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Förord  
Rapporten är skapad av en student vid Linnéuniversitetet i Växjö i samarbete med fem 

företag inom skogsindustrin. Företagen har bidragit med information och data vilket 

presenteras i rapportens empiri, analys och slutsats. Av sekretesskäl kommer företagens 

riktiga namn inte presenteras. Under rapportens uppbyggnad har författaren därför 

använt sig av pseudonymer vid hänvisning till företagen. Utöver detta har även de 

personer som förekommer vid namn i rapporten tillgetts pseudonymer för att 

säkerställas deras anonymitet. 
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Sammanfattnig  
År 1995 trädde lagen om skatt på energi i kraft och kom då att samla alla fem tidigare 

lagar kring energi och koldioxid under ett och samma paraply. Sett ur en internationell 

synvinkel har Sverige en väldigt hög koldioxidskatt och vissa intresseorganisationer 

menar att den höga koldioxidskatten drabbar småföretag. Andra framstående 

miljövetare menar att Sverige är ett föregångsland och en förebild då vi lyckats 

kombinera en ekonomisk tillväxt samtidigt som vi haft minskade utsläpp. Enligt en 

studie är det fem huvudsakliga industrier som drabbats hårdast av koldioxidskatten, 

däribland skogsindustrin, vilket bidragit till att den utgjort det empiriska bidraget till 

denna rapport. I och med att åsikterna kring skatternas reella påverkan på klimatet i 

förhållande till skattens storlek går isär, så är det intressant att studera hur företagen i 

verkligheten agerar på de skatter som införs, dvs om deras agerande stämmer överens 

med deras åsikter och ståndpunkter. 

 

Det svenska näringslivet har varit en viktig aktör i arbetet med att minska miljöpåverkan 

från samhällets olika institutioner. Att arbeta med hållbarhet innebär att minska 

miljöpåverkan både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv och samtidigt kunna visa 

på lönsamhet. De organisationer som fokuserar på hållbarhet har ett högre börsvärde 

och bättre ekonomisk avkastning. Existerande regleringar och miljöskatter är dock 

ifrågasatta av många företag och de säger sig uppleva dessa som inkonsistenta, 

ineffektiva och oklara. Klimatrelaterade styrmedel påverkar industrin till investeringar 

och nya styrmedel uppfattas ofta som hot gällande industrins konkurrenskraft men inte 

alltid då de också öppnar upp för innovativa ideér. 

 

Denna rapport syftar till att studera svenska företag inom sågverks-, massa- och 

pappersindustrin, och hur de berörs av olika energiskatter. En förstudie genomfördes 

med en person på Skatteverket och en person inom skogsindustrins branschorganisation 

- Skogsindustrierna. I studien gjordes ett urval bestående av totalt sex företag. Vidare 

användes en abduktiv kvalitativ ansats i studien. Resultaten visar att företagen 

mestadels är överens om frågor kopplade till miljö. Den övervägande åsikten är att 

företagen är positivt inställda till de olika skatterna med undantag från ett företag som 

tycker de är för höga. Alla företag var väl informerade om de olika regleringarna och 

arbetet med dessa frågor bedrivs på strategisk nivå. 

 

Alla deltagande företag hade också ett aktivt hållbarhetsarbete där de flesta ligger i 

framkant och har väl utarbetade strategier för hur de ska vara så miljövänliga som 

möjligt. De miljöaspekter som företagen måste ta hänsyn till varierar men rent generellt 

är transporter genomgående en betydande miljöaspekt för samtliga företag. Andra 

betydande miljöaspekter är CO2, NOx och el. Företagen har insett att ett proaktivt 

miljöarbete i många fall är bra för ekonomin men att det också ökar de positiva 

uppfattningarna om företaget vilken i sin tur påverkar förutsättningarna för fler affärer. 

 

De flesta av företagen har således kommit väldigt långt i sitt hållbarhetsarbete och 

många av de investeringar som idag är möjliga att göra är redan gjorda eller så är 

tekniken inte tillräckligt utvecklad. 
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Abstract  
The aim of this bachelor thesis is to investige how Swedish companies in the pulp- and 

paper industry are affected by the CO2 tax and how their perceived effects differs from 

the actual effects. The work includes interviews with employer representatives from six 

different companies. The respondents have been chosen based on their position in the 

company. Furthermore a pilot study was conducted with two interviews leading the 

study to the right direction. One of them was a tax expert at Skatteverket and the other 

one was an Energy Director at Skogsindustrierna. The questions asked were for 

example: “How do you work with sustainability issues”, “are your business affected by 

any special environmental taxes” and “what do you think about existing environmental 

regulations”. One of the conclusions turned out to be, that all of the companies are well 

informed about the sustainability issues. Most of the companies are also working with 

these issues on a high strategic level. Only one company thought that the Swedish 

taxation law affected their competitiveness.  Another conclusion is that there is almost 

no complaints about different taxes and especially not the CO2 tax. One company 

complained however about the tax on NOx. Most of the investments have already been 

implemented or the technology is not sufficiently developed. 

 

Nyckelord 
Koldioxidskatt, carbon tax, triple bottom line, intressentteori, stakeholder theory, 

hållbarhet, miljöskatter, politiska styrmedel, sågverk, massaindustri, pappersbruk. 
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1.0 Inledning 
 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till det problemområde som studeras. Vidare presenteras 

projektets problemformulering och syfte. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
I Sverige infördes 1957 en energiskatt på fossila bränslen (lagen 1957:262 om allmän 

energiskatt). Skatten togs ut på bränslen som bland annat användes för 

uppvärmningsändamål. Vidare beskattades hushåll, företag inom servicesektorn och 

företag som tillverkade bränslen för annan uppvärmning än de som sker inom 

tillverkningsprocesser. År 1991 kompletterades detta med införandet av en 

koldioxidskatt (lagen (1990:582) om koldioxidskatt). Även den togs ut på fossila 

bränslen som bland annat används för uppvärmning. Vidare innebar lagen att full skatt 

ska erläggas av hushåll, företag inom servicesektorn och tillverkningsföretag för 

bränslen som används för annan uppvärmning än inom tillverkningsprocesser. 

Energiskattens syfte var att begränsa energiförbrukningen, medan syftet med 

koldioxidskatten var att minska koldioxidutsläppen (Brännlund & Lundgren 2010; 

Europeiska Kommissionen 2008). 

 

Den första januari 1995 trädde lagen (Lag 1994:1776 om skatt på energi), hädanefter 

endast LSE, i kraft och kom då att samla alla fem tidigare lagar kring energi och 

koldioxid under ett och samma paraply. LSE innehåller således bestämmelser om 

koldioxidskatt, svavelskatt och energiskatt på bränslen samt energiskatt på el. 

Anledningen till införandet av LSE var att i förhållande till den gamla lagen hade 

ändringar gjorts med hänsyn till dels den lagtekniska översyn som gjorts av 

Energiskatteutredningen (SOU 1994:85 Ny lag om skatt på energi, del I och II), samt 

till Sveriges medlemskap i EU som innebar en anpassning till EU:s energidirektiv 

(Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community 

framework for the taxation of energy products and electricity; Energiskatteutredningen 

1994; Finansdepartementet 2006; Finansdepartementet 2009; Riksdagsförvaltningen 

2017). 

 

LSE har även genomgått andra mer genomgripande förändringar som till exempel 

anpassningen om ändrad unionsrätt samt åtgärder på klimat- och energiområdena för att 

kunna möta uppsatta mål. Den myndighet som i första instans beslutar om beskattning 

enligt LSE är Skatteverket. Så sent som första juni 2016 kom en uppdatering kring de 

skattelättnader som gäller för växthusodlare, vilket innebar att staten sänkte 

skattelättnaden så att den enskilde odlaren fick tillbaka en mindre summa än tidigare. 

Lagen om koldioxidskatt är utformad på ett sätt som gör att alla som omfattas av den 

oavsett undantag eller ej först betalar in skatt för att sedan kunna ansöka om 

skattelättnad. För att få denna lättnad krävs att den som ansöker har rätt till lättnaden 

som exempelvis växthusodlare. Det odlaren i förekommande fall måste göra är att efter 

skörd kunna redovisa vilken typ av energi som använts och i vilken mängd 

(Energiskatteutredningen 1994; Finansdepartementet 2006; Finansdepartementet 2009; 

Skatteverket 2016; Skatteverket 2017). 

 

Sätt ur en internationell synvinkel har Sverige en väldigt hög koldioxidskatt. Sunér 

Fleming och Spector (2015) hänvisar till en studie gjord av världsbanken 2014 som 

konstaterar att Sveriges nivå på koldioxidskatt, som då låg på 120 öre per kilo, är många 

gånger högre än andra länder som också har skatt på koldioxid. För att få perspektiv 
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nämns den norska koldioxidskatten som utgör en tredjedel av den svenska och den 

danska en femtedel. För att förstå digniteten av den Svenska koldioxidskatten är dessa 

bland de högsta i världen. Detta betyder således att svensk industri betalar världens 

högsta koldioxidskatt och det har ifrågasatts om det är kostnadseffektivt eller inte. 

 

På grund av minskad användning av fossila bränslen samt lägre energiåtgång inom 

berörda delar av näringslivet var skatteinkomsterna från koldioxidskatten lägre år 2013 

än 2010. Tillväxtanalys (2014) hävdar att detta dels skulle kunna bero på temperatur- 

eller konjunktureffekter alternativt att det kan vara ett resultat av att företagen ställt om 

sin verksamhet. Statens utgifter för näringslivet var även de lägre 2013 än 2010. Denna 

situation öppnar upp för tolkningen att staten under 2013 förmodligen gav mindre stöd 

åt näringslivet och därmed lägre incitament för en klimatomställning i jämförelse med 

2010. Om så är fallet anser Sunér Fleming och Spector (2015) att det svenska systemet 

för koldioxidskatt inte kommer till sin rätta då en av grundtankarna med systemet är att 

det har tagit hänsyn till den konkurrensutsatta industrin som kunnat åberopa 

nedsättningarna. Resultatet blir att det framförallt är små och medelstora företag som 

drabbas. 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Sunér Fleming och Spector (2015) drabbas småföretag när koldioxidskatten höjs. 

Situationen är att små- och medelstora industrier slipper betala full koldioxidskatt med 

hjälp av en lättnad som regeringen nu vill slopa. Regeringen lade ett förslag inför 

budgetpropositionen 2016 där de ville ta bort skattelättnaden på den svenska 

koldioxidskatten för industrin redan från januari 2016. Skattelättnaden idag (2015) finns 

till av konkurrensskäl och ger små- och medelstora industrier en reducering om 40 

procent från den högsta nivån. Detta innebär att de betalar 72 öre per kilo koldioxid 

istället för 120 öre per kilo vilket är det maximala beloppet ett företag kan betala. 

 

Förslaget kritiseras av författarna då de hävdar att det inkommit på tok för sent. De 

skriver att den första januari 2015 trädde en annan minskning i kraft som innebar att 

lättnaden av koldioxidskatten reducerades från 70 procent till 40 procent. Beslutet om 

denna förändring hade dock gjorts redan 2010 alltså med en mycket bättre 

framförhållning till skillnad från 2015 års förslag. I och med det nya förslaget kommer 

borttagandet av rabatten resultera i en nära tredubbling av skatten för de drabbade 

företagen under en tid av två år. 

 

Även om skatten kritiseras av författarna ovan hävdar Rockström, Sterner, Wråke och 

Zetterberg (2015) att Sverige är ett föregångsland och en förebild då vi lyckats 

kombinera en ekonomisk tillväxt samtidigt som vi haft minskade utsläpp. Det är till och 

med så att USA och diverse utvecklingsländer förvånas över hur Sverige lyckats 

upprätthålla en stark BNP-tillväxt samtidigt som landet har en koldioxidskatt på cirka 

1000 kr/ton. Mot denna bakgrund anser författarna att Sverige är ett exempel för andra 

länder att följa. 

 

Jernkontoret (2015) är inne på ett annat spår vilket liknar Sunér Fleming och Spector 

(2015), där de menar att Sveriges stålindustri är en koldioxidsnål verksamhet genom en 

kontinuerlig energieffektivisering i processer och klimatneutral el. Genom den ökande 

stålexporten bidrar också Sverige till minskade globala utsläpp. Därför ifrågasätter 

Jernkontoret (2015) de skattehöjningar som är på ingång då de anser att förslaget inte är 

ordentligt genomtänkt utan att de miljö- och klimatmässiga effekterna inte har 

analyserats tillräckligt. De menar att huvudanledningen till att Sverige lyckats hålla 
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världens högsta koldioxidskatt varit möjligt just på grund av de lättnader som finns 

tillgängliga för den konkurrensutsatta industrin. Om skattesystemet ska fortsätta 

bibehålla rimlig trovärdighet måste denna princip gälla även framöver. Industrins 

transportbehov kommer inte förändras på grund av skattehöjningar samt att företagen 

inte avsevärt kan påverka transporternas koldioxidutsläpp och därför bör förslagen om 

höjda skatter på drivmedel förkastas. 

 

VD:n för Källbergs Industri har empelvis sagt: ”Att regeringen vill slopa rabatten på 

koldioxidskatt för industrin är något som kommer drabba oss hårt. Tidigare har små och 

medelstora företag som oss kunnat konkurrera genom den rabatt på 40 procent som 

tidigare getts”. Vidare uttalade sig VD:n ”att självklart ska koldioxidutsläppen minskas 

men inte till vilket pris som helst”. Detta är ytterligare ett exempel som tyder på att 

politikerna har svårt att förstå företagens verklighet och hur deras beslut påverkar dem 

(Carlsson 2015). 

 

Ett begrepp som ännu ej diskuterats är det engelska ordet “Triple Bottom Line” vilket 

syftar till att mäta ett företags sociala ansvar, ekonomiska värde och miljöpåverkan. En 

utmaning med begreppet är svårigheten i att mäta den sociala- och miljömässiga 

hållbarheten då de är svåra att bryta ut och utvärdera separat. Trots detta kommer denna 

rapport endast fokusera på den miljömässiga hållbarheten. Triple bottom line är tänkt att 

fördjupa företags mål gällande hållbarhet genom att få dem att inte enbart titta på 

resultatet utan även inkludera sociala och miljömässiga mål när de mäter den totala 

kostnaden för att göra affärer (Investopedia 2017). 

 

Enligt Farr (2009) har det visat sig att företag kan behöva kompromissa för att hitta 

lösningar som möter alla tre krav som ställs i triple bottom line. En effekt av detta kan i 

vissa fall bli att företag får avvara en liten del av vinsten för att på så sätt kunna visa upp 

en bra hantering av sociala eller miljömässiga problem. 

 

Enligt Skogsindustrierna (2012) se Eklund & Lublin (2014) består de största 

koldioxidutsläppen av några få industrier däribland stål/malm, kalk, cement och 

raffinaderier. Av det totala koldioxidutsläppet 2010 stod SSAB för elva procent. 

Utsläppen uppkommer när de omvandlar malm till järn vilket görs med hjälp av kol och 

koks. Företaget kan använda renare bränslen än kol men till en högre kostnad. Det 

företaget däremot gör är att de eldar upp oförbrända gaser från produktionen och skapar 

därigenom en liten mängd el och värme. Om gasen istället återfördes till produktionen 

skulle koldioxidutsläppen kunna reduceras med 25 procent. Kalk- och cementindustrin 

släpper även de ut stora mängder där utsläppen kommer från koldioxid som avgår ur 

kalkstenen när den bränns. 

 

I tidigare stycken nämns att bland annat järn-, transport och cementindustrin drabbas av 

högre koldioxidskatter. Enligt Kleen (2010) har många studier gjorts på detta område i 

syfte att definiera vilka industrier som drabbas hårdast av en höjd skatt och därigenom 

kraftigare konkurrens som leder till stränga utsläppsbegränsande åtgärder. De har 

kommit fram till att detta huvudsakligen gäller: 

 

• Massa och papper 

• Diverse kemiska produkter 

• Kalk, cement och glas 

• Järn och stål 

• Koppar och aluminium 
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Skogsindustrierna (2012) se Eklund & Lublin (2014) skriver att under 1990-talet 

minskade koldioxidutsläppen kraftigt i massa- och pappersindustrin till följd av att 

företagen började använda biobränslen istället för fossila bränslen. År 2008 svarade 

anläggningarna som ingår i det Svenska handelssystemet för utsläppsrätter för cirka åtta 

procent av de aggregerade utsläppen av koldioxid. Efter Finland och Tyskland är 

Sveriges massa- och pappersindustri tredje störst i Europa. Sett ur ett globalt perspektiv 

betyder det att Sveriges produktion av massa står för cirka sex procent av hela världens 

massaproduktion och nästan tre procent av den summerade pappersproduktionen. 

Energianvändningen i massa- och pappersindustrin var år 2012 cirka fem procent lägre 

än energianvändningen 2008.  

 

Företagen, intresseorganisationerna och staten framhåller olika ståndpunkter kring olika 

typer av energiskatter. Åsikterna kring skatternas reella påverkan på klimatet i 

förhållande till skattens storlek går isär. Det är därför av intresse att på ett mer 

djuplodande sätt studera hur företagen i verkligheten agerar på de skatter som införs, 

dvs om deras agerande stämmer överens med deras nämnda åsikter och ståndpunkter. 

1.3 Syfte och problemformulering 
Energiskatter påverkar företag på olika sätt, både ekonomiskt och upplevelsemässigt. 

Syftet med denna uppsats är att studera hur den upplevda effekten inom massa- och 

pappersindustrin skiljer sig från den faktiska effekten genom att studera olika 

forskningsrapporter och studier, samt genom intervjuer med företrädare för de olika 

företagen. I denna uppsats har omfattningen avgränsats till att endast gälla skatt på 

koldioxidutsläpp. Därför är det huvudsakliga problemet: hur massa- och 

pappersindustrin påverkas av koldioxidskatten. De huvudsakliga frågeställningarna som 

studien ämnar söka svar på är: 

 

• Vilken påverkan på det ekonomiska resultatet har skatterna? 

• Hur arbetar företagen med hållbarhetsfrågor? 

• Vilken relation och förhållningssätt har företagen till sina intressenter? 

• Hur förhåller sig industrin till och upplever effekterna av olika politiska 

styrmedel och miljöskatter? 

 

  



  
 

5 

2.0 Teori 
 

Detta kapitel sammanfattar och diskuterar olika teorier från ett antal författare. Inledningsvis diskuteras 

begreppet hållbarhet utifrån olika definitioner och perspektiv. Vidare diskuteras företagens intressenter 

och deras roller i företagens hållbarhetsarbete. Slutligen presenteras området miljöskatter och deras 

påverkan på företagets resultat, marknadsandel och intressenter. 

 

2.1 Företagens förhållningssätt till hållbarhetsarbete  
Enligt Holmström (2013) se Andersson och Svensson (2016) har det svenska 

näringslivet varit en viktig aktör i arbetet med att minska miljöpåverkan från samhällets 

olika institutioner. Att arbeta med Hållbarhet innebär att minska miljöpåverkan både ur 

ett miljömässigt och socialt perspektiv och samtidigt kunna visa lönsamhet. Många 

företag ser en stor fördel med sitt hållbarhetsarbete. Genom att optimera och hushålla 

med resurser kan en kombination av minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet 

uppnås i många fall. Efterfrågan på hållbara produkter ökar i allt högre grad både från 

privatpersoner, företag och offentlig sektor och de företag som ligger i framkant får ofta 

en konkurrensfördel på grund av detta.  

 

Många organisationer ser idag samhällsansvar som en naturlig del av verksamheten och 

även som en affärsmöjlighet och inte som något som organisationen måste göra. Ofta 

benämns idén om att företag ska ta ett samhällsansvar som CSR (Corporate social 

responsibility). Många forskare anser att detta perspektiv i många fall är svårtolkat. En 

av de främsta forskarna inom detta område i Sverige är Per Granquist (Wilmshurst & 

Frost 2000). 

 

En av hans teorier är att man går mot att använda begreppet Hållbarhet för att förtydliga 

det ekonomiska ansvarstagandet som krävs för att företaget ska kunna ha ett långsiktigt 

tänkande kring samhällsansvar som är integrerat i affärsmodellen. Genom att inrikta sig 

på att ta ett socialt och miljömässigt ansvar vill många företag visa att man arbetar 

långsiktigt med denna fråga. Man kan på så sätt möta den ökade efterfrågan från sina 

intressenter och på så vis också uppnå en långsiktig lönsamhet (Wilmshurst & Frost 

2000). 

2.2 Hållbarhetsarbetet och dess påverkan på företags resultat 
Johansson (2015) har intervjuat ekonomiprofessor Eobert G Eccles och det 

framkommer att i en jämförelsestudie som han gjort mellan organisationer som 

åsidosätter dessa frågor och organisationer som fokuserar på hållbarhet har den 

förstnämnda högre börsvärde och bättre ekonomisk avkastning. Eobert G Eccles 

konstaterar också att det inte alltid varit så men att det finns ett tydligt trendbrott i 

början av 90-talet då organisationer med ett fokus frågor kring miljö, sociala frågor och 

korruption drog ifrån övriga. Han säger vidare att de företag som varit proaktiva i sitt 

hållbarhetsarbete klarade finanskrisen bättre och hade högre lönsamhet.  

 

Annell (1994) redogör i sin forskning på ämnet lönsamhet att det kan ses som både ett 

mål och ett medel då det på lång sikt är ett villkor för företags överlevnad. En 

utgångspunkt är också att begreppet lönsamhet uppstår när intäkterna överstiger 

kostnaderna. I en studie av Lundin & Welinder (1996) där man resonerar kring ett 

företags lönsamhet ansätter man en hypotes om att arbetet med att förbättra ett företags 

lönsamhet är ett evigt projekt och där det krävs att åtgärder på samtliga nivåer inom 

företaget genomförs. De ser lönsamhet som ett omfattande område där många faktorer 
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måste inkluderas bland annat att det skapas attraktionsvärde hos produkter som i sin tur 

genererar intäkter. 

 

Christoffersen m.fl. (2013) se Andersson och Svensson (2016) påtalar att företag som 

infört ett aktivt hållbarhetsarbete har kunnat göra kostnadsbesparingar genom att till 

exempel aktivt ha arbetat med att sänka energikostnaderna. Johnson (2011) hävdar att 

vissa chefer har en uppfattning om att man inte kan kombinera både hållbarhet och 

lönsamhet, utan att man får arbeta med antingen det ena eller det andra.     

 

Orsato (2006) menar att ansvariga inte uppsåtligen vill skada miljön men att de känner 

påtryckningar att ge största möjliga utdelning till företagets aktieägare vilket i sin tur 

leder till att miljöfrågorna inte prioriteras inom företaget. Däremot välkomnar samhället 

ett mer miljömedvetet arbete från företagens sida vilket betyder att ansvariga förväntas 

hitta och identifiera de element som gynnar miljön och samhället och samtidigt är 

lönsamt för företaget. 

 

I en artikel av Johnson (2009) se Andersson och Svensson (2016) hävdar författarna att 

minskningen av avfall och utsläpp egentligen handlar om bra affärer samtidigt som man 

minimerar påverkan på miljön. Kenney (2007) se Andersson och Svensson (2016) 

menar då att det uppkommer svårigheter att förena företagens hållbarhet och lönsamhet, 

vilket oftast beror på chefernas bristande medvetenhet om att hållbarhetsarbete är 

positivt för företagets ekonomi. Företag som aktivt arbetar för att vara hållbara har 

också sett bra avkastningar på de investeringar som gjorts i samband med deras 

hållbarhetsarbete menar Karabell (2008) se Andersson och Svensson (2016). 

2.3 Intressentteorin (Stakeholder theory) 
Freeman (1984) har varit med och myntat ”stakeholder theory”. Detta engelska begrepp 

är inte helt liktydigt till till den direkta översättningen ”intressentteori” som avser 

aktörer som har ett intresse i företagets verksamhet. Betydelsen av det engelska 

begreppet syftar snarare till intressenter som har gjort en direkt insats i företaget 

(Freeman 1984).  

 
Fig. 1 Egen bild av företaget och dess intressenter baserad på (Bruzelius & Skärvad 

2011, s. 74). 
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Intressenter runt ett företag har olika roller och åsikter om företagets roll och ansvar i 

samhället. Intressentteorin beskriver på ett systematiskt sätt interaktionen mellan 

intressenter där värde skapas och säljs. En förutsättning för att bedömas som intressent 

är att det ska finnas någon form av intresse för företaget från intressentens sida, och att 

man på något sätt berörs av dess verksamhet (Freeman 1984). 

 

Ägare – Investerar kapital och vill som ersättning för denna risk ha avkastning. 

 

Intresseorganisationer – Kan bestå av bransch- och arbetsgivarorganisationer som 

drivs av medlemmarnas intressen. 

 

Anställda – Vill i utbyte till arbetsinsats ha ersättning i form av lön och en 

tillfredställande arbetsmiljö. 

 

Kunder – Efterfrågar företagets produkter och vill ofta ha lojalitet i utbyte samt ett 

företag som är etiskt och arbetar med hållbarhet. Utan kunder överlever inte företaget 

och därför är detta ofta den viktigaste intressentgruppen.  

 

Leverantörer – Förser företaget med tjänster och produkter och vill ofta i utbyte ha ett 

seriöst och pålitligt företag. 

 

Långivare – Förser företaget med kapital som krävs för investeringar och att företaget 

ska kunna växa. De vill i utbyte ha ränta på kapitalet.  

 

Stat och Kommun – Erbjuder samhällsservice som exempelvis kan bestå av 

investeringsstöd, arbetsmarknadsinsatser eller andra aktiviteter som främjar näringslivet 

på orten. De vill i utbyte ofta ha ansvarstagande företag som engagerar sig i det lokala 

samhället.  

 

Opinionsbildande grupper – Kan bestå av olika organisationer som till 

exempel  miljöorganisationer, fackliga organisationer och andra lokala 

intresseorganisationer som har en stark ställning på orten (Bruzelius & Skärvad 2009). 

 

När det gäller krav på företags miljöansvar och hållbarhetsredovisningar visar tidigare 

forskning att olika intressentgrupper har varierande krav och påverkan på organisationer 

gällande detta. Forskning från Deegan (2002) bekräftar att  intressentgrupper med stor 

makt har en större påverkan på organisationer och att dessa är mer mottagliga 

beträffande krav från dessa intressenter vilket ger dom större framgång när det gäller att 

kunna påverka eller ställa krav på till exempel information kring hållbarhetsfrågor. 

2.4 Miljöskatter och politiska styrmedel 
Enligt Pricewaterhouse Coopers (2010) är existerande regleringar och miljöskatter 

ifrågasatta av många företag och de säger sig uppleva de som inkonsistenta, ineffektiva 

och oklara. Företagen har därför börjat begära stabilare styrmedel och riktlinjer som ska 

vara bättre utformade och på så sätt bidra till långsiktiga planeringsvillkor och 

rättvisande konkurrens. Det finns en uppsjö av olika politiska styrmedel och i denna 

kontext är dess gemensamma nämnare att de har en påverkan på de energiintensiva 

industriernas miljöarbete. Enligt Coenen, Klitkou och Scordato (2013) har följande 

styrmedel haft störst påverkan på företagen: programmet för energieffektivisering, 

elcertifikatsystemet, koldioxidskatten, svenska miljölagen, och det europeiska systemet 

för handel med utsläppsrätter.  
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Syftet med elcertifikatsystemet är enligt Coenen, Klitkou och Scordato (2013) att 

företagen ska producera mer el från förnybara energikällor. Detta görs genom att 

elproducenterna tilldelas säljbara elcertifikat för varje MWh förnybar el de producerar. 

Vissa elintensiva industrier omfattas dock inte av detta kvotsystem däribland massa- 

och pappersindustri som är befriade från köpkrav av dessa certifikat. Företagen har gjort 

mer investeringar i nya turbiner i kemiska massabruk vilket lyfts fram som ett viktigt 

resultat av systemet. De nya turbinerna har varit av betydelse då de möjliggjort 

biomassa-genererad el i produktionen med hjälp av mottryck. Ericsson, Nilsson och 

Nilsson (2011) hävdar att massa- och pappersindustrin har gynnats av 

elcertifikatsystemet samt att det bidragit till investeringar i elproduktion som 

härstammar från  biomassa. Dock menar Bergek och Jacobsson (2010) att de tekniska 

förändringar som systemet syftar till att ändra ännu inte uppfyllts då det gynnat redan 

befintliga och mogna industrier. Ericsson, Nilsson och Nilsson (2011) ser ett liknande 

mönster och menar att på grund av ny teknik har priset på el höjts och eftersom massa- 

och pappersindustrin inte omfattas av kvotsystemet fast de samtidigt har möjligheten att 

sälja elcertifikat är det detta som lett till de stora vinsterna. 

 

Att klimatrelaterade styrmedel påverkar industrin till investeringar och nya strategier är 

allmänt känt. Offentliga styrmedel uppfattas ofta som hot gällande industrins 

konkurrenskraft men inte alltid då de också öppnar upp för innovativa ideér. 

Exempelvis har bättre affärsförutsättningar kunnat skapas för massa- och 

pappersindustrin genom utvecklingen av egenproducerad el baserad på biobränsle 

(Ericsson, Nilsson & Nilsson 2011; Gulbrandsen & Stenqvist 2013; Pätäri, Kyläheiko & 

Sandström 2011). 

 

Gulbrandsen och Stenqvist (2013) drar slutsatsen att effekten som handel med 

utsläppsrätter fört med sig är liten speciellt vad gäller innovationslösningar för 

minskade koldioxidutsläpp. Effekten av styrmedel på landsnivå har däremot haft en 

positiv effekt på massa- och pappersindustrin. 
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3.0 Metod 
 

Detta kapitel redogör för tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. Inledningsvis presenteras 

vald ansats och metod för urval av respondenter. Vidare redovisas hur insamlingen av det empiriska 

materialet skett samt en metoddiskussion. 

 

3.1 Abduktiv kvalitativ ansats 
Jag har valt en abduktiv kvalitativ ansats inför denna studie då kvalitativa studier är 

djupgående och dess syfte är att exempelvis svara på hur en konsument tänker samt öka 

informationsvärdet för att på så sätt skapa djupare uppfattning om det studerade ämnet 

(Bryman & Bell 2013). 

 

Abduktion kan enligt Alvesson och Sköldberg (2008) förklaras som en blandning av 

induktion och deduktion, det vill säga något som befinner sig i mitten av dessa två 

ytterligheter. Abduktion utgår främst från empirin men en teoretisk förförståelse utesluts 

dock inte helt. Anledningen till att den teoretiska  förståelsen finns med är för att det ska 

gå att identifiera empiriska begrepp och mönster. Det gör att teorin kan anpassas 

efterhand och på så sätt tillåta nya perspektiv och synsätt i syfte att angripa empirin. 

Detta tillvägagångssätt valdes för att kunna identifiera mönster och beteenden i 

intervjuerna som därefter kan tolkas, utvecklas och tydliggöras för att besvara 

frågeställningarna. Det innebär att i studien alternera mellan teori och empiri och 

tolkningen av respondenternas svar blir därför abduktiv.  

3.2 Urval av bransch och respondenter 
Studien syftar till att studera Svenska small and medium-sized enterprises (SMEs) inom 

sågverks-, massa- och pappersindustrin. Deras branschorganisation skogsindustrierna 

omfattas av ett 50- tal massa- och pappersbruk, cirka 120 sågverk och ett 40-tal företag 

med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Totalt sysselsätter 

skogsnäringen cirka 70 000 personer i Sverige (Heinsoo, Kinnwall & Niklasson 2016). 

Dessa företag utgör således rapportens population, alltså: “hela den mängd individer 

(objekt, element) som man studerar” (Nationalencyklopedin (2017). 

 

Eftersom ämnet handlar om skatt och närmare bestämt skatt på energi gjordes en 

förstudie där ett samtal har förts med en person på skatteverket. Under denna intervju 

var målet att få fram information om vilka företag i Sverige som berörs av de olika 

skatterna som denna rapport riktar in sig på. Detta ledde således fram till studiens 

omfattning vilket är skogsindustrin. Vidare kontaktades under förstudien en person på 

skogsindustrins branschorganisation Skogsindustrierna, med målet att får en bättre 

uppfattning av vad denna industri innebär och hur den fungerar. Personen var väldigt 

värdefull för de fortsatta studierna då denna satt på mycket övergripande och bred 

kunskap som ledde studien vidare. Målet med studien var att få en helhetsbild av 

marknaden, därför valdes både sågverk, massa- och pappersbruk ut som 

respondentföretag. Valet av respondenter föll på de personer som hade djupare kunskap 

inom miljöområdet. Detta betyder att  både ett snöbollsurval och ett experturval 

användes. Ett snöbollsurval då det till en början innebär att ta kontakt med en person 

som är relevant för studien för att därefter använda kontakten till att ta kontakt med nya 

respondenter (Bryman & Bell 2013). Samt ett experturval som innebär att studien 

undersöker personer med mycket kunskap inom det studerade ämnet (Sverke 2003). I 

förstudien intervjuades personer från två olika företag, se tabell 1. 
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Bolag  Position 

Skatteverket  Skatteexpert  

Skogsindustrierna Energidirektör 

 

Tabell 1 Företag som ingått i förstudien 

 

I denna studie har det inte varit möjligt att undersöka hela populationen varför det gjorts 

ett urval bestående av totalt sex företag, se tabell 2. Efter genomförandet av den femte 

intervjun framkom det att företaget ingick i en koncern som redan intervjuats. Ett beslut 

togs därför att inte analysera innehållet i den intervjun då det hade funnits risk för 

upprepning. Företaget som uteslöts var en tillverkare av pappersmassa. 

 

Bolag Person Position Verksamhet 

 

Timmerkoncernen 

 

Olof 

 

Teknisk chef 

Verksamhet inom 

massatillverkning, 

sågverk och 

skogsskötsel 

Pappersbolaget Johan Environment and Development 

Manager 

Tillverkning av 

papper 

Såga lätt Anna Miljöchef Förädling av 

sågade trävaror 

Sågverksgruppen Stefan Miljöchef Verksamhet 

främst inom 

sågverk och 

skogsskötsel 

Massaföretaget Stina Miljösamordnare Tillverkning av 

pappersmassa 

Eko wellpapp Karin miljösamordnare/ 

utvecklingsingenjör 

Tillverkning av 

papper och 

kartong 

 

Tabell 2 Urval av respondenter 

3.3 Insamling av material  
Anledningen till att jag valde kvalitativ intervju är för att den syftar till att förstå den 

upplevda vardagspraktiken ur respondentens perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009). 

Alla respondenter fick samma frågor som var sammanfattade i en intervjuguide (Bilaga 

A). Intervjuguide var uppbyggt av fem olika teman där varje tema hade olika 

följdfrågor. Sedan ställdes även andra frågor som kopplades an till det respondenten sa 

vilket gjorde att dessa följdfrågor blev oregelbundna då alla respondenter uttryckte sig 

på olika sätt när de svarade. Detta gör att intervjun enligt Bryman och Bell (2013) 

klassas som semistrukturerad då den genomfördes med en intervjuguide i vilken det 
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fanns specifika teman där respondenten ges frihet att svara på sitt sätt. Denna 

intervjuform öppnar också upp för frågor som inte ingår i intervjuguiden. 

 

Intervjuerna bokades via telefon genom att numret fanns på företagets hemsida 

alternativt att växeln på företaget kunde koppla vidare efter förfrågan om att få prata 

med en person som hade kunskap inom miljöfrågor. I de flesta av fallen var personerna 

tveksamma om de var rätt person att intervjua varpå jag gav dem några exempelfrågor 

som skulle kunna ställas under intervjun vilket ledde till att två personer då valde att 

tacka nej. Några hänvisade vidare till kollegor som var mer lämpade varpå samma 

exempelfråga ställdes. Detta ledde till att intervjuer bokades med dessa i alla fall utom 

ett. En av respondenterna ville dessutom ha tillgång till intervjuguiden till dem innan 

intervjun ägt rum. Tid och dag för intervjun bestämdes under samtalet och därefter 

skickades ett bekräftelsemail till personerna med den överenskomna tiden. 

 

Under fem av intervjuerna användes en telefon för att ringa respondenterna via 

telefonens högtalarfunktion. En annan telefon användes samtidigt som som 

ljudinspelare. En intervju genomfördes via FaceTime där användes författarens dator 

som uppringningsenhet samt författarens egen telefon som ljudupptagningsenhet. Alla 

intervjuer varade i cirka 20-35 minuter.  

3.4 Metoddiskussion  
Innan intervjun informerades respondenterna om att det kommer ske ljudupptagning 

förutsatt att de går med på det, vilket alla gjorde. De fick också reda på att detta endast 

är till för forskaren som material vid transkriberingen av intervjun samt att denna ljudfil 

inte kommer ges tillgång till någon utomstående. Anledningen till att etik är en viktig 

aspekt menar Kvale och Brinkman (2009) beror på att intervjuer lätt behandlar känsliga 

ämnen vilket gör respondenten sårbar och det är därför viktigt att värna om dennes 

integritet. I syfte att få respondenterna att svara så öppet och ärligt som möjligt på 

frågorna och att de ska känna sig trygga att svara på känsliga frågor så  är namnen på de 

företag och personer som förekommer i intervjuerna pseudonymer. Detta har också 

kommunicerats till personerna innan intervjuerna. 

 

I steg ett genomfördes en transkribering av intervjuerna som innebär att det viktigaste 

och mest relevanta av respondenternas svar sammanfattades i löpande text. Steg två 

omfattade en kodning av det transkriberade materialet utifrån den intervjuguide som 

användes under intervjuerna. Kodningen genomfördes med hjälp av programmet 

Atlas.ti som är en kvalitativ mjukvara för dataanalys i forskningssyfte. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009) används kodning och kategorisering tidigt för analyser av texter inom 

samhällsvetenskapen. Kodning innebär att man i syfte att underlätta en senare 

identifiering av ett uttalande knyter ett eller flera nyckelord till ett textsegment. 

Kategorisering innebär en mer systematisk begreppsbildning kring ett uttalande vilket 

skapar förutsättningar för kvantifiering. I steg tre sammanställdes alla kodningar till en 

löpande text för respektive företag. I steg fyra sammanfördes alla företags svar och 

texter för respektive tema till en löpande text. 

 

Under arbetet med analys av temat miljöaspekter framkom att den tillgängliga teorin till 

viss del inte diskuterar alla miljöaspekter som företagen tog upp under intervjuerna 

vilket medför att den teori som använts för att analysera inte är heltäckande. 
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3.5 Operationalisering  
Bryman och Bell (2013) konstaterar att operationalisering handlar om att transformera 

en abstrakt teori till mätbara faktorer i syfte att utforska olika vinklingar genom att 

konvertera teorin till ett antal frågeställningar. Operationaliseringen utgår från den 

insamlade teorin, som sedan bryts ner i olika teman som slutligen leder fram till ett antal 

frågor. Dessa frågor ställs till de valda företag som ligger till grund för studien. 

Författarna understryker att dessa frågor ska mäta det som studien avser att mäta. I 

denna studie ledde operationaliseringen fram till en intervjuguide innehållande fem 

teman med en till tre frågor på varje tema. Operationaliseringen finns under bilagor 

(Bilaga B).  
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4.0 Empiri 
 

Empirikapitlet består av olika frågeställningar kring hur företagen påverkas av olika miljöpålagor och 

skatter samt hur dessa påverkar det interna arbetet och företagens ekonomiska resultat. 

 

4.1 Hållbarhetsfrågor 
Timmerkoncernen säger att de har ett långsiktigt hållbarhetsarbete, och 

Sågverksgruppen berättar att miljöaspekter ständigt är representerade i deras processer 

och utvecklingsarbete. Pappersbolaget å sin sida följer miljöledningssystemet ISO 

14001. Detta kan vara några av anledningarna till att nästan alla företag ligger i 

framkant gällande hållbarhet. Sågverksgruppens egentillverkade hus ligger 60 till 70 

procent under gällande krav på energiförbrukning. 70 procent av Såga lätts virke är 

miljöcertifierat. Eko wellpapp producerar papper som till största delen kommer från 

återvunna pappersförpackningar. Utöver detta arbetar Eko wellpapp, Såga lätt och 

Pappersbolaget med att minska sina utsläpp till både luft och vatten. Eko wellpapp 

måste även ta hänsyn till kemikalier vilket också Sågverksgruppen nämner medan Såga 

lätt nämner buller som en viktig aspekt att arbeta med.   

 

Sågverksgruppen och Timmerkoncernen arbetar båda med logistiklösningar. 

Sågverksgruppen kan exempelvis erbjuda miljövänliga logistiklösningar i storstäder där 

de till exempel låter leveranserna ske  på natten. Timmerkoncernen gör upphandlingar 

via lokala avtal som ska leda till så korta transporter som möjligt samt använder fordon i 

den lägsta förbrukningsklassen och bränsle som uppfyller kraven enligt den strängaste 

miljöklassningen. Timmerkoncernens biobränslepanna drivs med biprodukter från 

sågverken i form av sågspån, bark och träflis vilket minskat deras CO2 utsläpp. 

4.2 Miljöaspekter 
Timmerkoncernen säger att transporter är en betydande miljöaspekt och deras 

anläggningar är därför strategiskt placerade för att minimera transporter. För att 

förtydliga exemplifierar Olof och nämner att “vi väljer den hamn som är närmast 

respektive sågverk för de varor som går på export”. Transporter är också en betydande 

aspekt för Såga lätt eftersom det sker omfattande transporter både internt på deras 

anläggningar i form av truckar, men även externt i form av transporter till och från 

anläggningarna. Transporter är också en betydande miljöaspekt för Eko wellpapp, och 

man arbetar intensivt att med att minska CO2 från dessa transporter. 

 

Både Såga lätt och Sågverksgruppen menar att buller är deras mest betydande 

miljöaspekt och det finns också myndighetskrav på värden som inte får överskridas. 

Utöver buller släpper Såga lätts pannor ut kvävedioxid (NOx) , kolmonoxid (CO) och 

stoft. Även Eko wellpapp nämner att NOx är en viktig parameter som de måste arbeta 

med. Pappersbolaget nämner dock att det för dem är energianvändningen i form av el 

och naturgas som är den mest betydande och kritiska miljöaspekten.  

4.3 Hållbarhetsinvesteringar 
2015 investerade Eko wellpapp i en biogasanläggning som tillverkar biogas från 

föroreningar som finns i spillvattnet från tillverkning av kartong. Biogasen används 

sedan internt för att få bort direktverkande el. Pappersbolaget har gjort en spännande 

resa där de för 20 år sedan endast använde olja till att idag endast använda el. Det har 

lett till bättre återvinning och bättre torkkapacitet samtidigt som energianvändningen 

minskat vilket är en viktig parameter då företaget använder stora mängder energi. För 

att förklara hur mycket de gör av med berättar Johan att “Vi gör av med 40 megawatt i 
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timmen vilket motsvarar 16 villors årsförbrukning i timmen”. Timmerkoncernen är inne 

på samma spår som Pappersbolaget, och säger att investeringarna i deras sågverk har 

dubblat produktionen samtidigt som de lyckats hålla elförbrukningen på samma nivå 

som för 20 år sedan. Sågverksgruppen har också investerat i torkugnar vilket genererat 

bättre rening och förbränning.  

 

Timmerkoncernens massabruk har med hjälp av investeringar halverat sin elförbrukning 

de senaste 15 åren. Samtidigt har Pappersbolaget investerat i ett ventilationsaggregat 

vilket gör att de spar energi både direkt i torkprocessen och indirekt genom att de kan ta 

tillbaka spillvärme i form av varmvatten vilket också lett till en kostnadsbesparing. Såga 

lätt har även de arbetat med hållbarhetsinvesteringar och kompletterat multicykloner 

med elfilter (vid några av deras pannor). Det har inte gett några besparingar, men 

däremot varit en förutsättning för att uppfylla gällande villkor i tillståndsbeslut enligt 

Miljöbalken. 

 

Sågverksgruppen har investerat i miljöfordon som drivs med RME (rapsmetylester) och 

HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) där den sistnämnda är 100 procent fossilfri. Att 

investera i fordon verkar vara populärt då Eko wellpapp också gör stegvisa förändringar 

mot bättre bränslekvalitet i sina fordon. Såga lätt har ett annat tillvägagångssätt och har 

börjat utbilda truckförarna i ecodriving samt att man även arbetar med andra 

logistikåtgärder. 

4.4 Hur påverkas företagen av miljöskatter   
Timmer koncernen, Eko wellpapp, Sågverksgruppen och Såga lätt  menar att de 

påverkas av skatter likt alla andra företag i Sverige. Eko wellpapp säger också att de 

konkurrerar på mer eller mindre samma villkor inom EU. Sågverksgruppen gör ett 

förtydligande och säger att även om de påverkas av skatterna så har det inte någon 

påverkan på försäljning och marknad. Såga lätt säger att “ju bättre vi kan sköta 

anläggningen samt se till att använda bättre bränslen desto mindre skatt får vi betala”. 

Eko wellpapp är inne på samma spår, och tror inte att priserna på deras produkter 

påverkas särskilt mycket av miljöpålagor. 

 

Både Timmerkoncernen och Pappersbolaget menar att de politiska besluten har en 

påverkan i ett längre perspektiv. Timmerkoncernen menar att politikerna saknar ett 

långsiktigt perspektiv i sina beslut vilket försvårar företagens arbete. Pappersbolaget 

säger att det är svårt att styra företaget när politikerna inte kan bestämma sig. Om 

politikerna exempelvis planerar att avveckla kärnkraften måste företagen få veta hur 

detta bortfall ska ersättas då de inte har råd med ökade energikostnader, eftersom de då 

inte kan konkurrera med övriga Europamarknaden. Eko wellpapp ser också skatt på el 

som kritisk men i och med installationen av deras nya fastbränslepanna som tillverkar el 

har påverkan av elskatten minskat. 

 

Karin på Eko wellpapp säger att “Koldioxidskatten påverkar oss mindre då vi tilldelats 

utsläppsrätter som hittills har räckt för vår verksamhet så vi har inte behövt köpa några 

extra”. Däremot nämner de att NOx är en av de skatter som påverkar dem mest och 

kostnaden för den uppgår till ett par miljoner kronor om året. Såga lätt påverkas också 

av skatten på NOx och som i sin tur bidrar till negativa effekter på resultatet. 

4.5 Miljöskatter som företagen berörs av   
Timmerkoncernen påverkas av elskatt, drivmedelsskatt, fordonsskatt, och transportskatt 

där transportskatten är den mest kritiska eftersom företaget är en mycket stor 
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transportör. Vad gäller andra skatter nämner Timmerkoncernen, Eko wellpapp och Såga 

lätt att de berörs av NOx-skatten men går inte in på detaljer. Sågverksgruppen berörs 

också men relativt lite då det är en förhållandevis begränsad kostnad. Trots detta 

försöker de hela tiden minska utsläppen. Pappersbolaget berörs normalt av skatten på 

NOx men eldar de med naturgas behöver de inte betala skatten eftersom NOx-värdet för 

naturgas är så pass lågt.  

 

Eko wellpapp påverkas av koldioxidskatten vilket också Timmerkoncernen gör men 

skatten utgör dock en mindre post i deras utgifter. Pappersbolaget nämner att 

koldioxidskatten inte alls påverkar dem eftersom de gått över till andra energislag. 

4.6 Ekonomi  
Timmer koncernen säger att om de tillåts vara ärliga så är miljöinvesteringar i grunden 

investeringar som görs av ekonomiska skäl. För att förtydliga säger Olof att “Det kan 

låta kallhjärtat men blir ofta bra för när vi investerar i en ny maskin som sparar pengar 

släpper den också ut mindre koldioxid”. Såga lätt har ett liknande synsätt och menar att 

en miljöinvestering kanske inte alltid görs på grund av miljömässiga skäl men oftast så 

är dessa investeringar bra både för miljön samt för resultatet. Eko wellpapp har 

investerat i en panna som tillverkar biogas vilket är tänkt att ta bort användningen av el 

men hur avkastningen blir är för tidigt att svara på men respondenten säger att på lång 

sikt är det en vinst för företaget. 

 

Stefan på Sågverksgruppen säger “Vi vet att våra kunder väljer oss för att vi arbetar 

mycket med miljöfrågor”. Trots detta mäter de inte avkastningen på 

hållbarhetsinvesteringarna då deras fokus ligger på att sälja bra träprodukter. Av de sex 

miljarder som företaget omsätter menar respondenten att en halv miljard nog skulle 

försvinna om de inte jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor.  

4.7 Omgivande miljö  
Pappersbolaget säger att man för sex till åtta år sedan påverkade sin omgivning i form 

av utsläpp men då ständiga förbättringar skett menar Johan att “Jag vågar nog påstå att 

vi ligger i framkant”. Ett exempel är att de släpper ut sitt processvatten i en laxälv som i 

slutändan rinner ut i Gullmarsfjorden, som är Sveriges enda riktiga tröskelfjord och 

naturreservat sedan 1973. Fjorden är ett så kallat Natura 2000 område som är en EU-

klassificering för områden med extra stora naturvärden. Detta gör att de tvingas ha 

väldigt låga nivåer av föroreningar på sitt vattenutsläpp. Eko wellpapp släpper också ut 

vatten men i deras fall till Motala ström vilket gör att de ständigt arbetar med att sänka 

sina vattenemisioner. Vid avverkning av skog måste Timmerkoncernen följa vissa lagar 

och regler som Naturskyddsföreningen övervakar. 

4.8 Företagens uppfattningar om de olika miljöskatterna  
Pappersbolaget anser inte att de störs av skatterna och tycker inte att de är för höga. 

Samma sak gäller Sågverksgruppen som rent generellt är positivt inställda till de krav 

som ställs och menar att de heller inte finns några motsättningar till skärpta krav. Vidare 

säger de att skatterna inte försämrar deras konkurrenskraft vilket valutaeffekter däremot 

gör då de säljer stora volymer utanför Sverige. Såga lätt däremot säger att avgifterna de 

betalar till olika myndigheter är för höga. Eko wellpapp är inne på samma spår och 

säger att de årliga betalningarna för NOx-skatten istället borde kunna gå till något annat. 

Samtidigt säger de att om inte kraven funnits kanske de inte hade gjort de investeringar 

som syftat till att minska utsläppen.  
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När det gäller miljöfrågor är Pappersbolaget positivt inställt till EU då alla kan 

konkurrera på samma villkor. Timmerkoncernen är av en annan åsikt, och säger att det 

är lindrigare villkor i Europa vilket ger dessa företag en konkurrensfördel. Likaså är 

villkoren på andra sidan Östersjön annorlunda. De vill dock påpeka att de inte vill ha 

deras villkor, men att förutsättningarna ska vara lika.  

4.9 Förebyggande miljöarbete    
Timmerkoncernen säger att de arbetar förebyggande och att de har ställt hårda krav på 

sig själva redan långt innan regleringarna kom. Sågverksgruppen har samma arbetssätt 

och försöker hela tiden ligga före lagstiftningen. Anna på Såga lätt menar däremot att 

“Den krassa verkligheten är att vi gör investeringar när vi tvingas för att uppnå de krav 

som ställs på oss”. 

4.10 Intressenter som gör insatser i företagen  
Fyra av företagen svarade att det inte finns några intressenter som gör miljöinsatser i 

deras företag utan de måste själva ansvara för att minimera sin miljöpåverkan. Det 

femte företaget nämnde dock att någon gång om året hade de skolklasser eller 

idrottsföreningar som hjälpte till att rensa skräp på deras gårdsplan. 

4.11 Miljöskatt - möjlighet eller utmaning  
Pappersbolaget säger att miljöskatten inte är ett problem så länge alla länder inom EU 

har samma villkor. De tillägger också att om handel förs med ett land utanför EU bör 

kanske någon form av strafftull erläggas om de inte ställer samma miljökrav i det landet 

som man gör inom EU. Sågverksgruppen tycker inte heller att det är ett problem utan de 

är positiva till miljöskatter och säger att de ser det som en möjlighet att ta fram ännu 

bättre produkter. Olof på Timmerkoncernen är inne på samma spår och säger att “Jag 

tror på sikt att vi vinner i längden på att ha en miljöskatt”. Eko wellpapp har en annan 

bild och säger att det är en utmaning då det är en stor utgift..  
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5.0 Analys 
 

Detta kapitel analyserar och diskuterar studiens frågeställningar utifrån teori och empiri. 

 

5.1 Hållbarhetsfrågor 
Enligt Holmström (2013) se Andersson och Svensson (2016) har det svenska 

näringslivet varit en viktig aktör i arbetet med att minska miljöpåverkan från samhällets 

olika institutioner. Detta mönster går också att se i skogsindustrin där Sågverksgruppens 

egentillverkade hus ligger 60 till 70 procent under energikraven. 70 procent av Såga 

lätts virke är miljöcertifierat. Eko wellpapps papper kommer till största delen från 

återvunna pappersförpackningar. Timmerkoncernens investering i en biobränslepanna 

har lett till minskade CO2 utsläpp.  

5.2 Miljöaspekter 
Att arbeta med Hållbarhet innebär enligt Enligt Holmström (2013) se Andersson och 

Svensson (2016) att minska miljöpåverkan både ur ett miljömässigt och socialt 

perspektiv och samtidigt kunna visa lönsamhet. För att uppnå den lönsamhet som 

Holmström talar om har Timmerkoncernen fått jobba mycket med transport då detta är 

en aspekt som drabbar dem. Ett led i deras arbete berättar Olof är att “vi väljer den 

hamn som är närmast respektive sågverk för de varor som går på export”. Även Såga 

lätt och Eko wellpapp nämner transport som en betydande aspekt där Eko wellpapp 

arbetar intensivt med att minska CO2 från deras transporter. En annan miljöaspekt som 

Eko wellpapp måste ta hänsyn till är NOx vilket också Såga lätts pannor släpper ut men 

de nämner också CO samt stoft. För Pappersbolaget är dock energianvändningen i form 

av el och naturgas den mest betydande och kritiska miljöaspekten. 

5.3 Hållbarhetsinvesteringar 
Christoffersen m.fl. (2013) se Andersson och Svensson (2016); Karabell (2008) påtalar 

att företag som infört ett aktivt hållbarhetsarbete har kunnat göra kostnadsbesparingar 

och bra avkastningar på de investeringar som gjorts genom att till exempel aktivt ha 

arbetat med att sänka energikostnaderna. Denna teori stämmer överens på alla fem 

företag som beskriver hur de genom hållbarhetsarbete och hållbarhetsinvesteringar 

lyckats spara pengar. I Eko wellpapps fall har investering i en biogasanläggning lett till 

besparingar på den direktverkande el. Pappersbolaget å sin sida har investerat i ett 

ventilationsaggregat vilket gör att de spar energi både direkt i torkprocessen och indirekt 

genom att de kan ta tillbaka spillvärme i form av varmvatten vilket också lett till en 

kostnadsbesparing. Timmerkoncernen är inne på samma spår som Pappersbolaget, och 

säger att investeringarna i deras sågverk har dubblat produktionen samtidigt som de 

lyckats hålla elförbrukningen på samma nivå som för 20 år sedan. Sågverksgruppen har 

också investerat i torkugnar vilket genererat bättre rening, förbränning och mindre NOx 

utsläpp vilket i sin tur lett till minskade skatteutgifter. Alla hållbarhetsinvesteringar 

medför inte kostnadsbesparingar. Ett exempel på detta är Såga lätt som har investerat i 

en komplettering av multicykloner till elfilter (vid några av deras pannor). Denna 

Investering innebar ingen kostnadsbesparing, men det var heller inte syftet eftersom de 

var tvungna att göra detta för att uppfylla gällande villkor i ett tillståndsbeslut enligt 

miljöbalken.  
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Johnsson (2011) håller inte med Christoffersen m.fl. (2013) se Andersson och Svensson 

(2016) utan hävdar att vissa chefer har en uppfattning om att man inte kan kombinera 

både hållbarhet och lönsamhet, utan att man får arbeta med antingen det ena eller det 

andra. I detta fall är flest företaget på Christoffersen m.fl. sida dock säger ju Johnsson 

att vissa chefer inte håller med. 

5.4 Hur påverkas företagen av miljöskatter 
Enligt Pricewaterhouse Coopers (2010) är existerande regleringar och miljöskatter 

ifrågasatta av många företag som upplever dessa som inkonsistenta, ineffektiva och 

oklara. Detta håller både Timmerkoncernen och Pappersbolaget med om. 

Timmerkoncernen menar att politikerna saknar ett långsiktigt perspektiv i sina beslut 

vilket försvårar företagets arbete. Pappersbolaget säger att det är svårt att styra företaget 

när politikerna inte kan bestämma sig kring långsiktiga spelregler som företagen kan 

inrätta sig efter. Om politikerna exempelvis skulle avveckla kärnkraften måste företagen 

få veta hur detta bortfall ska ersättas då de inte har råd med ökade energikostnader, 

eftersom de då inte kan konkurrera på den europeiska marknaden. Eko wellpapp ser 

också skatt på el som kritisk men i och med installationen av deras nya 

fastbränslepanna, som tillverkar el, påverkas de inte lika mycket av skatten som 

tidigare.  Pricewaterhouse Coopers (2010) tillägger att företagen på grund av detta har 

börjat efterfråga stabilare styrmedel och riktlinjer som ska vara bättre utformade och på 

så sätt bidra till långsiktiga planeringsvillkor och rättvis konkurrens. 

5.5 Miljöskatter som företagen berörs av 
Det finns en uppsjö av olika politiska styrmedel som har en påverkan på de 

energiintensiva industriernas miljöarbete. Enligt Coenen, Klitkou och Scordato (2013) 

har följande styrmedel haft störst påverkan på företagen: programmet för 

energieffektivisering, elcertifikatsystemet, koldioxidskatten, svenska miljölagen, och 

det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter. Detta speglar till viss del vad de 

företagen som ligger till grund för denna studie nämnt men de nämner även andra 

skatter som författarna inte tagit upp. Exempelvis påverkas Timmerkoncernen av 

elskatt, drivmedelsskatt, fordonsskatt och transportskatt. Vad gäller andra skatter 

nämner Timmerkoncernen, Eko wellpapp och Såga lätt att de berörs av NOx-skatten. 

Sågverksgruppen berörs också men det är en förhållandevis liten utgift för dem. 

Pappersbolaget berörs normalt av skatten på NOx men eldar de med naturgas behöver 

de inte betala skatten eftersom NOx-värdet för naturgas är så pass lågt.  

 

En skatt som företagen påverkas av som också författarna nämner är koldioxidskatten. 

Eko wellpapp är ett av företagen likaså Timmerkoncernen men de menar att denna skatt 

utgör en mindre post i deras utgifter. Pappersbolaget nämner att koldioxidskatten inte 

alls påverkar dem eftersom de gått över till andra energislag. 

5.6 Ekonomi 
Johansson (2015) har intervjuat ekonomiprofessor Eobert G Eccles som gjort en 

jämförande studie i vilken det framkommit att organisationer som fokuserar på 

hållbarhet har högre börsvärde och bättre ekonomisk avkastning. Ett liknande mönster 

går att se hos Timmerkoncernen som, om de tillåts vara ärliga, gör i första hand 

miljöinvesteringar på grund av ekonomiska skäl. För att förtydliga detta säger Olof att 

“Det kan låta kallhjärtat men blir ofta bra för när vi investerar i en ny maskin som sparar 

pengar släpper den också ut mindre koldioxid”. 

 

Annell (1994) redogör i sin forskning på ämnet lönsamhet att det kan ses som både ett 

mål och ett medel då det på lång sikt är ett villkor för företags överlevnad. Eko 



  
 

19 

wellpapp verkar vara på samma sida som Annell, de har nämligen investerat i en panna 

som tillverkar biogas vilket är tänkt att ta bort användningen av el och på lång sikt är det 

en vinst för företaget. Att företaget nämner vinst menar Annell är en utgångspunkt för 

begreppet lönsamhet som uppstår när intäkterna överstiger kostnaderna. Lundin & 

Welinder (1996) avhandlar också lönsamhet, de menar att ett företags lönsamhet är ett 

evigt projekt som kräver åtgärder på samtliga nivåer inom företaget. Vidare menar de att 

lönsamhet är ett omfattande område som inkluderar många faktorer för att bland annat 

skapa attraktionsvärde hos produkter som i sin tur genererar intäkter. Att 

attraktionsvärde skapas hos vissa produkter är Stefan på Sågverksgruppen väl medveten 

om han säger att “Vi vet att våra kunder väljer oss för att vi arbetar mycket med 

miljöfrågor”. Han menar till och med att de nog skulle tappa en halv miljard av de sex 

miljarder företaget omsätter om de inte jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Enligt 

Holmström (2013) se Andersson och Svensson (2016) stämmer Sågverksgruppens 

uppfattning, författaren säger nämligen att efterfrågan på hållbara produkter ökar i allt 

högre grad vilket gör att de företag som ligger i framkant ofta får en konkurrensfördel 

på grund av detta. 

 

Orsato (2006) menar att ansvariga inte uppsåtligen vill skada miljön men att de känner 

påtryckningar att ge största möjliga utdelning till företagets aktieägare vilket i sin tur 

leder till att miljöfrågorna inte prioriteras inom företaget. Såga lätt har, i förhållande till 

Orsato, ett motsatt angreppssätt då de menar att en miljöinvestering kanske inte alltid 

görs på grund av miljömässiga skäl utan att man i första hand tittar på ekonomin men 

oftast så är dessa investeringar bra både för miljön samt för resultatet. Det som Såga lätt 

säger styrks av Johnson (2009) som menar att minskningen av avfall och utsläpp 

egentligen handlar om bra affärer samtidigt som man minimerar påverkan på miljön. 

5.7 Omgivande miljö  
Många organisationer ser idag samhällsansvar som en naturlig del av verksamheten och 

som en affärsmöjlighet och inte något som de är tvingade att göra. Ofta benämns idén 

om att företag ska ta ett samhällsansvar som CSR (Corporate social responsibility). 

Många forskare anser att detta perspektiv i många fall är svårtolkat. En av de främsta 

forskarna inom detta område i Sverige är Per Granquist (Wilmshurst & Frost 2000). Att 

ta ansvar kan som forskarna säger vara svårt att tolka vad det i praktiken innebär. För 

Pappersbolaget innebär det att arbeta med sitt utsläpp av processvatten. Enligt Johan 

menar han att “Jag vågar nog påstå att vi ligger i framkant på detta område”. Ett 

exempel är att de släpper ut sitt processvatten i en laxälv som i slutändan rinner ut i 

Gullmarsfjorden. Fjorden är ett Natura 2000 område som är en EU-klassificering för 

områden med extra stora naturvärden. Detta gör att de tvingas ha väldigt låga nivåer av 

föroreningar på sitt vattenutsläpp. Eko wellpapp släpper också ut vatten men i deras fall 

till Motala ström vilket gör att de ständigt arbetar med att sänka sina vattenemisioner. 

Vid avverkning av skog måste Timmerkoncernen följa vissa lagar och regler som 

Naturskyddsföreningen övervakar. Vad gäller Såga lätt och Sågverksgruppen är buller 

en sådan miljöaspekt som de måste ta hänsyn till och följa de myndighetskrav som ställs 

på dem, detta då bullret stör omgivande miljö. 

5.8 Företagens uppfattningar om de olika miljöskatterna  
Kenney (2007) menar att det uppkommer svårigheter att förena företagens hållbarhet 

och lönsamhet. Författaren menar att detta oftast beror på chefernas bristande 

medvetenhet om att hållbarhetsarbete är positivt för företagets ekonomi. De företag som 

ligger till grund för denna studie är både för och emot teorin. Exempelvis anser 

Pappersbolaget att de inte störs av skatterna och tycker inte att de är för höga. Samma 
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gäller Sågverksgruppen som rent generellt är positivt inställda till de krav som ställs och 

menar att de heller inte finns några motsättningar till skärpta krav. Såga lätt däremot 

säger att avgifterna de betalar till olika myndigheter är för höga. Eko wellpapp är inne 

på samma spår och säger att de årliga betalningarna för NOx-skatten istället borde 

kunna gå till något annat.  

5.9 Förebyggande miljöarbete    
Detta tema ingick inte i den intervjuguide som användes under intervjuerna och därför 

finns det heller inte någon teori inom området. Timmerkoncernen säger att de arbetar 

förebyggande och att de har ställt hårda krav på sig själva redan långt innan 

regleringarna kom. Sågverksgruppen har samma arbetssätt och försöker hela tiden ligga 

före lagstiftningen. Anna på Såga lätt menar däremot att “Den krassa verkligheten är att 

vi gör investeringar när vi tvingas för att uppnå de krav som ställs på oss”. 

5.10 Intressenter som gör insatser i företagen 
Intressenter runt ett företag har olika roller och åsikter om företagets roll och ansvar i 

samhället. Intressentteorin beskriver på ett systematiskt sätt interaktionen mellan 

intressenter där värde skapas och säljs. En förutsättning för att bedömas som intressent 

är att det ska finnas någon form av intresse för företaget från intressentens sida, och att 

man på något sätt berörs av dess verksamhet (Freeman 1984). Fyra av företagen svarade 

att det inte finns några intressenter som gör miljöinsatser i deras företag utan de måste 

själva ansvara för att minimera sin miljöpåverkan. Det femte företaget nämnde dock att 

de någon gång om året hade skolklasser eller idrottsföreningar som hjälpte till att rensa 

skräp på deras gårdsplan. 

5.11 Miljöskatt - möjlighet eller utmaning  
Att klimatrelaterade styrmedel påverkar industrin till investeringar och nya strategier är 

allmänt känt. Offentliga styrmedel uppfattas ofta som hot gällande industrins 

konkurrenskraft men inte alltid då de också öppnar upp för innovativa ideér. (Ericsson, 

Nilsson & Nilsson 2011; Gulbrandsen & Stenqvist 2013; Pätäri, Kyläheiko & 

Sandström 2011). Författarna ovan beskriver att det finns två läger vad gäller politiska 

styrmedel. Denna bild stämmer överens med företagen i denna studie dock är de 

positiva åsikterna väl övervägande. Pappersbolaget säger exempelvis att miljöskatten 

inte är ett problem så länge alla länder inom EU har samma villkor. De tillägger också 

att om handel förs med ett land utanför EU bör kanske någon form av strafftull erläggas 

om de inte ställer samma miljökrav i det landet som man gör inom EU. 

Sågverksgruppen tycker inte heller att det är ett problem utan de är positiva till 

miljöskatter och säger att de ser det som en möjlighet att ta fram ännu bättre produkter. 

Olof på Timmerkoncernen är inne på samma spår och säger att “Jag tror på sikt att vi 

vinner i längden på att ha en miljöskatt”. Eko wellpapp har en annan bild de säger att 

det är en utmaning då det kostar penger. 
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6.0 Diskussion 
 

Synen på relationen mellan ekonomi och ekologi har under de senaste decennierna förändrats kraftigt, 

såväl inom näringslivet, politiska organisationer och övriga samhällsaktörer. I detta kapitel diskuteras 

dessa förändringar och deras påverkan på framförallt företagens strategier och agerande.  

 
Miljöarbetet i företagsvärlden har mer och mer kommit att handla om både ekonomi och 

miljö. På 90-talet då många företag intensifierade sitt miljöarbete handlade det till 

mångt och mycket om att leva upp till de allt hårdare myndighetskrav som började gälla 

i syfte att få bort de värsta avarterna till miljöförstöring.  

  

Idag har omgivningens krav på företagen och den allmänna miljökunskapen drivit fram 

ett allt mer omfattande miljöarbete hos företagen. Samtidigt har företagen insett att ett 

proaktivt miljöarbete i många fall är bra för ekonomin men att det också ökar de 

positiva uppfattningarna om företaget vilken i sin tur påverkar förutsättningarna för fler 

affärer. Allt fler beställande aktörer ställer högre och högre krav på företagen och de 

företag som ligger i framkant får en större marknadspotential med möjlighet till bättre 

affärer.  

 

Att miljöarbete lönar sig kan tyckas naturligt eftersom det i mångt och mycket handlar 

om resurshushållning. Ordet ekonomi betyder ”Resurshushållning” och per definition så 

är den som skickligt kan hushålla med resurser även mer lönsam. På samma sätt är det 

med miljöfrågorna. Ekologi betyder ”Läran om huset” och den som har kunskap om 

miljöfrågor och kan undvika att göra skada på naturen och inte tömma jordens resurser, 

kommer också att vara en vinnare på morgondagens marknad eftersom man undviker att 

drabbas av kostnader i efterhand på grund av miljöskador eller sanering av föroreningar 

och vidare att man upplevs som ett mer ansvarsfullt företag vilket även det gynnar 

möjligheterna till fler affärer. 

 

Vid införandet av nya politiska styrmedel och miljöskatter är företagen oftast negativt 

inställda och hela branscher brukar då via sina branschorganisationer agera mot dessa 

förslag. Efter införandet anpassar sig företagen normalt väldigt snabbt och när det gått 

några år brukar kritiken vara relativt ljum vilket förmodligen beror på att man kunnat 

konstatera att påverkan på företaget varit relativt begränsat och att man fortfarande är ett 

välmående och lönsamt företag.  

 

Företagens initialt negativa inställning till miljöpålagor går till viss del emot teorin som 

i de allra flesta fall kan konstatera att företag som arbetar med hållbarhetsfrågor drar 

fördel av detta både ur marknadsmässig och ekonomisk synvinkel. På grund av detta 

kan man tycka att företagen inte borde vara så negativa till miljöinvesteringar eftersom 

det gör att hela branschen, i Sverige, blir mer konkurrenskraftig, Detta gäller speciellt på 

den internationella marknaden som efterfrågar miljövänliga produkter. 

 

Tidigare forskning är till viss del inte helt entydig gällande miljöskatternas verkliga 

påverkan på företag. En del forskare menar att miljöpålagor alltid har en negativ 

inverkan på företagen samtidigt som andra säger att det endast innebär fördelar. Den 

information som framkommit genom intervjuerna stärker de forskningsresultat som 

hävdar att det är positivt för företagen. Historiskt har det visat sig att länder som har 

stränga miljölagstiftningar och hårda miljökrav också har de mest konkurrenskraftiga 

företagen.  
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7.0 Slutsats 
 

I slutsatsen diskuteras hållbarhetsfrågorna påverkan på företagen ur ett brett perspektiv och med en 

koppling till de subjektiva uppfattningar som företagen redogjort   

 
Alla deltagande företag har ett aktivt hållbarhetsarbete och de flesta av dem ligger i 

framkant och har väl utarbetade strategier för hur de ska vara så miljövänliga som 

möjligt. De miljöaspekter som företagen måste ta hänsyn till varierar till viss del 

beroende på om det är ett sågverk, massabruk eller pappersbruk, men rent generellt är 

transporter genomgående en betydande miljöaspekt för samtliga företag. Andra 

betydande miljöaspekter är CO2, NOx och el, men dessa aspekter har olika stor 

påverkan beroende på företag och hur långt de kommit i miljöarbetet samt vilka 

investeringar de gjort. Att investera i miljömässig hållbarhet har visat sig ha många 

positiva effekter. Det bidrar till energi- och kostnadsbesparingar, friskare miljö, lägre 

utsläpp samt minskade skatteutgifter vilket gör företagen mer lönsamma. Två av 

företagen arbetar förebyggande och ställer hårda krav på sig själva och försöker ständigt 

ligga före lagstiftningen. Ett av företagen menar att de endast gör investeringar när de 

tvingas för att uppnå de krav som ställs på dem. 

 

Företagen berörs av skatter på flera områden som el, transporter, kvävedioxid, 

drivmedel och fordon. För företag som inte gjort några investeringar i ny teknik kan det 

vara en stor utgift medan det för företag som gjort investeringar i till exempel förnybar 

energi helt och hållet kan undgå skatt. Två av företagen menar att koldioxidskatten är en 

mindre utgifter och ett tredje säger att koldioxidskatten inte alls påverkar dem eftersom 

de gått över till andra energislag. Majoriteten av företagen är positiva till miljöskatter 

och nämner att det inte är ett problem så länge alla länder inom EU har samma villkor. 

De ser det också som en möjlighet att ta fram ännu bättre produkter och att Sverige som 

land kommer att vinna i längden på en omfattande miljölagstiftning där miljöskatterna 

utgör en viktig del. Ett av företagen säger dock att de ser skatterna som en ekonomisk 

utmaning. Samtidigt menar företagen att politikerna varken är långsiktiga eller 

konsistenta i besluten de fattar vilket försvårar företagens långsiktiga strategiska arbete. 

Ett sådant exempel är de olika politiska besluten kring elpriser och elskatter där 

företagen som förbrukar stora mängder el är beroende av en långsiktig och förutsägbar 

politik för att kunna optimera sina investeringar på detta område.   

 

Gällande nivån på skatterna går åsikterna isär då två av företagen är positivt inställda till 

de krav som ställs och de tycker heller inte skatterna är för höga. Ett av företagen menar 

till och med att det inte finns några motsättningar till skärpta krav. Två av de andra 

företagen säger däremot att avgifterna de betalar till olika myndigheter är för höga. Men 

det som i slutändan är prioritet nummer ett för företagen är det ekonomiska resultatet på 

sista raden. Detta medför att de försöker vara så kostnadseffektiva som möjligt vilket 

oftast resulterar i att de genomför olika investeringar i nya maskiner och liknande för att 

på så sätt minska straffutgifterna förutsatt att det är lönsamt att göra det. I många fall 

innebär det även att investeringen minskar deras miljöpåverkan. 

 

De flesta av företagen har således kommit väldigt långt vad gäller hållbarhetsarbete och 

många av de investeringar som idag är möjliga att göra är redan gjorda och de som finns 

kvar att göra är antingen för dyra eller så är tekniken inte tillräckligt utvecklad. Ett 

exempel är transporter som företagen säger har en stor miljöpåverkan, men där det idag 

inte finns några fordon som drivs med alternativa bränslen vilket gör det svårt för 

företagen att undkomma den skatten. 
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I 
 

Bilaga A 

 

Intervjuguide 

 

Frågeställningar 

Vilken påverkan på det ekonomiska resultatet har skatterna? 

Hur arbetar företagen med hållbarhetsfrågor? 

Företagens relation och förhållningssätt till sina intressenter? 

Hur industrin förhåller sig till och upplever effekterna av olika politiska styrmedel och 

miljöskatter? 

 

Intervjufrågor  

1 Hållbarhetsarbete 

1. Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor idag och hur ser 

ansvarsfördelningen ut? 

2. Vilka miljöaspekter är de mest betydande i ert företag? 

 

2 Företagets resultat 

1. Vad gör ni för investeringar på hållbarhetsområdet? 

a. Vad leder detta till?  

b. Vad blir avkastningen? 

 

3 Intressenter 

1. Har ni några intressenter som gör miljöinsatser i ert företag? Om så är 

fallet, vilka är dom och vilka insatser gör dom i ert företag? 

a. Hur påverkas de av ert miljöarbete? 

 

4 Miljöskatter 

1. Påverkas ert företag av några speciella miljöskatter eller 

myndighetpålagor? 

2. Vad anser ni om existerande miljöregleringar och miljöskatter? 

3. Vilka möjligheter och/eller utmaningar bidrar dessa till? 

 

5 Politiska styrmedel  

1. Hur påverkas ni av olika politiska styrmedel? 

a. Vilka? 

  



  
 

II 

Bilaga B 

 

Operationalisering 

 

  

Fråga 

 

 

Teman 

 

 

Teoretisk definition 

 

 

 

1 

 

Hur arbetar ni med 

hållbarhetsfrågor idag och 

hur ser 

ansvarsfördelningen ut? 

 

 

 

Hållbarhetsarbete 

 

Att arbeta med Hållbarhet innebär att 

minska miljöpåverkan både ur ett 

miljömässigt och socialt perspektiv och 

samtidigt kunna visa lönsamhet 

(Holmström 2013). 

 

 

 

1.1 

 

 

Vilka miljöaspekter är de 

mest betydande i ert 

företag? 

 

 

 

Hållbarhetsarbete 
 

 

Enligt Pricewaterhouse Coopers (2010) är 

existerande regleringar och miljöskatter 

ifrågasatta av många företag och de säger 

sig uppleva de som inkonsistenta, 

ineffektiva och oklara. 

 

 

 

2 

 

Vad gör ni för 

investeringar på 

hållbarhetsområdet, vad 

leder detta till och vad blir 

avkastningen? 
 

 

 

 

Företagets resultat 
 

 

 

Företag som aktivt arbetar för att vara 

hållbara har också sett bra avkastningar på 

de investeringar som gjorts i samband med 

deras hållbarhetsarbete menar Karabell 

(2008). 

 

 

 

 

3 

 

Har ni några intressenter 

som gör miljöinsatser i ert 

företag? Om så är fallet, 

vilka är dom och vilka 

insatser gör dom i ert 

företag? 
Hur påverkas de av ert 

miljöarbete? 

 

 

 

 

 

Intressenter 

 

Det engelska begreppet ”stakeholder 

theory” är inte helt liktydigt till den direkta 

översättningen ”intressentteori” utan 

handlar om intressenter som gjort en direkt 

insats i företaget medan ”intressentteori” 

avser aktörer som ser ett intresse i 

företagets verksamhet (Freeman 1984). 

 

 

 

 

 

4 

 

Påverkas ert företag av 

några speciella 

miljöskatter eller 

myndighetpålagor? 
Vad anser ni om 

existerande 

miljöregleringar och 

miljöskatter? 
Vilka möjligheter och/eller 

utmaningar bidrar dessa 

till? 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöskatter 

 

 

 

 

Enligt Pricewaterhouse Coopers (2010) är 

existerande regleringar och miljöskatter 

ifrågasatta av många företag och de säger 

sig uppleva de som inkonsistenta, 

ineffektiva och oklara. 

 

5 

 

Hur påverkas ni av olika 

politiska styrmedel?  

 

 

Politiska styrmedel 

 

Enligt Coenen, Klitkou och Scordato 

(2013) har olika politiska styrmedel stor 

påverkan på företag. 
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