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FÖRORD 
 
Att genomföra en sådan här studie har vid många tillfällen varit en arbetskrävande resa, men det 
har samtidigt varit inspirerande att få fördjupa sina kunskaper inom ett aktuellt ämne som vi båda 
finner mycket intressant, men framförallt är det angeläget för att uppnå ett hållbart samhälle. 
 
Denna kandidatuppsats omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes under tio veckors tid 
vårterminen 2009 i ämnet Företagsekonomi vid institutionen för Industriell Ekonomi och 
Samhällsvetenskap, avdelning för Redovisning och Styrning vid Luleå tekniska universitet. 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Anders Nilsson, som med ett stort intresse och 
engagemang väglett oss på ett bra sätt och varit ett stort stöd. Vi vill även passa på att tacka våra 
opponenter som under uppsatsens gång har givit oss goda råd och synpunkter som fört oss 
framåt. 
 
Vidare vill vi framföra ett stort tack till Rolfs såg och SCA Munksund som tog sig tid att 
medverka i vår studie, då de har ställt upp på intervjuer och enkätundersökning.  
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__________________________  ______________________________ 
Annelie Rafter     Anna Lantz 



SAMMANFATTNING 
 
De senaste decennierna har miljö- och klimatfrågor fått allt större uppmärksamhet på lokal såväl 
som global nivå. Idag kräver allt fler konsumenter att näringslivet engagerar sig i sociala och 
ekologiska frågor. Hållbarhetsredovisning är idag frivillig och är ett relativt nytt sätt att redovisa 
på där företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat tas upp. Miljömedvetenhet har 
även blivit en konkurrensfördel för företag inom skogsindustrin då jordens största hot mot miljön 
är den industriella användningen av trä. Viktigt för att nå framgång är dock inte enbart ökad 
reglering utan det är även essentiellt att skapa en kultur kring miljöarbetet där alla medarbetare är 
engagerade och känner delaktighet. Med denna bakgrund vaknade ett intresse att undersöka hur 
väl de miljömål som är upprättade i hållbarhetsredovisningen förankras hos medarbetarna i den 
operativa verksamheten. Studiens syfte har därför varit att undersöka och jämföra hur sågverk i 
Norrbotten arbetar med sin hållbarhetsredovisning/ miljöpolicy och därefter undersöka hur väl 
miljömålen förankras i hela verksamheten från koncernnivå ned i den operativa verksamheten. 
Studien genomfördes med hjälp av fallstudier där både intervjuer och en enkätundersökning 
utfördes på två utvalda företag inom sågverksnäringen i Norrbotten. Resultatet från empirin 
indikerar att de undersökta företagen inte har lyckats fullt ut att förankra koncernens miljömål till 
hela den operativa verksamheten. Medarbetarna i den operativa verksamheten hade ingen 
kännedom om att deras arbetsplatser har en upprättad hållbarhetsredovisning/miljöpolicy, och det 
var inte heller någon av medarbetarna som visste vilka företagets viktigaste miljömål var. Förslag 
på förbättringar gällande miljöarbetet i företag kan vara att stärka kulturen kring miljön 
ytterligare samt att införa obligatoriskt rapportering från koncernens alla anläggningar. 
 



ABSTRACT 
 
In the last decades environmental- and climate questions increasingly have received more 
attention on a local as well as a global level. Today more consumers demand that the business 
world engage more in social and ecologic matters.  Sustainable reporting is today a voluntary 
matter and is a relatively new way to report that includes the economic, social and environmental 
perspective of the companies’ outcome. Environmental consciousness has become one of the 
most important competitive advantages today and it is especially important in the wood working 
industry as the industrial use of wood is the single biggest environmental threat. It is not only 
important that companies follows the regulations, the essential success factor is to create a work 
environment where the employees feel committed and accessory to be a part of the environmental 
work. Built on these premises, we became interested in the sawmill industry in the north of 
Sweden. Our goal was to investigate how prosperous the sawmills were at fulfilling the pompous 
words in their sustainable reports. The intention of this study is to work with the institutional 
theory as the base of our study when researching if the chosen sawmills are able to live up to the 
environmental goals constituted in their sustainable report/environmental policy. 
The study is built on two cases including both interviews and surveys. The empirical results 
indicate that the two companies studied not yet have succeeded in entrenching their 
environmental goals in their operative efficacy. The employees in the operative efficacy had no 
knowledge that their employer had conducted a sustainable report/environmental policy, and no 
one could name the most important environmental goals. In order to improve the environmental 
work the companies should strive to create a company culture that encourages environmental 
matters and they should also introduce mandatory reporting from all the corporate plants. 
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1 INLEDNING 
Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till problemet, problemdiskussion 
som leder vidare till studiens syfte och forskningsfråga. Kapitlet avslutas med 
avgränsningar samt definitioner på studiens nyckelbegrepp. 

1.1 Bakgrund 
 
För ett par hundra år sedan täcktes halva jordens landyta av skog. Idag är hälften borta och varje 
år avskogas en yta lika stor som en tredjedel av Sverige. Avskogningen, tillsammans med 
förbränning av fossila bränslen, är de viktigaste orsakerna till den ökande växthuseffekten. Visste 
du att 20 procent av växthuseffekten beror på avverkning av skog? (WWF International, 2009). 
Idag spelar företagen en allt större roll i samhället och deras verksamheter blir allt synligare. 
Medierna är en bidragande orsak till företagens ökade synlighet, då medierna snabbt kan 
rapportera företagens förehavanden världen över. 
 
Miljön har kommit att få en större roll i vårt samhälle, vilket till viss del kan förklaras med ett 
större engagemang från bland annat politiker och media. Samhället i stort har i större omfattning 
blivit varse, att vi måste värna mer om miljön (Larsson, 1997). I och med det ökade intresset för 
miljön, börjar allt fler av företagens intressenter efterfråga information om företagens handlande 
(Balans, 2003).  
 
Hållbarhetsredovisning är en relativt ny företeelse, som de senaste åren har fått allt större 
genomslagskraft. Första gången som hållbar utveckling blev känt och samtidigt fick sitt stora 
genombrott som begrepp, var i FN-rapporten ”vår gemensamma framtid” från år 1987, den så 
kallade Bruntlandrapporten (UN, 2009). Där presenterades begreppet som:  
 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.” 

 
Hållbarhetsredovisning är en frivillig form av redovisning där företagen får möjlighet att redovisa 
etiska, sociala och miljörelaterade frågor, samt vilken betydelse det har för företagets ekonomiska 
utveckling (Larsson, 1997). Syftet med företagets hållbarhetsredovisning är att visa för 
intressenterna hur företaget har engagerat sig inom de områden som anses höra till företagets 
samhällsansvar. För att kunna visa detta på ett tydligt sätt måste syftena och målen för 
redovisningen vara fastställda och för att uppnå dessa är det viktigt att företagen har 
redovisningsprinciper som stämmer väl överens med syftena och målen (ibid.).  
 
Granskning av hållbarhetsredovisningar är ett relativt nytt område och först under de senaste åren 
har standarder som behandlar detta tagits fram. Granskning av en oberoende part är en åtgärd 
som antas öka både kvalitén och trovärdigheten samt därmed hållbarhetsredovisningens 
användbarhet (Naturvårdsverket, 2005). En organisation som har fått globalt erkännande är 
Global Reporting Initiative (GRI). De ger ut riktlinjer om hur företag skall rapportera 
ekonomiska, sociala och personalrelaterade frågor. Organisationen har fått ett stort genomslag, 
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GRI används idag, på frivillig basis, av mer än 1500 företag och anses därmed vara den globala 
standarden för redovisning av dessa ämnen (Globalreporting, 2009). 

1.2 Problemdiskussion  
 
I alla företag, men framför allt i större företag som är verksamma på internationella marknader 
med ett flertal externa intressenter och med ett stort allmänt intresse finns en önskan om att vara 
samhället och allmänheten till lags (Ljungdahl, 1999). Med andra ord strävar företag efter att 
agera på ett sätt som samhället och allmänheten anser vara legitimt. Ju mer negativ verksamhet 
ett företag anses bedriva ur miljösynpunkt, desto fler incitament finns att visa sig legitimt 
(Deegan, 2004). Gray (1996) anser att en av anledningarna till varför det ligger i företagets 
intresse att utforma en hållbarhetsredovisning/miljöpolicy är att företaget där kan visa upp sina 
positiva sidor med syftet att legitimera sig mot intressenterna.  
 
Då hållbarhetsredovisning fortfarande är en företeelse i utvecklingsstadiet, finns en hel del frågor 
kring hur den bör upprättas (Deegan, 2002). Bristen på lagar och regler gör dock att företagen 
själva kan bestämma vilken information som ska redovisas. (Löhman & Steinholtz, 2003) Flertal 
företag ser chansen att skapa nya kundrelationer med hjälp av ekologiska och sociala frågor. 
Frågan är om det en ärlig och välmenande ansats de gör eller är det bara ännu ett sätt att locka 
fler kunder i den hårda konkurrenssituationen som existerar idag?  
 
Watts och Zimmerman (1986) och även Deegan (2002) belyser problematiken kring att det idag 
inte finns någon självklar och accepterad teori för att tolka redovisningen. Risken är därför stor 
att företagen enbart lyfter fram information som är fördelaktig för dem. 
Hållbarhetsredovisningens trovärdighet har därför ifrågasatts och rapporterna har kritiserats för 
att mer likna reklambroschyrer än tillförlitliga rapporter. (Balans, 2003). Följaktligen uppstår 
tankar om det är möjligt att företag i vissa fall endast använder hållbarhetsredovisning som ett 
konkurrensmedel, istället för att visa upp sina ekonomiska, social, och miljömässiga framgångar. 
Detta fenomen kan enligt Bokeno (2003) beskrivas med hjälp av söndags- och vardagsteorin. 
Söndagsteorin är det som en person tror är viktigt, medan vardagsteorin beskriver hur personer 
handlar logiskt, nämligen att teorierna beskriver att det kan finns skillnader i vad ledningen tror 
att de lever upp till och vad som faktiskt uträttas (Argyris, 1991). 
 
Det har således kommit att ställas nya krav på företagen från samhället, krav på att hänsyn ska tas 
till hållbarhetsaspekter i företagets måluppfyllelse. Hållbarhetsredovisningen tar bland annat upp 
vilka miljöfrågor som ska förankras i hela verksamheten (Deegan, 2002). Den institutionella 
teorin redogör för huruvida organisationens handlingar är tillmötesgående, vanemässiga, 
oreflekterade och socialt definierade (Scott, 2008). Vidare belyser Scott (2008) det faktum att 
vanemässiga handlingar kan vara svåra att bryta, då hållbarhetsredovisningen konstant är under 
en förändringsprocess. Då de externa kraven hela tiden ökar, har företagen idag svårt att förhålla 
sig och anpassa sig till detta, vilket medför att företagen har svårt att nå ut med sina intentioner 
till hela verksamheten (ibid.). Om inte de miljömål som hållbarhetsredovisningen vill förmedla 
förankras i hela organisationen kan problem uppstå, då det är insatserna från de anställda i 
företagen som avgör hur väl en organisation lyckas med att förbättra sina processer och 
aktiviteter (ibid.).  
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1.3 Syfte och forskningsfråga 
 
Syftet med studien är att genom fallstudier: 
 

• undersöka och jämföra hur sågverk i Norrbotten arbetar med sin hållbarhetsredovisning/ 
miljöpolicy 

• undersöka hur väl miljömålen förankras i hela verksamheten från koncernnivå ner i den 
operativa verksamheten 

 
Utifrån syftet har det framställts följande forskningsfråga: 
 

– Vilka faktorer kan påverka förankringen av hållbarhetsredovisningens 
miljödimension i den operativa verksamheten hos koncernstyrda sågverk? 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Hållbarhetsredovisningar redogör för hur företag arbetar med ekonomiska, sociala, 
personalrelaterade och miljöfrågor. På grund av tidsbristen kommer den här studien endast 
granska miljöaspekten. Miljöaspekten är intressant då ett av jordens största hot mot miljön är just 
den industriella användningen av trä. Skogsnäringen ligger före andra branscher när det gäller att 
redovisa miljöarbetet (Skogsindustrierna, 2009). 
 

1.5 Begreppsdefinitioner  
 
Här följer uppsatsens viktigaste begrepp: 
 
Förankring beskriver i vilken grad slutanvändaren, i den här studiens fall medarbetarna i den 
operativa verksamheten, tar till sig och använder hållbarhetsredovisningen (Levén, 1997). 
 
Operativ verksamhet är den del av ett företag eller en organisation som arbetar med den dagliga, 
"ständigt pågående" delen av det man håller på med. Det är oftast i den operativa verksamhetens 
del som man producerar eller förverkligar det som är företagets affärsidé (Trilogik, 2009). 
 
Miljöpolicy är för yttre miljöfrågor en ledstjärna och grundsten i ett företags miljöarbete. Det är 
ett litet dokument, upprättat av företagsledningen, där miljöstrategin för hela företaget dras upp. 
Detta dokument bör beakta ISO 14000, ISO 9000 samt de av Internationella Handelskammaren 
(ICC) utarbetade 16 punkterna för miljöarbete (Svetskommissionen, 2009). 
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2 METOD 
Detta metodkapitel behandlar överväganden, tillvägagångssätt och val utifrån 
problemets art. Detta ligger till grund för val av metodsynsätt, forskningsstrategi, 
forskningsobjekt, litteratursökning och datainsamlingsmetoder. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring eventuella metodproblem. 

 

2.1 Metodsynsätt 
 
Syftet, forskningsfrågorna och det vetenskapliga arbetet ligger till grund för val av metodsynsätt 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Då studiens observationer, datasamlingar och utsagor bestäms av det 
synsätt som valts kommer denna studie i huvudsak att utgå från ett aktörssynsätt, med vissa 
inslag av ett analytiskt synsätt. En kombination av synsätt är vanligt då det är svårt att renodla 
den specifika forskningssituationen med ett enda synsätt. (Holme & Solvang, 1997) Enligt 
Arbnor och Bjerke (1994) ses verkligheten med att aktörssynsätt som en social konstruktion 
där varje aktör antas ha sin unika bild, detta stämmer bra in på den här studien då syftet med 
studien är att skapa en interaktion med aktörerna, för att på så sätt få en uppfattning om hur väl 
miljömålen är förankrade i hela verksamheten.  
 
Vidare menar Arbnor och Bjerke (1994) att en objektiv bild inte existerar, därför passar 
aktörssynsättet in på studien, då avsikten med undersökningen är att skapa förståelse 
och identifiera upplevelser kring hur de valda forskningsobjekten använder och uppfattar 
hållbarhetsredovisningen på olika nivåer inom företagen. På ”golvnivå” inom de valda 
forskningsobjekten kommer det att genomföras en enkätundersökning, vilket innebär att denna 
studie har vissa inslag av ett analytiskt synsätt där helheten är summan av delarna (Arbnor 
& Bjerke, 1994). Med hjälp av statistiska tillvägagångssätt såsom enkätunderökningar möjliggör 
detta generaliseringar, och utifrån dessa objektiva och mätbara faktorer kan studien längre fram 
förklara en social verklighet (Holme & Solvang, 1997). 
 

2.2 Forskningsstrategi  
 
Vad gäller forskningsstrategin har fallstudier tillämpats. Denna strategi syftar till att ge mer 
djupgående kunskaper om det man undersöker (Denscombe, 2000). Det passar in på syftet då 
studien vill få en ingående förståelse över hur hållbarhetsredovisningen/miljöpolicyn förankras på 
”golvnivå” i fallstudieobjekten. En nackdel med fallstudier enligt Denscombe (2000) är att 
studien inte kan dra generella slutsatser utan endast uttala sig om de undersökta fallen. För att 
finna stöd och berika utvalda delar av resultatet i fallstudien genomfördes en enkätundersökning. 
Blandningen av de två olika undersökningsmetoderna gör att studien är av både kvalitativ och 
kvantitativ karaktär (ibid.). Denscombe (2000) menar vidare att en kvalitativ studie sätter fokus 
på individers samspel och deras beteenden. Denna metodansats passar väl in på syftet med 
uppsatsen, då undersökningen vill skapa en djupgående bild tillsammans med aktörerna över hur 
väl de miljömål som beskrivs i hållbarhetsredovisningen/miljöpolicyn är förankrade i den 
operativa verksamheten. 
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I studien används ett deduktivt arbetssätt, det vill säga att avstampet togs redan i befintliga teorier 
som sedan provades empiriskt (Patel & Davidsson, 2003). Genom att jämföra teori och empiri 
kan en bild skapas över hur väl teorin stämmer med den verklighet som har studerats. 
Avslutningsvis gjordes en jämförelse där intervjusvaren och svaren från enkätundersökningen 
ställdes mot varandra för att finna stöd för det resultat fallstudierna genererat. 
 
 

 
 

Figur 1. Undersökningens angreppssätt 
 
Studien kommer att utgå från den teoretiska referensramen och dra kopplingar till andra teorier 
som är relevanta för undersökningen. Utifrån det kommer även kopplingar dras om hur 
hållbarhetsredovisningens miljömål förankras ner i den operativa verksamheten i förhållande till 
de valda teorierna. 

2.3 Val av fallstudieobjekt 
 
De valda fallstudieobjekten verkar inom träindustrin i Norrbotten. Detta val grundar sig på att det 
erbjöds en möjlighet till ett samarbete med IUC Norrbotten AB. Träindustrin i Norrbotten och 
dess samarbetspartner IUC Norrbotten AB anser att branschen har en utvecklingspotential. Då 
branschen var intresserade och öppna för ett samarbete kändes det motiverande att dra nytta av 
erbjudandet eftersom det underlättar informationssökandet och accessproblematiken.  
 
Enligt ett strategiformulär utformat av IUC Norrbotten AB är ett av jordens största hot mot 
miljön är den industriella användningen av trä, vilket gjorde att valet av forskning inom 
sågverksnäringen i Norrbottens län kändes aktuellt. En ytterliggare faktor till att valet föll på 
detta område, är att kunderna inom denna bransch är miljömedvetna, enligt Träindustrins egen 
utsago. 

Utifrån det valda området inom sågverksnäringen hittades två intressanta företag.  SCA är ett 
globalt konsumentvaru- och pappersföretag som utvecklar, producerar och marknadsför sågade 
trävaror. Studien är inriktad på deras sågverk beläget utanför Piteå. Det andra företaget som har 
granskats är Setra, Sveriges största träindustriföretag. Setra har en anläggning i Kalix; Rolfs såg 
som är ett stort framgångsrikt sågverk. De valda företagen passar särskilt bra då ett av företagen, 
SCA har en etablerad hållbarhetsredovisning och har valt att tillämpa GRI:s riktlinjer. Setra 

Problem Teori 

Intervjuer 

Enkät 

Analys Slutsats 
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däremot använder sig inte av GRI men uttrycker ett stort intresse av att jobba med miljöfrågor. 
Det är två svenska stora globala företag som arbetar inom samma bransch och värnar om miljön.  

2.4 Litteratursökning 
 
Vid litteraturstudien användes databaserna Emerald, Artikelsök och EbscoHost med databaserna 
AcademicSearchElite, Business SourceElite, EconLit, ERIC, Regional Business News som 
används för att finna relevanta vetenskapliga artiklar. För att utöka litteratursökningen användes 
den nationella databasen Libris och den lokala databasen Lucia, som visar Luleå 
universitetsbiblioteks samlingar, böcker och annan litteratur.  
 
De sökord som har använts är: söndagsteori, espoused theory, vardagsteori, theory in use, 
Argyris, sustainable reporting, values, core values, sustainable development, institutional theory, 
Scott W. Richard, legitimitaion, Global Reporting Initiative, GRI, och environmental. De flesta 
sökorden har använts i kombination med varandra samt trunkerats med ”and” för att få en så 
bred sökning efter artiklar som möjligt. Enligt Rienecker och Jörgensen (2002) är ett bra sätt för 
att finna vetenskapliga artiklar är att använda sig av kedjesökning, där man utgår från en 
sekundärlitteratur som är ny och uppdaterad på området, detta är något som användes i studien 
för att finna nya och relevanta artiklar. 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Valet av fallstudie gör det möjligt att använda en rad olika forskningsmetoder för att noggrant 
fånga in och undersöka den komplicerade verkligheten (Denscombe, 2000). Med aktörssynsättet 
vill studien komma nära aktörerna och därför sätts dialogen i fokus (Arbnor & Bjerke, 1994) och 
av den orsaken har studien i huvudsak valt intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer 
ansikte mot ansikte gör att tolkningar sätts i fokus och på så sätt kan man lättare fånga aktörernas 
bild av verkligheten.  
 
I denna studie lämpar det sig att använda olika datasamlingsmetoder då undersökningen utgår 
från en kombination av kvalitativa och kvantitativa ansatser. Detta kallas enligt Johannessen och 
Tufte (2003) metodtriangulering, det vill säga att samma fenomen undersöks från olika 
perspektiv. Metodtriangulering kan kombineras på olika sätt. Den kvalitativa metoden kan 
användas som uppföljning till den kvantitativa och tvärtom.  Den kombination som har valts i 
denna studie är att använda en kvantitativ datainsamlings metod genom en enkätundersökning 
som en uppföljning till de kvalitativa datainsamlingsmetoderna. 

2.5.1 Intervju 
 
Då vikt lagts vid värderingar och åsikter ansågs det lämpligt att främst samla in material genom 
semistrukturerade intervjuer med personer på olika hierarkiska nivåer. I förväg skapades en 
intervjuguide som följdes under intervjuernas gång vilket enligt Denscombe (2000) kännetecknar 
semistrukturerade intervjuer. Vid denna typ av intervju är svarsalternativen öppna vilket anses ge 
aktörerna möjlighet att beskriva sin bild av verkligheten, vilket ger mening och innebörd till 
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studien. Vid användandet av öppna frågor ges dessutom en möjlighet till att ställa följdfrågor. 
Intervjuguiden skickades i förväg via mail till respektive verksamhetschef för godkännande. 
 
Czarniawska (2004) pekar genomgående på att personer i företag ofta har olika syn på 
verksamheten och det är därför av stor relevans att genomföra intervjuer på olika nivåer samt 
med olika personer i företaget för att uppnå givande resultat. Då människor har varierande 
bakgrund har de olika värderingar och uppfattar inte saker och händelser på samma sätt. 
Czarniawska (2004) menar vidare att personer inom företaget, speciellt de med högre befattning, 
ofta är ensamma om sin syn på verksamheten vilket ytterligare understryker vikten av flertalet 
intervjuer. Figuren nedan beskriver de olika ansvarsnivåerna i de valda fallstudieobjekten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På lägsta nivå är det fråga om organisatoriska delsystem. I de valda fallstudieobjekten gäller det 
längre ner i den operativa verksamheten; främst medarbetarna som arbetar på sågverken. På den 
här nivån har en enkätundersökning utförts. Nästa nivå är den enskilda organisationen; i detta fall 
den regionala ledningen, där intervjuer har utförts med respektive verksamhetschef och 
miljöansvarige. Huvudkontoret och koncernen återfinns på nästa nivå. På de högsta nivåerna 
återfinner vi samhället respektive världen i sin helhet. I denna rapport kommer fokus i huvudsak 
att ligga på förhållandena i de regionala divisionerna i Norrbotten, samt i deras operativa 
verksamheter, då det som är intressant för den här studien är att titta på förhållandena inom de 
valda företagen. Genom intervjuer med personer i ledningsposition i respektive fallstudieobjekt, 
vill studien undersöka hur väl de anser att koncernens miljömål har förankrats i deras 
verksamheter. 

Figur 2. Ansvarsfördelning gällande miljöarbetet i de valda fallstudieobjekten  
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överföring av uppgifter, 
ansvar och befogenheter 
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efterlevs på operationell 
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2.5.2 Frågeformulär 
 
Till den sista delen av undersökningen utfördes en enkätundersökning. Då studien är begränsad 
till tio veckor, fanns det inte någon möjlighet att intervjua alla medarbetare på den operationella 
nivån. En enkätundersökning genomfördes för att ge ett bidrag till den mer omfattande och 
generella forskningen på området, något som är svårt att uppnå genom att enbart genomföra ett 
fåtal intervjuer. Följaktligen har det därför genomförts en enkätundersökning, i förhoppning om 
att få en bredare insikt om hur hållbarhetsredovisningens/miljöpolicyns miljömål beaktas av 
medarbetarna ute på de undersökta sågverken. Enkätundersökningen utfördes på plats ute på 
respektive sågverk där ett tjugotal anställda med olika arbetsuppgifter i den operativa 
verksamheten fick medverka. Frågorna i enkäten utvecklades genom att försöka hitta 
formuleringar och använda ord som fungerade för det tilltänka syftet. Frågorna utformades för att 
vara lätta att förstå, neutralt formulerade och till antalet överskådliga för deltagaren. Dessa 
faktorer underlättar deltagarens ifyllande av enkäten och kan därmed ha en positiv effekt på 
svarsfrekvensen (Trost, 2001). Enkäten innehåller sex frågor, fem strukturerade och en 
avslutande öppen fråga.  Tanken med frågorna var att ge en samlad bild över hur pass förankrad 
miljömålen är hos medarbetarna i den operativa verksamheten. 

2.6 Metodproblem  
 
Eftersom studien i huvudsak har använt ett aktörssynsätt kan man i vanlig mening inte föra en 
diskussion kring reliabilitet och validitet. Genom ett aktörssynsätt skapas verkligheten 
tillsammans med aktörerna och författarna. De personliga intervjuerna som har genomförts 
bygger på aktörernas uppfattningar och synpunkter vid ett specifikt tillfälle (Denscombe, 2000). I 
dessa typer av intervjuer med aktörssynsättet som ansats behöver då inte intervjuareffekten 
bevakas eftersom att man som författare genom interaktion med aktörerna vill skapa EN bild av 
verkligheten. Dessutom medför sällan personliga intervjuer en objektiv bild. Med det menar 
Denscombe (2000) att om andra forskare hade genomfört samma intervjuer skulle resultatet med 
störst sannolikhet ha blivit annorlunda, vilket även påvisar avsaknaden av reliabilitet.  
 
En enkätundersökning har fördelarna att intervjuareffekten uteblir och känsligare frågor kan 
ställas, eftersom anonymitet kan garanteras. För att undvika låg svarsfrekvens har enkäter delats 
ut på plats, för att säkerställa att enkäterna blev ifyllda. Enkäterna har även utformats tydligt och 
för att inte ge ledande svar, då detta kan vara ett vanligt problem enligt Denscombe (2000). Valet 
av frågor som ingår i en enkät är viktigt att ta ställning till i planeringen av en större studie (Trost, 
2001). Det är även viktigt att utvärdera frågeformuleringarna med syfte att eftersträva ett enkelt 
och vardagligt språk. Detta förhindrar missförstånd och ökar validiteten, d v s att enkäten mäter 
det den är avsedd att mäta (Trost, 2001). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer den teori som ligger till grund för den empiriska studien 
att presenteras. Studien kommer att använda institutionella teorin som 
utgångspunkt för referensramen och utifrån den koppla de andra valda teorierna. 
Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

3.1 Institutionella teorin 
 

”Den institutionella teorin säger att handlingsrepertoaren är begränsad av de 
värderingar och ideologier som råder i ett visst samhälle vid en viss given tid.  Dessa 
värderingar är så förgivettagna att de till och med kan ifrågasättas om den enskilda 
individen är medveten om dem” (Artsberg, 2003, s. 43) 

 
Då hållbarhetsredovisningen fortfarande är i utvecklingsstadiet, finns en hel del frågor kring hur 
hållbarhetsredovisningen bör upprättas. Watts och Zimmerman (1986) och även Deegan (2002) 
belyser problematiken kring att det idag inte finns någon självklar och accepterad teori för att 
tolka redovisningen. Nya krav från samhället ställs på företagen, krav på att hänsyn även ska tas 
till hållbarhetsaspekter i företagets måluppfyllelse. Detta kan förklaras med den institutionella 
teorin som ofta används för att förklara hur nya redovisningsnormer uppkommer (Deegan, 2002). 
 
Redan i slutet av 1800-talet användes institutionell teori i forskning inom ekonomi, politik och 
sociologi (Scott, 2008). Begreppet institution är ett komplext begrepp och kan på ett förenklat 
sätt ses som sociala strukturer som binder samman organisationer. Enligt (Oliver, 1997) är den 
institutionella teorin helt olik ekonomiska och strategiska teorier, som försöker utvärdera och 
förklara huruvida bolags handlingar är rationella och ekonomiskt försvarbara. Den institutionella 
teorin vill betona och förklara om organisationens handlingar är vanemässiga, tillmötesgående, 
socialt definierade och oreflekterade.  
 
Syftet med en hållbarhetsredovisning är att redovisa ansvar gentemot interna och externa 
intressenter samt att mäta och presentera vad företaget gör för att bidra till en hållbar utveckling. 
(GRI. G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2008). Vanemässiga handlingar i organisationen 
kan vara en anledning till varför hållbarhetsredovisningen kan vara svår att nå ut i hela 
verksamheten. Enligt Scott (2008) görs många handlingar för att det är ”så man brukar göra”, 
vilka kan vara svåra att bryta. Han menar vidare att kulturer, sociala strukturer och rutiner 
fungerar som bärare av institutioner.  

3.2 De tre grundpelarna 
 
Det finns tre grundpelare inom den institutionella teorin. Ofta fokuserar forskare på någon av de 
dessa, men Scott (2008) påstår att det är de tre grundpelarna som formar det sociala beteendet 
och att det är samverkan mellan dessa som är det mest intressanta. De tre pelarna används för att 
strukturera och organisera olika faktorer som anses påverka företags handlingsmönster och i 
detta fall tänkbara anledningar till varför det kan finnas svårigheter med att nå ut 
hållbarhetsredovisningens miljöfrågor i hela organisationen.  Bärarna i tabellen nedan uttrycker 
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var institutionerna förekommer; i kulturer och i sociala strukturer som även kan ses som 
relationer och rutiner, dvs. upprepade handlingsmönster.  
 
 

 
Tabell 1. De institutionella pelarnas bärare Scott (2008, s. 52) 

3.2.1 Reglerande pelaren  
 
Den reglerande pelaren har egenskapen att etablera regler för att uppnå kommande handlingar. 
Basen för samtycke, för att godta regler och anpassa sitt beteende till ”vad som är föreskrivet” är 
medel och kausalitet (Scott, 2008). Bristen på lagar och regler inom hållbarhetsredovisningen gör 
dock att företagen själva kan bestämma vilken information som ska redovisas. Risken är därför 
stor att företagen enbart lyfter fram information som är fördelaktig för dem. Idag finns istället 
riktlinjer att följa för företag som väljer att tillämpa hållbarhetsredovisning. Som nämndes i 
bakgrunden är GRI den organisation som idag har tagit fram tydligaste riktlinjer inom området. 
Det kan vara lättare för medarbetarna i verksamheten att anpassa sitt beteende till vad som är 
föreskrivet i handlingarna om skärskilda riktlinjerna är tillämpade. Scott (2008) menar att vid 
behov har institutioner möjlighet att använda tvingande åtgärder. Det krävs även legitimitet för 
att lyckas påtvinga regler och ofta är den tvingande makten legitimerad genom ett normativt 
element som stödjer och begränsar utövandet av makten.  
 
Då den reglerande pelaren enligt Scott (2008) handlar om att implementera regler, få medarbetare 
att följa dessa samt använda sanktioner för att försökta påverka framtida beteenden kan GRI ses 
av koncernen som ett medel för att avgöra i vilken grad en medarbetar i den operativa 
verksamheten har uppnått hållbarhetsredovisningens målsättning. Utifrån den reglerande pelaren 
kan GRI:s riktlinjer användas som ett instrument för att mäta kvalitén i hållbarhetsredovisningen 
(Häckner, 1998). Vidare menar Häckner (1998) att den viktigaste mekanismen för att regler ska 
efterlevas är tvång. Då hållbarhetsredovisningen idag är frivillig så blir riktlinjerna som GRI 
utformat ett sätt för företagen att legitimera sin hållbarhetsredovisning.  
 
Det mesta av kritiken som riktats mot GRI rör det faktum att GRI är frivillig och att 
rapporteringen kan bli selektiv då bolaget inte visar sin totala påverkan då vissa delar av 
rapporteringen kan utebli (MacLean & Rebernak, 2007) De som är kritiska menar på att även om 
bolag blir certifierade enligt GRI så kan rapporteringen ändå vara missvisande. Trots att GRI har 
genomfört en utökning av riktlinjerna och dessutom konstruerat olika nivåer som de olika 

  Reglerande Normativ Kognitiv 
Kultur Regler, lagar Värderingar, 

förväntningar 
Kategorier, typer 

Sociala 
strukturer 

Formella styrsystem, 
förvaltningssystem 

Ledning,  
formell auktoritet 

Strukturell likformighet, 
identiteter 

Rutiner Manualer, 
rutinbeskrivningar 

Likformighet,  
Pliktkänsla 

Handlingsmönster,  
scrips 
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organisationerna kan applicera dessa riktlinjer på är det fortfarande inte standard att använda dess 
utan snarare ett undantag (ibid.).  

3.2.2 Normativa pelaren 
 
I den normativa pelaren ligger fokus på normativa regler som introducerar ett socialt perspektiv. 
Normativa system inkluderar både värderingar och normer (Scott, 2008). Värderingar är 
föreställningar om vad som är önskvärt men även standards som kan användas för att utvärdera 
och bedöma beteenden och prestationer. Normer preciserar hur saker skall utföras och definierar 
vad som är legitima medel för att uppnå mål (ibid.).  
 
Enligt Scott (2008) är värderingar det som önskas och föredras och dessa kan även jämföras och 
värderas i de existerande strukturerna. Olika grupper har olika värderingar och de normativa 
förväntningarna är hur den speciella gruppen borde agera. Det normativa elementet har en 
stabiliserande effekt och det är svårt att ändra normer, vilket kan vara en bakomliggande orsak till 
varför hållbarhetsredovisningen inte i alltid når ut till hela organisationen. Många företag tenderar 
att fokusera alltför mycket på att se bra ut gentemot sina intressenter, när det i själva verket är 
insatserna från medarbetarna som är det väsentliga för att uppnå en hållbar utveckling. 

3.2.3 Kognitiva pelaren 
 
Den kognitiva pelaren anses vara en grundläggande beskrivning av den sociala verkligheten och 
ramar in det som ger värde. Den interna tolkningsprocessen skapas utifrån kulturella ramverk och 
många handlingar görs eftersom det är ”så man brukar göra” (Scott, 2008). Basen för samtycke, 
dvs. varför man godtar vissa saker är för att man tar dem för givet. Det gör man eftersom 
handlandet överresstämmer med den egna referensramen om vad man gör och hur det går till 
(Häckner, 1998). Beteendet legitimeras i kulturen, där värderingar styr vad som anses korrekt och 
bra respektive dåligt (Scott, 2008). Ett exempel kan vara hur pass stark kultur det är kring ämnet 
miljö i företaget och hur det styr handlingar och beteende. Scott (2008) menar även att det krävs 
legitimitet för att en organisation ska kunna bedriva sin verksamhet på ett bra sätt, vilket kommer 
tas upp senare i teorikapitlet.  
 
Scott (2008) lyfter fram att de tre grundpelarna på olika sätt kan skapa legitimitet och acceptans i 
organisationen. Exempel på när stabilitet uppnås är när det finns en överensstämmelse med 
relevanta regler och lagar eller när organisationer följer det kognitiva ramverket. Om det är flera 
auktoritära aktörer som påverkar organisationen med olika normativa krav och kan det vara svårt 
att skapa legitimitet eftersom kraven inte överensstämmer. DiMaggio (1988) menar att 
organisationer är passiva till förändring och att de försöker uppnå stabilitet och legitimitet. 

3.3 Legitimitetsteorin 
 
Ljungdahl (1999) förklarar att legitimitetsteorin klarlägger hur företaget söker godkännande från 
samhället och teorin förklarar därför varför företagen söker acceptans. Legitimitetsteorins kärna 
är att företaget, genom vissa handlingar kan skaffa sig legitimitet. Denna legitimitet riktar sig inte 
enbart till intressenterna utan även till samhället i vilket företaget verkar. För att företaget skall 
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kunna skaffa sig legitimitet från samhället krävs det att företaget handlar utifrån vissa regler, 
normer och värderingar som anger vad som är ”rätt och fel” (Ljungdahl, 1999). Legitimitet från 
det omgivande samhället skapar ett slags mervärde för företaget vilket kan göra företagets 
intressenter mer villiga att ge bidrag till företagets verksamhet. Ett företag som anses legitimt av 
samhället har fått sina handlingar, målsättningar och värderingar accepterade och är ett företag 
som anses göra det som är rätt och riktigt (ibid.). 
 
Lindblom (citerad i Gray, 1996) menar att genom att använda sin makt kan företag välja vad 
intressenterna ska få kännedom av, genom den utåtriktade informationen och på det sättet inverka 
på deras uppfattning om företaget, vilket avser att ge företaget legitimitet (Moir, 2001). En del av 
denna externa kommunikation kan vara hållbarhetsredovisning, där företaget uppvisar sina 
positiva sidor med syftet att legitimera sig mot intressenterna (Gray, 1996). Miljökraven som 
ställs av omgivningen innebär att organisationer måste spela bestämda roller i samhället samt att 
skapa sig och vidhålla en yttre fasad genom sin hållbarhetsredovisning (Moir, 2001). Det 
motsatta synsättet, att se företagen som besittare av makten är att det är intressenterna och 
samhället som ger företaget legitimitet och makt. Denna legitimitet får företagen fortsätta att 
förfoga över så länge de tar sitt ansvar. Ett sätt för företagen att visa att det tar detta ansvar är 
genom att upprätta en hållbarhetsredovisning (ibid.).  
 
Crane och Matten (2007) anser att en annan form av legitimitet är extern kontroll, det vill säga att 
låta konsulter från de större redovisningsbyråerna granska hållbarhetsredovisningarna. Kraven på 
extern kontroll ökar, vilket ger en mer saklig och korrekt redovisning. Det skall dock poängteras 
att marknaden för detta fortfarande är liten, och det är endast få av de stora redovisningsbyråerna 
som har kompetensen att utföra denna typ av kontroll (ibid.). 
 
Legitimitetsbehovet råder inte bara externt, utan även internt mellan chefer och medarbetare. Om 
man har den kognitiva pelaren i fokus riktas uppmärksamheten mot aktörernas referensram, hur 
de skapar mening i det som sker (Häckner, 1998). Genom att skapa en företagskultur som 
genomsyras av ett miljötänk på alla nivåer i organisationen kan man genom den styra vad som 
inom organisationen anses vara bra respektive dåligt beteende (Häckner, 1998). 

3.4 Söndagsteorin och vardagsteorin 
 
Nedanstående teori går med fördel att koppla till den normativa pelaren, då söndags- och 
vardagsteorin möjliggör förklaring till varför det skulle kunna vara så att 
hållbarhetsredovisningens intentioner stannar på chefsnivå, istället för att som önskvärt, att 
miljömålen genomsyrar hela organisationen. 
 
Espoused theory och theory-in-use, på svenska söndagsteorin och vardagsteorin är utvecklade av 
Argyris (1991), och han uttrycker söndagsteorin som att det en person anser är viktigt/väsentligt 
och är vad denne skulle svara vid en förfrågan om vad som är rätt. Vardagsteorin däremot har 
enligt Argyris ingenting att göra med söndagsteorin, utan beskriver istället hur personer handlar 
logiskt, vilket skiljer sig från hur de tror att de handlar.  Bokeno (2003) beskriver teorierna något 
enklare. Skillnaden mellan, söndagsteori och vardagsteori är enligt Bokeno (2003) att det inte 
överensstämmer hur individer tror att de uppför sig och hur de egentligen uppför sig. 
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Söndagsteorin beskriver vad vi säger att vi gör och hur vi tror att vi handlar. Vardagsteorin 
däremot beskriver hur vi egentligen handlar och interagerar utifrån en betraktares perspektiv 
(Bokeno, 2003). 
 
Söndags- och vardagsteorin beskriver det problem som undersöktes empiriskt på sågverken, då 
det antas att det finns skillnader i vad ledningen tror att de lever upp till och vad som faktiskt 
uträttas. O´Hare (1987) menar att människor inte är medvetna om att de agerar emot sin 
söndagsteori, det vill säga att de inte utåt sett motsvarar det de vill förmedla. Istället förmedlar 
folk sina idéer och tror på dem, helt ovetandes om att omgivningen finner dem inkonsekventa. 
Häckner (1998) hävdar att det ofta utvecklas en informell organisationskultur, vid sidan av den 
formella. Då det är insatserna från medarbetarna som är det väsentliga när det gäller att nå upp till 
de mål som dikterats i en hållbarhetsredovisning, gäller det att som Argyris (1991) förespråkar, 
hjälpa de anställda att förstå skillnaden mellan hur de handlar och hur de uppfattas. Vidare menar 
Argyris (1991) att man genom att föra en diskussion och en dialog kan förbättra de anställdas 
agerande så att överensstämmelsen mellan företagets normer och värderingar och de anställdas 
agerande kan bli större. 

3.5 Sammanfattning 

Institutioner är sociala strukturer och dessa är uppbyggda av reglerande, normativa och 
kulturkognitiva element. De institutionella bärarna använder sig av mångsidiga processer för att 
sprida sitt budskap. Scott (2008) redogör för tre typer av bärare; samhällsstrukturer, kulturer och 
rutiner som beskrivs i förhållande till hållbarhetsredovisningen i figuren nedan. 

 
Institutionella teorin 
De tre grundpelarna 

Reglerande 
 
GRI:s  
riktlinjer 

Normativa 
 
Söndags- 
teorin 
 
Vardags- 
teorin 

Kognitiva 
 
Legitimitets- 
teorin 

Figur 3. De institutionella pelarnas bärare applicerat på hållbarhetsredovisningen 
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Tillsammans med aktiviteter och resurser ger institutioner stabilitet och mening till det sociala 
livet och dessa institutioner finns på olika nivåer, från världssystem till lokaliserade interna 
personalrelationer (Scott, 2008). Institutioner reglerar och begränsar individens beteende. Den 
reglerande processen innefattar ett etablerande av regler, konformighet och förstärkning av 
beteenden som är önskvärda i framtiden. Eftersom det inte finns några tydliga lagar och regler 
gällande hållbarhetsredovisningen kan det därför vara svårt för individer att veta hur de ska 
handla i olika situationer. Då hållbarhetsredovisningen är frivillig så blir GRI:s riktlinjer ett sätt 
för företagen att legitimera sin hållbarhetsredovisning. Institutionalisering kan även ske genom 
kognitiva mönster, för-givet-tagna regler, ett gemensamt språk och gemensamma förebilder. Vad 
som är ett lämpligt beteende kommer från omedvetna regler och uppfattningar om verkligheten 
som varje individ har.  

Nya miljökrav från omgivningen skapar osäkerhet och det kan leda till att organisationer härmar 
varandra. Genom hållbarhetsredovisning kan företaget visa upp sina positiva sidor med syftet att 
legitimera sig mot intressenterna. Den normativa pelaren består av normer och värderingar. I den 
normativa pelaren tas hänsyn till roller, det vill säga normativa förväntningar på vad aktörer 
förväntas göra, vilket både kan uppstå formellt eller informellt. Det ligger i linje med vad Bokeno 
(2003) menar, nämligen att söndags- och vardagsteorin beskriver att det kan finns skillnader i vad 
ledningen tror att de lever upp till och vad som faktiskt uträttas.  
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4 EMPIRI 
I detta kapitel återfinns beskrivningar av de valda företagen, samt ett urval av 
den informationen som framkommit vid utförda intervjuer och 
enkätundersökningen. Kapitlet skall tillsammans med teorin ge tillräcklig 
kunskap för att möjliggöra en analys av verkliga förhållanden. 

4.1 Företagsbeskrivningar 
 
All information om SCA och Setra är hämtad från respektive företags års- och 
hållbarhetsredovisning som publicerades år 2008. Informationen om SCA timber i Munksund och 
Rolfs såg i Kalix är hämtad från respektive företags hemsida. I tabellen nedan visas företagens 
viktigaste nyckeltal. Företagsbeskrivningarna börjar med en kort redogörelse på koncernnivå av 
de valda fallstudieobjekten. Därefter följer beskrivningar av de två undersökta sågverken i 
Norrbotten. 
 

 
Tabell 2. En jämförelse av nyckeltal i företagen 

4.2 SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
 
SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, 
ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar utveckling. De utvecklar, 
producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, 
tryckpapper och sågade trävaror i över 90 länder. 

4.2.1 Hållbarhetsredovisning 
 
Enligt SCA:s senaste hållbarhetsredovisning från år 2008: 

 
”För SCA är hållbarhet en integrerad del i verksamheten och i vår strategi 
för tillväxt och värdeskapande. Hållbarhetsarbetet ger förbättrad 
konkurrenskraft och sänkt risknivå.” 

 
För SCA handlar hållbarhet om mycket mer än att leva upp till formella krav. Det är ett 
konkurrensmedel. På SCA ser de hållbarhet som en investering snarare än en kostnad. Det är en 
nyckel till framtida framgångar för företaget. SCA publicerar varje år en separat 

2008 SCA Setra 
Antal anställda 51 999 1400 

Omsättning (Mkr) 110 449 4880 
Resultat efter finansnetto (Mkr) 5598 -377 

GRI-nivå 2008 A Redovisade ej GRI 
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hållbarhetsrapport. Rapporten beskriver miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv på 
SCA:s hållbarhetsarbete, och riktar sig i första hand till en professionell målgrupp med särskilt 
intresse av hållbarhetsfrågor, såsom analytiker, investerare och intresseorganisationer. I rapporten 
tillämpas Global Reporting Initiative (GRI) på A-nivå.  
 
SCA arbetar mot fyra hållbarhetsmål som har utvecklats över en längre tidsperiod. De fyra 
hållbarhetsmål som SCA har valt att fokusera på rör koldioxid, vatten, skog och arbetsvillkor.  
 
 

Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 
Stärkt koldioxidmål 100% kontroll över 

fiberråvara 
Bättre användning av 

vatten 
Uppförandekod 

överallt 
 

Tabell 3. SCA:s fyra hållbarhetsmål 
 
Nytt för i år, 2008 är ett kvantifierat mål för koldioxid. Klimatfrågan är i dag en av de allra 
viktigaste miljöfrågorna. Den är dessutom en av de mest akuta samhällsfrågorna generellt. SCA 
ska minska sina utsläpp av koldioxid från fossila bränslen och från inköpt el och värme i relation 
till produktionsnivån med 20 procent till år 2020 med år 2005 som referensår. 
 
I egenskap av Europas största privata skogsägare har SCA ett speciellt ansvar för skogsbruket. 
Ansvaret slutar dock inte vid den egna skogen utan SCA arbetar för att minimera risken att någon 
färskfiber i produktionen kommer från kontroversiella källor. 
 
Tillgången på rent vatten är en av de viktigaste globala miljöfrågorna. År 2005 etablerade 
koncernen sitt mål för vattenanvändning: att minska förbrukningen med 15 procent och minska 
det organiska innehållet med 30 procent. SCA använder stora mängder vatten i sin produktion 
och inför ny teknik för att rena och återanvända vatten. På så sätt förbättras även vattenkvaliteten 
i närmiljön. 
 
Inom SCA omfattar Uppförandekoden 52 000 anställda över hela världen och är ett stöd i 
koncernens respekt för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och miljöhänsyn. 

4.2.2 SCA Timber Munksund 
 
Sågverket i Munksund utanför Piteå, med 96 anställda är ett av SCA:s sju sågverk i Sverige. 
Munksunds sågverk är ett högeffektivt furusågverk fokuserat på tillverkning av kundanpassat trä 
riktat framför allt till snickeriindustrin. Enligt affärsidén ska de på Sågverket i Munksund 
leverera den bästa mixen av träbaserade produkter, tjänster, kunskap och information till utvalda 
kunder, och visionen är att de ska vara Nordens lönsammaste leverantör av träbaserade produkter 
och konsumentnära trävaror. 
 
De huvudsakliga produkterna är utvecklat trä i form av nedtorkade produkter som används till 
fönster, golv, möbler och limfogstillverkning. De producerar även snickeriämnen med stående 
åldersringar. 
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4.3 Intervjuresultat – SCA Munksund 

4.3.1 Sågverkschefen 
 
Sågverkschefen har arbetet på SCA Munksund sedan år 1991. Miljöansvaret har han delegerat till 
företagets kvalitetsansvariga och har därför i dagsläget ingen delaktighet i företagets miljöarbete. 
Sågverkschefen har en begränsad kännedom angående SCA:s hållbarhetsredovisning, vilket 
gjorde att några av frågorna fick strykas. Den bakomliggande orsaken till att fler företag idag 
arbetar med miljöfrågor anser han beror på att företag vill visa vart de är på väg, samt att man 
värnar om miljön och är ett miljövänligt företag. Han anser att fördelen med att arbeta efter 
samma riktlinjer i hela SCA består i att det automatiskt förs historik över det arbete de utför på de 
olika enheterna, samtidigt som han anser att denne historik även kan vara en nackdel, då 
samhället förändras och nya krav uppstår.  
 
SCA Munksunds viktigaste miljömål är enligt sågverkschefen att minimera företagets transporter 
genom att alltid köra med fulla lastbilar för att på den vägen minska utsläpp. Då sågverket är 
beläget nära ett samhälle tar de hänsyn till bullernivån när de bygger om eller vid inköp av nya 
maskiner. För att motivera de som är ansvariga för företagets transporter har ett bonussystem 
införts på individuell nivå. Enligt honom så arbetar de på SCA Munksund bara efter sina egna 
lokala miljömål. Han förklarar vidare att de på företaget inte talar om miljö som en enskild fråga, 
däremot blir det automatiskt bättre för miljön då de hushåller med råvaror samt arbetar för att 
maximera lastfyllnaden. Dock anser den intervjuade att det snarare är en fråga om 
ekonomistyrning än att uppnå några miljömål. Han uttryckte sig följande: 
 

”Det som är bra ekonomiskt för företaget är också bra för miljön.” 
 
De anställda ute på golvet involveras inte i vilka miljömål företaget ska uppnå, därför finns det 
heller inget missnöje hos dem. Det sker ingen rapportering om vad enheten gör för att uppfylla 
miljömålen och enligt honom är de som genomför kontroller enbart revisorer som kommer på 
årsbasis. 

4.3.2 Produktionsplanerare samt miljö- och kvalitetsansvarig 
 
Den intervjuade personen har varit ansvarig för miljö- och kvalitetsfrågor på SCA Munksund sen 
år 2008 då han tilldelades tjänsten som produktionsplanerare. Innan dess har han varit verksam i 
företaget sedan år 1987. Det framstod tidigt under intervjun att den intervjuade inte vet vad en 
hållbarhetsredovisning innebär, då begreppet fick förklaras vid första frågan. Han uttryckte sig 
följande: 
 

”Jag antar att hållbarhetsredovisningen måste ha funnits i företaget så länge 
kravet på att ha en kom.” 

 
Den intervjuade hade endast begränsad kännedom om SCA:s hållbarhetsredovisning och han har 
därför ingen kunskap om hur länge företaget upprättat en, vilka riktlinjer som följs och vad 
motiven kan tänkas ligga bakom upprättandet. Däremot belyser den intervjuade att anläggningen 
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är certifierade enligt ISO 14000 som är ett miljöcertifikat. Motiven till varför enheten arbetar med 
miljöfrågor är att kraven på yttre och inre miljö ökar både från både kommunen och staten, men 
även från andra intressenter, exempelvis IKEA. Enhetens viktigaste miljömål är enligt 
miljöansvarige lastfyllnad, vilket innebär att enheten alltid strävar efter att optimera mängden i 
lastbilarna. Målen följs upp veckovis inom enheten, men behöver ej rapporteras till ledningen 
Stockholm.  
 
Vid intervjun uppmanades han att beskriva en situation då enheten arbetar med att uppfylla 
miljömålen och då nämner han två faktorer som är viktiga för enheten; arbetsmiljö och yttre 
miljö. Angående arbetsmiljö är målet noll olyckor och olycksfall ska rapporteras för att sedan 
utredas. Gällande yttre miljön görs buller- och utsläppsmätningar och även vattenprover skickas 
in. De är noggranna med städning på området och oljeutsläpp dokumenteras. Om nya kemikalier 
införs ska detta rapporteras till kemikalieverket. Han berättar även att miljöverket kommer in 
med ojämna mellanrum för att diskutera miljökraven. Enheten arbetar inte för att involvera de 
anställda på golvet angående miljöfrågorna, därför sker heller inget motstånd eller missnöjde från 
dem. Han förklarar att miljömålen uppfylls naturligt i arbetsvardagen och att speciella 
handlingsplaner utformas. 
 
Utifrån intervjun framgår det att det finns limiterad samverkan rörande miljömålen med 
ledningen i Stockholm, därför ställs heller inga krav från Stockholm utan ansvaret och 
upprättandet av miljömål sker på eget ansvar inom enheten i Munksund.   

4.3.3 Medarbetarna 
 
Efter att ha sammanställt enkätundersökningen som delades ut bland de anställda, kan det 
konstateras att de flesta anställda på SCA Munksund anser att det är mycket viktigt att företaget 
tar hänsyn till miljöfrågor. Det finns dock undantagsfall där de anställda inte anser att det är 
viktigt över huvud taget. För mer specifik data från enkätunderökningen finns diagram att se över 
vardera fråga i bilaga E. Enligt enkätundersökningen har de anställda ingen kännedom om vad 
som står i SCA:s hållbarhetsredovisning. Däremot anser de flesta att miljöfrågor i viss 
utsträckningen är en del av det dagliga arbetet. Vidare tycker de att ledningen involvera 
medarbetarna i företagets miljömål i en mycket liten utsträckning. Dessutom värdesätter 
medarbetarna inte heller sina egna insatser högt vad gäller företagets miljömålsuppfyllelse. 
Majoriteten vet inte vad SCA Munksunds viktigaste miljömål är och därför valde de flesta att 
lämna sista frågan blankt. Undersökningen fick dock någon enstaka gissning på skogsvård samt 
energieffektivitet som SCA Munksunds viktigaste miljömål. 

4.4 Setra 
 
Setra, Sveriges största träindustriföretag, erbjuder träbaserade produkter och lösningar till 
bygghandel och industriella kunder. Kunderna finns i Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt 
Japan. Genom effektiva flöden, och i nära samarbeta med kunderna, driver Setra utvecklingen för 
stärkt konkurrenskraft. Setras vision är att arbeta globalt och vara en prioriterad partner för de 
mest krävande kunderna inom bygghandel och industri. Setra ska vara känt som en drivande kraft 
i utvecklingen av en ökad träanvändning och därmed bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
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4.4.1 Miljöpolicy 
 
Setra har inte upprättat någon hållbarhetsredovisning, istället låter de miljöarbetet vara en 
integrerad del i den operativa verksamheten och utgår ifrån koncernens miljöpolicy. Målet med 
miljöarbetet är att uppnå ständiga förbättringar och förebygga miljöföroreningar. Det dagliga 
miljöarbetet sker lokalt på produktionsanläggningarna efter både övergripande centrala och lokalt 
utformade miljömål. Exempel på miljöarbete som drivs och följs upp lokalt är aktiviteter för att 
minska elförbrukningen, förbrukningen av fossila drivmedel, avfallsmängder, bullernivåer, damm 
och utsläpp av föroreningar till luft och vatten. 
 
Setra vill bidra till en hållbar utveckling genom att vara en drivande kraft för ökad användning av 
det förnybara byggmaterialet trä. Ur klimatsynpunkt är det bättre att bygga i trä, och ersätta 
material som stål och betong, eftersom trä är förnybart och ger en direkt och under lång tid 
bestående effekt på utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid.  
 
På Setras hemsida, den 18:e maj 2009 kunde man läsa att: 
 

”Setras löpande miljöarbete är en integrerad del i den operativa verksamheten 
och utgår ifrån koncernens miljöpolicy. Det dagliga miljöarbetet sker lokalt på 
produktionsanläggningarna efter både övergripande centrala och lokalt 
utformade miljömål.” 

4.4.2 Rolfs såg  

Rolfs såg i Kalix grundades år 1921 och säger sig vara ett av Sveriges modernaste sågverk. Rolfs 
såg och dess 85 anställda förvärvades av Setra i december 2006. Verksamhet består av sågverk 
och hyvleri och har en affärsidé som bygger på att med gedigna fackkunskaper förädla 
kvalitetsvirke av den förstklassiga råvara som växer i Kalix grannskap. Förutom 
trävaruförsäljningen består försäljningen av råvaror, massaved samt biprodukter såsom bark, flis, 
spån och briketter.  

4.5 Intervjuresultat – Rolfs såg 

4.5.1 Verksamhetschefen 
 
Verksamhetschefen har arbetat på företaget i snart 30 år och tillhör familjen som startade Rolfs 
såg på 1920-talet. Han har delegerat miljöansvaret men sitter med på möten. Vidare förklarar han 
att kraven på miljöarbetet har ökat successivt de senaste tio åren och att kraven blir hårdare för 
varje år som går. Han anser att det är viktigt att gemene man blir mer medveten om hur vi 
påverkar miljön. De bakomliggande motiven till varför företaget arbetar med miljöfrågor anser 
han kommer utifrån, från externa intressenter så som kommunen, men han framhåller att det även 
är viktigt att vara ett föredöme för de anställda.  Han menar att anläggningen inte kan 
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”halvslarva” längre utan i dagsläget har de ordning och reda på saker. Som ett exempel förklarade 
han hur de tar vara på all olja för att motverka all spill. 
 
Att Rolfs såg följer Setras miljöpolicydokument är han enbart positiv till. Vidare anser han att det 
är bra att det finns ett enhetligt dokument så att det som behöver genomföras verkligen blir 
uträttat. Den intervjuade ser det även som en fördel att alla i koncernen har samma riktlinjer, det 
skapar en enhetlighet i hela verksamheten. Han hävdar även att det inte resulterade i några större 
förändringar angående miljöfrågorna sedan Rolf såg blev en del av Setra. Enligt honom är de 
anställda i den operativa verksamheten en del av miljöarbetet på så sätt att de alla gör sitt arbete, 
exempelvis genom sopsortering eller att de använder maskinerna på rätt sätt, men menar att: 
 

”De anställda ute i den operativa verksamheten har inte någon kännedom om 
att det finns något miljöpolicydokument.” 

 
Han anser dock att detta inte är något som hindrar att de i verksamheten trots allt kan uppfylla de 
uppsatta miljömålen i dokumentet.  Han framhåller att det räcker med att ledningen tar del av 
miljöpolicyn och att verksamheten inte är i behov av mer utbildning gällande miljömålen till de 
anställda. Vidare menar han att det brukar vara en aning gnäll i början när de inför nya rutiner, 
men att det snabbt går över. Han förklarar att idag sker miljöarbetet naturligt då miljön är något 
som varit i fokus i så pass många år i företaget. Rolf sågs viktigaste miljömål enligt 
verksamhetschefen är förbättring av oljehantering, att skogen sköts på rätt sätt gällande 
avverkning och återplantering samt att impregneringen sker i ett slutet system. De använder 
numer även vatten för att kyla maskinerna istället för olja, dessutom återvinner verksamheten allt 
material. 

4.5.2 Underhållschefen 
 
Underhållschefen är miljöansvarig på Rolfs såg, en uppgift han har besuttit i fem år. Han har varit 
verksam i företaget sedan år 1991.  Enligt honom har Rolfs såg arbetat med miljöfrågor så länge 
som han har arbetat i företaget. Varje år skickar de en SMP-rapport angående anläggningens 
miljöarbete till Naturvårdsverket. Det sker dock ingen rapportering till Setrakoncernen gällande 
miljöarbetet på grund av att de är för nya inom koncernen. Han berättar däremot att det kommer 
oberoende certifieringskontrollanter med ojämna mellanrum.  De bakomliggande motiven till 
varför företaget sysslar med miljöarbete anser han komma utifrån, både från myndigheter och 
från inköpare. Gällande medarbetarnas del i miljöarbetet tror han att de anställa själva inte vill 
”skita ner”, men menar att det är först när det ställs krav som det efterföljs. Den intervjuade ser 
egentligen varken för- eller nackdelar med att arbeta efter ett miljöpolicydokument och förklarar 
att: 
 

”Miljöpolicyn är mest tomma ord och att det är det dagliga arbetet 
som gör någon skillnad.”  

 
Han har inte heller iakttagit någon förändring beträffande miljöarbetet sedan de blev en del av 
Setra. Rolfs sågs viktigaste miljömål anser han är att vidareförädla virket, vilket i sin tur leder till 
att det förbrukas mindre skog. Han lyfter även fram att det är viktigt att vårda skogen och att 
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minska energiförbrukningen.  I ett försök att minska dieselanvändningen investerades det nya 
truckar i verksamheten, dock visade det sig att de nya truckarna drog mer diesel, men han menar 
att det var en god tanke. 
 
Vidare anser han att Rolfs såg lyckats bra med att göra miljötänket till en del av vardagen. Han 
hävdar att de anställda är duktiga på att t.ex. sortera sopor och att inte slösa på material och 
energi i onödan. Han upplever inget motstånd bland de anställda, dock upplever han att 
verksamheten ibland har svårt att förstå innebörden i vissa restriktioner, som exempelvis nämner 
han att de bara får vattna timret under en viss tid. 

4.5.3 Medarbetarna 
 
Efter att ha sammanställt enkätundersökningen som delades ut bland de anställda kan det 
konstateras att hälften av respondenterna anser att det är mycket viktigt att företaget tar hänsyn 
till miljöfrågor. För mer exakt data från enkätunderökningen finns sammanställda diagram att se 
över vardera fråga i bilaga F. Undersökningen visade att medarbetarna har liten eller ingen 
kännedom om vad som står i Setras miljöpolicydokument. De flesta respondenterna anser att 
miljöfrågor är en del av det dagliga arbetet, och nästan alla respondenter som svarat tycker att 
ledningen inte involverar dem i företagets miljömål. Det råder även skilda åsikter angående hur 
viktig den egna insatsen är för att uppnå företagets uppställda miljömål, inga generella slutsatser 
kunde dras gällande den frågan då svaren var så pass utspridda. Ingen som svarat på enkäten har 
kunnat pricka in vilka som är Rolfs sågs viktigaste miljömål. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet analyseras och kopplas ihop med 
den teoretiska referensramen som presenterades under kapitel tre. Kapitlet börjar 
med att analysera fallstudieobjekten var för sig för att avslutningsvis presentera de 
skillnader och likheter som påträffades. 

5.1 SCA Munksund 

Det framgår tydligt i SCA:s hållbarhetsredovisning att det är viktigt att hela verksamheten är en 
del av den hållbara utveckling som SCA arbetar för att uppnå. Ute på SCA:s sågverk i Munksund 
framgick det tydligt utifrån empirins resultat att SCA:s hållbarhetsredovisning inte har nått hela 
vägen ut i verksamheten, i detta fall inte till SCA:s sågverk beläget i Norrlands skogar. 

Både sågverkschefen, miljöansvarige samt medarbetarna på golvet har begränsad kännedom om 
SCA:s hållbarhetsredovisning. Det ligger i linje med vad Bokeno (2003) menar, nämligen att 
söndags- och vardagsteorin beskriver att det kan finns skillnader i vad koncernen tror att de lever 
upp till och vad som faktiskt uppfattas och uträttas. I de tre pelarna belyser Scott (2008) olika 
faktorer som anses påverka företags handlingsmönster, vilka tänkbara anledningar som kan 
tänkas ligga bakom svårigheterna med att nå ut hållbarhetsredovisningens miljöfrågor i hela 
verksamheten. En väsentlig faktor som studien vill belysa är att ledningen inom SCA på 
Munksund inte arbetar med att involvera sina medarbetare i enhetens miljömål. En anledning till 
varför ledningen agerar på detta sätt kan tänkas vara att det kan vara svårt att bryta vanemässiga 
handlingar, enligt Scott (2008) skapas den interna tolkningsprocessen utifrån kulturella ramverk 
och många handlingar görs eftersom det är ”så man brukar göra”. Dessa handlingar kan vara 
svåra att bryta och det kan tänkas vara en anledning till varför ledningen istället har valt att ta den 
lätta vägen, genom att låta bli att involvera de anställda i miljöfrågorna. Istället väljer ledningen 
att förklara att de anställda är en del av miljöarbetet på så sätt att alla gör sitt arbete. 
 
Då SCA:s hållbarhetsredovisning är främmande för anläggningen i Munksund är behovet att 
legitimera sig för staten, kommunen samt övriga intressenter gällande miljöfrågor stort då kraven 
på yttre och inre miljö ökar enligt sektionschefens egen utsago. Anläggningen är miljöcertifierad 
enligt ISO 14001, vilket är ett handlingssätt som visar att enheten tar ansvar gentemot sin 
omgivning, detta visar att en miljömedvetenhet finns inom sågverket. Granskningen av 
enkätundersökningens resultat påvisar att värderingar kring miljö finns i anläggningen då 
medarbetarna tydligt visar att miljöfrågor inom företaget är vikigt, däremot finns ingen kännedom 
om de specifika miljömål Munksund eftersträvar efter att upprätta. Scott (2008) menar att det 
normativa elementet har en stabiliserande effekt och det är svårt att ändra normer som finns 
rotade i verksamheten, detta kan vara en bakomliggande orsak till varför 
hållbarhetsredovisningen inte i alltid når ut till hela verksamheten. 
 
SCA Munksund arbetar endast med lokalt uppsatta miljömål, där det viktigaste målet enligt båda 
cheferna är att optimera mängden i lastbilarna för att minska koldioxidutsläppen. Detta går i 
enlighet med ett av de fyra miljömålen uppsatta i SCA:s hållbarhetsredovisning. Resultatet från 
empirin visar däremot att endast begränsad samverkan sker genom rapportering till koncernen i 
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Stockholm angående hur pass väl miljömålen uppfylls. Då den reglerande pelaren enligt Scott 
(2008) handlar om att implementera regler, få medarbetare att följa dessa samt att använda 
sanktioner för att försöka påverka framtida beteenden kan avsaknaden av rapportering från 
anläggningen i Munksund till Stockholm göra att det blir svårt att avgöra i vilken grad 
medarbetarna i den operativa verksamheten har uppfyllt hållbarhetsredovisningens målsättning.  
 
Då ingen av de intervjuade cheferna på anläggningen i Munksund har kännedom om SCA:s 
hållbarhetsredovisning fanns heller ingen vetskap om att SCA:s hållbarhetsredovisning är GRI 
granskad. Därför kan ingen analys göras angående hur anläggningen på Munksund påverkas av 
att SCA använder sig av GRIs riktlinjer. Tänkbara orsaker till varför sågverket i Munksund inte 
har fått kännedom om GRIs riktlinjer kan förklaras genom MacLean och Rebernaks (2007) teori 
där kritik har riktats mot GRI som rör det faktum att GRI är frivillig och att rapporteringen kan 
bli selektiv då bolaget inte visar sin totala påverkan då vissa delar av rapporteringen kan utebli.   

5.2 Rolfs såg 
 
Enligt Setras miljöpolicy framgår det tydligt att hela verksamheten skall genomsyras av de 
miljömål som upprättats. Vid besöket på Setras anläggning i Kalix visade det sig att 
verksamhetschefen så väl som driftschefen och tillika miljöansvariga på Rolfs såg, hade god 
kännedom om vad som står skrivet i Setras miljöpolicydokument. Verksamhetschefen ser det 
som en fördel att alla i koncernen arbetar enhetligt för att uppnå samma miljömål, han menar att 
ett enhetligt dokument bidrar till att det som ska genomföras verkligen blir gjort. Även 
miljöansvariga är av åsikten att det är först när det ställs krav, som det som ska göras verkligen 
blir gjort, vilket ligger i linje med Häckners (1998) åsikt att den viktigaste mekanismen för att 
regler ska efterföljas är tvång. I den reglerande pelaren redogör Scott (2008) för att etableringen 
av regler är essentiell för att uppnå kommande handlingar och för att påverka framtida 
beteenden. Utifrån respondenternas svar framgick det tydligt att företaget har arbetat med 
miljöfrågor i många år och att det inte har blivit någon skillnad i hur de arbetar miljöfrågor sedan 
Rolfs såg blev en del av Setrakoncernen.  
 
Medarbetarna i den operativa verksamheten har däremot ingen eller svag kunskap om vad som 
står i Setras miljöpolicydokument. Detta är enligt verksamhetschefen inte något som hindrar de 
anställda från att uppnå koncernens miljömål, då de anställda automatiskt hjälper till att uppfylla 
miljömålen genom sitt dagliga arbete, han ger som exempel användandet av maskiner på rätt sätt 
samt att alla anställda på Rolfs såg sopsorterar. Miljöansvarige framhåller även han att företagets 
anställda är duktiga på att sortera sopor och att de inte slösar på material eller energi i onödan. 
 
Det faktum att de anställda är delaktiga i att uppfylla miljömålen, och att arbetsplatsen 
genomsyras av en vilja om att värna om miljön tyder på Rolfs såg är på god väg i arbetat med att 
förankra Setras miljöpolicy. Enkätundersökningen visade även den på att de anställda på Rolfs 
såg anser att det är mycket viktigt att företaget arbetar med miljöfrågor. Den kognitiva pelaren 
skildrar hur stark kultur kring ämnet miljö i företag styr handlingar och beteenden (Scott, 2008). 
Då miljö har varit en viktig fråga på Rolfs såg de senaste tio åren har det byggts upp en stark 
kultur där alla gör vad de ska för att bevara miljön. Rolfs såg har i och med det uppnått det Scott 
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(2008) belyser i den normativa pelaren, att det är insatserna och värderingarna från medarbetarna 
som är det betydelsefulla för att uppnå en hållbar utveckling. 
 
Verksamhetschefen uttryckte att motiven för företaget att arbeta med miljöfrågor kommer från 
externa intressenter såsom kommunen. Legitimitetsteorin klarlägger hur företaget söker 
godkännande från samhället och teorin förklarar därför varför företagen söker acceptans 
(Ljungdahl, 1999). Rolfs såg söker legitimitet från det omgivande samhället för att kunna skapa 
mervärde för företaget, vilket kan göra företagets intressenter mer villiga att ge bidrag till 
företagets verksamhet (ibid.). Moir (2001) menar att miljökraven som samhället ställer på 
organisationer idag, innebär att de måste kunna visa upp en bra fasad utåt, vilken kan skapas 
genom att upprätta en miljöpolicy såsom Setra har gjort.  
 
Ett annat motiv bakom upprättandet av en miljöpolicy anser verksamhetschefen är att det är av 
stor vikt att vara ett föredöme för sina anställda gällande miljöfrågor. Detta påstående stöds av 
Häckner (1998) som anser att legitimitetsbehovet inte bara råder externt, utan även mellan chefer 
och medarbetare. Vidare hävdar Häckner (1998) att genom att skapa en företagskultur som 
genomsyras av ett miljötänk på alla nivåer i organisationen kan styra vad som inom 
organisationen anses vara bra respektive dåligt beteende. 

5.3 Jämförelse av SCA Munksund och Rolfs såg 
 
Då studiens syfte har varit att undersöka och jämföra hur sågverk i Norrbotten arbetar med sin 
hållbarhetsredovisning/ miljöpolicy kommer därför de skillnader och likheter som har påträffats 
vid granskningen av empiriresultaten att presenteras i de två efterföljande avsnitt. 

5.3.1 Likheter 
 
Det påträffades många likheter vid granskningen av empiriresultaten från SCA Munksund och 
Rolfs såg. Värt att nämna åter igen innan studien går in på att analysera de väsentliga likheterna 
är att båda anläggningarna i sig är mycket likartade, då det är fråga om två jämnstora sågverk i 
Norrbotten som enligt hemsidornas egna utsagor ligger i framkant med sitt miljöarbete och värnar 
om miljön. Båda företagen har en miljöansvarig och de bakomliggande motiven till varför 
enheterna arbetar med miljöfrågor är snarlika, det handlar om att legitimera sig gentemot sin 
omgivning, då båda anläggningarna är överens om att kraven utifrån ökar. Enligt Scott (2008) 
skapas legitimitet genom att följa lagar och regler som är förskrivna och om dessa inte följs kan 
det leda till påföljder för företaget. Sådana påföljder kan tänkas vara att medarbetarna i båda 
företagen inte har någon kännedom om vilka som är de viktigaste miljömålen. Sågverket i 
Munksund och Rolfs såg borde arbeta i högre grad med att informera och motivera de anställda 
om företagens viktigaste miljöfrågor eftersom viljan och intresset ändå verkas finnas där. Scott 
(2008) är inne på samma spår då han menar att det kan vara nödvändigt att införa sanktioner, 
belöningar eller bestraffningar, i syfte om att påverka framtida beteenden. 
 
En väsentlig bidragande faktor till varför förankringen av koncernens upprättade miljömål inte 
når ut till hela verksamheten i respektive företag kan tänkas vara den dåliga rapporteringen. I 
Munksund sker ingen rapportering alls till koncernen i Stockholm och enligt Rolfs såg är de för 
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nya i Setras verksamhet för att behöva göra någon rapportering. Söndags- och vardagsteorin 
möjliggör en förklaring till varför det skulle kunna vara så att hållbarhetsredovisningens 
intentioner stannar på chefsnivå. Då det är insatserna från medarbetarna som är det väsentliga när 
det gäller att uppnå de mål som dikterats i en hållbarhetsredovisning/miljöpolicydokumenten, 
gäller det att som Argyris (1991) förespråkar, hjälpa huvudkontoren i Stockholm att förstå 
skillnaden mellan hur de handlar och hur de uppfattas. Vidare menar Argyris (1991) att man 
genom att föra en diskussion och en dialog, i detta fall någon form av rapportering, kan förbättra 
de anställdas agerande så att överensstämmelsen mellan företagets miljömål och de anställdas 
agerande kan bli större. 
 
En annan orsak till att det finns svårigheter med förankringen av miljömålen upprättade i 
hållbarhetsredovisningen kan vara bristen på lagar och regler gällande om hur en 
hållbarhetsredovisning ska tillämpas, vilket gör att företagen själva kan bestämma hur och vilken 
information som ska redovisas.  

5.3.2 Skillnader 
 
Den stora skillnaden mellan de valda fallstudieobjekten, är hur koncernerna har valt att presentera 
sina miljömål. SCA har upprättat en hållbarhetsredovisning, som är en komplex rapport, vilken 
närmast kan liknas vid en årsredovisning. Under de intervjuer som genomfördes med personer i 
chefsposition på SCA:s anläggning i Munksund, blev det tydligt att cheferna inte hade någon 
kännedom om att SCA varje år upprättar en hållbarhetsredovisning. Utan kännedom om 
rapporten eller vad som står i den, blir det svårt för miljöansvariga att förankra den i 
verksamheten. Den reglerande pelaren (Scott, 2008) beskriver hur förankring av rättesnören bör 
bli att bli verklighet för att kunna påverka framtida beteenden. Scott (2008) menar att utan några 
tydliga lagar och regler gällande hur de olika anläggningarna ska arbeta med 
hållbarhetsredovisningen är det svårt för individerna, i det här fallet cheferna i Munksund att veta 
hur de ska göra för att förankra de i hållbarhetsredovisningen uppställda miljömål. Det 
förekommer idag ingen rapportering, vilket gör det omöjligt för de på SCA:s huvudkontor att ta 
del av hur de på SCA i Munksund arbetar för att uppnå miljömålen.  
 
På Setras anläggning i Kalix, Rolfs såg, hade både verksamhets- och driftschefen vetskap om att 
Setra har ett miljöpolicydokument och vad detta behandlar. Miljöpolicyn fick de ta del av via 
mail, och ingen uppföljning av hur de ska arbeta för att uppnå målen har utförts sedan de erhöll 
mailet. På Rolfs såg har de emellertid arbetat med miljöfrågor i många år, och miljömålen i 
Setras miljöpolicydokument är mål de har arbetat mot redan innan de blev en Setraanläggning.  
 
En anledning till att cheferna på Rolfs såg har bättre kännedom gällande koncernens miljömål än 
vad cheferna i Munksund har, kan tänkas vara skillnaden i dokumentens utformning. 
Hållbarhetsredovisningen är som nämnts ovan en mer omfattande rapport än ett 
miljöpolicydokument. Det borde vara upp till respektive huvudkontor i Stockholm att presentera 
de miljömål som de vill att deras anläggningar ska uppnå, på ett sådant sätt att cheferna på 
anläggningarna har en möjlighet att ta dem till sig. Koncernens miljömål kommer inte att kunna 
förankras i hela verksamheten om miljömålen stannar på chefsnivå.  
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Ytterliggare en viktig skillnad som påträffades i empirin var hur medarbetarna i den operativa 
verksamheten på respektive fallstudieobjekt, deltog i det dagliga arbetat med att uppnå företagens 
miljömål. Miljöansvariga på Rolfs såg var av åsikten att det är det dagliga arbetet ute i den 
operativa verksamheten som kan göra någon skillnad för miljön. Enligt honom är de anställda 
duktiga på att exempelvis sortera sopor och att inte slösa på material och energi i onödan. På 
Rolfs såg har man arbetat med miljöfrågor under så pass många år att det har blivit en del av 
vardagen. I enlighet med den kognitiva pelaren styrs ”det man gör” utav kultur, på Rolfs såg har 
det mångåriga arbetet med miljöfrågor givit resultat, och en kultur har uppstått där miljön är i 
fokus utan att den behöver diskuteras varje dag (Scott, 2008). 
 
De empiriska resultaten indikerar på att SCA:s anläggning i Munksund alltjämt inte har lyckats 
skapa en kultur där miljöfrågor premieras. Det framgick tydligt att de anställda i den operativa 
enheten inte arbetade med miljöns bästa för sina ögon. Det faktum att det finns skillnader mellan 
de undersökta företagen kan bero på att det ena företaget, Rolfs såg, har arbetat med miljöfrågor 
under en längre tid. Miljöansvariga på Rolfs såg hade dessutom haft sin position betydligt längre 
än miljöansvariga på SCA Munksund. Det krävs ett engagemang hos den person på företaget som 
får ansvaret över att miljömålen förankras, det måste vara rätt man eller kvinna på den positionen 
så att miljöfrågorna får den betydelse som faktiskt framgår i respektive 
hållbarhetsredovisning/miljöpolicydokument. Vill SCA och Setra att deras miljömål ska bli 
förankrade i hela verksamheten måste de bli bättre på att följa upp hur deras anläggningar arbetar 
för att uppnå målen. 
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, vilket anknyter till syftet och 
forskningsfrågan. Vidare förs en diskussion kring förbättringsförlag gällande 
förankring av hållbarhetsredovisningar.    

 
Studiens syfte har varit att undersöka och jämföra hur sågverk i Norrbotten arbetar med sin 
hållbarhetsredovisning/ miljöpolicy för att därefter undersöka hur väl miljömålen förankras i hela 
verksamheten från koncernnivå ner i den operativa verksamheten. 
 
För att undersöka hur väl miljömålen är förankrade utfördes intervjuer samt enkätundersökningar 
på de två utvalda fallstudieobjekten. Forskningsfrågan som introducerades i inledningen är 
följande:  
 

– Vilka faktorer kan påverka förankringen av hållbarhetsredovisningens 
miljödimension i den operativa verksamheten hos koncernstyrda sågverk? 

 
Studiens reslutat indikerar på att de undersökta företagen inte har lyckats fullt ut med att förankra 
koncernens miljömål till hela den operativa verksamheten. Medarbetarna i den operativa 
verksamheten hade ingen kännedom om att deras arbetsplatser har en upprättad 
hållbarhetsredovisning/miljöpolicy, och det var inte heller någon av medarbetarna som visste 
vilka företagets viktigaste miljömål var. Resultaten från empirin antyder även på att det krävs 
kultur i företaget där miljöfrågor premieras för att en förankring av miljömålen ska fungera 
bättre. För att stärka kulturen kring miljön är det viktigt att ledningen uppmuntrar och motiverar 
sina anställda.  
 
Vidare indikerar studiens resultat på att en hållbarhetsredovisning är svårare att förankra i 
verksamheten än ett miljöpolicydokument. En av orsakerna till att det är problematiskt att 
förankra hållbarhetsredovisningar skulle kunna vara att dokumentet är för komplext för flertalet 
medarbetare. Även bristande kommunikation mellan ledning och anställda i den operativa 
verksamheten kan leda till att medarbetarengagemanget kan bli bristfälligt.  
 
Av den genomförda studien framgick det även att det i dagsläget inte finns något tvång på att 
koncernens anläggningar kontinuerligt rapporterar hur arbetet med att uppfylla miljömålen 
framskrider. Utan feedback från anläggningarna blir det omöjligt för dem som upprättar 
hållbarhetsredovisningen att veta hur de ligger till gällande uppfyllandet av de uppsatta målen.  
 
Det saknas idag regler om hur en hållbarhetsredovisning ska upprättas, vilket innebär att 
företagen kan använda sin hållbarhetsredovisning som en reklambroschyr i syfte att visa sig 
duktiga för sina intressenter. Granskning av en oberoende part är en tjänst som 
redovisningsbyråerna såväl som andra organisationer idag erbjuder och är en åtgärd som antas 
öka hållbarhetsredovisningens kvalité och trovärdighet. Ett av studiens fallstudieobjekt är 
granskade av den globalt erkända organisationen Global Reporing Index. Att de var externt 
granskade var dock inte något som märktes när det gällde hållbarhetsredovisningens förankring 
ute i den operativa verksamheten. Vill koncernen att deras uppsatta miljömål ska bli förankrade 
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borde de istället göra stickprover på sina anläggningar för att kontrollera att miljömålen har nått 
ut till alla anställda på företaget. 
 
Hållbarhetsredovisningar och miljöpolicys är idag välkända begrepp runtom i världen, och det är 
därför av största vikt att rapporter som utförs på koncernnivå följs i alla avdelningskontor, oavsett 
lokala lagar och regler. Genom att utföra stickprov kan koncernföretagen kontrollera att 
underavdelningarna uppfyller koncernens miljöstandard. På så sätt kan man mäta viljan hos 
företagen att skapa och leva upp till sin miljöprofil. Det blir svårt för en VD och styrelse att 
uppnå de uppställda miljömålen om inte alla inom företaget arbetar för att nå dem. Ytterligare en 
faktor som gör det viktigt för företagen att se till att hållbarhetsredovisningen/miljöpolicyn 
förankras ner i hela den operativa verksamheten är transparensen i dagens samhälle. Gör man inte 
det man säger att man gör, är risken stor att sanningen kommer att uppdagas. 
 
Tankar som väcktes redan i problemdiskussion om att företag använder hållbarhetsredovisning 
mer som ett konkurrensmedel istället för att visa miljömässiga framgångar har inte frångåtts 
under studiens gång. De empiriska resultaten stöder detta påstående och antyder att 
hållbarhetsredovisning är en form av ett konkurrensmedel snarare än en rapport som visar hur 
företaget faktiskt arbetar med miljöfrågor i sin operativa verksamhet .  Även bristen på lagar och 
regler gällande om hur en hållbarhetsredovisning ska tillämpas gör att företagen själva kan 
bestämma hur och vilken information som ska redovisas. Vilket i sin tur kan leda till att företag 
fokuserar allt för mycket på att använda hållbarhetsredovisningen som ett konkurrensmedel och 
glömmer bort det väsentliga, att det är medarbetarnas prestationer som har betydelse för att skapa 
ett så miljövänligt företag som möjligt. 
 
I framtiden kommer förmodligen hållbarhetsredovisning bli ett krav och då kommer miljöarbetet 
i företaget bli en form av överlevnad, vilket leder till att de företag som inte väljer att se till 
miljön kommer att slås ut från marknaden. Även det allmänna miljöintresset kommer troligen att 
fortsätta öka vilket troligen kommer att leda till att företag i förlängningen blir allt mer präglade 
av miljödebatten och måste rätta sig till samhällets krav. 
 
Med dessa resultat som utgångspunkt har det utarbetats ett antal förbättringsförslag. 
 

- Önskvärt vore om medarbetarna på alla positioner inom företaget anser att de delar 
ansvaret för att miljömålen uppnås. Alla anställda borde ha kännedom om vad de skall 
göra, för att i sitt arbete kunna agera så miljövänligt som möjligt. Ska 
hållbarhetsredovisnings/miljöpolicyns mål kunna infrias är det viktigt att miljöarbetet 
utförs på alla nivåer inom företagen, inte bara på ledningsnivå. Detta är inte minst något 
som krävs om företagen vill uppfattas som genuint engagerade i miljöfrågor. Utbildning 
inom miljöområdet samt tydligt utgivna instruktioner är en bra grund för att medarbetarna 
ska få en bättre kännedom om miljömålen och för att företaget ska uppnå miljömålen 
bättre. 

 
- Koncernen kan exempelvis upprätta belöningar till den anläggning som uppfyllt 

miljömålen bäst, detta för att öka engagemanget och medvetenhet. På lokalnivå kan 
ledningen be sina medarbetare att komma med förbättringsförslag för att involvera och 
öka medvetenheten kring miljön.  
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- Det viktiga för ledningen borde istället vara att skapa ett allmänt intresse för miljöfrågor 

och informera dem vad som är nödvändigt för att de tillsammans ska kunna uppnå 
företagets miljömål. Ett sätt kan vara att genomföra utbildningsdagar inom miljöområdet, 
och med den informationen som grund skall medarbetarna i den operativa verksamheten 
kunna sköta sitt arbeta och samtidigt hjälpa till att uppfylla miljömålen. 

 
- Det borde därför införas obligatoriskt rapportering från koncernens alla anläggningar. 

Rapporteringar bör ske minst på årsbasis, men optimalt vore om det skickades en rapport 
varje månad. 
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7 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 
Uppsatsen behandlar ett aktuellt ämne där det ständigt sker förändringar, och där 

det finns otaliga variabler att fördjupa sig i. Vi anser att det har varit mycket intressant och 
givande att skriva denna uppsats och konstaterar samtidigt att det finns möjligheter till fortsatt 
forskning inom detta område. Vi skulle själva tycka det vore intresseväckande att gå djupare in i 
ett av företagen som har undersökts, för att på så sätt se hur andra anläggningar inom samma 
koncern arbetar med hållbarhetsredovisningens miljömål, och om brister i förankring även 
föreligger där. En annan intressant studie skulle vara att titta på fler aspekter än 
miljödimensionen, då en hållbarhetsredovisning även innehåller sociala och personalrelaterade 
faktorer. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka flera olika företag inom 
olika branscher för att ta reda på om det är ett utbrett problem med förankring av 
hållbarhetsredovisningar. 
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BILAGOR   
 
Bilaga A. Intervjuguide SCA 

 
Inledande frågor  
 
• Befattning, antal år i företaget?   
 
• Vilken roll har ni i processen med ert miljöarbete företaget?    
 
• Hur länge har ni haft de sysslorna?   
 
Hållbarhetsredovisning    
 
• Hur länge har företaget upprättat en hållbarhetsredovisning?    
 
• Rent generellt, vad tror ni är den bakomliggande orsaken till att allt fler företag idag väljer att 
upprätta en hållbarhetsredovisning?    
 
• Vilka är era motiv till att ha en hållbarhetsredovisning?    
 
• Följer ni några riktlinjer när ni hållbarhetsredovisar? 
- Om ja, vilka i sådant fall? 
 
• Vilka fördelar/nackdelar anser ni att det finns med att upprätta en hållbarhetsredovisning efter 
riktlinjer? 
 
• Vilka är de viktigaste miljömålen för er enhet? 
 
• Hur arbetar ni för att uppfylla miljömålen? 
 - Beskriv en situation?  
 
• Hur arbetar ni för att miljöarbetet ska bli en del av vardagen? 
 
• Hur involverar ni era anställda i arbetet med att efterfölja miljömålen?  
 
• Upplever ni någon svårighet med att få medarbetarna med att följa era miljömål? 
- Om ja, hur funkar det? 
 
• Hur fungerar rapporteringen till ledningen angående ert miljöarbete? 
  - Hur ofta görs rapporteringen? 
 
 
 



 

 
 

Övrigt 
 
• Har ni något som vi inte har frågat om, som ni skulle vilja tillägga?    
 
• Får vi publicera ditt och företagets namn i uppsatsen?    
 
• Får vi återkomma, om vi känner att vi har några kompletterade frågor? Om ja, vad är lättast för 
er? Telefon eller mail.   
 



 

 
 

Bilaga B. Intervjuguide SETRA- Rolfs såg 
 
Inledande frågor  
 
• Befattning, antal år i företaget? 
 
• Vilken roll har ni i processen med ert miljöarbete företaget?    
 
• Hur länge har ni haft de sysslorna?   
 
Miljöfrågor    
 
• Hur länge har det här företaget arbetat med miljöfrågor?    
 
• Rent generellt, vad tror ni är den bakomliggande orsaken till att allt fler företag idag väljer att 
upprätta en miljöpolicy?    
 
• Vilka är just era motiv till att arbeta med miljöfrågor?    
 
• Vilka fördelar/nackdelar anser ni att det finns med att upprätta ett miljöpolicydokument? 
 
• Vilka är de viktigaste miljömålen för er enhet? 
 
• Hur arbetar ni för att uppfylla miljömålen? 
 - Beskriv en situation? 
 
• Hur arbetar ni för att miljöarbetet ska bli en del av vardagen? 
 
• Hur involverar ni era anställda i arbetet med att efterfölja miljömålen?  
 
• Upplever ni något motstånd hos medarbetarna med arbetet att följa företagets miljömål? 
 
• Hur fungerar rapporteringen till ledningen angående ert miljöarbete? 
- hur ofta gör rapporteringen? 

 
• Hur har miljöarbetet påverkats sedan ni blev en del av Setrakoncernen? 
 
Övrigt 
 
• Har ni något som vi inte har frågat om, som ni skulle vilja tillägga?    
 
• Får vi publicera ditt och företagets namn i uppsatsen?    
 
• Får vi återkomma, om vi känner att vi har några kompletterade frågor? Om ja, vad är lättast för 
er? Telefon eller mail.   
 



 

 
 

Bilaga C. Enkätundersökning SCA 

    
 

Enkätundersökning 
Vi är två ekonomistuderande från Luleå tekniska universitet. Vi skriver kandidatuppsats med 
syftet att undersöka hur sågverk i Norrbotten arbetar med miljöfrågor från golv- upp till 
ledningsnivå. Enkäten är anonym och tar högst ett par minuter av din tid.   
 
 
Fråga 1. 
 
Hur viktigt anser du att det är att företaget tar hänsyn till miljöfrågor? (ringa in en av siffrorna) 
 
Inte viktigt  1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 
Fråga 2. 
 
Vilken kännedom har du om vad som står i företagets hållbarhetsredovisning? 
 
Ingen 1 2 3 4 5 Stor 
 
Fråga 3. 
 
I vilken utsträckning tycker du att miljöfrågor är en del av det dagliga arbetet? 
 
Ingen 1 2 3 4 5 Stor 
 
Fråga 4. 
 
I vilken utsträckning tycker du att ledningen involverar medarbetarna i företagets miljömål? 
 
Ingen 1 2 3 4 5 Stor 
 
Fråga 5. 
 
Hur stor betydelse anser du att dina insatser har för företagets miljömåluppfyllelse? 
 
Ingen 1 2 3 4 5 Stor 
 
Fråga 6. 
 
Vilket/a tror du är SCA Munksunds viktigaste miljömål? (Skriv ditt svar på raden nedanför) 
 
 
 

Tack för din medverkan! 



 

 
 

Bilaga D. Enkätundersökning Setra 

 
Enkätundersökning 

Vi är två ekonomistuderande från Luleå tekniska universitet. Vi skriver kandidatuppsats med 
syftet att undersöka hur sågverk i Norrbotten arbetar med miljöfrågor från golv- upp till 
ledningsnivå. Enkäten är anonym och tar högst ett par minuter av din tid.   
 
 
Fråga 1. 
 
Hur viktigt anser du att det är att företaget tar hänsyn till miljöfrågor? (ringa in en av siffrorna) 
 
Inte viktigt  1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 
Fråga 2. 
 
Vilken kännedom har du om vad som står i företagets miljöpolicy? 
 
Ingen 1 2 3 4 5 Stor 
 
Fråga 3. 
 
I vilken utsträckning tycker du att miljöfrågor är en del av det dagliga arbetet? 
 
Ingen 1 2 3 4 5 Stor 
 
Fråga 4. 
 
I vilken utsträckning tycker du att ledningen involverar medarbetarna i företagets miljömål? 
 
Ingen 1 2 3 4 5 Stor 
 
Fråga 5. 
 
Hur stor betydelse anser du att dina insatser har för företagets miljömåluppfyllelse? 
 
Ingen 1 2 3 4 5 Stor 
 
Fråga 6. 
 
Vilket/a tror du är Rolfs sågs viktigaste miljömål? (Skriv ditt svar på raden nedanför) 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 



 

 
 

Bilaga E. Enkätundersökning SCA- Resultat 
 

  

  



 

 
 

  

  

 



 

 
 

Bilaga F. Enkätundersökning Setra- Resultat 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Bilaga G. Fallstudieobjektens geografiska placering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCA Timber i Munksund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rolfs såg i Kalix 


