrning i en leverantörsrelation beror på vilken omfattning av styrproblem som existerar 

(Dekker, 2004). 

Figur 2: Dekkers (2004) ramverk över styrning av leverantörsrelationer 

Formell styrning  

Formell styrning avser begränsa eller eliminera styrproblem som kan uppstå i 

leverantörsrelationer (Dekker, 2004) och delas in två kategorier, resultatstyrning och 

beteendestyrning (Ouchi, 1979). 

Resultatstyrning används ofta med syftet att kontrollerna de anställdas beteende och 

prestationer (Merchant, Van der Stede, 2012) och består bland annat av beslut gällande 

målen för leverantörsrelationen, dels långsiktiga dels kortsiktiga, samt hur dessa ska uppnås 

(Dekker, 2004). Målsättning kan bestå av finansiella mål, men även icke-finansiella mål 

såsom marknadsandelar och tillväxt (van der Meer-Kooistra, Vosselman, 2000). 

Målsättningen bestämmer hur aktiviteter i en leverantörsrelation ska genomföras och 

tydliggör ömsesidiga förväntningar, vilket leder till ökad målkongruens och hanterar därmed 



23 

 

både problemet med oönskat beteende och samordningsproblemet (Dekker, 2004). 

Resultatstyrningen innefattar även belöningssystem, ett verktyg som i leverantörsrelationer 

har som funktion att inrikta individens mål med företagets satta mål för ökad målkongruens 

och för att undvika bristande motivation (Merchant, Van der Stede, 2012). Resultatstyrning 

i leverantörsrelationer gynnar både effektivitet och produktivitet genom att reducera 

samarbetsutmaningen (Dekker, 2004). 

Beteendestyrning innebär de processer som specificerar hur parter i leverantörsrelationer 

ska agera samt övervakar och säkerhetsställer att parterna följer de specificerade riktlinjerna, 

i syfte att uppnå förutbestämda mål (Dekker, 2004). Det kan vara fysiska och administrativa 

begränsningar som omöjliggör eller försvårar för anställda att utföra oönskade handlingar 

(Merchant, Van der Stede, 2012), men även planeringsgrupper, handböcker och 

kvalitetsdokument (Dekker, 2004). Fysiska begränsningar är exempelvis låsta utrymmen 

och lösenordskyddade databaser medan administrativa begräsningar ämnar begränsa 

individers handlingsförmåga genom att vissa rutiner eller uppgifter kräver annans 

godkännande (Merchant, Van der Stede, 2012). Begräsningarna är sätt att hantera att någon 

part inte genomför oönskade handlingar och agerar opportunistiskt (ibid). Kontrakt är 

ytterligare ett formellt styrverktyg som ofta används som ett kommunikationsmedel genom 

att en part vill förmedla information till andra parter i relationen (Roxenhall, 1999). 

Informell styrning  

Informell styrning formas och influeras av frekventa interaktioner, möten, förhandlingar, 

uppförandekoder, gemensamma värderingar, attityder samt ritualer och kan därmed inte 

uttryckligen designas (Langfield-Smith, Smith, 2003). Styrningen uttrycks istället genom 

formella och informella kommunikationskanaler, det kan exempelvis vara chefers attityder i 

en viss fråga eller en allmänt accepterad värdering bland medarbetarna (Kang, Wu, Hong, 

Park, 2012). Informell styrning kan skapa gemensamma värderingar som bidrar till att styra 

relationen i önskvärd riktning (Das, Teng, 2001). Den informella styrningen avser begränsa 

eller eliminera behovet av formell styrning (Dekker, 2004). 

Vid leverantörsrelationer är valet av underleverantör och tillit mellan de olika parterna de 

viktigaste delarna inom informell styrning, som ett sätt att komma över problematiken med 

samordning och oönskat beteende (Dekker, 2004). Vid val av underleverantör måste företag 

försöka säkerställa att relationen blir gynnsam på lång sikt och detta sker främst genom 

parternas tillit till varandra (ibid). Genom ett lyckat val av underleverantör kan eventuella 

styrproblem undvikas i förväg (Dekker, 2008). Det är dock inte bara tillit som påverkar val 

av framtida underleverantör, även tidigare erfarenhet, beroendeförhållandet mellan parter, 

risken för oönskat beteende och samordningskrav påverkar val av underleverantör (ibid). Vid 

tidigare gemensamma erfarenheter eller band mellan parter tenderar tilliten dem emellan 

att vara högre, vilket leder till minskat resursbehov i kontaktfasen, samt att behov av styrning 
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överlag minskar under relationen (Dekker, 2008). Generellt underlättas relationerna genom 

att välja en underleverantör med liknande företagskultur eller värderingar (Dekker, 2004) 

och därmed kan onödiga konflikter undvikas (Dekker, 2004; Langfield-Smith, Smith, 2003). 

De olika formella och informella styrverktyg i leverantörsrelationer som har presenterats i 

ovanstående avsnitt har sammanfattats i tabellen nedan, se tabell 2.    

Tabell 2: Styrverktyg i leverantörsrelationer 

 

Formell styrning och informell styrning delas in i ex-ante och ex-post styrmekanismer 

(Dekker, 2004).  Ex-ante styrverktyg innefattar alla de mekanismer som bidrar till att 

reducera styrproblem redan i början av en leverantörsrelation (ibid). Anpassning av 

parternas olika intressen genom exempelvis gemensam planering och målsättning samt 

noggrant val av underleverantör kan reducera framtida styrproblem (Dekker, 2004). 

Styrmekanismer som används under och efter leverantörsrelationens gång benämns ex-post 

mekanismer och avser att hantera tidigare ouppklarade problem genom att behandla 

informationen och utvärdera prestationer (ibid). 

Kontrakt och tillit 

Vid en leverantörsrelation skriver ofta parterna ett kontrakt eller avtal som ett bevis på att 

relationen äger rum (Roxenhall, 1999). Kontraktet ses som ett formellt styrmedel och 

representerar löften eller skyldigheter att utföra vissa handlingar i framtiden (Macneil, 1978). 

Det fungerar även som ett beslutsunderlag genom de villkor parter ställer på varandra 

(Roxenhall, 1999). Villkoren kan exempelvis gälla priser, materialval, kompetens och villkor 

för anställda (ibid). Kontraktet avvänds också som ett medel för att fördela parters ansvar 

gentemot varandra och leverantörsrelationens ramar (Roxenhall, 1999). Vidare använder 
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företag kontrakt för att minska risker, underlätta samordningen och främja samverkan 

mellan parterna (Macneil, 1978; Malhotra, Lumineau, 2011; Roxenhall, 1999). Det finns dock 

en tvetydighet huruvida kontraktet används aktivt i leverantörsrelationer eller om det enbart 

lyfts fram vid eventuella konflikter (Roxenhall, 1999). 

Även om kontraktet är komplext och innehåller processer för lösningar vid konflikter är 

kontrakt ingen säkerhet för att undvika meningsskiljaktigheter i leverantörsrelationer 

(Malhotra, Lumineau, 2011; Poppo, Zenger, 2002). Det är i många fall omöjligt att skapa 

heltäckande kontrakt på grund av de osäkerheter som omger leverantörsrelationer, utan 

formella kontrakt måste kompletteras med andra styrformer vid leverantörsrelationer 

(Macneil, 1978; Poppo, Zenger, 2002). Eftersom det är svårt att skapa ett heltäckande 

kontrakt uppnås en leverantörsrelations bästa resultat genom en kombination av kontroll 

och tillit (Das, Teng, 2011). Tillit är ett viktigt hjälpmedel för att reducera kostnader och 

opportunistiskt beteende samt att det anses vara effektivare än formella styrverktyg eftersom 

tillit baseras på personliga relationer och normer i en leverantörsrelation (Dekker, 2004). 

Nooteboom (1996) definierar tillit som följande: 

"X trusts Y to the extent that X chooses to cooperate with Y on a basis of 

subjective probability that Y will choose not to employ opportunities for 

defection that X consider damaging, even if it is in the interest of Y to do so" 

(Nooteboom, 1996, s.993) 

Tillit anses vara av vikt för effektiviteten i en leverantörsrelation och Sako (1992) identifierar 

tre typer av tillit: contractual trust, competence trust och goodwill trust. Contractual trust 

är grunden för samtliga relationer och baseras på parternas moral och värderingar samt 

antagandet att kontraktets fastställda delar och specifikationer fullföljs och respekteras 

(ibid). Competence trust handlar om parternas förväntningar om den tekniska kompetensen 

och ledningens kompetens för att leverantörsrelationens parter ska kunna genomföra sina 

roller på ett korrekt sätt (Sako, 1992). Denna form av tillit är viktig för samordningskravet 

eftersom aktiviteter förväntas genomföras på ett tillfredsställande sätt (Das, Teng, 2001). 

Goodwill trust innebär ömsesidiga förväntningar på parternas engagemang i relationen och 

engagemang innebär parternas villighet att göra något utöver det som formellt väntas (Sako, 

1992). Goodwill trust utvecklas genom öppenhet och lojalitet mellan parterna, engagemang 

samt kontinuerlig kontakt (ibid). 

Vid enbart resultat- och beteendestyrning försvagas både goodwill trust och competence 

trust mellan parter (Das, Teng, 2001). Att goodwill trust försvagas beror på att strikta 

resultatmål och regler ifrågasätter ena partens beslutsförmåga gällande vad som kommer att 

skapa bäst resultat, vilket skapar en atmosfär av misstro (ibid). Likaså kan tilliten på ena 

partens kompetens försvagas eftersom resultatmål styr partens beslut samt att 

förutbestämda processer ifrågasätter partens förmåga att genomföra aktiviteter på rätt sätt, 
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vilket gör det svårt för dem att visa sin rätta kompetens (Das, Teng, 2001). Det innebär att 

koordinationen mellan parterna kan ta skada, vilket i sin tur påverkar samordningskraven 

(ibid). Informell styrning däremot är positivt för både goodwill trust och competence trust 

(Das, Teng, 2001). 

Styrning av socialt ansvar i leverantörsrelationer 

Yawar och Seuring (2015) har utarbetat en modell, se figur 3, över hur företag kan styra 

aktiviteter som externa (leverantörer, konsumenter, media och regering) och interna 

intressenter (anställda, chefer, högsta ledningen och ägare) ställer gällande socialt ansvar. 

Det finns tre huvudstrategier företag kan utnyttja för att skapa konkurrensfördelar, undvika 

marknadsrisker och övertyga de olika intressenterna om att arbetet med socialt ansvar leder 

till önskvärt resultat (Yawar, Seuring, 2015).  

 

Figur 3: Yawar och Seurings (2015) ramverk för styrning av socialt ansvar i 

leverantörsrelationer 

Communication strategies 

Genom att kommunicera ut socialt ansvar gällande arbetsförhållanden och hur risker ska 

undvikas på arbetsplatsen kan det finansiella resultatet öka på lång sikt (Yawar, Seuring, 

2015). Via rapporter och bilagor till årsredovisningar, exempelvis hållbarhetsredovisningar, 

samt märkning och stämpling av produkter och tjänster kan företag: avvärja osäkerheter från 

intressenter, skapa en bas med lojala kunder, locka till sig investerare inriktade mot socialt 

ansvar samt på andra sätt generera fördelar (Du, Bhattacharya, Sen, 2010). Märkning och 
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stämpling innebär ett direkt sätt att kommunicera ut produkten eller tjänstens karaktärsdrag 

i ett steg att erhålla legitimitet från de externa intressenterna (Yawar, Seuring, 2015). 

Compliance strategies 

Compliance Strategies baseras på standarder och uppförandekoder samt revision och 

övervakning, de initieras internt i företag och drivs på externt av intressenter Yawar, Seuring, 

2015). Uppförandekoder och standarder mellan olika parter är det vanligaste styrverktyget 

för att hantera socialt ansvar och verkar för att skapa gemensamma värderingar och 

engagemang mellan parter (Van Tulder, Van Woijk, Kolk, 2009; Yawar, Seuring, 2015). 

Kritiken som finns mot uppförandekoder och standarder baseras på att de varken är specifika 

eller innehållsrika med avseende till företags sociala ansvar (Yawar, Seuring, 2015). Trots 

kritiken används de ofta för att undvika juridiska problem, förbättra bilden av de inblandade 

företagen samt skapa ekonomiska möjligheter (ibid). Internrevisioner är styrverktyg som 

utvärderar både huruvida implementeringen av uppförandekoder och standarder har utförts 

enligt plan och även om en underleverantör presterat på ett sätt som angivits i 

uppförandekoder och standards (Yawar, Seuring, 2015). För mycket övervakning kan dock 

vara kontraproduktivt och leda till försämrade leverantörsrelationer (ibid). Kombinationen 

av internrevisioner och övervakning har visat sig vara ett effektivt sätt att mäta företags 

förväntningar på socialt ansvar i en leverantörsrelation samt huruvida det har lyckats föras 

över det till övriga parter och intressenter (Asif, Searcy, Zutshi, Fisschet, 2013; Yawar, 

Seuring, 2015). 

Compliance strategies är följaktligen hjälpmedel för att undvika intressenters kritik och 

samtidigt legitimera företags sociala ansvar, vilket kan leda till förbättrade ekonomiska 

resultat. Förbättrade ekonomiska resultat kräver dock att företag inkluderar alla ovanstående 

delarna: uppförandekoder och standarder, revision samt övervakning. (Yawar, Seuring, 

2015) 

Supplier development strategies 

Supplier development strategies innebär att företag ska sträva efter att hela värdekedjan 

arbetar med att ta socialt ansvar (Yawar, Seuring, 2015). Strategierna är svar på krav från 

interna intressenter samt ett sätt att hantera osäkerheter från externa intressenter (ibid). 

Både direkta och indirekta strategier kan användas för att förbättra kapaciteten hos 

underleverantörer (Yawar, Seuring, 2015). Direkta strategier kan vara utbildning och 

träning, samt finansiella och tekniska investeringar som hjälper underleverantörer att 

hantera socialt ansvar (ibid). Indirekta strategier kan vara utvärdering av underleverantörer 

och informella revisioner, med syfte att en underleverantör ska inse sin potential kring att 

arbeta med socialt ansvar och även bli uppmuntrade till att ta egna initiativ (Yawar, Seuring, 

2015).  
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Vid leverantörsrelationer är tillit och förtroende viktiga faktorer för att koordinera och 

kommunicera socialt ansvar samt motverka opportunistiskt beteende (Yawar, Seuring, 

2015). Supplier development strategies bidrar till att leverantörsrelationer baseras på tillit 

och engagemang (ibid). Dessa leverantörsrelationer kan sedan användas till att bygga upp 

kapacitet hos underleverantörerna, vilket följaktligen hjälper till vid implementering av 

uppförandekoder och standarder (Yawar, Seuring, 2015). Genom att skapa fungerande 

underleverantörsrelationer där socialt ansvar har stor betydelse kan företag ses som 

förebilder gentemot andra företag och påverka dem att använda strategier som bidrar till 

socialt ansvar (ibid).  

Företag som arbetar med alla tre delarna: communication-, compliance- och supplier 

development strategies kan skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag via sociala 

och ekonomiska resultat (Yawar, Seuring, 2015). De sociala indikatorerna är oftast indirekta 

och svåra att mäta, exempelvis rättvisa och jämställt handlande, förbättrad hälsa och 

arbetsplatssäkerhet, men de genererar goodwill och lojalitet för företaget relativt andra 

företag (ibid). Finansiella indikationer är oftast direkta och visar om företag uppnått målen 

som sattes upp vid implementeringen (Yawar, Seuring, 2015). Företag som nyttjar minst en 

av delarna kan påverka andra företag att arbeta med aktiviteter som innebär att de tar större 

socialt ansvar (ibid).   
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Empiriskt resultat 

I följande kapitel kommer det empiriska resultatet att presenteras och första avsnittet 

inleds med en beskrivning av de studerade företagen: Stångåstaden, PEAB och SEFAB. 

Därefter följer en redogörelse över hur företagen påverkar sina underleverantörer till att 

arbeta med socialt ansvar.

 

En beskrivning av de studerade företagen 

Stångåstaden 

Stångåstaden är ett kommunalt bostadsbolag och den största aktören på Linköpings 

bostadsmarknad (Stångåstaden, 2015). Under 2015 var antalet anställda cirka 145 personer 

och omsättningen 2015 uppgick till cirka 1,4 miljarder kronor (Stångåstaden, 2016). Enligt 

hemsidan är Stångåstadens affärsidé att erbjuda ett varierat och attraktivt utbud av bostäder 

i alla prisklasser samt att stor valfrihet och god service bidrar till långsiktiga kundrelationer. 

De vill även, på ett aktivt och hållbart sätt, utveckla fastigheter och stadsdelar med syfte att 

främja Linköpings utveckling (Stångåstaden, 2015). 

Kvalitetschefen och Upphandlaren berättar att socialt ansvar för Stångåstaden handlar om 

att skapa arbetstillfällen, trygghetsfrågor och integrationsfrågor för hyresgäster samt 

arbetsmiljöfrågor och delaktighet för medarbetare. För att hyresgästerna ska känna sig 

trygga anordnar Stångåstaden bland annat gårdsaktiviteter där grannar har möjlighet att lära 

känna varandra, berättar Kvalitetschefen. Hon berättar även att Stångåstaden internt 

diskuterar och jobbar med affärsmässighet, arbetsmiljöfrågor och hur alla på företaget kan 

bli delaktiga i det sociala ansvaret. Fastighetsutvecklaren beskriver att arbetstillfällen skapas 

exempelvis vid upphandling genom att inkludera krav på sommarjobb, praktikplatser och 

andra former av sysselsättningsmöjligheter vid upphandlingar. Upphandlaren berättar 

vidare att även Stångåstaden själva erbjuder traineeplatser och sommarjobb. 

Fastighetsutvecklaren berättar om ett aktuellt projekt där hon arbetar med att få in en 

sysselsättningsmöjlighet vid ett ombyggnationsprojekt genom att en ny arbetsroll ska skapas 

och tillsättas. Anledningen till detta projekt är att hyresgästerna ska må bättre under 

ombyggnationer, entreprenörerna kan få bättre stöd och att en person får möjlighet att 

komma ut i arbetslivet.  

Eftersom Stångåstaden är ett kommunalägt företag måste de följa Lagen om offentlig 

upphandling, hädanefter LOU, vid köp av varor och tjänster. Lagen bygger på 

grundprinciperna om objektivitet och öppenhet samt att det inte får förkomma lojalitet 
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gentemot något företag, utan alla underleverantörer ska få möjlighet att tävla på lika villkor 

i varje upphandling (Konkurrensverket, 2016). Upphandlaren berättar att Stångåstaden 

annonserar förfrågningsunderlaget elektronisk på Opic, ett upphandslingsverktyg för 

offentlig upphandling.  

PEAB  

PEAB är ett bygg- och anläggningsföretag som har 13000 anställda, omsätter cirka 44 

miljarder kronor om året samt är börsnoterade på Nasdaq Stockholm (Peab, 2016a). 

Verksamheten är indelad i fyra samverkande affärsområden: bygg, anläggning, industri och 

projektutveckling (Peab, 2016b). Företagets kontor finns i Sverige, Norge och Finland (ibid). 

PEABs affärsidé är, enligt deras Årsredovisning 2015, att vara ett bygg- och 

anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla byggprocessens led, genom 

nytänkande kombinerat med gedigen yrkesskicklighet ska PEAB göra kundens intresse till 

sitt eget och därmed alltid bygga för framtiden (Peab, 2016c).  

Arbetschefen berättar att socialt ansvar för företaget i stort är ett samhällsansvar samt att 

PEAB själva kallar sig för Nordens Samhällsbyggare. Han exemplifierar med att PEAB jobbar 

med att få ut nyanlända i arbetslivet samt att de även har fått in förfrågningar om att ställa 

upp med arbetskraft och snabbt hjälpa till att renovera hem för nyanlända flyktingar. 

Arbetschefen berättar vidare att PEAB ofta tar in lärlingar och praktikanter.  

Regioninköpschefen berättar att socialt ansvar även handlar om arbetsmiljöfrågor inklusive 

arbetsplatssäkerhet samt mångfald. Arbetschefen berättar att de jobbar mycket med 

arbetsmiljöfrågor, med stort fokus på säkerhet, alla medarbetare ska ha rätt kunskaper och 

tillgång till rätt hjälpmedel. Regioninköpschefen menar att det är viktigt att medarbetarna 

får vara delaktiga och kan påverka sin egen arbetssituation. Arbetschefen utvecklar att det är 

viktigt att alla individer i ett projekt är involverade och har kunskap om vad projektet 

innebär. Han förklarar att orsaken bakom att PEAB jobbar med arbetsmiljö- och 

säkerhetsfrågor är företagets strävan för en nollvision mot arbetsplatsolyckor.  

SEFAB  

SEFAB är ett entreprenadföretag som har 90 anställda och omsätter cirka 300 miljoner 

kronor om året (Sefab, 2016a). Verksamheten innefattar traditionell byggentreprenad samt 

parteringprojekt och sträcker sig från Småland till Stockholm (Sefab, 2016b), med 

huvudkontor i Norrköping (Sefab, 2016a). SEFABs affärsidé är enligt Arbetschefen att 

utifrån kunders behov erbjuda den bästa totallösningen samt i ett tidigt skede erbjuda 

kompletta kunskaper avseende, byggledning, kostnadsanalyser, projektering och 

genomförande av byggnadsentreprenader.  
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Arbetschefen och Avdelningschefen berättar att säkerheten på byggarbetsplatserna är 

företagets högst prioriterade fråga gällande socialt ansvar. Arbetschefen menar att företaget 

har fokus på säkerhet eftersom de vill skydda anställda som jobbar på arbetsplatser som kan 

anses tämligen riskfyllda, detta genom att anställda har rätt utbildning, rätt hjälpmedel och 

rätt utrustning. Han berättar vidare att socialt ansvar även handlar om anställdas 

arbetsbelastning, att de får en lagom dos med arbete och att materialval anpassas efter hur 

tung bearbetning som krävs av de anställda. Miljö- och kvalitetschefen berättar att SEFAB i 

möjligaste mån tar in lärlingar och praktikanter.  

Platschefen berättar att SEFAB jobbar med att ha en bra stämning på sina byggarbetsplatser 

samt att en bra trivsel är en viktig del av företagets sociala ansvarstagande och att SEFAB 

därför brukar anordna event som exempelvis bowling och grillning.  

Styrning av socialt ansvar i leverantörsrelationer 

Krav och riktlinjer, val av underleverantör och kontrakt 

Stångåstaden  

Upphandlaren berättar att Stångåstaden påbörjar en ny upphandling när de känner behov 

av att ta in en ny tjänst eller när tidigare kontrakt avslutats. För att kunna genomföra en ny 

upphandling skapar Stångåstaden först ett förfrågningsunderlag i enlighet med LOU. 

Upphandlaren och Fastighetsutvecklaren berättar att det är i förfrågningsunderlaget och 

sedermera kontraktet, som Stångåstaden kan formulera de krav och riktlinjer som ska gälla 

för underleverantören. Upphandlaren, Fastighetsutvecklaren och Kvalitetschefen menar att 

det är viktigt att förfrågningsunderlagen är tydliga för att potentiella underleverantörer inte 

ska missförstå eller misstolka innehållet. Tydlighet i underlagen är även viktigt eftersom det 

sker lite interaktion mellan Stångåstaden och anbudsföretagen innan upphandlingen är 

genomförd. Fastighetsutvecklaren berättar dock att hon har upphandlat samma 

anbudsföretag tre gånger i rad, i tre separata projekt, vilket därmed inneburit att det fanns 

tidigare interaktion mellan parterna. Upphandlaren berättar att leverantörsrelationerna som 

sker via upphandling kan vara olika långa och vissa kan pågå i flera år. 

Upphandlaren berättar att de krav som Stångåstaden ställer till anbudsföretag omfattar 

grundläggande krav, kvalitetskrav och sociala krav. Grundläggande krav innefattar lagar och 

förordningar, exempelvis att företaget ska vara registrerat, betala skatt och vara ekonomiskt 

stabilt. Hon berättar vidare att kvalitetskrav och sociala krav kan variera från upphandling 

till upphandling. Kvalitetskraven kan exempelvis gälla materialval, vilka arbetsmiljöregler 

som ska gälla, bemötande på arbetsplatsen och att rätt person arbetar på rätt plats. De sociala 

kraven kan exempelvis behandla sysselsättningsmöjligheter, att underleverantörer ska 

anställa sommarjobbare eller ta in praktikanter. "Vi ställde krav på att man skulle anställa 
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en långtidsarbetslös person", berättar Upphandlaren om en upphandling gällande yttre 

skötsel. Fastighetsutvecklaren berättar om en pågående upphandling för en ombyggnation 

av bostäder där Stångåstaden har specificerat i förfrågningsunderlaget, se bilaga 2, att den 

framtida underleverantören skall anställa en person för ombyggnationen. Hon utvecklar 

vidare att det förslagsvis kan vara en person via Arbetsförmedlingen, en som står långt från 

arbetsmarknaden.  

När ett anbud från en potentiell underleverantör kommer in är det alltid två personer från 

Stångåstaden som går igenom anbudet, för att kunna säkerställa objektivitet i valet berättar 

Fastighetsutvecklaren. Hon poängterar att Stångåstaden har tydliga förfrågningsunderlag 

samt tolkar anbuden objektivt för att undvika att någon anbudsgivare känner sig orättvist 

behandlad. Eftersom Stångåstaden är ett kommunalägt bolag måste alla anbud utvärderas 

och detta skall ske på de grunder, det vill säga krav och riktlinjer, som tillkännagavs i 

förfrågningsunderlaget (Konkurrensverket, 2016; Upphandlingsmyndigheten, 2016b). Valet 

baseras sedan på uppfyllandet av ställda krav och anbudets pris (ibid). Kvalitetschefen 

summerar förfrågningsunderlaget och kontraktets funktion gällande socialt ansvar som "att 

ställa krav på våra entreprenörer att tänka på samma sätt som vi kring social hållbarhet". 

Fastighetutvecklaren menar att hon upphandlar på ett annorlunda sätt än de andra på 

Stångåstaden: "jag handlar inte upp en krona när jag gör förfrågningsunderlag". Hon 

förklarar att hennes förfrågningsunderlag enbart är för en leverantörsrelation som från 

början är en löst strukturerad uppgift, exempelvis en ombyggnation av ett hus och i 

underlaget inkluderas bland annat en målbild samt grundförutsättningar. Även om denna 

form av förfrågningsunderlag inte innehåller någon finansiell information följer även denna 

typ av upphandling LOU och alla anbud tolkas objektivt, framhåller Fastighethetutvecklaren. 

Fastighetsutvecklaren berättar att hon försöker visa sitt engagemang och sin delaktighet 

redan innan en leverantörsrelation inleds, i hopp om att sätta en standard för hur agerandet 

ska se ut och därmed kunna påverka en potentiell underleverantörs syn på det sociala 

ansvaret under avtalstiden. 

"Jag tror och inbillar mig att i mitt sätt att jobba [...] så lämnar inte firman "trött 

och sliten AB" ett anbud. För de ser redan där att de verkligen måste engagera 

sig när de lämnar sina beskrivningar om det vi vill ha svar på. Firma "trött och 

sliten AB" orkar inte, de orkar inte skriva det här och de orkar inte lämna de 

anbuden. De försvinner lite ut från början, så för egen del så tror jag att jag får 

med dem, åtminstone "över medel engagerade" helt klart." 

(Fastighetsutvecklaren, Stångåstaden) 
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1Vad företagen benämner som samarbete har i denna studie tolkats som en leverantörsrelation. 

”En entreprenad som verkligen förstår vår målbild och känner samma energi för den som 

vi gör, ger ett bättre samarbete1”, menar Fastighetsutvecklaren. Fastighetsutvecklaren och 

anbudsvinnaren har generellt sett flera månader tillgängliga för planering av projektet samt 

att lära känna varandra. Under planeringsperioden har både Stångåstaden och 

anbudsvinnaren rätt att avbryta leverantörsrelationen om samsyn kring projektet inte kan 

uppnås. Fastighetsutvecklaren vidareutvecklar "att har man samsyn, riktig äkta samsyn i 

vad som är viktigt [...] då blir det aldrig någon kontrovers".   Först när parterna är överens 

om produkt samt pris tecknas ett kontrakt som innefattar alla förutsättningar och krav för 

projektet.  "Jag köper inte grisen i säcken", avslutar Fastighetsutvecklaren.  

Stadsdelsutvecklaren berättar att hon ingår relationer som inte sker via upphandling, vilket 

ger henne möjlighet att ställa mycket frågor och diskutera kring projektet och de sociala krav 

som ska ingå. När kontraktet sedan tecknas innehåller det, likt en upphandling enligt LOU, 

alla de krav och regler som ska gälla för projektet. Stadsdelsutvecklaren berättar att syftet 

med hennes projekt behandlar socialt ansvar, hon exemplifierar att hon tillsammans med 

andra företag och Arbetsförmedlingen arbetar för att skapa arbetstillfällen för hyresgästerna. 

Stadsdelsutvecklarens avtal faller inte under LOU, vilket hon anser ger henne möjlighet till 

att först lära känna en potentiell partner och hon kan därmed välja efter engagemang samt 

tidigare erfarenheter. Hon menar att om partnern i tidigare projekt utfört allt det som de 

lovat är det någon hon skulle välja att arbeta med igen.  

Stadsdelsutvecklaren förklarar hon gärna inleder ett projekt med ett förutsättningslöst möte 

där hon och den andre parten får möjlighet att lära känna varandra och se om de har några 

gemensamma intresseområden. Stadsdelsutvecklaren framhåller att projektpartnern inte 

nödvändigtvis måste ha samma mål utan det viktiga är att det finns en gemensam syn på vad 

som ska uppnås. Genom att träffas och öppet kommunicera menar Stadsdelutvecklaren att 

hon kan ta reda på om den andre parten delar hennes och Stångåstadens engagemang och 

drivkraft och således påverka att leverantörsrelationen leder till de sociala förbättringar som 

är utformade i kontraktet.  

PEAB 

Både Arbetschefen och Regioninköpschefen berättar att när ett byggprojekt ska genomföras 

börjar PEAB med att ta fram krav på en framtida underleverantör, som ska vara en del av 

underlaget inför valet av underleverantör. De menar att det är i förfrågningsunderlaget som 

PEAB först har möjlighet att kommunicera ut de krav och riktlinjer som ska gälla för 

underleverantören. Regioninköpschefen berättar att kraven i underlaget ska vara tydligt 

formulerade och innefattar bland annat parametrar som ekonomiskt underlag, 

kreditvärdighet, att underleverantören betalar skatt och följer svensk lag. Kraven omfattar 

även underleverantörers sociala ansvar kring arbetsmiljö och arbetsvillkor samt att de ska 

följa de regler som finns på arbetsplatsen gällande säkerhet och skyddsutrustning.  
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Arbetschefen berättar att när det har kommit in olika anbud från underleverantörer ser de 

över olika parametrar som gäller vid valet av underleverantör. För det första ser de till att 

underleverantörer har den kompetens och kunskap som krävs för att uppnå de krav som 

finns i underlaget och för det andra är eventuell tidigare erfarenhet av en underleverantör 

viktig. Regioninköpschefen menar att tidigare erfarenhet från andra sammanhang också är 

en viktig del av deras val av underleverantör och att det kan vara erfarenheter gällande: "Om 

de håller tider, uppför sig som de ska och om de är skickliga i sitt yrkesutövande. Sådant 

som kan vara svårt att mäta, men som man ändå kan ha tidigare erfarenheter av." 

Arbetschefen poängterar att erfarenheter från tidigare gemensamma projekt, hur de har 

fungerat i sin helhet och vilka underleverantörer som också har liknande värderingar och 

företagskultur är viktiga parametrar i valet av underleverantör. Han menar att en gemensam 

målbild om vad leverantörsrelationen ska innebära och hur slutresultatet ska bli är viktigt 

för att PEAB ska kunna känna en stor öppenhet och tillit till att underleverantörer kommer 

att följa de planer och krav som kommer att arbetas fram tillsammans.  Han utvecklar vidare:  

"Inför projektet så är det ju oerhört viktigt att man upplever att man har 

samma grundvärderingar att stå på, om man har hunnit lära känna varandra 

så vet man vilka värderingar man har.  Just i tidiga skeden och inför projektet 

kan man känna av om det är värt att lägga resurser på att räkna eller försöka 

att få just det här jobbet med den här kunden. Om det är en kund som du kanske 

gjort något jobb med tidigare och du inte alls har samma företagskultur eller 

samma relation är det kanske inte värt det i längden för att man jobbar så olika 

tillsammans." (Arbetschefen, PEAB) 

Arbetschefen utvecklar att när PEAB har gjort valet av underleverantör skriver de ett 

kontrakt där samtliga krav och riktlinjer specificeras, bland annat gällande arbetsplatsens 

säkerhet, kollektivavtal etcetera. Han anser att kontraktet är en viktig del eftersom: "det är 

en grund för hela projektet, lite att luta sig tillbaka mot och använda mot varandra om det 

finns behov". Arbetschefen betonar vikten av att sätta gemensamma ramar och mål 

tillsammans med den andra parten för att alla ska känna sig nöjda och därmed sträva mot 

att nå uppsatta mål. Regioninköpschefen menar att kontraktet är till för att reglera parternas 

ansvar i relationen, men att det är först om det skulle uppstå en tvist som kontraktet 

egentligen kommer till användning.  

"Det är inte förrän det blir någon tvist, när man börjar tjafsa om gränserna, 

det är då man tar fram pappret och kan läsa - vad är det nu vi kom överens 

om." (Regioninköpschefen, PEAB) 

Regioninköpschefen berättar även att PEAB arbetar med en uppförandekod som skrivs in i 

kontraktet och utvecklar att uppförandekoden gäller: "mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
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miljö, korruption och säkerställa att för åtagandet av anlitad leverantör gör det samma".  

Hon förklarar att PEABs uppförandekoder gäller för de själva samt för de underleverantörer 

de ingår leverantörsrelationer med.  

Arbetschefen menar att PEAB vid val av underleverantör kan välja en underleverantör som 

har liknande grundvärderingar eller som de har arbetat med tidigare bara för att de vet att 

de kommer få det resultat de önskar och förväntar sig av underleverantören. Han berättar att 

det är viktigt att i ett tidigt skede kommunicera kring "de här sakerna står vi för och det här 

vill vi att projektet ska uppnå”. Han utvecklar att PEAB arbetar med kärnvärden som är 

jordnära, utvecklande, personliga samt pålitliga och menar att "det är de här kärnvärdena 

som en samarbetspartner måste ställa upp på om de ska jobba för oss och därmed blir det 

konkret vad vi förväntar oss vid exempelvis en förhandling av målare".  

SEFAB 

Arbetschefen berättar att när SEFAB skall genomföra ett byggprojekt med en 

underleverantör skriver de ett kontrakt där de tydligt specificerar vilka krav som ska gälla för 

projektet. Kraven innefattar exempelvis vilka skyddsregler som ska gälla på arbetsplatsen, 

vilken arbetsmiljöplan som ska användas samt vilken kompetens personalen som ska 

genomföra arbetet måste ha. Arbetschefen menar att företagets ledord ofta fungerar som en 

grund för krav och riktlinjer. Ledorden är engagemang, pålitlighet samt ordning och reda. 

Arbetschefen menar att kontraktet inte bara innehåller krav och riktlinjer, utan det används 

även till att kommunicera företagets ledord. Detta för att ledorden inkluderar en del av 

företagets sociala ansvar. Arbetschefen utvecklar: 

”De flesta som jobbar hos oss vet vad som gäller, rent statiskt, med arbetstider 

och hur man får jobba över. Vad som gäller med skydd och hjälm. Vi försöker 

att gå lite längre och få in våra ledstjärnor. Det är vad vi trycker lite extra på i 

avtalet.” (Arbetschefen, SEFAB) 

Platschefen berättar att kontraktet är det övergripande styrdokument som gäller för en 

leverantörsrelation och att det är där SEFAB kan precisera krav gällande exempelvis 

säkerhet. Han förtydligar: 

"... om vi tycker att arbetsmiljölagen säger att det är okej att vara ensam på ett 

bygge, men vi kan tycka att man bör vara två för att det känns bättre för oss i 

vår organisation och betalar för att det är två istället för en gubbe för att vi 

känner att det är en viktig bit. Då tar vi ett steg till och skriver in det som ett 

förbehåll och skriver in att vi vill att det ska vara två man. Annars kan man 

styra upp att det ska vara det under en arbetsberedning eller liknande." 

(Platschefen, SEFAB) 
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Platschefen berättar att kontraktet även är ett stöd om parterna inte kommer överens i 

leverantörsrelationen och kontraktet är därmed något parterna kan gå tillbaka till eftersom 

underleverantören har accepterat kontraktet och dess innehåll. Arbetschefen beskriver hur 

partnerna tillsammans går igenom och diskuterar kontraktet för att skapa en gemensam 

förståelse för vad kraven i kontraktet innebär samt den värdegrund SEFAB står för, vilket 

han menar är en del i processen kring att skapa en bra relation parterna emellan. Platschefen 

berättar att den potentiella underleverantören får kännedom om alla krav från lagar och 

förordningar samt ramhandlingar. Detta sker inte enbart via en skriftlig kommunikation, 

utan parterna träffas och har en diskussion kring kontraktet och projektet. Detta eftersom 

det är viktigt för SEFAB att säkra upp att underleverantören är någon företaget, som 

platschefen uttrycker det: "vill jobba med och kan lita på", när det gäller pålitlighet, ansvar 

och samarbetsförmåga. Han förtydligar att valet av underleverantör självfallet styrs av 

ekonomi och andra riktlinjer såsom svenska lagar och tidigare erfarenheter, men att de även 

tar stor hänsyn till den potentiella partnerns samarbetsvilja. Platschefen exemplifierar: "Man 

kan inte ha en plåtslagare bara för han var jättebillig och sen dyker han inte upp".  

Arbetschefen berättar att SEFAB anser att de kan påverka hur en leverantörsrelation kommer 

fungera genom att välja en underleverantör som har liknande företagsvärderingar. Om 

tidigare gemensamma projekt utfallit till belåtenhet känner sig SEFAB säkrare på att de får 

det som utlovats av underleverantören, menar Arbetschefen. Han berättar även att tidigare 

gemensamma erfarenheter innebär ökad förståelse för varandra och därmed minskad risk 

för misstolkning av kraven i projektet. Företaget har begränsat antalet underleverantörer de 

har valt att arbeta med, detta grundas i ett långsiktigt tänk. Arbetschefen beskriver vidare att 

varje byggprojekt är som att bygga upp en helt ny fabrik, med en helt ny arbetsgrupp och att 

denna process kan kortas ner om det är en sedan tidigare känd underleverantör. Han menar 

att om det redan finns förståelse för varandra sedan tidigare projekt underlättar det 

kommunikationen.  

"Vi har ju möjlighet att välja partner och då kanske vi tar någon som är dyrare 

än någon annan […] vi vet i slutändan att de står för det vi står för." 

(Arbetschefen, SEFAB).  

Möte, information och utbildning 

Stångåstaden 

Upphandlaren berättar att vinnaren av en upphandling i början av projektet genomgår en 

halvdagsutbildning som Stångåstaden tillhandahåller: Stångåstadskörkortet. Under 

utbildningen förmedlar Stångåstaden vad som är viktigt för dem gällande socialt ansvar samt 

hur de förväntar sig att underleverantören ska agera på arbetsplatsen. Under arbetets gång 

sker sedan flera varianter av möten och interaktionstillfällen mellan Stångåstaden och 
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underleverantören. Upphandlaren berättar att först sker ett uppstartsmöte där Stångåstaden 

går igenom och trycker på de väsentliga delarna i kontraktet, gällande de sociala krav och 

riktlinjer som ställts. Uppstartsmöten sker för att underleverantören ska vara införstådd med 

kontraktets delar och Stångåstadens målbild av slutresultatet.  

Både Kvalitetschefen och Stadsdelsutvecklaren berättar om kontinuerliga driftmöten och 

avstämningar för att stämma av hur arbetet går och huruvida de sociala kraven i kontraktet 

uppfylls. Upphandlaren berättar att även avtalsansvariga på Stångåstaden genomför 

stickprovskontroller för att se om kontraktet efterföljs.  

Fastighetsutvecklaren berättar att hon ofta är på plats på byggarbetsplatserna för att se hur 

arbetet fortskrider, hur arbetsmiljön ser ut och även för att lära känna de som jobbar på 

byggarbetsplatsen. "Jag kan inte driva byggen från min skrivbordsstol", menar 

Fastighetsutvecklaren och vidareutvecklar "det är mycket svårare för Kalle att slarva när vi 

känner varandra". Både Stadsdelsutvecklaren och Fastighetsutvecklaren menar att tillit 

mellan Stångåstaden och underleverantören underlättar kommunikationen mellan parterna. 

Kvalitetschefen beskriver att en god dialog gör det möjligt för parterna att utvecklas och lära 

av varandra hur de kan arbeta med socialt ansvar, det är viktigt med ett givande och tagande, 

menar hon. Stadsdelsutvecklaren menar att återkoppling blir en nyckel som utvecklar båda 

parterna och stärker leverantörsrelationen samt att en god dialog även underlättar vid 

eventuella problem vilket hon uttrycker enligt följande: "dessa måste kunna lösas och 

hanteras utan pajkastning". 

PEAB 

Arbetschefen berättar att PEAB inför och under ett byggprojekt genomför olika 

informationsmöten tillsammans med en underleverantör. Kontentan av dessa möten menar 

både Arbetschefen och Regioninköpschefen är att förmedla vad PEAB förväntar sig av 

underleverantören, vad kraven i kontraktet innebär samt vilka regler, kring bland annat 

arbetsplatsens säkerhet, och standarder som gäller på en arbetsplats. Regioninköpschefen 

förtydligar att arbetsberedning är ett av dessa moment som PEAB nyttjar till att säkerställa 

att underleverantören följer riktlinjerna, bland annat kring säkerhet. Under 

arbetsberedningar går parterna tillsammans igenom varje moment som ska utföras och 

stämmer av vad exakt det är som ska ske, vad som är viktigt att tänka på, vilket material det 

är som ska användas, vem det är som ska utföra varje moment samt riskerna i momenten. 

Regioninköpschefen utvecklar att skyddsombuden har en betydande funktion ute på 

byggarbetsplatser, men PEAB arbetar även med att personalen på kontoren ska må bra. 

Skyddsombuden övervakar att egen personal och underleverantörens personal ska må bra, 

att arbetsstress och arbetsbelastning inte ska vara för hög eller att någon inte ska bli utsatt 

för något kränkande eller bli illa behandlad. 
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Arbetschefen och Regioninköpschefen menar att alla träffar, möten och 

informationstillfällen ger PEAB möjlighet att kommunicera kring riktlinjer och skapa en 

gemensam förståelse för deras sociala krav samt att det ger en möjlighet till att utveckla 

leverantörsrelationen. Båda anser att utvecklingen av relationen är viktigt för tilliten, vilket 

därmed leder till att PEAB kan lita på att arbetsmoment sker enligt säkerhetsriktlinjer samt 

att underleverantören följer de krav de har åtagit sig att utföra. Eftersom möten och andra 

interaktionstillfällen skapar möjlighet till kommunikation och dialog menar 

Regioninköpschefen att mycket information kan förmedlas i leverantörsrelationen. Hon 

berättar vidare att det kan vara viktig information om exempelvis säkerhetsaspekter som kan 

vara till hjälp under arbetssituationer som kräver extra aktsamhet. Regioninköpschefen 

menar att ett öppet klimat för kommunikation leder till trygghet mellan parterna. Ett öppet 

klimat bidrar till att bygga samverkansmöjligheter, gör det möjligt att ta tillvara på olika 

kompetenser och erfarenheter samt att alla vågar komma med idéer och frågor.  

”När man går och samverkar så har man lite olika erfarenheter och olika 

kompetenser, det är viktigt att ta tillvara på alla. Det kan man bara göra om 

man har ett öppet klimat för kommunikation, så att alla vågar och kan komma 

med idéer och frågor.” (Regioninköpschefen, PEAB) 

Både Arbetschefen och Regioninköpschefen berättar att under hela leverantörsrelationen 

sker kontinuerliga avstämningar och uppföljningsmöten där PEAB stämmer av om 

underleverantören har gjort vad de har åtagit sig att göra enligt de sociala kraven samt om 

resultatet har blivit som det var tänkt.  

SEFAB 

Platschefen berättar att alla olika former av möten: informationsmöten, uppstartsmöten och 

driftmöten, tillsammans med de olika parterna fungerar som ett sätt att kommunicera kring 

regler som gäller på en arbetsplats och skapa förståelse för vilka förväntningar SEFAB har på 

underleverantörer. Under dessa möten menar han att parterna i en leverantörsrelation kan 

vara tydliga med varandra och att kommunikationen blir effektiv, han förtydligar: "det bästa 

sättet att kommunicera är verbalt, men man kan ha en bra konversation och 

kommunikation via mejl också". Arbetschefen menar även att det är under planeringsmöten 

som SEFAB kan "spara på sina gubbar" genom att planera kommande moment för att 

undvika onödiga och tunga moment genom ett säkerställande om tillgång till rätt utrustning. 

Arbetschefen berättar att de inför en ny leverantörsrelation genomför en noggrann riskanalys 

över kommande arbeten. Han anser att det är ett sätt att tidigt uppmärksamma 

underleverantörer om vilka riskfyllda moment som kräver extra hantering. Platschefen 

menar att skyddsronder är viktiga komplement till riskanalyserna och de genomförs på 

regelbunden basis. Han menar även att alla personer som är verksamma i ett projekt som 
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innebär en byggarbetsplats är sina egna personliga ombud, vilket innebär att alla har ansvar 

för att rapportera om eventuella brister. Arbetschefen berättar även att de arbetar med en 

anslagstavla där de kommunicerar all viktig information som personalen, inklusive 

underleverantörer, på respektive byggarbetsplats måste känna till. Informationen kan 

exempelvis vara dokument från skyddsronder, arbetsmiljöplan och vad specifikt de behöver 

veta om arbetsplatsen. Arbetschefen beskriver att anslagstavlan är utgångspunkten vid 

uppföljningar, den innefattar även tidsplaner och checklistor samt all övrig viktig 

information som inte får förbises eller glömmas bort.  

Platschefen berättar att han är ute på arbetsplatsen och ser därmed vad som pågår gällande 

de sociala kraven, exempelvis kring arbetsmiljön, huruvida alla på arbetsplatsen använder 

sig av rätt utrustning etcetera. Även Avdelningschefen, som ofta är verksam ute på 

byggarbetsplatser där hyresgäster är kvarboende under arbetets gång, berättar att hon ibland 

uppmärksammar saker kring det sociala ansvaret som kan behöva åtgärdas. Exempelvis om 

en äldre individ inte klarar av att plocka undan i sin lägenhet, där det skall skapas en tillfällig 

arbetsplats för byggarbetarna, kan Avdelningschefen föra information vidare till ansvarig 

projektledare. 

Både Arbetschefen och Platschefen berättar att öppenhet och ärlighet gör det möjligt för 

parterna att lita på varandra, vilket leder till ett öppet kommunikationsklimat. Arbetschefen 

menar att det skapar möjlighet för att: "våga säga att det här förstår inte jag och att det är 

fullt tillåtet att säga att man inte förstår". Han menar att underleverantören ska våga prata 

med oss och ställa frågor om det är något som de inte förstått. Arbetschefen berättar vidare: 

"det är bättre att checka med varandra och där kan jag tycka att en öppenhet och ärlighet 

kommer man långt med". Platschefen berättar att avslappnade tillfällen som bowling och 

grillning bidrar till trivsel på arbetsplatsen, vilket ytterligare underlättar kommunikationen 

på arbetsplatsen. 

Internrevisioner och utvärderingar 

Stångåstaden 

Kvalitetschefen berättar att Stångåstaden genomför ett antal internrevisioner per år, som är 

mer omfattande än avstämningarna. Hon menar att internrevisionerna genomförs för att 

kontrollera att underleverantören har utfört det som står i kontraktet samt att de går igenom 

arbetsplatsens säkerhet och ställer frågor till underleverantörens anställda om hur de 

upplever arbetssituationen.  

Stadsdelsutvecklaren berättar att hon efter kontraktstiden utvärderar hur projektet har 

genomförts, hon ser över hur utfallet blev jämfört med det som står i kontraktet. Om 

projektet är förutbestämt att fortgå följer Stångåstaden upp eventuella brister och ser vad 

som måste åtgärdas och förbättras. För Upphandlaren kan en uppföljning behandla huruvida 
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en underleverantör anställt individer för sommarjobb som de utlovat i samband med 

upphandlingen. 

PEAB 

Arbetschefen förklarar att PEAB genomför internrevisioner där medarbetare tar del av de 

olika regionernas dokument och kontrakt. Under revisionerna följer de upp krav och 

riktlinjer från kontraktet samt att båda parter i en relation följer de uppförandekoder som är 

specificerade. Arbetschefen berättar vidare att internrevisionerna även stämmer av att "både 

vi och våra underleverantörer har alla våra arbetsmiljöplaner och övriga dokument 

uppdaterade under och efter projektet". Internrevisionerna ska också säkerställa och 

övervaka att alla parter har fått tillgång till den information de ska få samt att de har tagit del 

av informationen. Han berättare vidare att PEAB väljer ut ett par personer, allt från 

arbetsledning till hantverkare och gör intervjuer. Frågorna behandlar om personerna fått all 

den information som de borde samt om alla krav och riktlinjer har blivit uppfyllda.  

Regioninköpschefen berättar att PEAB alltid har ett uppföljningsmöte, när en 

leverantörsrelation avslutas, där PEAB diskuterar huruvida resultatet blev som de hade tänkt 

sig. Det vill säga om fastställd kvalitet åstadkoms samt om underleverantören genomfört sitt 

arbete inom bestämd tidsram och budget. Regioninköpschefen berättar även att PEAB 

registrerar underleverantörerna i en intern databas. Registreringen genomförs för att PEAB 

ska känna sig trygga med en underleverantör inför eventuella framtida projekt och 

informationen används som en del av underlaget inför framtida val av underleverantörer.  

SEFAB 

Både Arbetschefen och Platschefen berättar att kontraktet, övriga informationsdokument och 

information från skyddsronder följs upp genom företagets egna internkontroller och 

besiktningar. Via internkontrollerna tittar, undersöker och värderar SEFAB hur väl arbetet i 

projektet har framskridit, om det är något som behövt utföras annorlunda på grund av risker 

eller om det verkligen är ordning och reda på och kring bygget, berättar Kvalitets- och 

miljöchefen. Arbetschefen berättar att de även genomför generella uppföljningar vid 

internkontroller, att de lyssnar på sin personal och är lyhörda på om saker och ting inte 

fungerar som de ska.  

 Platschefen menar att alla olika besiktningar (för-, del-, efter-, och slutbesiktning) är viktiga 

moment för att säkerställa att projektet följer de krav och riktlinjer som finns i kontraktet. 

Han anser att det är genom besiktningar som uppföljning och utvärdering sker samt att det 

är sätt för SEFAB att kontrollera och övervaka resultaten. Det är även vid slutbesiktningen 

som Platschefen menar att man kan utvärdera om materialvalet var rätt för arbetarnas hälsa. 

 



41 

 

Analys 

I följande kapitel kommer det empiriska resultatet att analyseras med hjälp av begrepp och 

modeller från den teoretiska referensramen, detta för att uppnå syftet med studien. Först 

kommer företagens arbete med socialt ansvar att presenteras. Därefter kommer de 

styrverktyg som företagen använder att identifieras och slutligen sättas samman till en 

styrmodell över hur företag kan styra sina underleverantörer till att arbeta med socialt 

ansvar i en leverantörsrelation.

 

Företagens arbete med socialt ansvar 

Stångåstadens huvudfokus för socialt ansvar är att skapa arbetstillfällen för utsatta grupper 

i samhället. PEAB arbetar också med att skapa arbetstillfällen genom att de försöker ta in 

nyanlända på sina arbetsplatser samt att de tar in lärlingar och praktikanter. SEFAB tar in 

lärlingar och erbjuder, till viss del, praktikplatser och därmed bidrar de också till att skapa 

arbetstillfällen. Genom att alla tre företag skapar olika arbetstillfällen bidrar de till det lokala 

samhällets utveckling (Moratis, Cochius, 2011). Även om PEAB och SEFAB också arbetar 

med att skapa arbetstillfällen sker det inte i lika stor utsträckning som hos Stångåstaden, 

vilket skulle kunna bero på att Stångåstaden är ett kommunalt företag med direktiv från 

högre nivå att ta ett större socialt ansvar. En annan anledning till att PEAB och SEFAB inte 

har huvudfokus på att skapa arbetstillfällen kan bero på att det är kostsamt med personal 

eftersom det i byggbranschen finns en hög lönekonkurrens, vilket kan ha begränsat 

möjligheter för dem att anställa egen personal från utsatta grupper i samhället. Det PEAB 

och SEFAB istället har fokuserat på är att ta in lärlingar och erbjuda praktikplatser, vilket 

generellt sett innebär lägre kostnader för företagen än en fast anställning.  

PEABs och SEFABs aktiviteter kring att säkerställa att medarbetare har rätt kunskap, 

utrustning och säkerhetsinformation anses vara aktiviteter där företagen tar socialt ansvar 

(Moratis, Cochius, 2011). Även planering av olika arbetsmoment anses tillhöra socialt ansvar 

eftersom en byggarbetsplats innebär en slitsam arbetsmiljö och arbetsmoment som är mer 

förberedda kan vara skonsammare för anställda och således säkrare (Moratis, Cochius, 

2011). Stångåstaden anger att säkerhet på arbetsplatsen äger rum mer rutinmässigt i 

verksamheten, vilket skulle kunna bero på att företagets interna aktiviteter inte är lika 

riskfyllda jämfört med de aktiviteter som hanteras av underleverantörer. PEAB och SEFAB 

har mer fokus på säkerhet och arbetsmiljön för de anställda, vilket kan bero på att de flesta 

arbetsplatser är mer riskfyllda än Stångåstadens arbetsplatser och kräver därmed högre 

fokus på säkerhet. Utöver säkerhet anses Stångåstaden, PEAB och SEFAB ta ansvar för 

arbetsmiljörelaterade frågor eftersom de arbetar med att uppmärksamma sina egna 
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anställda kring arbetsbelastning, bemötande och medarbetares rättigheter samt att de 

försöker att göra dem delaktiga i arbetet (Grankvist, 2012).  

Den lokala samhällsutvecklingen har överlag inte fått lika mycket uppmärksamhet relativt 

arbetsförhållanden och arbetsvillkor (Moratis, Cochius, 2011) och skulle därmed skapa ett 

högre värde för samhället än vad som hittills konstaterats. Att PEAB och SEFAB har ett större 

fokus på säkerhet än samhällsutveckling ter sig naturligt med hänsyn till miljön på 

arbetsplatserna, vilket skulle kunna bero på att arbetsförhållanden får mer uppmärksamhet 

av företagen. Att arbeta med arbetsmiljörelaterade frågor innebär oftast konkreta 

åtgärdsplaner vilket skulle kunna vara en ytterligare förklaring till varför de har fått mer 

uppmärksamhet än sysselsättning och lokal samhällsutveckling. Stångåstaden har emellertid 

mer fokus på sysselsättning och lokal samhällsutveckling relativt PEAB och SEFAB, vilket 

kan bero på deras verksamhetsinriktning och att arbetsmiljön inte är lika riskfylld som 

PEABs och SEFABs. 

Styrning av socialt ansvar i leverantörsrelationer 

En leverantörsrelations olika faser 

Utifrån empirin har vi identifierat att en leverantörsrelation kan bestå av tre olika faser och 

nedan följer ett resonemang kring hur dessa identifierades. Resonemanget baseras på vår 

egen tolkning av empirin samt med stöd från befintlig teori som presenterades i den 

teoretiska referensramen.  

Samtliga tre företag inleder processen med en leverantörsrelation genom att arbeta fram krav 

och riktlinjer som knyter an till det sociala ansvar Stångåstaden, PEAB och SEFAB vill att 

underleverantörer ska ta hänsyn till och arbeta med i leverantörsrelationen. Kraven och 

riktlinjerna samlas i ett förfrågningsunderlag som potentiella underleverantörer får ta del av. 

Skillnaden företagen emellan är att Stångåstadens förfrågningsunderlag publiceras på Opic 

eftersom de är ett kommunalt bolag, medan PEAB och SEFAB skickar ut 

förfrågningsunderlaget till ett antal olika underleverantörer, vilka kan vara både gamla och 

nya kontakter. Underleverantörer har sedan möjlighet att skicka in ett anbud på 

förfrågningsunderlaget. Att ta fram krav och riktlinjer och tillkännage dem på marknaden 

eller för underleverantörer är aktiviteter riktade mot att hitta en lämplig underleverantör 

(van der Meer-Kooistra, Vosselman, 2000) och anses förbereda den kommande 

leverantörsrelationens arbete med socialt ansvar. De förberedande aktiviteterna identifieras 

som en del av en förberedelsefas. 

När företagen har utvärderat anbuden sker valet av underleverantör. Beslutet bakom valet 

av underleverantör har identifierats bero på olika faktorer exempelvis tidigare erfarenheter, 

viljan att samverka, LOU, tillit och företagskultur och värderingar. Eftersom valet av 
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underleverantör också är en aktivitet som anses fungera förberedande för 

leverantörsrelationen hamnar val av underleverantör i förberedelsefasen (van der Meer-

Kooistra, Vosselman, 2000). 

I den ovan benämnda förberedelsefasen sker aktiviteter som att ta fram krav och riktlinjer, 

sökandet efter en underleverantör samt val av underleverantör, vilket kan jämföras med de 

aktiviteter som förekommer i kontaktfasen (van der Meer-Kooistra, Vosselman, 2000). Att 

förberedelsefasen inte benämns som kontaktfasen baseras på vår tolkning av empirin, att 

kontraktet också borde härledas till denna del av leverantörsrelationen. Kontraktet utgår från 

de krav och riktlinjer som arbetades fram till förfrågningsunderlaget, vilket skapar en 

sammankoppling mellan aktiviteterna i förberedelsefasen. Vidare har urskilts ur empirin att 

dessa aktiviteters syfte är att vara förberedande för det sociala ansvaret i 

leverantörsrelationen. 

Efter val av underleverantör har genomförts bearbetar respektive företag igenom krav och 

riktlinjer med vald underleverantör för att skapa en samsyn kring arbetet i 

leverantörsrelationen. Under denna fas i processen sker även planeringen gällande de olika 

aktiviteterna som ska utföras i leverantörsrelationen samt hur, var och när aktiviteter 

kommer följas upp, vilket formuleras i handlingsplaner. Krav och riktlinjer samt 

handlingsplaner utgör delar av ett skriftligt kontrakt som alltid undertecknas av både företag 

och underleverantörer. Vid utformandet av kontraktet sker därmed aktiviteter som anses ha 

förberedande syfte för det sociala ansvaret i leverantörsrelationen. Eftersom nästa steg är att 

påbörja arbetet i leverantörsrelationen anses utformandet av kontraktet vara den sista delen 

av förberedelsefasen. 

I den andra delen av leverantörsrelationen sker de aktiviteter som är nödvändiga för att 

uppnå syftet med relationen. Här måste företagen även reagera på omständigheter som 

påverkar leverantörsrelationens aktiviteter. Samtliga tre företag poängterar att 

kommunikation och dialog är viktiga delar i denna del av processen, vilket sker via möten, 

informationsträffar och utbildning.  Eftersom majoriteten av aktiviteterna i denna fas av 

leverantörsrelationen går ut på att utföra det som har specificerats i kontraktet benämns 

denna fas som utförandefasen (van der Meer-Kooistra, Vosselman, 2000). 

Vad vi kan urskilja från Stångåstaden, PEAB och SEFAB är att företagen har en tredje del i 

processen, en utvärderingsfas, där de genomför internrevisioner och uppföljningar av 

kontraktets innehåll, det vill säga av krav och riktlinjer samt handlingsplaner. 

Utvärderingsfasen anses vara av betydelse för att säkerställa att arbetet med socialt ansvar 

har skett enligt plan, vilket motiverade skapandet av denna fas. Det skall dock nämnas att 

det till viss del sker uppföljningar och kontinuerliga avstämningar i utförandefasen, men 

eftersom vi från empirin uppmärksammat att internrevisioner är av stor vikt för socialt 

ansvar har de ändå placerats i en egen fas. En utvärderingsfas skapade även slutet på en 
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logisk process av arbetet med socialt ansvar i leverantörsrelationen eftersom det var denna 

process som speglar den empiriska verkligheten.  

Nedan följer figur 4 som illustrerar processen för aktiviteterna som sker för arbetet med 

socialt ansvar i en leverantörsrelation. I förberedelsefasen sker aktiviteterna i den 

ordningsföljd som presenteras i modellen. Aktiviteterna i utförandefasen är mer flytande och 

ordningsföljden är inte bestämd, utan aktiviteterna anpassas efter varje leverantörsrelation 

och därmed kan exempelvis utbildning ske före ett informationsmöte. Avstämning har 

hamnat på gränsen mot utvärderingsfasen eftersom det har konstaterats att en del av 

avstämningarna sker i utvärderingsfasen. Aktiviteterna i utvärderingsfasen har placerats 

utan numerisk ordning vilket beror på att de inte sker i någon förutbestämd ordning.  

 

Figur 4: Leverantörsrelationers olika faser och aktiviteter 

I respektive fas sker olika aktiviteter för arbetet med socialt ansvar och olika aktiviteter 

behöver hanteras på olika sätt med olika styrverktyg. En mer ingående analys över vilka 

styrverktyg som anses lämpliga för aktiviteterna i respektive fas samt hur de borde tillämpas 

för att på bästa sätt nå önskat resultat i en leverantörsrelation presenteras nedan. 

Styrning av socialt ansvar i förberedelsefasen  

Krav och riktlinjer  

Eftersom Stångåstaden vid upphandlingar måste agera i enlighet med LOU är det viktigt att 

de vid utformande av ett förfrågningsunderlag är tydliga och detaljrika gällande de sociala 

krav de önskar ska gälla för en underleverantör. LOU baseras på principerna om objektivitet, 

öppenhet och att alla underleverantörer konkurrerar på lika villkor (Konkurrensverket, 

2016). Stångåstaden måste därmed välja underleverantör utifrån uppfyllande av kraven i 

förfrågningsunderlaget. Underlaget är följaktligen Stångåstadens tillfälle att kommunicera 

och ställa krav på de företag som finns på marknaden, det vill säga potentiella anbudsgivare, 

gällande det sociala ansvar som de önskar ska genomföras av en underleverantör (Roxenhall, 

1999). Resonemanget tyder på att det är möjligt för Stångåstaden att indirekt styra valet av 
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leverantörer vid en upphandlingsprocess, genom att tydligt och detaljrikt specificera krav och 

riktlinjer i förfrågningsunderlaget, eftersom det är detta underlag som ligger till grund för 

utvärderingen av anbud inför valet av underleverantör.  

Även PEAB och SEFAB skickar ut ett förfrågningsunderlag innehållandes krav och riktlinjer. 

Underlaget anses således vara ett tillfälle där Stångåstaden, PEAB och SEFAB direkt kan 

förmedla vad som är viktigt för företaget och vad de förväntas få ut av leverantörsrelationen 

och indirekt påverka val av framtida underleverantör. Förfrågningsunderlaget blir därmed 

något företagen kan använda till att uttrycka åsikter och förmedla vad de anser är viktigt, 

utan att det är åsikterna och budskapet som är det egentliga syftet med 

förfrågningsunderlaget och följaktligen anses förfrågningsunderlaget som ett informellt 

styrverktyg i enlighet med Dekker (2004). 

Från empirin kan identifieras att samtliga studerade företag anser att oavsett vilken 

underleverantör de ska arbeta med är det viktigt att tänka på vad slutresultatet ska bli och 

vilka krav och riktlinjer underleverantören ska följa för att arbetet med socialt ansvar även 

skall gälla för densamme. Krav och riktlinjer som formuleras innan en leverantörsrelation 

ingås kan ses som en förberedelse av de mål företagen önskar nå med aktiviteterna i 

leverantörsrelationen. Förberedelsen av målen och hur de formuleras i ett kontrakt anses 

vara av vikt för att skapa en kongruens och en samsyn kring vad leverantörsrelationen skall 

komma att innebära (Dekker, 2004). Stångåstaden, PEAB och SEFAB betonade vikten av att 

krav och riktlinjer bör vara tydliga och väl genomtänkta dels för att belysa betydelsen av det 

sociala ansvaret, dels för att leverantörsrelationen skall fungera på ett önskvärt sätt.  

En aspekt som kan kopplas till krav och riktlinjer är att Stångåstaden i sitt 

förfrågningsunderlag skulle kunna skapa en kommunikationskanal (Roxenhall, 1999), 

eftersom de genom förfrågningsunderlaget kan uppmärksamma andra företag på att det är 

viktigt att arbeta med socialt ansvar. Följaktligen tyder det på att Stångåstaden kan påverka 

potentiella underleverantör att ta initiativ till att möjligen genomföra förändringar och 

arbeta med socialt ansvar.  

Resonemanget ovan visar således på att krav och riktlinjer är av betydelse för styrningen av 

socialt ansvar i leverantörsrelationer eftersom dessa förmedlar vad ett företag vill nå med 

arbetet och det är därmed av betydelse att inkludera krav och riktlinjer i en styrmodell av 

socialt ansvar i leverantörsrelationer. Resonemanget har sammanfattas i tabell 3 genom de 

formella och informella styrverktyg krav och riktlinjer kan innebära. 
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Tabell 3: Styrverktyg krav och riktlinjer kan innebära 

 

Val av underleverantör   

Eftersom Stångåstaden vid upphandlingar måste agera i enlighet med LOU blir lagen en 

påverkande faktor vid valet av underleverantör. PEAB och SEFAB är dock privatägda företag 

och behöver således inte följa LOU vid valet av underleverantör. Vid leverantörsrelationer 

där Stångåstaden inte måste följa LOU kan företaget agera och välja underleverantör på 

samma sätt som PEAB och SEFAB. Alla tre företagen beskriver att de lägger ner både tid och 

finansiella resurser på att välja en underleverantör. Att välja rätt underleverantör är av vikt 

för att försöka säkerställa att relationen blir gynnsam på lång sikt, eftersom ett lyckat val av 

underleverantör kan leda till att eventuella problem i leverantörsrelationen undviks redan i 

förväg, vilket kan reducera behovet av styrning (Dekker 2004, 2008). 

Tidigare erfarenhet är en påverkande faktor vid val av underleverantör (Dekker 2008) och 

något som alla tre företagen poängterar är viktigt. För Stångåstaden betyder en tidigare 

positiv erfarenheter att de kan lita på att en underleverantör utför vad de har lovat enligt 

kontraktet. Likaså kan en negativ tidigare erfarenhet innebära att tillit till en underleverantör 

försvagas. Tidigare erfarenhet av att underleverantören håller tider, uppför sig som de ska 

och är skickliga i sitt yrkesutövande är en påverkande faktor för PEAB. Huruvida tidigare 

gemsamma projekt utfallit till belåtenhet eller inte är en stor påverkande faktor för SEFAB 

vid val av underleverantör. 

Leverantörsrelationer kan underlättas om underleverantören har liknande företagskultur 

och värderingar som huvudföretaget (Langfield-Smith, Smith, 2003) ett tankesätt som vi 

kunnat urskilja hos två av företagen. När PEAB väljer underleverantör är det viktigt att 

företaget har liknande värderingar och företagskultur som PEAB själva. Upplevelsen av att 

företagen har samma grundvärderingar gör att PEAB kan bedöma om det är värt att spendera 

resurser på att etablera en leverantörsrelation med just det företaget. En leverantörsrelation 

med liknande kultur och värderingar kan innebära en mer gemensam grundsyn på vad 
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arbetet med socialt ansvar innebär, vilket skulle kunna leda till en minskad risk att utstakat 

syfte inte nås på grund av feltolkningar. SEFABs ledord ligger till grund för kraven och 

riktlinjerna i kontraktet och påverkar följaktligen val av underleverantör. Anledningen till 

det anses kunna vara att SEFAB vill säkra upp att en underleverantör är någon som de vill 

arbeta tillsammans med samt att det är en underleverantör de kan lita på när det gäller 

pålitlighet, ansvar och samarbetsförmåga. 

En ytterligare påverkande faktor vid val av underleverantör som kan urskiljas hos alla tre 

företagen är att finna en underleverantör med vilken företagen kan ha samsyn och förståelse 

kring projektets syfte och mål samt hur samverkan ska ske. Företagen menar att en samsyn 

och förståelse kan hantera och reducera osäkerhet och svårigheter som kan uppstå i en 

leverantörsrelation. Samsyn och förståelse för arbetet torde därmed fungera förebyggande 

och hindra underleverantörer från att agera på ett oönskat sätt (Dekker 2004). För 

Stångåstaden uttrycks detta genom att de tecknar ett kontrakt med en underleverantör när 

parterna har uppnått samsyn kring projektets krav och förutsättningar. Det innebär även att 

Stångåstaden vill se att en underleverantör visar samma engagemang som Stångåstaden 

själva har för leverantörsrelationen. För PEAB innebär samsyn och förståelse en gemensam 

målbild över hur slutresultatet ska se ut, att de kan känna öppenhet och tillit till att 

underleverantören kommer följa de planer och krav som finns i kontraktet. SEFAB tar 

övervägande hänsyn till en potentiell underleverantörs samarbetsvilja och menar att 

förståelse för varandra underlättar kommunikation och minskar risken för feltolkningar. 

Eftersom företagen menar att samsyn och förståelse minskar risken för att underleverantörer 

agerar på ett oönskat sätt torde det innebära att samsyn och förståelse leder till att en 

underleverantör följer de planer och krav som finns i kontraktet och i leverantörsrelationen, 

vilket leder till att företagen föredrar samsyn och förståelse vid val av underleverantör. 

Från empirin kan urskiljas att tillit mellan företag och deras underleverantörer har stor 

betydelse vid valet av underleverantör, vilket även stöds av Dekker (2008). Stångåstaden 

betonar att de kan känna tillit till en underleverantör eftersom tidigare erfarenheter visat att 

underleverantören utfört det som fastställts i kontraktet. PEAB menar att de kan känna tillit 

för en underleverantör genom att denne i tidigare gemensamma projekt uppfyllt krav i 

kontrakt. Huruvida tidigare gemensamma projekt med underleverantören utfallit till 

belåtenhet för SEFAB, det vill säga beroende på om kontraktets fastställda delar har 

respekterats och fullföljts, har visat sig viktigt för dem. Eftersom alla tre företag anser att 

underleverantörers förmåga att genomföra och uppnå de krav som fastställts i kontraktet har 

relevans vid val av underleverantör anses contractual trust, i enlighet med Sako (1992), vara 

en tillitsmekanism som påverkar valet av underleverantör.  

Stångåstadens förfrågningsunderlag innehåller krav på att anbudsföretagens anställda skall 

ha passande utbildning och att rätt person ska arbeta på rätt plats, det vill säga där de har sin 

kompetens. Eftersom anbudsvinnaren måste ha uppfyllt dessa krav torde Stångåstaden anse 
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att competence trust (Sako, 1992) är viktigt vid val av underleverantör. Dessa krav gäller även 

för de leverantörsrelationer som inte sker via upphandling. Competence trust kan även 

identifieras hos PEAB eftersom tidigare erfarenhet av att underleverantören varit skicklig i 

sitt yrkesutövande har påverkat valet av underleverantör samt hos SEFAB genom att även de 

lägger vikt vid att underleverantörer kan genomföra leverantörsrelationens aktiviteter på ett 

tillfredställande sätt, vid val av underleverantör. 

Stångåstaden förväntar sig att underleverantören visar samma engagemang i relationen som 

Stångåstaden själva och att de är villiga att göra mer än enbart det som fastställts i kontraktet, 

vilket de menar blir aktuellt vid val av underleverantör i de leverantörsrelationer som inte 

påverkas av LOU. För både PEAB och SEFAB är liknande företagskultur och värderingar 

viktiga vid val av underleverantör, eftersom det underlättar dialog och annan 

kommunikation under arbetets gång. PEAB känner stor öppenhet och tillit till de 

underleverantörer som de har tidigare positiv erfarenhet av och genom att välja en 

underleverantör med god samarbetsvilja menar SEFAB att detta möjliggör att parterna på 

arbetsplatsen arbetar bättre ihop och gör ett bra slutresultat. Samtliga företag menar att 

information om hur andra underleverantörer arbetar inte endast behöver ha införskaffats 

genom tidigare erfarenheter, utan även en underleverantörs rykte kan vara en avgörande 

faktor vid valet av underleverantör. Därför anses goodwill trust (Sako, 1992) påverka 

företagens val av underleverantör. Contractual trust, competence trust och goodwill trust är 

alla tillitsmekanismer som påverkar valet av underleverantör och i figur 5 benämns de under 

samlingsnamnet tillit. 

I resonemanget ovan har således identifierats fem olika faktorer som påverkar företagens val 

av underleverantör inför en leverantörsrelation. De olika faktorerna illustreras i nedan, se 

figur 5.  

 

Figur 5: Faktorer som påverkar val av underleverantör 



49 

 

Faktorerna som har analyserats fram i texten ovan påverkar således det val av 

underleverantör som Stångåstaden, PEAB och SEFAB gör för att kunna ingå en 

leverantörsrelation. Valet av underleverantör är därmed en aktivitet företagen menar är en 

förberedelse inför kommande arbete med socialt ansvar i leverantörsrelationen. Genom valet 

av underleverantör lägger företagen grunden för sina leverantörsrelationer (Dekker, 2008) 

och därför anses valet av underleverantör kunna påverka leverantörsrelationens slutresultat 

samt arbetet med socialt ansvar.  

Val av underleverantör är en av de viktigaste delarna inom informell styrning eftersom valet 

blir ett informellt sätt att påverka styrningen i en leverantörsrelation (Dekker, 2004). Vid en 

upphandling har Stångåstaden däremot inte möjlighet att själva välja underleverantör, utan 

det sker i enlighet med LOU, vilket innebär att förfrågningsunderlaget blir av vikt eftersom 

det anses vara Stångåstadens sätt att hantera och kunna påverka valet av en underleverantör. 

Genom ett välformulerat förfrågningsunderlag med specifika krav och riktlinjer borde 

Stångåstaden följaktligen kunna påverka vilka som har möjlighet att lämna ett anbud och 

därigenom indirekt påverka valet av underleverantör eftersom alla företag inte kan uppfylla 

de krav som skulle kunna formuleras.  

När Stångåstaden väljer underleverantör vill de försäkra sig om att den potentiella 

underleverantören delar deras syn på hur en leverantörsrelation ska genomföras samt att 

underleverantören kommer ha samma engagemang som Stångåstaden kommer bidra med. 

Stångåstaden har följaktligen en möjlighet att sätta en standard som de vill ska gälla under 

leverantörsrelationens gång och valet av underleverantör blir till följd av detta ett styrverktyg 

som kan påverka slutresultatet (Dekker, 2008). För PEAB blir val av underleverantör viktigt 

eftersom de redan via valet har möjlighet att säkerställa att den framtida underleverantören 

förstår och delar PEABs målbild om vad de anser att relationen ska innebära och kan på det 

sättet påverka hur slutresultatet blir. När SEFAB väljer underleverantör utgår de från att det 

är någon de vet att de kan jobba med och lita på och på det viset försöker de se till att redan 

i valet av underleverantör påverka slutresultatet. Alla tre företagen försöker därmed från 

början se till att de kommer få ett resultat som de förväntar sig vilket därmed borde innebära 

att valet av underleverantör är en form av informell styrning, se tabell 4 (Dekker, 2004). 

Tabell 4: Val av underleverantör som styrverktyg 
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Kontrakt 

Från empirin har vi tolkat att kontraktet är ett av de mer betydande styrverktygen företagen 

använder för att säkerställa att arbetet med socialt ansvar sker på ett önskvärt sätt i en 

leverantörsrelation.  Stångåstaden, PEAB och SEFAB kan genom kontraktet formulera krav 

och riktlinjer för det sociala ansvar företagen vill att sina underleverantörer skall ta, fördela 

ansvaret mellan partnerna samt använda kontraktet som bevismaterial vid en eventuell tvist. 

Eftersom kontraktet har dessa funktioner anses det kunna fungera som ett 

kommunikationsmedel för både resultatfokuserade aktiviteter och för de aktiviteter som 

reglerar underleverantörens beteende (Roxenhall 1999).  

När kontraktet skall formuleras och undertecknas sker det genom att alla tre företag träffar 

sina respektive underleverantörer. Under dessa träffar diskuterar företagen och tar beslut 

om vad som skall finnas med i kontraktet. Interaktionen mellan företag och underleverantör 

skulle således kunna ge en möjlighet till att skapa samsyn och en ökad förståelse för det 

arbete med socialt ansvar som skall genomföras i leverantörsrelationen. Genom att diskutera 

och interagera anses företagen kunna utveckla underleverantörers kunskap och förståelse för 

hur de kan arbeta med socialt ansvar (Yawar, Seuring, 2015). Företagen torde därmed även 

kunna använda kommunikationen och interaktionen som ett informellt styrverktyg till att 

påverka underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar (Dekker, 2004). 

Stångåstaden anser att det är via kontraktet som de kan formulera vilka mål de vill att 

leverantörsrelationen skall mynna ut i och samtidigt uppmärksamma underleverantören om 

målen. Stångåstaden kan bland annat skriva in att ett mål är att skapa arbetstillfälle för en 

utsatt grupp i samhället. Både PEAB och SEFAB har som mål att sträva mot en säker 

arbetsplats för de som är verksamma på en byggarbetsplats och därmed formulerar de krav 

i kontraktet som innebär att de kan nå målen kring säkerhet. Att formulera dessa mål kan 

vara ett sätt att använda resultatfokuserade aktiviteter som styrverktyg (Dekker 2004). 

Genom att Stångåstaden samt PEAB tillsammans med sina underleverantörer formulerar 

mål för leverantörsrelationen kan det leda till att underleverantörerna är införstådda med 

vad som ska uppnås i leverantörsrelationen och underleverantörerna skulle därmed kunna 

bli medvetna om vilket socialt ansvar som de kan arbeta med.  Att gemensamt formulera mål 

menar företagen leder till en samsyn om hur arbetet med socialt ansvar i en 

leverantörsrelation ska åstadkommas, vilket skulle kunna innebära att interaktionen mellan 

företag och underleverantör reducerar risken att underleverantören beter sig opportunistiskt 

(Dekker 2004). Det gemensamma arbetet med att ta fram mål skulle kunna leda till en ökad 

chans att underleverantören har ett målkongruent agerande, vilket i förlängningen skulle 

kunna innebära att underleverantören strävar efter att ta ett socialt ansvar.  

Alla tre företagen anser att målformulering i sig inte leder till att resultatet blir vad de kommit 

överens om, utan det behövs andra aktiviteter för att uppnå målen kring socialt ansvar men 
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även övriga mål som är viktiga för en fungerande leverantörsrelation. Därför ställer företagen 

krav i kontraktet gällande regler och aktiviteter som måste utföras för att uppnå målen. 

Reglerna och aktiviteterna kring det sociala ansvar underleverantörer måste ta anses skapa 

handlingsplaner, i enlighet med Yawar och Seuring (2015) samt Dekker (2004). 

Stångåstaden har bland annat ställt krav på att underleverantörer måste ta in 

sommarjobbare, att de ska anställa en person som är långtidsarbetslös, ung eller med 

utländsk bakgrund. PEAB och SEFAB formulerar krav kring kollektivavtal och värderingar 

samt att arbetsmiljöplaner och skyddsregler måste följas.  

Att ställa dessa krav innebär att en underleverantör måste genomföra vissa aktiviteter och 

handlingar och skulle kunna liknas med företags uppförandekoder, vilka Yawar och Seuring, 

(2015) menar är viktiga för styrning av socialt ansvar. PEAB jobbar utifrån en uppförandekod 

som berör både anställda och underleverantörer, som därför alltid skrivs in kontrakt med 

underleverantörer. Uppförandekoder är styrverktyg för socialt ansvar i en 

leverantörsrelation, men de kan dock vara för smala och specifika för respektive företags 

värderingar och för generella för socialt ansvar (Yawar, Seuring, 2015). Eftersom 

uppförandekoder kan vara för generella skulle det därmed kunna innebära att de inte får 

önskad inverkan på socialt ansvar i leverantörsrelationen. Det intressanta är att varken 

Stångåstaden eller SEFAB nämner uppförandekoder som ett styrverktyg av socialt ansvar i 

leverantörsrelationer utan hänvisar istället till kontraktets betydelse. Kontraktet innehåller 

både krav samt riktlinjer och det är riktlinjerna som möjligtvis skulle kunna jämföras med 

uppförandekoder. Från empirin kan urskiljas att krav och riktlinjer i ett kontrakt är mer 

betydande än ett enskilt företags uppförandekoder. Eftersom företagen ställer krav kring hur 

leverantörer skall agera på ett socialt ansvarsfullt sätt i en leverantörsrelation kan de 

säkerställa att kraven blir specifikare än företags generella uppförandekoder. Det skulle 

således kunna innebära att företagen har kommit över kritiken mot att uppförandekoder har 

en tendens att vara för generella och inte tar hänsyn till socialt ansvar i leverantörsrelationer. 

Samtliga tre företag använder kontraktet regelbundet i leverantörsrelationer, men det finns 

ändå vissa meningsskiljaktigheter kring kontraktets betydelse. Stångåstaden menar att vid 

upphandling är kontraktet av stor betydelse för att påverka sina underleverantörer att jobba 

mer med och ta ett större socialt ansvar. Vid leverantörsrelationer som inte sker via 

upphandling skrivs ändå ett kontrakt, vilket skulle kunna innebära att kontraktet ses som en 

självklarhet oavsett form av leverantörsrelation. Både PEAB och SEFAB menar att kontraktet 

är grunden för en leverantörsrelation samt något att gå tillbaka till vid en eventuell tvist. Att 

företagen benämner kontraktet som grunden för en leverantörsrelation, men anger samtidigt 

att det främst används vid konflikter och inte om leverantörsrelationen fortlöper som det är 

tänkt, tyder på att det kan finnas en motsägelse inom kontraktets betydelse. Roxenhall (1999) 

anser att det finns en tvetydighet som innebär att kontraktet antingen används aktivt i en 

leverantörsrelation eller att det är något som hamnar i skrivbordslådan och lyfts fram vid en 
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eventuell konflikt. Att Stångåstaden är ett kommunalt företag och att kontraktet därmed 

skulle vara av stor betydelse är något som uppmärksammats, men eftersom SEFAB menar 

att kontraktet är ett övergripande styrdokument och således av relativt stor betydelse för hur 

arbetet med socialt ansvar fortlöper i en leverantörsrelation skulle det kunna innebära att 

kontraktet har större betydelse än vad som framkommit i teorin. Eftersom Stångåstaden och 

SEFAB menar att innehållet i kontraktet även fungerar som underlag vid kontinuerliga 

avstämningar, internrevisioner och vid slutgiltiga besiktningar och uppföljningar skulle 

kontraktet kunna anses vara av större betydelse än vad PEAB och Roxenhall (1999) föreslår. 

Från empirin urskiljs att kontraktet är av väsentlig betydelse för styrning av socialt ansvar i 

leverantörsrelationer. En modell över styrning av social ansvar i leverantörsrelationer skulle 

därmed kunna inkludera kontraktet som ett separat styrverktyg. I tabell 5 har kontraktets 

olika formella och informella påverkan för underleverantörers arbete med socialt ansvar 

sammanfattats i en tabell. 

Tabell 5: Styrning av socialt ansvar kopplat till kontrakt 

 

Sammanfattning förberedelsefasen 

Förberedelsefasen består av olika formella och informella styrverktyg som kan härledas till 

de olika aktiviteterna: krav och riktlinjer, val av underleverantör och kontrakt. Krav och 

riktlinjer är grunden för de socialt ansvarfulla aktiviteter företag vill att underleverantörer 

ska ta ansvar för, kraven och riktlinjerna formuleras sedan i kontraktet. Kontraktet anses 

vara grunden för de mål, handlingsplaner och uppföljningar av socialt ansvar som sker i 

leverantörsrelationer samt att kontraktet för med sig vissa informella aspekter. Kontakten 

skulle kunna göra underleverantörer medvetna om att företag idag efterfrågar att 

underleverantörer arbetar med socialt ansvar. Eftersom kontraktet sedan blir underlaget för 

kommande avstämningar och utvärderingar ökar därmed kontraktets betydelse, för att 

kontraktet skall vara ett bra underlag är det även viktigt att krav och riktlinjer formuleras väl.  
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I figur 6 har tabell 3, 4 och 5 satts samman i förberedelsefasen och skapar den första delen 

av en styrmodell över socialt ansvar i en leverantörsrelation. 

 

Figur 6: Aktiviteter och styrverktyg i förberedelsefasen 

Majoriteten av styrverktygen i förberedelsefasen anses vara formella eftersom de påverkar 

kommande aktiviteter och styrverktyg kring socialt ansvar i leverantörsrelationer. Att de 

formella styrverktygen är i majoritet kan bero på att det är i förberedelsefasen företagen 

skapar en grund för arbetet med socialt ansvar. Eftersom det är viktigt att grunden skall gå 

att följas upp är det styrverktyg som målformulering, handlingsplaner, krav och riktlinjer 

samt kontraktet som får mest fokus. Utan denna grund och möjligheter till uppföljning blir 

det svårt att se över om underleverantörer verkligen har tagit det sociala ansvar som 

företagen efterfrågar. Med hänvisning till resonemanget ovan ter det sig naturligt att 

informella styrverktyg inte har lika stort fokus som de formella styrverktygen under 

förberedelsefasen.  
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Styrning av socialt ansvar i utförandefasen 

Möte, information och utbildning 

Bara för att företagen har specificerat krav och gett direktiv via ett kontrakt innebär det inte 

att leverantörsrelationen fungerar av sig självt. Kontraktet behöver kompletteras med andra 

formella styrverktyg för att leverantörsrelationen ska fortlöpa på ett tillfredställande sätt 

(Poppo, Zenger, 2002). Samtliga tre företag strävar efter att påverka sina underleverantörer 

redan i inledningen av leverantörsrelationen, genom uppstartsmöten och 

informationsmöten. Stångåstaden tillhandahåller även en halvdags utbildning för vissa av 

sina underleverantörer. Genom att företagen kompletterar kontraktet med andra formella 

möten och utbildningar anses det vara av relevans att vidare analysera hur dessa främjar 

styrningen av socialt ansvar i en leverantörsrelation. 

De uppstartsmöten och informationsmöten företagen genomför med sina underleverantörer 

avser att öka förståelsen för arbetet med socialt ansvar i de olika leverantörsrelationerna och 

anses därmed bli direct supplier development strategies (Yawar, Seuring, 2015). 

Stångåstadens uppstartsmöten tillhandhåller en chans för företaget att gå igenom kontraktet 

med underleverantören och trycka på delarna i kontraktet som berör de sociala kraven och 

förklara hur företaget tänker kring dessa. Detta torde innebära en möjlighet för Stångåstaden 

att förmedla vad de tycker är viktigt och hur dessa aspekter ska uppnås, vilket följaktligen ger 

underleverantören en ökad förståelse kring vilka socialt ansvarsfulla aktiviteter som de 

förväntas utföra. PEAB försöker i inledningen av sina leverantörsrelationer nyttja 

informationstillfällen till att förmedla vad de förväntar sig av underleverantören och vad 

kraven i kontraktet innebär, samt vilka regler som gäller för arbetsplatsen som ett led i att 

säkerställa att underleverantören följer angivna riktlinjer. Informationstillfällen innebär 

således att även PEAB arbetar med att försöka öka förståelsen hos underleverantörer kring 

hur de kan arbeta med socialt ansvar.  

SEFAB genomför uppstartsmöten tillsammans med underleverantören för att kommunicera 

kring de regler som ska gälla på en arbetsplats samt att de tillsammans med 

underleverantören genomför en noggrann riskanalys över kommande arbetsuppgifter, vilket 

också kan härledas till direct supplier development strategies (Yawar, Seuring, 2015). 

SEFAB menar att syftet med uppstartsmötet och riskanalysen är att uppmärksamma 

leverantörer på vilka arbetsmoment som är extra viktiga och riskfyllda för att kunna säkra 

upp att alla aktiviteter underleverantören genomför sker enligt planering och utan risk för de 

som vistas på byggarbetsplatsen. Uppstartsmöten blir därmed styrverktyg där SEFAB 

påverkar underleverantören till att arbeta på ett socialt ansvarsfullt sätt. 

För Stångåstadens leverantörsrelationer som sker via upphandling genomgår 

underleverantören en utbildning, Stångåstadskörkortet, vilket även är en direct supplier 

development strategy (Yawar, Seuring, 2015). Utbildningar blir därmed ett ytterligare sätt 
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för Stångåstaden att förmedla vad som är viktigt för dem kring socialt ansvar och även hur 

underleverantören skall agera på arbetsplatsen eftersom underleverantören många gånger 

är i direkt kontakt med Stångåstadens kunder. Utbildningar anses av den anledningen också 

kunna vara ett styrverktyg för styrning av socialt ansvar i en leverantörsrelation. 

Från empirin har uppmärksammats att uppstartsmöten, informationsmöten och 

utbildningar är delar i leverantörsrelationen som är av vikt för styrningen av socialt ansvar i 

en leverantörsrelation. De olika tillfällen som Stångåstaden, PEAB och SEFAB interagerar 

och kommunicerar med underleverantörer kan leda till en samsyn och tillit eftersom 

parterna lär känna varandra, får förståelse för varandras drivkrafter och engagemang samt 

att det skapar en gemensam delaktighet för det arbete som ska utföras i leverantörsrelationen 

(Yawar, Seuring, 2015). Eftersom kommunikation underlättar företagens påverkan på 

underleverantörers arbete med socialt ansvar anses kommunikation vara ett informellt 

styrverktyg, i enlighet med Dekker (2004). PEAB menar att alla träffar innebär tillfälle till 

dialog och kommunikation mellan dem och underleverantörerna och det skapar en möjlighet 

för tillit att utvecklas, vilket skulle kunna leda till att arbetsmoment och handlingsplaner 

utförs enligt plan. SEFAB försöker att skapa ett öppet klimat genom god kommunikation, för 

att skapa en tillit mellan dem och underleverantörerna.  Kommunikationen anger SEFAB 

främjas av att representanter från företaget finns på byggarbetsplatsen under utförandet av 

arbetet.  

SEFAB menar att det inte bara är kommunikationen som främjas av att vara på plats, 

närvaron innebär även att de kan se om de sociala kraven, exempelvis säkerhetsföreskrifter, 

efterlevs på arbetsplatsen. Genom att vara på plats på byggarbetsplatser menar även 

Stångåstaden att de kan påverka att arbetet sker enligt de krav, riktlinjer och handlingsplaner 

som de kommit överens om med underleverantören. Interaktioner mellan företagen och 

underleverantörer blir således ett informellt styrverktyg eftersom interaktionerna kan 

påverka underleverantörers arbete med socialt ansvar (Dekker 2004; Yawar, Seuring, 2015).  

Avstämning 

SEFAB har även ett annat system för att hantera att exempelvis säkerheten är av rätt kvalitet. 

På alla SEFABs byggarbetsplatser finns en anslagstavla där företaget kommunicerar ut all 

viktig information vilken de som jobbar på arbetsplatsen måste känna till, det kan vara 

dokument från skyddsronder, arbetsmiljöplaner, tidsplaner och checklistor. Anslagstavlan 

utgör utgångspunkter för de uppföljningar och kontroller som genomförs, vilket därmed 

borde innebära ett den blir ett komplement till kontraktet som underlag vid revisioner. Även 

de skyddsronder som både PEAB och SEFAB genomför som ett moment i hanteringen av 

säkerhet och därmed arbetsmiljön på en arbetsplats, skulle kunna visa på att kompletterande 

styrverktyg till internrevisioner och uppföljningar är viktiga moment inom styrningen av 

socialt ansvar i en leverantörsrelation. Eftersom Yawar och Seuring (2015) benämner 
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internrevisioner och uppföljningar som compliance strategies torde det innebära att 

anslagstavlan och skyddsronderna kan placeras i denna kategori med hänvisning till att 

anslagstavlan och skyddsronderna skulle kunna ses som ett komplement till internrevisioner 

och uppföljningar.  

I tabell 6 nedan har vi sammanfattat de formella och informella styrverktyg som möten, 

information, utbildning och avstämningar kan innebära. 

Tabell 6: Styrverktyg inom möten, information, utbildning och avstämning 

Sammanfattning utförandefasen 

Utförandefasen består av olika formella och informella styrverktyg som kan härledas till de 

olika aktiviteterna: möten, information, utbildning och avstämning. Både de formella och 

informella styrverktygen ämnar se till att underleverantörer agerar enligt de krav, riktlinjer 

och handlingsplaner som fastställdes under förberedelsefasen. I denna fas sker majoriteten 

av det arbete som kan relateras till underleverantörers sociala ansvar och därför anses det 

vara av betydelse att styrverktygen är anpassade till att arbetet fullbordas på ett socialt 

ansvarsfullt sätt. De formella styrverktygen avser kontrollera att underleverantörer tar 

socialt ansvar, medan de informella styrverktygen leder till en förståelse, öppet klimat och 

samsyn kring varför socialt ansvar är viktigt. I utförandefasen kompletterar formella och 

informella styrverktyg varandra och det är inte möjligt att anse en kategori av styrverktyg 

viktigare än någon annan. Formella och informella styrverktyg torde därmed vara av lika stor 

betydelse, under utförandefasen, för styrningen av socialt ansvar i leverantörsrelationer.  

  



57 

 

I figur 7 har tabell 6 satts samman med den tillhörande utförandefasen och skapar därmed 

delen mitt i styrmodellen för socialt ansvar i leverantörsrelationen. 

 

 

Figur 7: Aktiviteter och styrverktyg i utförandefasen 

Styrning av socialt ansvar i utvärderingsfasen 

Internrevision och uppföljning 

Att genomföra internrevisioner, compliance strategies, anser samtliga studerade företag 

vara en stor påverkande faktor för styrning av socialt ansvar (Yawar, Seuring, 2015). 

Stångåstaden, PEAB och SEFAB genomför internrevisioner för att säkerställa att kraven och 

riktlinjerna i kontraktet kring socialt ansvar efterföljs på ett tillfredställande sätt. 

Internrevisioner och uppföljningar kan ske även under utförandefasen genom kontinuerliga 

avstämningar, exempelvis SEFABs anslagstavla, men majoriteten av de internrevisioner och 

uppföljningar som utförs sker i slutet av en leverantörsrelation och har därmed placerats i en 

egen utvärderingsfas. 

Från empirin har identifierats att internrevisioner och uppföljningar är viktiga för att följa 

upp sociala krav och riktlinjer från kontraktet och det skulle innebära att internrevisioner 

har en betydande styrfunktion för socialt ansvar i en leverantörsrelation. Exempelvis menar 

PEAB att anledningen bakom internrevisionerna är att stämma av att alla medarbetare har 

tillgång till bland annat arbetsmiljöplaner samt säkerställa och kontrollera att alla 

inblandade har tagit del av informationen. Genom att komma ut på internrevisioner och 

uppföljningar hos underleverantörer menar alla tre företag att de kan kommunicera med 

underleverantören kring vad företagen menar med socialt ansvar och vad de förväntar sig att 
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underleverantören skall genomföra och arbeta med. Företagen anses därmed använda 

indirect supplier development strategies eftersom de genom internrevisioner och 

uppföljningar kan få underleverantörer att inse potentialen och värdet med att agera på ett 

socialt ansvarsfullt sätt (Yawar, Seuring, 2015). 

Det är inte bara potentialen och värdet av socialt ansvar som företagen kan säkerställa genom 

internrevisioner och uppföljningar, de kan också ge feedback. Feedback kan vara ett sätt 

företagen kan försöka förbättra kapaciteten hos underleverantörerna och blir också en form 

av indirect supplier development strategy (Yawar, Seuring, 2015). Stångåstaden, PEAB och 

SEFAB menar att de under internrevisioner och uppföljningar kan ställa ledande frågor kring 

socialt ansvar som uppmärksammar underleverantören på att socialt ansvar skall ske i 

leverantörsrelationen, vilket skulle kunna ses som ett sätt de ökar underleverantörernas 

medvetenhet kring socialt ansvar.  

Eftersom internrevisioner och uppföljningar innebär en tvåvägskommunikation mellan 

företagen och underleverantörerna kan även företagen ta emot feedback från en 

underleverantör och på det sättet kan företagen själva utvecklas och bli bättre på vilka socialt 

ansvarsfulla aktiviteter som de behöver arbeta med samt utveckla. Alla tre företag menar att 

det också är under internrevisioner och uppföljningar det finns möjlighet att påverka vad 

som sker i leverantörsrelationen via en fysisk närvaro, vilket skulle kunna innebära att 

underleverantörer indirekt tar ett större socialt ansvar eftersom de känner sig benägna till 

att ta socialt ansvar (Yawar, Seuring, 2015). 

Med hänsyn till ovanstående resonemang anses internrevisioner och uppföljningar vara av 

betydelse för styrning av socialt ansvar i en leverantörsrelation. Både empirin samt Yawar 

och Seuring (2015) indikerar på att internrevisioner och uppföljningar är av vikt för att 

säkerställa att krav och riktlinjer från kontraktet efterföljs på ett tillfredställande sätt. 

Sammantaget kan det därmed anses vara av betydande vikt att sociala krav från kontraktet 

på något sätt följs upp och att det förslagsvis sker genom internrevisioner och andra 

uppföljningar. 

De formella och informella styrverktyg som internrevisioner och uppföljningar är 

sammanfattade i tabell 7 nedan. 

Tabell 7: Styrverktyg som internrevisioner och uppföljningar kan innebära 
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Sammanfattning utvärderingsfasen 

Utvärderingsfasen består av olika formella och informella styrverktyg som kan härledas till 

de olika aktiviteterna: internrevisioner och uppföljningar. Internrevisioner och 

uppföljningar är aktiviteter i leverantörsrelationer, men även styrverktyg eftersom de 

utvärderar och kontrollerar att underleverantörer har utfört det sociala ansvaret som har 

förpliktigats i leverantörsrelationen. Utvärderingarna av kontraktet och arbetets olika delar 

anses vara de formella styrverktygen samtidigt som de informella styrverktygen är 

kommunikationen och interaktionen som sker under internrevisionerna och 

uppföljningarna. I likhet med resonemanget kring att de formella och informella 

styrverktygen kompletterar varandra i utförandefasen sker en liknande komplettering i 

utvärderingsfasen. Eftersom de kompletterar varandra anses både formella och informella 

styrverktyg under utvärderingsfasen vara av betydelse för styrning av socialt ansvar i en 

leverantörsrelation. 

I figur 8 har tabell 7 placerats i den tillhörande utvärderingsfasen och skapar därmed den 

avslutande delen av styrmodellen över socialt ansvar i leverantörsrelationer. 

 

Figur 8: Aktiviteter och styrverktyg i utvärderingsfasen 
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Sammanfattning 

Styrmodell över socialt ansvar i leverantörsrelationer 

Analysen ovan har identifierat de aktiviteter och styrverktyg som kan användas för styrning 

av socialt ansvar i en leverantörsrelation. När de olika delarna sätts ihop skapas en styrmodell 

över hur företag kan styra underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar i 

leverantörsrelationer. I figur 9 har de olika faserna samt styrverktygen som relaterar till 

fasernas olika aktiviteter satts samman till en styrmodell över socialt ansvar i 

leverantörsrelationer. Figur 9, det vill säga styrmodellen, återfinns på nästa sida. 
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Figur 9: Styrmodell över socialt ansvar i en leverantörsrelation   
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I förberedelsefasen sker de aktiviteter som ligger till grund för underleverantörers arbete 

med socialt ansvar. Förberedelserna sker i tre olika steg: krav och riktlinjer formuleras, val 

av underleverantör genomförs och slutligen undertecknas ett kontrakt mellan företag och 

underleverantör. De tre stegen i förberedelsefasen sker i ordningsföljd eftersom de bygger på 

varandra. Det anses vara svårt för företag att veta vad de ska utgå från när de väljer 

underleverantör om det inte formulerats krav och riktlinjer som ska utgöra grunden för 

leverantörsrelations arbete med socialt ansvar. Likaså är det svårt att ingå ett kontrakt om 

det varken finns krav och riktlinjer eller en underleverantör att arbeta med, vilket även det 

motiverar den specificerade ordningsföljden. 

När företagen och underleverantörer har kommit överens om vilket socialt ansvar det är som 

skall genomföras går leverantörsrelationen vidare till utförandefasen. Under denna fas sker 

möten, informationstillfällen och utbildning utan bestämd ordning samt att aktiviteterna 

innebär liknande formella och informella styrverktyg, vilket har lett fram till att de inte är 

uppdelade i utförandefasen. Avstämningar sker i utförandefasen och i utvärderingsfasen, 

dock har avstämningar liknande påverkan på slutresultatet som möten, 

informationstillfällen och utbildningar samt att avstämningar sker kontinuerligare vilket har 

lett till att de har placerats i utförandefasen. När leverantörsrelationen närmar sig slutet och 

arbetet med socialt ansvar har genomförts sker internrevisioner och uppföljningar av arbetet. 

I utvärderingsfasen kontrolleras således att underleverantören har tagit det sociala ansvar 

som den åtog sig att genomföra i samband med kontraktskrivandet i förberedelsefasen. Det 

är i utvärderingsfasen företagen utvärderar underleverantören vilket får betydelse för 

eventuella framtida val av underleverantör. Om utvärderingen visar att underleverantören 

har utfört de krav, riktlinjer och handlingsplaner gällande socialt ansvar som avtalats i 

kontraktet innebär det att företagen vet att underleverantören utfört arbete på ett 

tillfredställande sätt. Om utvärderingen visar det motsatta, att underleverantörer inte har 

tagit det sociala ansvar som de åtog sig, kan företagen notera avvikelsen. Resultatet från 

utvärderingarna får således en betydelse för eventuella framtida val av underleverantör. 

Aktiviteterna i faserna har olika stor betydelse för arbetet och styrningen av socialt ansvar i 

leverantörsrelationer. Genom analysen kan identifieras att aktiviteterna som lägger grunden 

för arbetet med socialt ansvar i leverantörsrelationer, det vill säga aktiviteterna i 

förberedelsefasen, är av stor betydelse för att underleverantörer skall arbeta med socialt 

ansvar. Utan aktiviteterna i förberedelsefasen finns det ingen grund som företagen eller 

underleverantörer kan utgå från. Det är även kontraktet i denna fas som utförandefasen 

bygger vidare på och utvärderingsfasen följer upp. Eftersom aktiviteterna i förberedelsefasen 

lägger grunden för leverantörsrelationens vidare arbete med socialt ansvar samt fungerar 

som underlaget vid utvärdering anses förberedelsefasen som en viktig del i styrmodellen över 

socialt ansvar i leverantörsrelationer. 
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I utförandefasen sker de aktiviteter som är relaterade till arbetet med socialt ansvar i 

leverantörsrelationen. I denna fas stödjer företagen underleverantörerna och utvecklar deras 

förmåga samt förståelse kring att arbeta med socialt ansvar, vilket är viktigt för att 

underleverantörerna skall kunna arbeta med socialt ansvar. Däremot skulle styrverktygen i 

utförandefasen kunna vara av mindre betydelse än de som verkar i förberedelsefasen och 

utvärderingsfasen. Att utförandefasens styrverktyg inte innehar samma betydelse som 

förberedelsefasens styrverktyg och utvärderingsfasens styrverktyg skulle kunna bero på att 

underleverantörerna i förberedelsefasen har, genom kontraktet, åtagit sig att arbeta med 

socialt ansvar. Samtidigt som utvärderingsfasen kontrollerar att underleverantörerna 

verkligen har arbetat med socialt ansvar, vilket gör att utförandefasen blir ett mellanting i 

betydelse för styrningen av socialt ansvar. 

Utvärderingsfasen anses vara av betydelse eftersom den innebär att företag följer upp 

underleverantörer och kontrollerar att de har arbetat med socialt ansvar. Företagen menar 

att det är ett sätt att säkerställa att underleverantörer arbetar med socialt ansvar eftersom 

underleverantörer annars kanske inte agerar i enlighet med det som har skrivits in i 

kontraktet. Utvärderingsfasen är tillsammans med förberedelsefasen de delar av 

styrmodellen över socialt ansvar i leverantörsrelationer som torde vara av mest betydelse för 

att underleverantörer skall agera på ett socialt ansvarsfullt sätt. 
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Studiens resultat 

I detta avslutande kapitel av studien kommer det resultat och kunskapsbidrag som studien 

har resulterat i att presenteras. Studien och således kapitlet avslutas med en diskussion 

kring för vilka andra företag och situationer som resultatet kan gälla samt förslag på 

framtida forskning.

 

Styrning av socialt ansvar i leverantörsrelationer 

Denna studie behandlar hur företag kan styra underleverantörer att arbeta med socialt 

ansvar i en leverantörsrelation. Som tidigare har konstaterats är det en kombination av två 

områden: styrning av socialt ansvar samt styrning av leverantörsrelationer, som har 

studerats i kombination med varandra. Forskningen på dessa två områden var relativt 

begränsad och denna studie ämnade bidra till utvecklingen av teorin gällande kombinationen 

av dessa två områden. En av de tidigaste frågorna vi ställde, innan studien tog sin början, 

var: kan företag styra underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar? Genom det 

empiriska resultatet och analysen visar studien på att företag kan nyttja leverantörsrelationer 

till att styra underleverantörers arbete med socialt ansvar, vilket även får stöd från teorin 

genom Yawar och Seuring (2015) samt Dekker (2004). 

Yawar och Seuring (2015) anser att uppförandekoder och standarder är bland de vanligaste 

styrverktygen som hanterar socialt ansvar, men att företags uppförandekoder kan vara för 

generella och inte tillräckligt specifika för varje unik leverantörsrelation. Studien visar att 

krav och riktlinjer kring socialt ansvar är specifikare än företags uppförandekoder och anses 

därmed lämpligare för styrning av socialt ansvar i en leverantörsrelation. 

Krav och riktlinjer formuleras dessutom i ett kontrakt och blir därmed något som 

underleverantörer måste genomföra (Roxenhall, 1999). Studien visar även att majoriteten av 

det som står skrivet i kontraktet också genomförs och följs upp, vilket innebär att krav och 

riktlinjer samt handlingsplaner som formuleras i ett kontrakt säkerställer att 

underleverantörer arbetar med socialt ansvar. Kontraktet blir därmed ett fungerande 

styrverktyg för socialt ansvar i en leverantörsrelation. 

Dekker (2004) anser att målformulering och beteendestyrning är viktiga delar för att en 

leverantörsrelation ska fungera på ett önskvärt sätt och att resultatstyrning är viktigt för 

effektiviteten. Studien visar på att den målformulering och beteendestyrning som påverkar 

underleverantörers arbete med socialt ansvar är de krav och riktlinjer samt handlingsplaner 

som formuleras i kontraktet. Yawar och Seuring (2015) anser att underleverantörers sociala 

ansvar bör följas upp via internrevisioner och utvärderingar och att dessa ska baseras på 
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uppförandekoder och standarder. Studien visar på att det är kontraktet som ligger till grund 

för internrevisioner och utvärderingar istället för uppförandekoder och standarder. 

Kontraktet anses vara ett styrverktyg som har en central roll för styrningen av socialt ansvar 

i en leverantörsrelation eftersom kontraktet innehåller mål, krav och riktlinjer och 

handlingsplaner samt att det är underlaget för internrevisioner och uppföljningar. Trots att 

kontraktet spelar en stor roll för styrningen av socialt ansvar i en leverantörsrelation har det 

inte uppmärksammats mer ingående av varken Dekker (2004) eller Yawar och Seuring 

(2015). 

Roxenhall (1999) menar att kontraktet är viktigt som beslutsunderlag, bevismaterial och som 

styrdokument, vilket konstaterats i ovanstående stycke. Studien visar att kontraktet har en 

avgörande roll för att underleverantören skall arbeta med socialt ansvar. Samtidigt nämner 

de studerade företagen att det är vid en eventuell tvist som kontraktet har betydelse för själva 

leverantörsrelationen. Sammantaget är kontraktet viktigt och har stor betydelse för styrning 

av socialt ansvar, men för leverantörsrelationen i sig är kontraktet enbart viktigt vid en 

eventuell tvist.  

Vid styrning av leverantörsrelationer anser bland annat Dekker (2004) och Sako (1992) att 

tillit är ett viktigt informellt styrverktyg för att motverka oönskade beteenden och underlätta 

kommunikationen. Denna studie visar istället på att tillit är en viktig faktor bakom val av 

underleverantör, men inte lika viktig för styrningen av socialt ansvar i en leverantörsrelation. 

Yawar och Seuring (2015) menar att interaktion mellan företag och underleverantörer kan 

leda till tillit, men det leder även till att företag kan utveckla underleverantörers förmåga till 

att hantera arbetet med socialt ansvar. Studien visar på just detta, att företag genom 

kommunikation och interaktion kan skapa förståelse och öka underleverantörers förmåga att 

arbeta med socialt ansvar.  Kommunikation och interaktion anses därmed vara något företag 

bör nyttja för att underlätta styrningen av socialt ansvar i en leverantörsrelation. 

Inom styrning av socialt ansvar anser Lueg och Radlach (2015) att formella styrverktyg måste 

kompletteras med informella styrverktyg. Tidigare studier har främst fokuserat på de 

formella styrverktygen och hur de bör användas (Arjaliès, Mundy, 2013). Studien identifierar 

att de formella styrverktygen ser till att underleverantörer arbetar med och tar socialt ansvar, 

samtidigt som de informella styrverktygen ser till att underleverantörer förstår varför socialt 

ansvar är viktigt samt motiverar underleverantörer till att ta socialt ansvar. Att kombinera 

formella och informella styrverktyg anses därmed vara av betydelse för att styra socialt 

ansvar i en leverantörsrelation. 

Dekker (2004) anser att informell styrning reducerar behovet av formell styrning eftersom 

det kan skapa gemensamma värderingar som bidrar till att styra en leverantörsrelation i 

önskvärd riktning. Studien har identifierat att kontraktets innehåll samt uppföljningar i 

kombination med kommunikation och interaktion är viktiga för att skapa förståelse för 

arbetet med socialt ansvar i en leverantörsrelation. Det går därmed inte att urskilja att 
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informell styrning skulle reducera behovet av formell styrning eftersom de anses lika viktiga 

för att underleverantörer skall arbeta med socialt ansvar i en leverantörsrelation. 

För vilka kan resultatet gälla? 

Studiens resultat bygger på empiri från olika tre företag innan bygg- och 

fastighetsförvaltningsbranschen i Linköping med omnejd. En viktiga fråga blir således vilka 

andra kategorier av företag som resultatet i föregående avsnitt låter sig generaliseras till. 

Eftersom resultatet baseras på både empiriskt och teoretiskt material som tar hänsyn till 

både kommunala och privata företag anses resultatet passa för båda kommunalägda och 

privatägda företag. Resultatet tar dock inte specifik hänsyn till ett företags storlek och det går 

därmed inte att säga vilken företagsstorlek som skulle kunna vara lämpligast att applicera 

resultatet på. 

En leverantörsrelation kan ha flera olika syften och parter i relationen kan ha olika mål med 

arbetet kring socialt ansvar. Studien utgår från att företag vill eller känner ett behov av att 

påverka underleverantörer till att ta ett större socialt ansvar. Därmed har resultatet relevans 

för de företag som vill påverka underleverantörer till att arbeta med socialt ansvar. Dock skall 

tillägas att resultatet består av både formella och informella styrverktyg som kan användas 

även för andra syften är att styra till ett större socialt ansvar, vilket därmed borde innebära 

att det är relevant även för leverantörsrelationer med andra mål och syften. 

Resultatet bör kunna appliceras på företag i hela Sverige, eftersom branschen kan anses vara 

relativt snarlik i hela landet. Däremot är det svårt att avgöra om resultatet kan tillämpas i en 

internationell kontext. Synen på leverantörsrelationer och styrningen av dessa kan te sig 

annorlunda i olika länder med sina respektive kulturer, samt att företag i olika länder kan ha 

kommit olika långt i arbetet med socialt ansvar. 

Resultatet bör även kunna generaliseras till andra typer av branscher i Sverige, även om bygg- 

och fastighetsförvaltningsbranschen kan anses vara en relativt konservativ bransch, där 

företag väljer att arbeta med socialt ansvar i leverantörsrelationer. Exempelvis 

modebranschen och tillverkningsindustrin, vilka kan anses ha riskabla arbetsplatser men 

även andra branscher där undermåliga arbetsvillkor råder eller företag inte arbetar enligt 

ansvarfulla affärsmetoder. Studiens visar på att kontraktet är av stor betydelse för styrning 

av socialt ansvar i den studerade branschen, därmed borde företag i branscher där kontraktet 

spelar en betydande roll kunna nyttja resultatet. 

Förslag på framtida studier 

Redan i inledningen av studien konstaterades att styrning av socialt ansvar är ett relativt 

outforskat område med få vetenskapliga styrmodeller och empiriska studier. Denna studie 
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har kommit fram till att styrning av socialt ansvar i en leverantörsrelation sker med hjälp av 

både formella och informella styrverktyg. Studien visade däremot inte att resultatstyrningen 

var av större betydelse, vilket Dekker (2004) anser är en viktig del i den formella styrningen 

för att komma över opportunistiskt beteende och det skulle därmed vara av intresse att 

undersöka vidare resultatstyrningens betydelse för styrning av socialt ansvar i en 

leverantörsrelation. 

Teorin kring hur företag arbetar med socialt ansvar är också relativt outvecklad och det 

föreslås därför att en kvantitativ studie kring detta kan vara av betydelse. En kvantitativ 

studie skulle kunna fånga hur en större population arbetar med socialt ansvar och därmed 

innebära att området kring socialt ansvar kan utvecklas ytterligare. En kvantitativ studie 

skulle även göra det möjligt att titta på om olika faktorer, exempelvis företags geografiska 

placering, storlek, ägandeformer, historia, kultur och värderingar som har betydelse för 

arbetet med det sociala ansvaret. En kvantitativ studie skulle möjliggöra en mer omfattande 

kartläggning över företags arbete med socialt ansvar. 

Under studiens gång har LOU varit ett återkommande diskussionsämne som det råder 

delade meningar om, det har varit en faktor som visat sig påverka både kommunalägda och 

privata företag. Det finns uppfattningar om att LOU leder till att priset hamnar i fokus istället 

för att kvalitet, vilket leder till att små och medelstora företag har svårt att konkurrera med 

stora och väletablerade företag. Därmed ges förslag på att undersöka huruvida LOU hjälper 

eller stjälper företags möjligheter att inkludera socialt ansvar i verksamheten och använda 

det som ett konkurrensverktyg på marknaden. 

Denna studie har funnit att kontraktet har varit en betydande faktor för styrning av socialt 

ansvar i leverantörsrelationer. Det finns dock meningsskiljaktigheter om vilken betydelse 

kontraktet egentligen har. Ett par av undersökningens företag menade att kontraktet har 

blivit allt viktigare i dagens samhälle eftersom rörligheten på arbetsmarknaden har ökat, 

vilket lett till att större osäkerheter skapats. Att därmed undersöka kontraktets betydelse för 

leverantörsrelationers arbete med socialt ansvar, men även för övriga relationer anses vara 

aktuellt och därmed av relevans. 

Att även undersöka hur ett företags hela värdekedja kan påverka andra företag och deras 

värdekedjor är något som denna studie inte har fokuserat på och vi föreslår att det skulle 

kunna vara något att undersöka vidare. Att undersöka hur en hel värdekedja kan ta ett större 

socialt ansvar är även något som denna studie inte fokuserar på och det föreslås därför att 

framtida studier kan fokusera på hur en hel värdekedja kan styras till att ta ett större socialt 

ansvar.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide* 

Hållbarhet 

1. Vad är hållbar utveckling för dig? 

2. Hur diskuterar ni på arbetsplatsen kring hållbar utveckling?  
3. Hur skulle du beskriva sociala delen av hållbarhetsutveckling? 
4. Vad är sociala delen av hållbarhetsutveckling för ditt företag? 
5. Hur arbetar ni med den sociala delen av hållbar utveckling? 

Interorganisatorisk styrning 

6. Vad innebär ett företagssamarbete för dig?  
7. Hur anser du att ett bra företagssamarbete ska fungera? 
8. När ni väljer underleverantör/entreprenad finns det några riktlinjer ni utgår från?  

9. Hur kan du, i din roll, påverka era företagssamarbeten? 
10. På vilka sätt ser ni till att ni får det resultat ni förväntar er från ett 

företagssamarbete/jobb från entreprenad? 

11. Varför dessa sätt? 
12. Hur används kontraktet inom företagssamarbetet?  
13. Vilken betydelse skulle du säga att kontraktet har? 
14. Vad upplever du är viktigt för ett lyckat företagssamarbete? 

15. Vad är avgörande för att företagssamarbetet ska vara lyckat?  
16. Hur bygger ni upp en relation med en samarbetspartner?  
17. I vilka sammanhang inom företagssamarbetet skulle du säga att relationen med den 

andre parten är viktig?   

Samarbeten och Hållbar utveckling 

18. Hur uttrycker ni och kommunicerar kring social hållbarhetsutveckling inom era 
företagssamarbeten med andra företag?  

19. På vilka sätt inkluderar ni social hållbarhetsutveckling inom företagssamarbeten?  
20. Vilka krav ställer ni kring social hållbarhetsutveckling vid upphandling?  
21. Hur följer ni upp kraven? 

 

 

*Under intervjuerna ställdes följdfrågor som fokuserade på varför och om deltagaren kunde 

tillhandahålla praktiska exempel.  

 



 

Bilaga 2: Förfrågningsunderlag Stångåstaden 

 


