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Bakgrund: Skogsbranschen upplever idag stort tryck gällande hållbarhetsarbetet och 

hållbarhet ligger i fokus i dagens samhälle. För att företag ska lyckas med sitt 

hållbarhetsarbete krävs det en anpassning i den interna styrning och att hållbarhet involveras i 

företags prestationsmätning. 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra utformning, förmedling och 

uppföljning av mål och mått, samt undersöka vilka motiv som ligger bakom valet att arbeta 

med hållbarhet. 
 

Metod: Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsdesign och ett iterativt tillvägagångssätt. 

Flerfallstudier har använts och det empiriska materialet är insamlat genom semi-strukturerade 

intervjuer med relevanta personer på de företag i skogsbranschen som vår studie berör. Den 

teoretiska referensramen är insamlad utifrån böcker och vetenskapliga artiklar. Vidare ligger 

en analysmodell till grund för den analys som gjorts. 
 

Slutsats: Den slutsats som kan dras är att företag inom skogsbranschen integrerar mål och 

mått med hänsyn till hållbarhet i sin interna styrning genom sin styrmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktiviteter, informationsförmedling och uppföljning. De har ett väl utvecklat 

hållbarhetsarbete och där integreringen av hållbarhet i den interna styrningen är framgångsrik 

på flera punkter. 
 

Nyckelord: Skogsbranschen, hållbarhet, intern styrning, prestationsmätning, externa motiv, 

interna motiv, informationsförmedling, uppföljning. 

 



  
 

 
 

Abstract  
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Title: Sustainability – a question of integration 
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Authors: Elin Jönsson, Erik Krantz, Philip Lordh 
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Background: The forest industry is currently experiencing great pressure on their 

sustainability work and sustainability is a hot topic in today’s society. In order for companies 

to succeed in their sustainability efforts, there has to be an adjustment in their internal 

management and that sustainability is involved in companies performance measurements. 
 

Purpose: The purpose of this study is to analyze and compare the design, instrumentality and 

follow-up of goals and measurements, as well as investigate the motives behind the choice of 

working with sustainability. 
 

Method: The study is based on a qualitative research design and an iterative approach. 

Multivariate studies have been used and the empirical material is collected through semi-

structured interviews with relevant individuals in the forest industry. The theoretical frame of 

references is collected from literature and scientific articles. Furthermore, an analysis model 

forms the basis for the written analysis. 
 

Conclusion: The conclusion is that companies within the forest industry integrate goals and 

measurements with regard to sustainability in their internal management through their 

management environment, risk assessment, control activities, instrumentality and follow-up. 

They have a well-developed sustainability work and the integration of sustainability in the 

internal management is successful in several areas. 
 

Keywords: Forest industry, sustainability, internal management, performance measurements, 

internal motives, external motives, instrumentality, follow-up. 
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med en förklaring om skogsbranschen och dess betydelse för Sverige. Vidare 

presenteras trenden kring hållbarhet och dess betydelse för samhället. Fortsättningsvis ges 

en grundläggande förklaring om vad intern styrning är och hur det integreras i företags 

verksamhet. För att sedan få en djupare förståelse för problemet kring integration av mål och 

mått i den interna styrningen kommer en problemdiskussion ges kring ämnet. Till slut 

avslutas kapitlet med en frågeställning som ska besvara hur mål och mått med hänsyn till 

hållbarhet integreras i den interna styrningen och ett syfte som beskriver avsikten med 

studien. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Skogsbranschen 

I Sverige består två tredjedelar av landets yta av skog och skogen är värdefull sett utifrån 

flera perspektiv. Miljön, naturen, samhället och inte minst den svenska ekonomin är beroende 

av skogen som förnyelsebar resurs vilket bidrar till ett hållbart Sverige (Skogssverige u.å.a). 

För att det ska uppnås krävs det att skogen tas om hand på ett klokt och hållbart sätt genom 

ett hållbart skogsbruk som överensstämmer med de internationella principerna för hållbar 

utveckling, det vill säga långsiktig hållbarhet i form av ekonomi, ekologi och socialt. Det 

ställs idag stora krav på skogen där samhället vill utnyttja naturresurser samtidigt som 

skogens alla natur och miljövärden ska bevaras (Skogssverige u.å.b). 

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är skogsnäringen en av Sveriges basindustrier som 

varje år bidrar till sysselsättning i hela landet samt handel. Enligt Skogsindustrierna var 

Sverige år 2015 världens tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror 

(Skogsindustrierna 2015). År 2015 sysselsatte skogsnäringen närmare 70 000 personer och 

ytterligare 30 000 enskilda företagare. Samhällsekonomin är beroende av skogens 

ekosystemtjänster och det värde människor får från naturen genom till exempel vattenrening 

och naturlig skadedjursbekämpning. För att öka kunskapen om vad det kostar samhället när 

värdena reduceras eller försvinner, har regeringen i Sverige infört miljömål. Senast år 2018 

ska bland annat värdena och tjänsterna vara allmänt kända och integreras i ekonomiska, 
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politiska och övriga beslut i samhället. Regeringen har lagt stort fokus på 

hållbarhetsutmaningen och menar att både människor och företag måste börja agera och ta 

sitt ansvar gällande hållbarhetsfrågor (Skogssverige u.å.c). 

 

Den senaste tidens globala utmaningar har gjort att både samhället och skogsbranschen måste 

börja anpassa sig efter bland annat nya ekonomiska mönster, klimatförändringar och 

urbanisering. Skogen har en väsentlig roll och kan vara en del i att hantera de utmaningar 

som finns. Skogsråvaran är förnyelsebar och kan vara substitut till både olja för energi och 

flera andra produkter. Trä är ett hållbart och klimatsmart material som kan ge bostad och 

arbete på landsbygden och samtidigt bidra till Sveriges ekonomi. För att skogsbruket ska ta 

hänsyn till miljön finns det en Skogsvårdslag och miljöcertifieringar. Målet och syftet med 

miljöarbetet är bland annat att bevara den biologiska mångfalden, bibehålla bra vattenkvalitet 

och de sociala värden som skogen skapar. I Sverige bedrivs skogsbruk på en stor yta där 

generell miljöhänsyn måste tas vid alla åtgärder på all skogsmark. Med generell miljöhänsyn 

menas till exempel att det vid gallring eller föryngringsavverkning lämnas kvar döda träd till 

insekter och larver (Skogssverige u.å.b). 

1.1.2 Hållbarhet  

Omvärlden påverkas av människors och företags existens på jorden och sedan 1970-talet har 

mänskligheten i stigande takt använt fler resurser än naturen kan producera och ekosystemet 

har drabbats av stora mängder utsläpp (Borglund et al. 2012). Det handlar inte bara om 

klimatpåverkan från ett ökat koldioxidutsläpp i atmosfären, utan forskare menar att 

mänskligheten orsakar ytterligare negativa effekter på vår omgivning. Havens försurning, 

reducering av den biologiska mångfalden och förändring i vatten och mark är exempel på 

negativa effekter som skapats av mänskligt handlande. Energikonsumtionen och användandet 

av icke- och förnyelsebara naturresurser har stigit i takt med att jordens befolkning och dess 

konsumtion samt produktion ökat. Det är några av de faktorer som har gjort att 

hållbarhetsutmaningen tagits upp på agendan (Rockström 2009). 

 

På 1980-talet uppkom begreppet hållbar utveckling där ekonomi, miljö och sociala frågor 

ansågs vara nära anslutna. Begreppet uppmärksammades under två händelser kopplade till 

FN, Brundtlandrapporten 1987 och en miljö- och utvecklingskonferens 1992 i Rio. Det 

centrala budskapet i Brundtlandrapporten var att fokus låg på miljö, utveckling och 
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fattigdom. Definitionen av hållbar utveckling handlar om att inte äventyra kommande 

generationers resurser och behov på grund av sitt eget handlande och tillfredsställelse av 

dagens behov (Frostenson, Helin & Sandström 2015). 

 

Under 1990-talet förändrades synsättet på hållbar utveckling och begreppet kom att innehålla 

tre delar: miljö, samhälle och ekonomi. Elkington (1998) menar att företagen måste börja ta 

sitt ansvar och inte bara fokusera på det finansiella, utan även redovisa och hantera miljö- och 

samhällsfrågor. Frostenson (2013) förklarar att företagens roll för det övergripande 

hållbarhetstänket har blivit allt mer ifrågasatt och företags ekonomiska aktivitet bör inte ses 

som fristående, utan bör kombineras med andra aktiviteter inom företaget. Han poängterar att 

”frågan om hur det ekonomiska värdet skapas och vilka effekter detta får har kommit att bli 

central” (2013, s. 591). 

 

Resonemanget ovan kommer att ställa företagen inför hållbarhetsproblem, både mellan miljö 

och ekonomi samt samhälle och ekonomi. Under slutet av 1990-talet växte intresset för att 

företagen ska integrera miljömässiga och sociala frågor i redovisningen. 

Hållbarhetsredovisning och företags sociala ansvarstagande blev därav ett aktuellt ämne 

(Frostenson, Helin & Sandström 2015). Miljöpåverkan är ett exempel på en följd av 

ekonomisk aktivitet, som inte synliggörs fullständigt. Företagens verksamhet och agerande 

har uppmärksammats allt mer och framförallt media och frivilliga organisationer har börjat 

granska och kritisera företags agerande. Nilsson och Olve (2013) menar att företagens rykte 

kommit att bli en resurs för dem. Företagens intressenter har nu fått större möjlighet att 

framföra sina åsikter gällande företagens verksamhet och dess hållbarhetsarbete. 

1.1.3 Ekonomistyrning och intern styrning  

Företag strävar ständigt efter att nå framgång och sina mål där en välfungerande styrning får 

stor betydelse när det kommer till vilka åtgärder som skall vidtas för att uppnå de strategiska 

målen. En betydande del inom ekonomistyrning är företags interna styrning och handlar kort 

sagt om ordning och reda för att: nå uppsatta mål, hantera risker kring måluppfyllelse, bidra 

med stöd samt utforma åtgärder och kontroller (Wikland 2014). 

 

Betydelsen för intern styrning har kommit att öka under 2000-talet på grund av 

uppmärksammande företagsrelaterade problem. Att definiera exakt vad som innebär med 
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intern styrning har visat sig vara svårt då området har fått en bredare betydelse jämfört med 

innan eftersom fler aspekter involveras (Maijoor 2000). Wikland (2014) klargör att det 

handlar om en process för att nå strategiska mål där åtgärder och kontroller drivs på genom 

riskhantering, målstyrning och tryck från ledningen. Haglund, Sturesson, Svensson och 

Komrev (2005) hävdar att aktiviteter har för avsikt att tillsammans med riskhantering skapa 

en röd tråd genom verksamheten. Arwinge (2015) menar att tillsammans ska intern styrning 

bidra med trygghet genom att företaget skapar kontroll över verksamheten. Organisationen 

måste lägga vikt på väsentliga delar, synliggjort genom strategiska mål, för att på så sätt nå en 

effektiv intern styrning och det som Arwinge benämner som ett hållbart risktagande. 

  

Wikland (2014) hävdar att fokus, jämfört med tidigare, skiftat från system till människa då 

mänskligt beteende och handlande ses som det centrala inom ämnesområdet. Samordning och 

målkongruens ska bidra till att mål uppfylls på bästa möjliga sätt i enlighet med 

bestämmelser. Haglund et al. (2005) belyser att intern styrning bidrar till positiva effekter för 

att nå framgång och skapa ordning inom företaget. Kontroll och tillsyn såväl som stöd vid 

styrning är utmärkande för området och utan det skapas ingen, eller ytterst liten, styreffekt. 

Planering, samordning, uppföljning och en röd tråd mellan input och output är en 

förutsättning för den interna styrningen. Input i form av bland annat krav, omvärld och lagar 

måste samverka med output i form av resultat och effektivitet. För att lyckas krävs tillräcklig 

kunskap inom området och ett sinne för att förstå interna såväl som externa aspekter. 

1.1.4 Prestationsmätning och prestationsmått  

Ekonomistyrning och kontrollsystem används av företag för att implementera dess strategi. 

Karlöf och Lövingsson (2007) hävdar att de flesta företag på ett eller annat sätt mäter 

prestationer i verksamheten, alltså bedrivs någon form av prestationsmätning. Enligt 

Anthony, Hartmann, Nilsson, Anthony och Kraus (2014) är prestationsmätning ett väsentligt 

kontrollverktyg, vid implementeringen av företagets strategi, för att kontrollera och utvärdera 

prestationer. Lohman, Fortuin och Wouters (2004) fortsätter och förklarar att 

prestationsmätning baseras på företagets strategi med syftet att implementera och övervaka 

de övergripande målen. Företagets strategiska inriktning ska tydligt synliggöras genom valet 

och utformningen av prestationsmått. 
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Varney, Zarrouk, Bean och Bendall (2017) förklarar att termen prestationsmått utgår ifrån 

tanken och önskan om att mäta något, i detta fall en prestation. En prestation kan definieras 

på olika sätt och ha olika syfte beroende på om det exempelvis gäller att nå organisationens 

mål, förbättra en process, öka kundnöjdheten eller minska kostnader. En gemensam 

utgångspunkt för alla prestationer är att måttet ska ha ett klart syfte och användningsområde. 

Tanken bakom ett prestationsmått är att övervakning görs utefter ett förutbestämt mål 

angående en specifik process eller ett projekt (2017). 

1.2 Problemdiskussion 

När det kommer till skogsbranschen hävdar Borglund et al. (2012) att branschtillhörighet har 

effekt på företagens hållbarhetsarbete och författarna anser att förväntningarna stiger med 

avseende på branschens inriktning. Skogsbranschen är en av de branscher som både påverkar 

och påverkas av miljön och därav finns det förväntningar om att branschen ska ta ett stort 

ansvar kring miljö- och samhällsfrågor (2012). I skogsbranschen har därav begreppet hållbart 

skogsbruk utvecklats ifrån principerna gällande hållbar utveckling. I strävan efter att 

skogsbranschen ska ta hänsyn till hållbart skogsbruk har Sverige infört regleringar och 

miljömål med förhoppningar om att branschen tar ett större ansvar. Även frivilliga standarder 

och certifieringar finns för att underlätta hållbarhetsarbetet i strävan mot ett hållbart 

skogsbruk (Skogssverige u.å.b). 

 

Rent allmänt måste näringslivet börja ta ett större ansvar för hållbarhetsfrågor om målet 

angående hållbar utveckling ska nås. Företag har på de senaste decennierna fokuserat mer på 

frågorna vilket lett till att de börjat integrera hållbarhet i verksamheten. Porter och van der 

Linde (1995) belyser att näringslivet upplever hållbarhetsutmaningen som en 

prioriteringsfråga där avvägningar mellan miljö- och ekonomiska vinster måste göras. 

Författarna problematiserar näringslivets syn på för- och nackdelarna som miljöarbetet för 

med sig. Företag har inte förstått vilka värdefulla sociala och ekonomiska fördelar ett 

utvecklat miljöarbete för med sig, utan istället läggs för mycket fokus på de ekonomiska 

kostnaderna som tros innebära högre priser och mindre konkurrenskraft. Porter och van der 

Linde (1995) hävdar däremot att näringslivets synsätt kan ifrågasättas och menar att om 

miljöarbetet genomförs på rätt sätt kan det istället innebära konkurrensfördelar. Vidare 

problematiserar Kanter (2011) näringslivets kortsiktiga fokus kring hållbarhet och menar att 

ett mer långsiktigt fokus krävs för att uppmärksamma de värden som kan skapas. 
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Epstein (2008) belyser vikten av att integrera hållbarhetsperspektivet i företagets strategi, 

oavsett om det är interna eller externa motiv som ligger till grund, kan företaget nå ett 

förbättrat ekonomiskt resultat. Bonn och Fisher (2011) förklarar att problemet är en 

prioriteringsfråga gällande ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. Författarna 

ställer sig frågan till vilka de avgörande faktorerna är för att ett företag ska lyckas 

implementera hållbarhetsstrategier och om företagens metoder skiljer sig åt. 

 

De modeller som företag använder har svårt att samordna det ekonomiska perspektivet med 

hänseende till hållbarhet. Styrinstrument som vanligtvis används inom företag har inte 

tidigare varit anpassade till att ta hänsyn till hållbarhet och på senare tid har företag tvingats 

utveckla styrsystemen för att matcha den ökande trenden kring hållbarhetsredovisning 

(Frostenson 2013). Det är här den interna styrningen får en viktig del i företagens 

verksamhet. Wikland (2014) förklarar att i teorin kan intern styrning förklaras på ett tydligt 

och enkelt sätt, men vid implementering i praktiken kan flertalet hinder påträffas. Wikland 

menar att “intern styrning och kontroll kan liknas vid en skräddarsydd kostym” (2014, s. 20). 

Varje företag är unikt och det krävs att den interna styrningen anpassas efter företagets 

struktur. Wikland nämner att det är svårt för företag att få den interna styrningen att stämma 

överens med de mål som utvecklats för företaget och skapa en målkongruens. Det kan också 

hända att företag underskattar de risker som finns och att de riskåtgärder som görs inte bidrar 

till att förhindra eventuella fel. Det krävs en anpassning av de kontroller som görs för att 

matcha den specifika verksamheten och dess risker. Att involvera ledningen i den interna 

styrningen är ytterligare ett problem som Wikland nämner kan uppstå med den interna 

styrningen och hantering av risk. Problemet uppstår när det saknas ledningssignaler och där 

ledningen inte förmedlar tillräckligt tydligt till medarbetarna vad tanken bakom vissa åtgärder 

är. Wikland (2014) menar att intern styrning är något som kräver anpassning utifrån den egna 

verksamheten och beroende på bransch finns det olika risker att ta hänsyn till och integrera i 

den interna styrningen. 

 

Adam och Frost (2008) belyser i sin artikel att trots den stora utvecklingen av 

hållbarhetsrapportering finns det lite information om hur företag bör implementera det i deras 

styrning. Det finns ett informationsgap i hur företag bör använda informationen som 

framkommer av hållbarhetsrapportering i sina beslut och vilka motiv som ligger bakom valet 
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av specifika mått. Bristen på information kan vara anledningen till att många företag 

misslyckas med sin integration av hållbarhet i styrningen. 

1.3 Frågeställning 

Hur integreras mål och mått med hänsyn till hållbarhet i den interna styrningen? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra utformning, förmedling och uppföljning av 

mål och mått, samt undersöka vilka motiv som ligger bakom valet att arbeta med hållbarhet. 
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2 Metod 
Metodkapitlet inleds med en generell förklaring kring forskningsansatsen och sedan ges en 

inblick i den forskningsdesign som valts. Vidare presenteras urvalet, samt tillvägagångssätt 

för att samla in relevant material, både när det kommer till teoretiskt- och empiriskt material. 

Vidare ges det en förklaring hur intervjuerna har genomförts. En diskussion hålls även kring 

analysmetod, etiska ställningstaganden, kvalitetskriterier och källkritik. Slutligen avslutas 

kapitlet med en förklaring av den disposition som använts vid den teoretiska referensramen 

och det empiriska materialet. 

2.1 Forskningsansats 

Baserat på studiens syfte kommer tre företag som är aktiva inom skogsbranschen studeras 

och en djupare insyn i deras organisationer kommer att ges. De företag som studerats är 

Sydved, Sveaskog och Derome Timber. Baserat på tidigare forskning inom ämnet och med 

hjälp av tillgänglig teori kommer en förståelse för hur mål och mått med hänsyn till 

hållbarhet integreras i den interna styrningen. Enligt Bryman och Bell (2017) går kvalitativ 

forskning ut på att tolka och förstå den sociala verkligheten och eftersom studien avser att 

skapa en förståelse för ämnet var en kvalitativ metod lämplig för genomförandet. Det 

motiveras även av Yin och Retzlaff (2013) som benämner kvalitativ forskning som “den 

kvalitative forskarens önskan att få grepp om verkliga händelsers mening ur deltagarnas 

synvinkel.” (2013, s. 23), vilket även är syftet med denna studie. 

 

Tillvägagångssättet som användes i studien var främst av iterativ karaktär, vilket enligt 

Bryman och Bell (2017) även benämns som en upprepande process. För att få en 

grundläggande förståelse för ämnet samlades teori först in, sedan formulerades en 

frågeställning. Den syftade till att få en förståelse för tre företag inom skogsbranschen och 

deras arbetssätt kring utformande, förmedling och uppföljning av mål och mått med hänsyn 

till hållbarhet, samt motiven bakom valet att arbeta med hållbarhet. Insamling av teori och 

empiriskt material har skett parallellt och har överlappat varandra under studiens gång, vilket 

motiverar valet av iterativt tillvägagångssätt. 
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2.2 Forskningsdesign 

Forskningen har genomförts med en komparativ design i form av tre fallstudier. En kvalitativ 

forskningsstrategi har varit utgångspunkten och enligt Bryman och Bell (2017) är en 

komparativ design användbar vid kvalitativ forskning. En flerfallsstudie innebär en 

vidareutveckling av fallstudiedesignen där två eller fler fall undersöks med syftet att göra 

jämförelser mellan fallen. Bryman och Bell belyser att designen möjliggör för forskare att 

hitta mönster och avvikelser mellan fallen och samtidigt underlätta för teoretiska och 

analytiska reflektioner över resultaten. Förklaringen som ges ovan motiverar valet av 

flerfallsstudie. Frågeställningen och syftet med forskningen överensstämmer med en 

komparativ design, där tre företag inom skogsbranschen valts ut för att göra jämförelser och 

få djupare förståelse för deras arbete kring hållbarhet. 

 

Yin och Nilsson (2007) nämner att den dominerande trenden i alla typer av fallstudier är att 

forskaren vill undersöka beslut som tagits i komplexa sociala sammanhang. Forskaren är 

intresserad av att ta reda på varför besluten tagits, hur genomförandet gick till samt de 

slutgiltliga resultaten. För att besvara frågeställningen i studien krävs en förståelse för hur 

valet av de mål och mått motiverats, hur de utformas och hur de förmedlas samt följs upp. 

Hur mål och mått gällande hållbarhet integreras i den interna styrningen är en komplicerad 

undersökning, därav är fallstudie motiverat. Yin och Nilsson (2007) menar vidare att 

frågeställningens utformande kan ha ett samband med vilken metod som väljs. Om 

frågeställningen inleds med hur eller varför är det ett tecken på att en fallstudie är en metod 

att föredra. Den formulerade frågeställningen i denna studie inleds med hur och på så sätt är 

det ett bevis på att fallstudie designen är att föredra. 

2.3 Urval av bransch, företag och respondenter 

I samband med kvalitativ forskning tenderar urvalsdiskussionen att handla om ett målstyrt 

urval, ”den här formen av urval har i grunden att göra med urvalet av enheter (som kan vara 

människor, organisationer, dokument, avdelningar med mera) med direkt koppling till de 

forskningsfrågor som formulerats” (Bryman & Bell 2017, s. 405). Bryman och Bell hävdar 

att ett målstyrt urval är en form av icke-sannolikhetsbaserat urval där fall eller deltagare väljs 

strategiskt med motivet att de är relevanta för forskningen. Forskningsfrågan kan vara till 
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hjälp vid urvalet av enheter, den kan ge vägledning för vilka enheter som ska väljas och stå i 

fokus. 

 

Vid valet av bransch var det först och främst hållbarhetsperspektivet som gjorde 

skogsbranschen relevant. En bransch som påverkar och påverkas av miljön, samt har stora 

möjligheter att förebygga miljö- och naturföroreningar. Det är en viktig aspekt eftersom 

frågeställningen och syftet kräver förståelse för hållbarhetsarbetet, därav är branschen 

motiverad utifrån det perspektivet. Hur mål och mått med hänsyn till hållbarhet integreras i 

den interna styrningen är en komplicerad process och valet av bransch utgår därför inte bara 

ifrån att de arbetar med hållbarhet. För att få en förståelse för dess koppling till mål och mått 

samt intern styrning krävs det att de arbetat med frågan en längre tid. Skogsbranschen är 

därav relevant för forskningen eftersom det finns befintlig kunskap och erfarenhet kring 

arbetet gällande hållbarhet. De valda skogsföretagen har kontinuerligt arbetat med 

hållbarhetsfrågor en längre tid vilket motiverar vårt val att samarbeta med dessa specifika 

företagen. 

 

Den första kontakten med företagen togs både via telefonsamtal och mejl för att ta reda på om 

det fanns ett intresse för att samarbeta. Efter att företagen godkänt ett samarbete kontaktades 

relevanta personer som är insatta i hållbarhetsarbetet. Urvalet av respondenter var därav 

också målstyrt eftersom kunskap och erfarenhet krävs hos intervjupersonen för att en 

förståelse ska utvecklas. Intervju har skett med Thomas Höijer på Sydved som är 

Skogsbruksutvecklare. På Sveaskog har intervju skett med Kristin Fägerskjöld och Lena 

Sammeli-Johansson, där Karin är controller och Lena är hållbarhetschef. På Derome Timber 

har Tina Höglund, som är Miljö- & kvalitetssamordnare, besvarat frågeformuläret via mejl. 

Personerna besitter relevant information för studien och bidrar till att få en förståelse för hur 

de olika verksamheterna arbetar. 

2.4 Materialinsamling 

2.4.1 Litteraturinsamling 

Bryman och Bell (2017) menar att litteraturgenomgången är en central del av undersökningen 

för att grunda forskningsfrågor och forskningsdesign. “Utifrån litteraturgenomgången får man 

en utgångspunkt för vilka metoder som ska användas vid datainsamlingen och för analysen 



  
 

11 
 

av dess data” (2017, s. 115). Författarna hävdar att genomgången av litteratur ska leda fram 

till beslut om vad som är relevant och vad som kan uteslutas, i både böcker och artiklar. 

 

Den teoretiska referensramen består av litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar 

som använts som underlag. I studien studerades existerande litteratur inom ämnet för att 

undersöka befintliga kunskaper och grundläggande teori inom ämnet. Den inledande 

sökningen efter teorier, begrepp och tidigare forskning utgick ifrån sökord såsom hållbarhet, 

ekonomistyrning, intern styrning och prestationsmätning. Litteratur om ekonomistyrning, 

intern styrning och prestationsmätning är omfattande och flertalet studier sträcker sig långt 

tillbaka i tiden. Fokus låg då på att sortera och försöka hitta material som var relevant och 

aktuellt. Dessutom har litteratur sedan bidragit till att även upptäcka andra användbara källor. 

Vid sökandet av vetenskapliga artiklar användes den bibliografiska databasen “Onesearch” 

och huvudsakligen etablerade tidskrifter som granskats av andra forskare (peer-reviewed). 

2.4.2 Empiriskt material 

Med en kvalitativ forskningsansats och den frågeställningen som ges i studien har det 

empiriska materialet, primärdatan, varit väsentligt för forskningens resultat. Primärdata kan 

förklaras som data forskaren själv samlar in (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Dokument 

i form av års- och hållbarhetsredovisningar samt interna dokument har samlats in från 

företagen för att få ytterligare uppgifter om hur de arbetar med mål och mått, styrning och 

hållbarhet. För att kunna tolka och få en djupare förståelse inom ämnet har det empiriska 

materialet även samlats in genom kvalitativa intervjuer. Bryman och Bell (2017) menar att 

intervjuer är användbart när forskaren har valt att genomföra en fallstudie, eftersom forskaren 

söker efter en djup och detaljerad granskning. Kvale och Brinkman (2014) nämner att den 

kvalitativa forskningsintervjun syftar till att forskaren ska förstå världen utifrån 

intervjupersonens perspektiv och tolka deras levda erfarenheter. Få tillgång till både 

dokument och intervjuer ses som fördelaktigt, även kallat metodtriangulering (Bryman & 

Bell 2017). Materialet som samlats in genom dokument kan kontrolleras utifrån diskussionen 

med intervjupersonen och på så sätt vara material till analysen. 

2.5 Kvalitativa intervjuer 

Vid de kvalitativa intervjuerna har en semi-strukturerad intervjuform använts. Bryman och 

Bell (2017) förklarar att i en semi-strukturerad intervju följer forskaren i viss mening en 
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förutbestämd struktur eller manus, ofta kallad intervjuguide. Forskaren inleder intervjun med 

ett relativt klart fokus, till skillnad från en mer generell önskan att undersöka ett visst ämne. 

Intervjupersonen har även stor frihet att formulera svaren på sitt eget sätt och frågor kan 

tillkomma eller ändra ordning från den tänkta intervjuguiden. Semi-strukturerade intervjuer 

har valts som tillvägagångssätt i studien och valet av intervjuform grundar sig i 

forskningsansatsen och syftet. Forskningen syftar till att förstå specifika områden inom 

organisationer och fokus ligger därför på att få så utvecklade svar som möjligt på de frågor 

som ställs. En flerfallsstudie har genomförts och för att kunna göra jämförelser mellan de 

olika fallen krävs det en viss struktur, vilket motiveras av Bryman och Bells förklaring att 

använda en semi-strukturerad intervjuform och en intervjuguide. Intervjuguiden innehåller en 

mindre strukturerad minneslista över de frågor och ämnen som intervjun hade som avsikt att 

beröra (se bilaga 1). Års- och hållbarhetsredovisningar samt interna dokument från företagen 

har granskats och ligger till grund för utformandet av intervjuguiden till de olika företagen. 

Medvetenhet kring flexibilitet togs och den intervjuade hade möjlighet att berätta fritt kring 

det utvalda området. Intervjun inleddes med grundläggande frågor som exempelvis roll och 

arbetsuppgift inom företaget. Fortsättningsvis ställdes det frågor som syftade till att besvara 

de ämnen som valts inom området gällande mål och mått med hänsyn till hållbarhet. En 

avslutande fråga ställdes på alla intervjuer där respondenten fick möjlighet att framföra 

ytterligare information som inte redan diskuterats. Enligt Bryman och Bell (2017) 

rekommenderas en avslutande fråga av den formen för att fånga upp infallsvinklar som de 

tidigare frågorna inte rört men som intervjupersonen anser vara av betydelse. 

 

Intervjun med Sydved genomfördes den 25 april 2018 på telefon och sammanlagt tog 

intervjun 35 minuter. Intervjun med Sveaskog gjordes via skype den 2 maj 2018 och tog 

sammanlagt 32 minuter. Vid intervju med både Sydved och Sveaskog fick respondenterna tid 

att utveckla sina svar och det fanns utrymme att ställa följdfrågor. Samtalen spelades in och 

transkriberades i enlighet med Ekström och Larsson (2010). De menar att det är viktigt att 

spela in intervjuerna för att kunna fokusera på att tolka respondenternas ord och betoning 

istället för att anteckna och riskera att missa något. Materialet från intervjuerna är väsentligt 

för denna studie och på grund av tidsramen har endast en intervju per företag genomförts. 

Materialet som samlas in är väsentligt för analysen och att transkribera samtalet efteråt har 

underlättat processen. Bryman och Bell (2017) menar att transkribering är en tidskrävande 

uppgift, men är till hjälp för att lättare kunna genomföra en tydlig analys. Derome Timber 

valde att svara på intervjufrågorna via mejl den 3 maj 2018. Då det ansågs att information 
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från tre företag behövdes för att få in tillräckligt med analysmaterial ansågs det relevant att få 

in information om hur Derome Timber arbetar trots att den insamlades via mejl och inte 

intervju. Med alla företagen har ytterligare mejlkontakt gjorts för att få svar på frågor som 

uppkommit under studiens gång. 

2.6 Analysmetod 

Vid analys av materialet användes en innehållsanalys, vilket förklaras enligt Bryman och Bell 

(2017) som en process där data samlas och där sedan olika teman hittas i materialet. Nya 

kategorier och teman framkom kontinuerligt under materialinsamlingen, vilket ledde till 

ytterligare insamling av teori. Material- och teoriinsamling genomfördes därför kontinuerligt 

under studiens gång. Förklaringen som Bryman och Bell ger motiverar valet av kvalitativ 

innehållsanalys då teori i det här fallet samlats in med grund i det material som framkommit 

vid granskning av företag och vid genomförande av intervjuer. Studien började med en 

framtagen frågeställning, utefter det har ett målstyrt urval gjorts. Materialinsamlingen började 

med att hemsidor och årsredovisningar för företagen granskades för att få en grundläggande 

kunskap kring företagen och ämnet. Teori samlades in baserat på den informationen och 

teman som hittades i materialet. Efter det genomfördes intervjuer som öppnade upp för fler 

kategorier inom ämnet, vilket krävde ytterligare teoriinsamling. Materialinsamling och 

teoriinsamling är därför något som skett parallellt genom studiens gång, vilket ytterligare 

motiverar valet av kvalitativ innehållsanalys med framväxande kategorier. 

 

Vid analys av den kvalitativa datan framför Yin och Retzlaff (2013) tre stycken 

försiktighetsåtgärder: 
1. Kontrollera och dubbelkontrollera att dina data är korrekta. 
2. Gör din analys så genomgripande och fullständiga som möjligt i stället för att ta 
genvägar. 
3. Ganska kritiskt fortlöpande om dina värderingar ger en oönskad snedvridning i 
din analys av data. (2013, s. 179). 

 
Dessa åtgärder är något som kontrollerats under hela arbetets gång med hjälp av memon, 

vilket garanterar en noggrannhet genom hela studien. Yin och Retzlaff förklarar att memon är 

en sorts minnesanteckningar där idéer och tankar noteras under arbetets gång för att sedan 

kunna gå tillbaka för att få inspiration från tidigare faser eller skriva upp idéer till nästa fas. 

Bryman och Bell (2017) förklarar att memon “utgörs av anteckningar eller noteringar om 

begrepp och kategorier som forskarna skriver för sig själva och för de kollegor som är 
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inblandade i samma undersökning. Memon fungerar som påminnelser om vad man menar 

med de termer som kommer till användning, och de utgör grunden för ett visst mått av 

reflektion.” (2017, s. 546). Det här är något som genomförts under studiens arbetsgång, där 

anteckningar hela tiden har gjorts med förslag på inriktning av ämnet, samt idéer på analys 

kring de olika organisationerna och deras tillvägagångssätt. 

2.7 Etiska ställningstaganden 

Vid genomförandet av studien kommer hänsyn tas till de etiska regler som finns. Vid kontakt 

med företagen och kontaktpersoner har alltid information framförts till de medverkande 

angående studiens syfte och uppbyggnad. De har även blivit informerade att deras medverkan 

alltid är frivillig och de har rätt att vara anonyma. Uppgifterna som framkommit under 

undersökningens gång har behandlats med stor säkerhet och endast använts i syfte att bidra 

till studien. De punkter som framställts stämmer överens med de etiska principer som 

Bryman och Bell (2017) benämner som: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar. 

 

Bryman och Bell (2017) beskriver även ytterligare etiska principer som delats in i fyra 

huvudsakliga områden: 
Om det uppstår någon skada för deltagarnas del, om det förekommer någon brist på 
samtycke från deltagarnas sida, om man inkräktar på privatlivet och om det 
förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av 
viktig information. (2017, s. 146). 
 

Hänsyn till principerna har tagits genom hela studien vilket är ett ytterligare bevis på att 

undersökningen inte bryter mot några etiska regler. Principen gällande skada för deltagarna 

garanterades genom att intervjupersonerna inte utsatts för stress eller tvingats avslöja 

information om företaget som kan innebära att deras position inom företaget riskeras. Att 

deltagarna visar sitt samtycke är något som varit obligatoriskt vid första kontakt och något 

som har varit grundläggande för vidare kontakt med intervjupersonerna på företagen. Intrång 

i privatlivet är något som undvikts genom att endast kontakta berörda personer på deras 

kontaktuppgifter till företaget och intervjuerna har endast skett under arbetstid. Att 

informationen ges angående studien och dess syfte bekräftar även att principen gällande att 

inte ge falska förespeglingar uppfylls. 
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Den ståndpunkt som tas gällande det etiska övervägandet är med inriktning mot universalism. 

Bryman och Bell (2017) förklarar den universalistiska ståndpunkten som följande: “En 

universalistisk ståndpunkt går ut på att man aldrig får bryta mot en etisk regel. Överträdelser 

av etiska principer är alltid moraliskt förkastliga och till skada för samhällsforskningen.” 

(2017, s. 142). Studien kommer främst att inrikta sig mot den universalistiska ståndpunkten, 

men kan med vissa undantag bryta mot vissa av de etiska principerna. Bland annat kan det 

tänkas att studien inte alltid har varit korrekt när det kommer till syftet med studien, då det 

ändrats efter hand. Däremot har alltid ny information getts till de medverkande när en ändring 

gjorts. 

2.8 Kvalitetskriterier 

Yin (2014) presenterar lämpliga kvalitetskriterier för kvalitativ forskning, vilka är: 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Yin anser att 

kvalitetskriterierna är lämpliga för fallstudier vilket gör de lämpliga att använda för att 

bedöma kvalitén i den här kvalitativa studien. 

 

Vid framförallt fallstudier finns det risk att forskare antar subjektiva bedömningar. Med 

begreppsvaliditet menar därför Yin (2014) att det är viktigt att studien förklarar begrepp på 

ett sådant sätt att de uppnår relevans och presenteras på ett förståeligt sätt. Genomgående i 

denna studie har flera källor studerats för att ge utförliga förklaringar av begrepp och 

antaganden. Utöver har det ständigt funnits i åtanke att skapa en form av beviskedja för att 

läsaren ska kunna följa tankegången, dessa två tekniker är något som stärker forskningens 

begreppsvaliditet (Yin 2014). En beviskedja kan urskiljas genom att strukturen för arbetets 

delar har formats som en tratt, en bred överblick övergår successivt till en djupare inblick i 

ämnet. 

 

Intern validitet är det andra kvalitetskriteriet och avser enligt Yin (2014) utmaningen att 

studien ska bidra med hållbara slutsatser. Det ska finnas en koppling mellan observationer 

och teori samt fånga alla möjliga förklaringar till fenomen. I studien som avser tre fallstudier 

antas ett analytiskt och jämförande förhållningssätt i form av vad Yin benämner som 

mönsterjämförelse. I enlighet med studiens syfte klargörs mönster mellan de tre företagen för 

att skapa en förståelse kring hållbarhet och de mål och mått som används. Vidare är 
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förhoppningarna att forskningen inte enbart ska vara användbar inom den förutbestämda 

skogsbranschen, utan även bidra med förståelse och idéer i andra branscher. Förhoppningarna 

är att studien ska vara i enlighet med vad Yin menar med extern validitet, forskningens 

generaliserbarhet. Teorier i studien är allmänna och kan appliceras på andra branscher såväl 

som andra företag inom samma bransch. De slutsatser som dras kan även de ligga till grund 

för vidare forskning utanför skogsbranschen. Granskning vid seminarier, handledning samt 

studieverkstad, som universitetsbiblioteket erbjuder, har under forskningsprocessen bidragit 

med kritik och värdefull information, där varje del i forskningsprocessen har uppnått en 

fullständig redogörelse. Det granskande förhållningssättet gör att det fjärde kvalitetskriteriet, 

reliabilitet, uppnås vilket enligt Yin (2014) avser att om forskningen genomförs på nytt ska 

samma resultat och slutsatser nås. 

2.9 Källkritik 

Trovärdighet stärks genom att ett kritiskt och granskande förhållningssätt genomgående antas 

i studien. Vid genomgång av litteratur, framförallt viktigt vid genomgång av vetenskapliga 

artiklar, används primärkällor framför sekundärkällor vilket stärker forskningens 

trovärdighet. Thurén (2013) förklarar att “primärkällor är ursprungliga källor, medan 

sekundärkällor har traderats” (2013, s. 45). Framförallt är även de vetenskapliga artiklar som 

använts granskade av andra forskare. En del vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska 

vilket gör att översättning riskerar att bidra till feltolkningar, det hanteras genom att jämföra 

artiklar och synliggöra likheter såväl som olikheter med andra källor. Citat skrivna på 

engelska skrivs i samma språk för att reducera risken för feltolkning. 

 

Thurén (2013) beskriver vidare fyra principer som antas genom det källkritiska 

förhållningssätt som studien kretsar kring: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

I och med att olika källor kontinuerligt jämförs för att hitta de mest lämpliga följs principen 

vad Thurén benämner som äkthet där granskning sker för att klargöra att källan är äkta. 

Trovärdiga tidsskrifter och en tydlig presentation av författare har bidragit till att veta om 

källor i studien har uppfyllt kriteriet gällande äkthet. Dessutom är valda källor av så aktuell 

karaktär som möjligt för att reducera risken för att källan är felaktig på grund av eventuella 

förändringar. Intern styrning är exempelvis ett aktuellt ämne, vilket gör att källor inom ämnet 

är av aktuell karaktär. Vid de fall då en äldre källa används kontrolleras att det inte finns en 

mer aktuella källa eller om förändringar kan ha gjorts sedan publicering. På så vis tas hänsyn 
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till vad Thurén benämner som principen tidssamband, vilket beskrivs som att desto äldre 

källa desto sämre trovärdighet. Principen oberoende innebär enligt Thurén (2013) att 

primärkällor ska väljas framför sekundärkällor och kan kort sagt beskrivas som att varje källa 

“står för sig själv” (2013, s. 8). I litteratur där det refereras till andra källor, har den primära 

källan först och främst använts. I och med att primärkällor väljs samtidigt som olika källor 

kontinuerligt jämförs tas även hänsyn till vad Thurén benämner som principen tendensfrihet. 

Vid insamling av empiri kommer hänsyn till principen tas för att presentera en riktig bild av 

hur det verkligen ser ut. Det här har gjorts genom jämförelser mellan de intervjuer som har 

gjorts och de års- och hållbarhetsredovisningar som finns för företagen. Genom att följa 

Thuréns principer angående källkritik kan den här studien betraktas som trovärdig och bidra 

till en korrekt bild av verkligheten. I enlighet med vad Thurén menar ska principerna inte ses 

som strikta, utan underlätta det källkritiska förhållningssättet som antas vid forskning och 

genomgående finnas i åtanke. Forskningen stärks då genom ökad trovärdighet. 

2.10 Disposition för teoretisk referensram och empiriskt material 

Följande dispositionsmodell (se figur 1) ligger till grund för det teoretiska och empiriska 

materialet. Modellen togs fram för att tydligare se sambandet mellan teori och empiri. Den 

utgår från de mål och mått med hänsyn till hållbarhet som finns, vilka motiv som finns 

bakom valet att arbeta med hållbarhet och vad som ligger till grund för utformandet av mål 

och mått. Vidare ges en bild kring hur förmedling av information sker och hur 

uppföljningsarbetet går till. Fortsättningsvis presenteras hur informationen som framkommit i 

uppföljningen hanteras för att förbättra och utveckla de aktiviteter och mål och mått som 

finns, samt bidra med lärande inom organisationen. 

 
Figur 1. Dispositionsmodell för teori och empiri. 
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3 Standarder och regleringar inom skogsbranschen 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de olika typer av standarder och riktlinjer som finns 

gällande hållbarhet. Vidare presenteras de regleringar och miljömål som berör 

skogsbranschen på global, nationell och företagsnivå. En inblick ges även i olika 

certifieringar och standarder som berör skogsbranschen. 

3.1 Olika typer av standarder och riktlinjer 

Gilbert, Rasche och Waddock (2011) nämner fyra olika kategorier vid standardisering av 

hållbarhet, vilka är principbaserade-, certifierings-, rapporterings- och processtandarder. 

Principbaserade standarder är ofta informativa och ger en grundläggande kunskap kring 

ämnet. De skapar en bas när det gäller att arbeta med hållbarhet och där företag kan utbyta 

kunskap med varandra, men de är däremot inte tvingande utan företag väljer att följa dem 

frivilligt. FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag är exempel 

på principbaserade standarder. Certifieringsstandarder är till skillnad från principbaserade 

standarder något som bland annat olika produktionsenheter får genom att uppfylla kriterier 

för den specifika certifieringen. Det kan ses som ett sorts intyg eller diplom som bekräftar att 

olika kriterier har uppfyllts och utfärdas av olika myndigheter. Rapporteringsstandarder är 

riktlinjer för rapportering av ekonomisk, social och miljömässig påverkan. Global Reporting 

Initiative (GRI) är en form av rapporteringsstandard och bidrar med ett ramverk kring 

redovisning av hållbarhet. Det syftar till att skapa jämförbarhet mellan företag och bidrar med 

standardupplysningar om vad som ska vara med i hållbarhetsredovisningen. Processtandarder 

fokuserar på hur organisationer kan arbeta med hållbarhet och vilka åtgärder de kan göra. Ett 

exempel på en processtandard är ISO-standarden ISO 26000 som är en vägledning för socialt 

ansvarstagande och hur företag bör agera när det kommer till arbetet med hållbarhet (Gilbert, 

Rasche & Waddock 2011). 

3.2 Regleringar och miljömål 

När det kommer till skogsbranschen har företag som verkar inom branschen ett stort ansvar 

att säkra Sveriges framtida tillgång på skog och främja biologisk mångfald. På så vis har 

skogspolitiken i landet kommit att bli nödvändig där eftersträvan ligger i att nå en långsiktigt 

hållbar virkesförsörjning. I dagens skogspolitik återfinns två jämställda mål, produktionsmål 
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och miljömål, där det förstnämnda klargör att skog ska utnyttjas effektivt på ett ansvarsfullt 

sätt samtidigt som det sistnämnda menar att biologisk mångfald ska säkras (Skogssverige 

u.å.d). 

 

Globalt finns FN:s konvention om biologisk mångfald, formellt uttryckt Convention on 

Biological Diversity (CBD), som trädde i kraft 1993. Naturvårdsverket beskriver 

konventionen som följande: “målen för arbetet inom konventionen är bevarande och hållbart 

nyttjande av biologisk mångfald samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska 

resurser ska fördelas rättvist” (Naturvårdsverket 2017). Sverige är ett av många länder som 

undertecknat konventionen och 2010 skapades en strategisk plan med 20 delmål, även kallat 

Aichimålen. Varje land, även Sverige, anpassar sig till förutsättningarna och fastställer egna 

mål som bidrag för att uppnå Aichimålen (Naturvårdsverket 2017). Sverige har därför 

utformat sin egen strategi för att säkra den biologiska mångfalden samt uppfylla landets 

miljökvalitetsmål såväl som internationella mål. För att upprätthålla ett långsiktigt 

miljöarbete har berörda myndigheter utformat Sveriges miljömål på följande sätt: ett 

generationsmål, 15 kvalitetsmål och 17 etappmål. Varje kvalitetsmål har en ansvarig 

myndighet, men alla myndigheter i landet bär ett gemensamt ansvar för att nå miljömålen. 

Enligt regeringens proposition 2007/08:108 återfinns en rad olika miljökvalitetsmål som 

berör skogsbruket, bland annat levande skogar, ingen övergödning, giftfri miljö, begränsad 

klimatpåverkan och bara naturlig försurning. Tillsammans med annat miljöarbete ska nämnda 

såväl som andra miljökvalitetsmål bevara Sveriges biologiska mångfald (Sveriges Miljömål 

u.å.). 

 

Företag i skogsbranschen är dessutom reglerade efter Skogsvårdslagen (1979:429). I 

Skogsvårdslagen § 1 står följande: “skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs 

som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska 

mångfalden behålls”. Utöver att ta hänsyn till intressen såsom natur och kulturmiljö fastslår 

lagen att en viktig del för att säkra framtida tillgång av skog är att ny skog ska anläggas vid 

avverkning (Skogsstyrelsen 2017). 
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3.3 Certifieringar och standarder 

Utforma lagar är ett kraftfullt sätt att se till att företag inom skogsbranschen bidrar till att 

bevara den biologiska mångfalden, men även certifieringar påvisar ett hållbart skogsbruk. I 

Sverige återfinns två system för certifiering av skogsbruk: Forest Stewardship Council (FSC) 

och Programme for the Endoresement of Forest Certification schemes (PEFC). Certifiering 

påvisar ett ansvarsfullt skogsbruk genom att krav följs och företag är ofta certifierade enligt 

både FSC och PEFC (Skogssverige u.å.e). Skogen bidrar till nödvändiga klimatrelaterade 

nyttigheter såsom till exempel frisk luft, där FSC har för avsikt att se till att bidraget fortgår i 

framtiden (FSC u.å.a). Certifieringen involverar 10 principer och kriterier som måste följas 

och de handlar bland annat om hur nyttjande av skogen ska se ut, hur skötselplaner skall 

upprättas och hur uppföljning samt skötselåtgärder ska utvärderas (FSC u.å.b). Samtidigt har 

PEFC för avsikt att upprätthålla en balans mellan de olika intressen som finns för skogsbruket 

och hänsynstagande ska tas för alltifrån produktion till kulturella intressen. PEFC återfinns 

vidare som skogsstandard och som gruppcertifiering. Certifiering enligt skogsstandard 

involverar skogskötselstandard, social standard och miljöstandard. Riktlinjer klargör bland 

annat hur en uthållig skogsproduktion bör gå till, hur kompetensen bör se ut och hur hänsyn 

ska tas till natur- och kulturmiljö (PEFC u.å). I Sverige uppgår andelen skogsmark som är 

certifierad enligt FSC och PEFC till två tredjedelar (se figur 2), men det är däremot viktigt att 

observera att vissa hektar skog är certifierade enligt de båda (Svenskt trä u.å). 
 

 
Figur 2. Certifierad skogsmark år 2014 i Sverige (Svenskt trä). 

 

Utöver certifieringar följer ofta företag miljöledningssystemet ISO 14001 som kan ses som 

ett verktyg och standard för miljöledning som ska underlätta företags implementering av 
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miljöarbetet. ISO 14001 är en av flera standarder som finns under samlingsnamnet ISO 

14000, där ISO 14001 är den vanligaste. Standarden specificerar de viktigaste områden som 

företag, små som stora, kan ta hänsyn till för att lyckas integrera ett miljöledningssystem i 

den befintliga verksamheten. Företag måste först och främst identifiera de förväntningar, krav 

och miljölagar som finns inom sin verksamhet. Strategin ska brytas ner från ord till handling 

och förmedlas ut i hela verksamheten. Företags miljöpåverkan och miljörisker undersöks för 

att införa styrning där det behövs. Mätning, analysering och förbättring krävs för att 

undersöka företagets miljöprestanda (ISO 2015). 

 

ISO 14001 har ett systematiskt tillvägagångssätt som baseras på och kan förstås med hjälp av 

modellen plan-do-check-act (PDCA) (se figur 3). Modellen kan förklaras genom en iterativ 

process som företag kan använda sig av för att nå målet om ständiga förbättringar. 

Tillvägagångssättet kan tillämpas på miljöledningssystemet och varje enskilt element kan 

användas. Planeringsfasen innebär att skapa miljömål och olika processer som behövs för att 

uppnå ett resultat som ska stämma överens med företagets miljöpolicy. I genomförandefasen 

handlar det om att företaget måste implementera de mål och processer som planerats. 

Kontrollfasen handlar vidare om att övervaka, mäta och rapportera de aktiviteter företaget 

genomfört för att uppnå miljöpolicyn, i form av exempelvis miljömål. Handlingsfasen är den 

sista fasen i modellen och här vidtar företaget de åtgärder som krävs för att uppnå målet om 

ständiga förbättringar. Om målen inte uppnåtts eller att förbättringsmöjligheter inte 

identifieras vidtas åtgärder som går tillbaka till planeringsfasen. På så sätt lägger 

förbättringsfasen grunden för planeringsfasen och det iterativa tillvägagångssättet är ett 

faktum (ISO 2015). 
 

 
Figur 3. Relationship between PDCA and the framework in this International Standard (ISO 2015). 
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Genom att anta ISO 14001 är det dock inte säkert att resultatet blir lika för alla företag på 

grund av organisationsstruktur och strategi. Aktiviteterna kan vara liknande i två olika 

företag, resultatet beror emellertid på företagets specifika miljöpolicy, miljömål samt 

engagemanget kring miljöarbetet. Ledningen på ett företag kan exempelvis fokusera på att 

förebygga och mildra en negativ miljöpåverkan, eller på att förbättra och skapa ett 

konkurrensmedel genom en positiv miljöpåverkan. Hur framgångsrikt miljöledningssystemet 

blir beror också på ledningens engagemang och om ledningen lyckas integrera systemet i 

företagets övriga delar. Möjligheter och risker kan hanteras på ett bättre sätt om ledningen 

lyckas integrera systemet i företagets strategiska riktning, beslutsfattandet samt dess 

övergripande kontrollsystem (ISO 2015). 

3.4 Summering av de olika standarderna vid olika nivå 

Tabell 1 visar summeringen av principbaserade-, certifierings-, rapporterings- och 

processtandarder och dess existens på global-, nationell- och företagsnivå. Principbaserade 

standarder utformas på global nivå för att sedan preciseras på nationell nivå. När det kommer 

till FNs konvention implementeras den vidare på företagsnivå. Vid certifieringsstandarder 

utformas FSC och PEFC på global nivå och väljs att implementeras av företag på 

företagsnivå. Rapporteringsstandarder utformas på global nivå, lagstiftas på nationell nivå 

och implementeras av företag på företagsnivå. Gällande processtandarder utformas de på 

global nivå och företagen väljer sedan om de vill implementera det på företagsnivå. För 

övrigt skapas Sveriges miljömål, Achimålen och Skogsvårdslagen på nationell nivå och 

implementeras på företagsnivå. 
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 Princip- 
baserade 
standarder  

Certifierings- 
standarder  

Rapporterings 
-standarder 

Process-  
standarder  

Övrigt  

Global 
nivå 

FN - CBD 
OECD 

FSC 
PEFC 

GRI ISO  

Nationell 
nivå 

FN - CBD 
 

 GRI  Sveriges  
miljömål 
 
Achimålen 
 
Skogsvårdslagen 

Företags 
nivå 

FN - CBD 
 

FSC  
PEFC 

GRI ISO Skogsvårds 
Lagen 
 
Sveriges 
miljömål 

 

Tabell 1. Summering av de olika standarderna vid olika nivåer.  
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4 Externa och interna motiv bakom valet att arbeta 

med hållbarhet 

Kapitlet för fram de externa och interna motiven bakom valet att arbeta med hållbarhet. 

Inledningsvis ges en förklaring gällande legitimitetsteorin och varför företag vill ses som 

legitima. Sedan presenteras ytterligare teorier gällande externa och interna motiv, där bland 

annat intressentteorin och institutionell teori förklaras. Även en inblick i de motiv som finns 

inom företag framförs. Till sist ges en bild över hur företag bör skapa en balans mellan det 

externa och interna motivet för att underlätta vidare hållbarhetsarbete. 

4.1 Legitimitetsteorin 

Borglund et al. (2012) nämner att hållbarhet i grund och botten handlar om att både företag 

och andra organisationer måste ta ansvar för dess påverkan på samhället och miljön. Företag 

påverkas allt mer av ett ökat krav från samhället i form av ansvarstagande, därför kan 

legitimitetsteorin ses som både ett intern och ett externt motiv för företags hållbarhetsarbete. 

Deegan och Unerman (2011) beskriver att företag måste anpassa sig till samhällets krav för 

att företaget ska kunna skapa och bibehålla legitimitet. Deegan och Unerman definierar 

legitimitetsteorin som följande: 
Organizations continually seek to ensure that they are perceived as operating within 
the bounds and norms of their respective societies, that is, they attempt to ensure that 
their activities are perceived by outside parties as being legitimate. (2011, s.323). 

 
Samhällets normer och regler förändras kontinuerligt och det är därför viktigt att företag 

uppmärksammar förändringar i sin omgivning. Vidare nämner Deegan och Unerman att 

företag strävar efter och är beroende av att anses som ett legitimt företag. Om företag 

misslyckas med att uppfylla samhällets krav kan det innebära negativa konsekvenser, 

exempelvis minskad efterfrågan på företagets produkter. Däremot om företag lyckas med att 

uppfylla kraven och anses som ett legitimt företag kan legitimitet ses som en resurs och 

konkurrensmedel. Deegan (2002) tar vidare upp att ett externt motiv till hållbarhetsarbetet 

kan handla om gemensamma förväntningar inom den bransch företaget är verksam i, för att 

på så sätt skapa legitimitet. Jutterström och Norberg (2011) har en liknande syn om 

legitimitet som ett externt motiv, däremot belyser författarna att legitimitet också kan anses 

som ett internt motiv. När företag anpassar sin verksamhet kan det leda till en ökad legitimitet 

hos anställda som kan identifiera sig i arbetet och sprida ett positivt rykte om företaget. 
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4.2 Intressent- och institutionell teori 

Deegan och Unerman (2011) förklarar att även intressentteorin kan utgöra, likt 

legitimitetsteori, motiv för företags hållbarhetsarbete. Istället för att framföra olika strategier 

för hur företag kan legitimera sig gentemot intressenter beskriver intressentteorin relationen 

mellan företag och specifika intressenter. Bruzelius och Svärvad (2004) beskriver en 

intressent som en individ, grupp eller organisation som på något sätt har utbyte med företaget. 

Freeman och Reed (1983) definierar intressenter som “any identifiable group or individual 

who can affect the achievement of an organisation's objectives, or is affected by the 

achievement of an organisation ́s objectives“ (1983, s.91). Bruzelius och Svärvad (2004) 

förklarar att utifrån intressentteorin har företaget utvalda intressenter och måste därav följa 

intressenternas krav och förväntningar på företaget. Freeman (1984) är grundaren av 

intressentmodellen (se figur 4) som är utgångspunkten för intressentteorin och innehåller de 

vanligaste intressenterna som ett företag kan ha. Intressenter kan enligt Clarkson (1995) delas 

upp i två olika grupper, primära och sekundära intressenter. Primära intressenter är 

nödvändiga för företagets fortlevnad och innehåller främst ägare, investerare, anställda, 

kunder samt stat och kommun. Sekundära intressenter är grupper som påverkas av företagets 

verksamhet men där det däremot inte sker något utbyte, exempelvis media eller andra 

intresseorganisationer (Clarkson 1995). 
 

 
Figur 4. Egenkonstruerad intressentmodellen (Baserad på Freeman 1984 och Clarkson 1995). 
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Deegan och Unerman (2011) belyser den institutionella teorin genom att förklara varför 

företag ibland väljer att handla på ett icke-rationellt sätt. Det centrala i teorin kretsar kring hur 

företag påverkas av andra organisationer och hur de anammar olika slags förändringar, till 

exempel vad som är aktuellt. Framförallt ska teorin ge förståelse för hur företag hanterar 

sociala och institutionella påtryckningar och förväntningar. Deegan och Unerman hävdar att 

företag som verkar inom en viss bransch tenderar att efterlikna varandra, de för också fram 

dimensionen isomorfism inom institutionell teori. 

 

Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) menar att isomorfism syftar till att förklara 

motiven till varför företag handlar på ett visst sätt. Det finns tre olika former av isomorfism: 

tvingande, härmande och normativ. Tvingande innebär att företag anpassar sitt beteende till 

de lagar och regelverk som berör deras egen verksamhet. Tagesson et al. framför att 

forskning visar på att statligt ägda företag i Sverige upplever ett tryck när det gäller 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning, eftersom de ska vara en förebild för andra 

företag (2009). Deegan och Unerman (2011) förklarar att härmande isomorfism betyder att 

företag strävar efter att likna varandra eftersom företag vill försäkra sig om att de agerar 

korrekt. Författarna nämner att flera studier har kommit fram till att företag inom samma 

bransch har en tendens att härma och införa liknande åtgärder. Normativ isomorfism handlar 

om den påverkan som utbildningar och professioner har på hur företaget bör agerar och vad 

som är korrekt utifrån deras synsätt (Deegan & Unerman 2011). 

4.3 Motiv inom företag 

I rapporten KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting (2011) 

förklaras att motivation bland anställda, innovation och lärande och riskhantering är de 

främsta interna motiven när det kommer till valet att arbeta med hållbarhet. För att lyckas 

implementera ett företags strategi och de uppgifter som är av relevans i verksamheten, menar 

Rice, Marlow och Masarech (2012) att det krävs att alla anställda är involverade i arbetet. För 

att nå företagets mål behöver alla inom organisationen röra sig i samma riktning och de 

anställda behöver förstå vad ledningen definierar som företagets strategi och vad det 

verkligen innebär. Det är först när de anställda förstår deras roll i arbetet som motivation kan 

uppstå och bidra till ett ökat engagemang. I KPMGs rapport (2011) förklaras vidare att 

allteftersom hållbarhetsarbetet fortgår och företaget integrerar hållbarhet i verksamheten så 

ökar innovation och lärande vilket skapar en rutin i arbetet och kan resultera i 
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konkurrensfördelar på marknaden. Loimi och Dahlgren (2005) hävdar att konkurrensfördelar 

nås genom att företaget ligger i framkant kring hållbarhetsarbetet och utvecklar nya 

innovationer och produkter/tjänster som för marknaden framåt. Loimi och Dahlgren förklarar 

att det interna motivet riskhantering kan ses som en förebyggande åtgärder för att skydda 

företaget eller varumärket mot möjliga sociala och miljömässiga risker som kan uppstå 

(2005). 

4.4 Balansen mellan externa och interna motiv 

När det kommer till att arbeta specifikt med hållbarhet hävdar Pérez-Lopéz, Moreno-Romero 

och Barkemeyer (2015) i sin studie att de som aktivt arbetar med hållbarhetsrapportering på 

företag anser att den interna aspekten på företagsnivå är lika viktig som den externa. Det 

saknas grundläggande teori kring hur företag bör arbeta med hållbarhet internt inom 

företaget, samtidigt som det är något som anses vara viktigt bland de som aktivt arbetar med 

rapporteringen. De generella riktlinjerna som GRI har utformat kring hållbarhetsredovisning 

kan anses vara för allsidiga och skapar förvirring när de ska anpassas till det specifika 

företaget och dess interna styrning. Författarna förklarar att de externa motiven är bland annat 

regleringar och intressenter, samt de interna motiven utgörs av bland annat motivation, 

innovation och lärande, samt förbättra prestation inom organisationen. Pérez-Lopéz, Moreno-

Romero och Barkemeyer förklarar att företag bör samordna det interna och externa 

perspektivet och skapa en balans mellan motiven. De menar slutligen att det är viktigt att 

både ta hänsyn till global- och företagsnivå när det kommer till utformandet av 

hållbarhetsarbetet. Genom att integrera kommunikation, lärande och beslutsfattande i 

hållbarhetsarbetet underlättar det vidare arbete inom ämnet. 
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4.5 Sammanställning av de externa och interna motiven  

I tabell 2 identifieras de externa och interna motiven som kan hittas gällande företags motiv 

till att arbeta med hållbarhet. Motiven är framtagna ur den teori som presenterats gällande 

externa och interna motiv. Syftet med tabellen är att tydligare se vilka de externa och interna 

motiven är. 
 

Externa motiv  Interna motiv  

Legitimitet mot externa aktörer  Legitimitet mot anställda  

Externa intressenter  Interna intressenter  

Branschspecifika påtryckningar  Motivation bland anställda 

Tvingande isomorfism  Innovation och lärande 

Härmande isomorfism  Riskhantering  
 

Tabell 2. Sammanställning av de externa och interna motiven. 
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5 Integration av mål och mått i den interna 

styrningen 

Kapitlet avser att ge en teoretisk referensram som ska ligga till grund för vidare analys. 

Strukturen är uppbyggd att inleda med en bred vy av studiens område för att sedan övergå 

till att ge en smalare insyn i ämnet. Kapitlet inleds med en definition av ekonomistyrning, 

som sedan övergår till en förklaring av intern styrning och prestationsmätning. Teori ges 

gällande mått och mål och dess utformning, förmedling och uppföljning. Till slut ges insyn i 

de olika komponenter som ingår i den interna styrningen. 

5.1 Definitionen av ekonomistyrning 

Varje organisation har uppsatta mål och styrningen inom organisationen syftar till att uppnå 

de mål som finns. Karlsson (1998) menar att med “styrning avses medvetna metoder för att 

uppnå önskade effekter.” (1998, s. 8). Planering, beslut och uppföljning är styrmedel som 

används för att jobba mot de mål som är framtagna. Varje företag är unikt och beroende på 

vilken produkt/tjänst som produceras och hur organisationen är uppbyggd krävs det att de 

olika styrmedlen anpassas för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå de ekonomiska målen. 

Ekonomistyrning är den process som används för att styra verksamheten och för att 

tillsammans jobba mot den generella strategin för att uppnå specifika ekonomiska mål. Målen 

bör utformas så att de överensstämmer med varandra och har en gemensam målsättning. 

Karlsson belyser också att för att kunna utföra en produktiv styrning krävs det att det finns 

information att tillgå som kan ligga till grund för de olika styrmedlen. Det krävs därför stort 

fokus på organisationens förmåga att samla in information i systemet. 

 

Bredmar (2015) beskriver ämnet ekonomistyrning som följande: “en mer övergripande tanke 

bakom ekonomistyrning som ämnesområde är att den ska tillhandahålla metoder och tekniker 

som hjälper en organisation att omsätta strategi i handling” (2015, s. 14). Andersson och 

Funck (2017) menar samtidigt att ekonomistyrning är något som sker i sociala sammanhang, 

där varje situation är unik och kräver enskilda verktyg. Styrningen utvecklas efter hand och 

det krävs att varje del i systemet är situationsanpassat. Andersson och Funck nämner att det 

inte finns något enkelt svar på hur ett ekonomisystem bör designas, utan utformningen bör 
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vara sammanflätad med företagets strategier och mål. Människor samspelar i organisationer 

för att nå de uppsatta målen vilket sker genom olika styrprocesser. 

5.2 Intern styrning 

En förutsättning för ekonomistyrning är intern styrning som har olika betydelse beroende på 

situation, tid och person (Spira & Page 2003). Baserat på vilket krav på information som 

finns inom företag och vad intressenter kräver för information bör styrsystemet utformas 

utefter dessa krav (Lönnqvist & Lind 1998). I och med det presenterar Arwinge (2014) i sin 

avhandling specifika drag som kännetecknar området. Arwinge menar att intern styrning först 

och främst benämns som en process, snarare än ett system, och är därför användbart i olika 

affärsområden. Arwinge nämner vidare att intern styrning upprätthåller kvalitén vid 

rapportering och genom kontroller och riktlinjer skapas en god tillsyn för berörda delar. 

Arwinge belyser även att ingen organisation kan uppnå en perfekt intern styrning utan det 

finns alltid risk som inte kan elimineras. Intern styrning fungerar likt ett 

kvalitetssäkringssystem och genom att uppnå en effektiv intern styrning skapas trovärdighet 

(Arwinge 2014). 

5.3 Prestationsmätning 

Karlöf och Lövingsson (2007) förklarar att framgångsrika prestationssystem ska skapa 

motivation och leda till att anställda presterar bättre och höjer sin ambitionsnivå. Ofta är det 

dock så att de anställda inte känner sig delaktiga i mätsystemet, måtten är otydliga och de kan 

inte påverka utfallet. Författarna presenterar ett anonymt citat som påstår att en ledares största 

utmaning är “att sätta mål och bryta ner dessa så att de blir begripliga på individnivå” (2007, 

s. 265). Andersson och Funck (2017) hävdar att en styreffekt endast kan åstadkommas om 

individerna inom verksamheten är motiverade, kompetenta, känner att de kan påverka samt 

arbetar utefter de givna målen. 

 

Simons, Davila och Kaplan (2000) kopplar prestationsmätning till beslutsfattande inom 

företaget och menar att beslut kan tas på ett mer faktabaserat sätt istället för på intuition. Om 

chefer saknar relevant information tenderar beslut att tas utifrån den egna intuitionen och 

underlag saknas för att effektivt kommunicera företagets mål. Om chefer däremot har ett 

välfungerande prestationsmätningssystem kan beslutsfattande tas utifrån fakta, chefer kan då 

planera framtiden bättre och snabbare hantera problem och möjligheter (2000). Franceschini, 
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Galetto och Maisano (2007) hävdar dock att mängden och val av mått har betydelse för vad 

prestationsmätningen levererar för värde. Författarna förklarar grundtanken med 

prestationsmätning som: “you get what you measure, and you cannot manage a system unless 

you measure it” (2007, s. 109). Prestationsmått kan ses som verktyg för att förstå, styra, och 

förbättra företagets aktiviteter.  

 

Franceschini, Galetto och Maisano (2007) nämner vidare att prestationsmätningssystem 

framförallt har följande fyra betydelsefulla uppgifter som leder till positiva effekter. Till att 

börja med får företaget en strukturerad syn med hjälp av prestationsmätning så att fokus läggs 

på mål, prestationer och strategiska planer. Vidare vägleder måtten anställda om vad som ska 

bli utfört, på så sätt skapas fokus på rätt saker och resurser läggs på att uppnå mål. Måtten ger 

nämligen nödvändig information om hur företaget presterar i förhållande till de uppsatta 

målen. En annan betydelsefull uppgift är att prestationsmätning förbättrar den interna 

kommunikationen eftersom anställda och avdelningar behöver samarbeta för att uppnå 

gemensamma mål. Till sist tillhandahåller prestationsmätning även underlag för 

beslutsfattande (Franceschini, Galetto och Maisano 2007). 

 

Kennerley och Neely (2003) och Lohman, Fortuin och Wouters (2004) förklarar i sina 

artiklar att utformningen och designen av prestationsmätningssystem ser olika ut beroende på 

företag. Orsaken ligger i att alla företag är olika och då sätts krav på att utformningen av 

systemet anpassas till det specifika företaget. Kennerley och Neely (2003) visar att vid 

utformningen måste företaget ta hänsyn till de övergripande mål och strategier som finns. När 

företag förändrar sin organisationsstruktur eller strategi är det viktigt att utformningen av 

prestationsmätningssystem speglar de nya förändringarna. Prestationsmått måste kontrolleras 

så att de fortfarande uppfyller sitt syfte och bidrar med relevant information. 

5.4 Utformning och konstruktion av prestationsmått och mål 

Tangen (2005) hävdar att utformning av framgångsrika prestationsmått karaktäriseras och blir 

till genom uppfyllelse av vissa kriterier. Information som måttet förmedlar måste anses 

fördelaktigt för företaget, i form av kvalité och användbarhet. Information som samlas in 

måste användas av företaget och rätt person måste ta del av informationen i rätt tid. Vid 

utformning av prestationsmått menar Tangen (2004) att det handlar om hur mätningen ska gå 

till, istället för vad som ska mätas. Vilka prestationsmått som väljs bör redan vara klargjort, 
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eftersom det bestäms redan vid valet av prestationsmätningssystem. Vid valet av system 

medförs specifika krav på prestationsmått i form av exempelvis främjandet av strategin, 

däremot måste prestationsmått även uppfylla mer praktiska krav och parametrar. Tangen 

(2005) ger förslag på hur ett prestationsmått kan konstrueras utefter kriterier som kan 

kategoriseras i tre grupper. Om ett prestationsmått konstrueras utefter nedan nämnda 

kriterierna kommer måttet att bli specificerat och missförstånd undviks. 

● För det första måste generell information om prestationsmåttet klargöras, till exempel 

titel, formel och syfte.  

● För de andra måste en instruktion skapas för hur måttet mäts och vem som är ansvarig 

för mätningen.  

● För det tredje måste dessutom instruktioner ges för hur det insamlade materialet ska 

användas och analyseras (Tangen 2005).  

 
För att utforma effektiva och meningsfulla mål och mått har Doran (1981) skapat modellen 

SMART. SMART är ett verktyg för att underlätta utformningen av mål och mått där företag 

kan använda modellen som ett ramverk att hålla sig inom. SMART är en akronym där varje 

enskild bokstav representerar ett kriterium, de fem kriterierna är “Specific, Measurable, 

Assignable, Realistic and Time related” (1981, s. 35). Doran förklarar att målet måste vara 

specifikt, rikta sig till ett specifikt förbättringsområde och måste vara så detaljerat att alla som 

involveras av det förstår innebörden. Målet måste vara mätbart, det ska gå att kvantifiera eller 

åtminstone påvisa framsteg. De som berörs av målet måste på något sätt få en indikation på 

hur mycket av målet som uppnåtts och inte minst när målet nåtts. Målet måste också vara 

hänförligt, det måste framgå vem som bär ansvaret för målet. Att målet är realistiskt innebär 

att det måste vara möjligt att uppnå målet med hänsyn till de resurser som finns. Slutligen 

nämner Doran att målet måste vara tidsrelaterat, det måste framgå när i tiden företaget kan 

förvänta sig uppnå målet. Doran (1981) förklarar att om fokusering görs på dessa fem 

områden, vid utformning av mål, ökar chanserna att lyckas. SMART skapar värde genom att 

uppmana användarna till att grundligt tänka över och definiera mål i ett tidigt skede. 

Processen är väsentlig eftersom risken för att skapa vaga och oklara mål reduceras. Doran 

nämner samtidigt att en vanlig missuppfattning med modellen är att varje mål måste innehålla 

alla fem element, han berättar att “it should also be understood that the suggested acronym 

doesn't mean that every objective written will have all five criteria” (1981, s. 36). 
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5.5 Förmedling av mål och mått 

Samuelsson (2013) berättar att de informationssystem som finns inom företag bör utformas så 

att de stärker uppsatta strategier. Beroende på vad målet med styrningen är krävs det att olika 

sorts information förmedlas till berörda parter. Vanligtvis sker styrning och 

informationsförmedling inom enskilda avdelningar då det är där specifik information tas upp. 

Det krävs också att information gällande övergripande mål sker för hela verksamheten så att 

alla samarbetar för att uppnå målkongruens. 

 

En välfungerande kommunikation inom organisationen är enligt Arwinge (2014) en 

förutsättning för att uppnå effektivitet. Organisationer måste skapa en gemensam förståelse 

bland sina medarbetare vad som gäller angående exempelvis roller, ansvar och fördelade 

uppgifter. Arwinge (2015) menar att “detta är en förutsättning för att sedermera kunna 

utkräva ansvar” (s. 144). En mix av olika kommunikationsvägar bidrar till förbättring och 

utöver förutbestämda kommunikationskanaler bör organisationer ha klart för sig vilken 

kommunikation som ersätter när problem uppstår. Arwinge (2014) hävdar att genom att 

upprätthålla god kommunikation och ha fokus på lärande, utbildning samt gemensam 

förstående inom organisationen hindras negativ påverkan på effektivitet och tillförlitlighet 

nås för såväl interna som externa intressenter. 

 

Matsuo och Nakahara (2012) förklarar i sin studie hur plan-do-check-act (PDCA) cykeln och 

hur on-the-job-training (OJT) påverkar lärandet på arbetsplatsen. I studien studeras ett 

Japanskt företag och anställda fick svara på en enkät gällande deras arbetsplats. Både OJT 

och PDCA innefattar formella och informella processer där bland annat lärande kan ske 

genom formella strukturerade aktiviteter eller informella möten. Forskarna var också 

intresserade av hur reflekterande kommunikation påverkar lärandet på arbetsplatser. 

Sammanfattningsvis hade forskarna som mål att få reda på hur OJT, PDCA och reflekterande 

kommunikation påverkar lärandet på arbetsplatsen. Genom att använda OJT, PDCA och 

reflekterade kommunikation framför studien att i det japanska företaget kan lärandet på 

arbetsplatsen öka. Det krävs att chefer uppmuntrar de anställda att ta egna beslut och vara 

självständiga istället för att sätta gränser. När chefer sätter gränser hindras anställda att dela 

med sig av erfarenheter och utveckla idéer tillsammans med andra kollegor, vilket hindrar 

lärandeprocessen. PDCA cykeln främjar lärande genom att observera och sedan reflektera 

över vad som kan förbättras. Anställda lär sig genom att följa upp och reflektera över det 
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arbete som gjorts, vilket bidrar till ett mer optimalt lärande på arbetsplatsen. Forskarna fann 

även att reflekterande kommunikation har en gynnsam påverkan på lärande på arbetsplatsen. 

Det krävs en gemensam förståelse för att lära sig av varandra vilket kan uppnås genom en 

reflektion av den kommunikation som sker på arbetsplatsen (Matsuo & Nakahara 2012). 

5.6 Uppföljning och utvärdering av mål och mått 

När en aktivitet har slutförts är det relevant att en uppföljning sker. Bredmar (2015) förklarar 

att “dessa hjälper en ledningsfunktion att i kommande planering korrigera om resultatet, 

utfallet av arbetet, inte var tillfredsställande.” (2015, s. 63). Han menar att den uppföljning 

som görs bör ligga till grund för framtida planeringar. De resultat som framkommer efter 

uppföljningen är de som jämförs med de mål som finns för organisationen. Greve och 

Dergård (2017) förklarar att utvärdering “är en systematisk bedömning av individers och/eller 

organisatoriska enheters resultat i efterhand” (s. 55). De menar att medarbetarnas beteende 

påverkas av det som följs upp och beroende på vad ledningen vill uppnå mäts olika mått och 

mål. Enligt Wong-On-Wing, Guo, Li och Yang (2007) krävs det att företag både utvärderar 

enskilda prestationer och strategin i helhet. Aktiviteterna inom företaget kan ha visat på stor 

måluppfyllelse, men samtidigt kan det finansiella resultatet varit negativt vilket då kräver en 

ändring av strategin. Det är därför ledningen som har det största ansvaret när det kommer till 

uppföljning och utvärdering av resultat. 

 

Bredmar (2015) hävdar att det är enklare för organisationen att dela upp de mål som finns i 

mindre områden då endast ett mål för hela verksamheten kan vara komplicerat att förstå. 

Uppföljningen kan då ske för varje område och det är lättare att identifiera var olika problem 

har uppstått. För att uppföljning ska ske på ett så produktivt sätt som möjligt är det 

nödvändigt att mål och strategier är tydligt uppsatta. Bredmar hävdar att om organisationen 

inte har tydliga mål och strategier är det orelevant att genomföra uppföljningsprocessen. 

Planering och uppföljning går hand i hand när det kommer till ett framgångsrikt företag och 

uppföljningen bekräftar att företagets planer följs. Ett förslag som Bredmar lägger fram för att 

lyckas med sin uppföljning är att identifiera kritiska framgångsfaktorer, där aktiviteter och 

faktorer rangordnas för att identifiera de aktiviteter och faktorer som är de mest kritiska för 

att garantera vidare framgång. Dessa aktiviteter krävs för att nå de uppsatta målen för 

företaget och de kan vidare kopplas till olika mått. Han menar att enbart uppföljning inte 

kommer att ta företaget vidare, utan det är också viktigt att lära sig av de saker som gått snett 
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och att korrigera det som gick fel samt undersöka orsaken bakom avvikelsen. Det är på det 

sättet företag lär sig av sina misstag och kan gå till botten med problemet. Endast en 

förändring kommer inte att göra någon skillnad, det är själva analysen om orsaken och 

förbättringen som skapar bättre förutsättningar för verksamheten. Lärandeprocessen skapar 

också möjligheter inför framtiden att på ett smidigt sätt korrigera och analysera avvikelser så 

att företaget lättare kan fokusera på att nå de uppsatta målen (Bredmar 2015). 

 

Greve och Dergård (2017) förklarar att företagsledningen kan använda sig av både “fasta 

förutbestämda mål eller relativa prestationsmål som utvärderingsgrund då de ska bedöma de 

underordnades prestationer” (s. 57). Med relativa prestationsmål innebär att en jämförelse 

görs med tidigare prestationer och företaget får då insyn i vilka förbättringar som har gjorts 

från tidigare mättillfällen. Det är däremot enligt Greve och Dergård vanligare att företag 

använder sig av förutbestämda mål när det kommer till utvärdering av prestationer, vilket kan 

bero på intresset att nå uppställda mål istället för att endast göra bättre ifrån sig än tidigare år. 

5.7 Summering av olika dimensioner 

Figur 5 ger en summering av de olika dimensioner som finns gällande mål, motiv bakom 

valet att arbeta med hållbarhet, utformning av mål och mått, samt förmedling och 

uppföljning. Figuren syftar till att koppla samman den teoretiska och empiriska 

dispositionsmodellen. 

 
Figur 5. Summering av olika dimensioner. 
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5.8 Komponenter för intern styrning 

Arwinge (2015) såväl som O'Leary, Iselin och Sharma (2006) nämner fem nödvändiga 

komponenter som måste samverka för att uppnå effektivitet i styrsystemet: styr- och 

kontrollmiljö, riskbedömning, information och kommunikation, kontrollaktiviteter samt 

uppföljning. 

5.8.1 Styr- och kontrollmiljö 

Komponenten styr- och kontrollmiljö är den grundläggande komponenten för en 

organisations interna styrning. Ramos (2004) beskriver komponenten som grunden för 

organisationers interna styrning då den avser bland annat attityder, värderingar, strukturer och 

ansvar. Arwinge (2015) belyser att det är viktigt att fastställa en god organisering genom 

tydliga strukturer, roller och ansvar för att uppnå effektiv styrmiljö. Det handlar om att se till 

att varje medarbetare har kännedom om organisationsstrukturen och förstår dess betydelse. 

Förutom att medarbetare ska förstå organisationsstrukturens betydelse och utformning menar 

Arwinge att det också är viktigt att utbilda medarbetarna med rätt kompetens utefter deras 

arbetsuppgift. Dessutom ska information om områdenas status i verksamheten kontinuerligt 

efterfrågas för att se om styrmiljön fungerar. Den miljö som skapas genom komponenten 

styr- och kontrollmiljö skapar sedan attityden för riskhanteringen. 

5.8.2 Riskbedömning 

Enligt Arwinge (2015) benämns den andra komponenten riskbedömning som kärnan i den 

interna styrningen. Som följd av ökad storlek och komplexitet i företag har operativ risk fått 

en större betydelse, det avser risken för bland annat felfungerande processer och system. Det 

involverar även legal risk som avser att lagar och regleringar efterföljs. Samtidigt som risker 

inom organisationer måste hanteras, måste även risker förknippade med externa händelser 

hanteras. Kallenberg (2009) förklarar att riskbedömningen är det som formar organisationens 

interna styrning och utifrån uppställda mål avgörs vilka risker som anses väsentliga att beakta 

för fortlevnad. Kallenberg menar också att externa aspekter som exempelvis myndigheter och 

regelverk medfört att risk måste hanteras med mer omsorg. Riskbedömning har därför blivit 

en självklarhet för att uppnå kvalité. 

 

Likväl Arwinge (2015) såväl som Wikland (2014) menar att risk är direkt kopplat till intern 

styrning och det handlar om att skapa sig en helhetssyn över organisationen för att lättare 
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kunna identifiera risker och nå effektivitet. Om inte risker identifieras och hanteras på rätt sätt 

kan det påverka företagets möjlighet att nå uppställda mål vilket motiverar varför 

riskbedömning ska ske löpande. Arwinge (2015) förklarar hållbart risktagande som att 

målsättningar ska reflektera vägval och vad som är acceptabelt utfall i relation till mål ska 

tydligt framgå. En toleransnivå måste fastställas för vad som är önskvärd måluppfyllelse och 

acceptabel variation gentemot mål. Här kan riskindikatorer bidra till att få en bild av hur 

välmående processer är och hantera risk. En riskindikator är enligt Arwinge “ett mätetal som 

indikerar på potentiell närvaro, nivå eller trend gällande risk” (2015, sid. 111). 

Riskindikatorer är användbart för den nödvändiga riskbehandlingsplan som organisationer 

måste ha. Den avser bland annat rutiner för övervakning och uppföljning och på så sätt kan 

organisationer acceptera risk, undvika risk, reducera risk eller dela risk (Arwinge 2015). 

5.8.3 Kontrollaktiviteter 

Fortsättningsvis nämner Arwinge att riskbedömning går ihop med komponenten 

kontrollaktiviteter genom att det resulterar i att handlande och kontroller utformas utifrån 

riskbedömning. Kontrollaktiviteter är en del av organisationens arbete med att hantera risk. 

Med hjälp av rätt kontrollaktiviteter kan organisationer reducera risken att inte nå uppställda 

mål. Arwinge klargör vidare att en mix av kontroller är lämpligt för att hantera 

organisationens risker på ett så effektivt sätt som möjligt, där samtliga kontroller måste 

samverka och anpassas till organisationens mål samt situation. Kontrollaktiviteter återfinns 

nämligen på olika nivåer inom organisationer och eftersom hela organisationen ska bidra till 

att nå gemensamma mål krävs det att aktiviteterna samverkar för att processer i form av 

exempelvis uppföljning ska fungera effektivt. Arwinge presenterar därför olika typer av 

kontroller som organisationer bör beakta för att finna rätt kontrollaktiviteter som bidrar med 

värde. Företagsövergripande kontroller har för avsikt att styra en process samtidigt som 

processrelaterade kontroller styr enskilda aktiviteter i processer, exempelvis 

rutinbeskrivningar och ansvarsfördelning. Vidare nämns preventiv kontroll som appliceras 

som förebyggande innan aktivitet, detektiv kontroll i syfte att upptäcka inträffade incidenter, 

styrande kontroll att föreskriva aktiviteter genom till exempel riktlinjer och policy samt 

korrigerande kontroll med syfte att korrigera avvikelser. Organisationens ledning bör i 

synnerhet lägga vikt i roller och ansvar för samtliga kontrollaktiviteter samt fundera på hur 

information förmedlas inom organisationen (Arwinge 2015). 
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5.8.4 Information och kommunikation 

Enligt Spira och Page (2010) kan komponenten information och kommunikation ses som en 

stödjande del i den interna styrningen. Arwinge (2015) klargör att information från 

kontrollaktiviteter, riskbedömning och uppföljning måste tas om hand och förmedlas på rätt 

sätt för att skapa information inom organisationen. Organisationen måste fastställa hur 

informationsspridningen ska genomföras för att resterande komponenter ska fungera effektivt 

och beslutsprocessen ska underlättas. Arwinge belyser att kunskap och information är en 

förutsättning för att individer inom organisationen ska kunna ta sitt ansvar. En fungerande 

kommunikation är vidare viktig internt såväl som externt för att uppfylla de informationskrav 

som organisationen möter. Arwinge förklarar att informationsbehovet krävs för att ”skapa en 

god kontrollmiljö, genomföra riskbedömningar, installera kontrollaktiviteter samt följa upp 

verksamhetens interna styrning” (2015, s. 136). En ömsesidig förståelse inom organisationen 

nås genom tydlig förmedling, horisontellt såväl som vertikalt, genom rätt informationskanaler 

som exempelvis informationssystem och utbildning. På så sätt kan organisationens ledning 

säkerställa att riktlinjer och policys efterföljs så att mål kan uppnås (Arwinge 2015). 

5.8.5 Uppföljning 

När det kommer till att utvärdera huruvida organisationens interna styrning är effektiv får 

komponenten uppföljning stor betydelse. Arwinge (2015) menar att det är ett verktyg för att 

bedöma effektivitet, där funktionen är att identifiera brister och bidra till förbättring. 

Uppföljning bör därför ske regelbundet, utöver den dagliga uppföljningen bör ledningen även 

låta oberoende parter utföra uppföljning för att säkra och upprätthålla effektiviteten. Vidare 

menar Arwinge att uppföljning hör ihop med den förstnämnda komponenten, styrmiljö, då 

bedömningsaktiviteter sker utifrån roller, ansvar, strukturer och processer. Avvikelser ska på 

ett effektivt sätt identifieras, adresseras och dras lärdom av för att aktiviteter ska förbättras. 

Information som framkommer vid uppföljningsarbetet ska sedan förmedlas till berörda parter 

genom rätt informationskanaler. En välfungerande uppföljning och informationsspridning 

förbättrar och underlättar övriga komponenter. Styrmiljön kan anpassas, riskbedömning 

försätts med underlag där rätt kontrollaktiviteter utformas och en effektiv intern styrning nås 

(Arwinge 2015). 
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6 Empiri 

I det här kapitlet presenteras det empiriska resultatet som framkommit genom semi-

strukturerade intervjuer med relevanta personer i tre företag inom skogsbranschen. De 

företag som granskats är Sydved, Derome Timber och Sveaskog. Relevanta dokument från 

företagen ligger även de till grund för det material som presenteras. Kapitlet inleds med en 

insyn i hur företag definierar hållbarhet, vilka mål som finns och motivet bakom valet att 

arbeta med hållbarhet. Sedan presenteras de mått företagen använder sig när det gäller 

hållbarhet och hur måtten har utformats. Vidare skapas en förståelse för hur de förmedlar 

mål och mått och vilken typ av uppföljning de arbetar med. 

 

Vid vidare presentation av respondenterna kommer endast siffror att användas för att 

underlätta hänvisning till respondenterna och skapa flyt i texten. Nummer, namn, titel, företag 

för varje respondent, samt datum för intervjuer presenteras enligt tabell 3. 

 

Nr.  Respondent  Datum  

1 Thomas Höijer, Skogsbruksutvecklare, Sydved  2018.04.25 

2 Tina Höglund, Miljö & kvalitetssamordnare, Derome Timber  2018.05.03 

3 Kristin Fägerskjöld, Controller, Sveaskog  2018.05.02 

4 Lena Sammeli-Johansson, Hållbarhetschef, Sveaskog  2018.05.02  
 

Tabell 3. Namn, titel och företag för respondenterna, samt datum för intervju. 

6.1 Definition av hållbarhet och mål 

6.1.1 Sydved 

Respondent 1 berättar att Sydved har 140 anställda och ägs till två tredjedelar av Stora Enso 

och en tredjedel av Ahlstrom-Munksjö. De har samarbete med ägarnas bruk där deras 

huvuduppgift är att förse bruken med massaved. Sydveds uppgift är att köpa skog av 

skogsägare och leverera produkter som avverkningen genererar samt erbjuda skogsservice till 

skogsägare. Respondent 1 nämner att Sydved definierar hållbarhet som skapandet av en 

långsiktig uthållig avverkningspotential med en naturvårdshänsyn. Vidare använder 

respondent 1 begreppet biologisk mångfald när det kommer till att benämna hållbarhet. 
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Samma respondent förklarar att eftersom de brukar en förnyelsebar råvara krävs det att 

miljöhänsyn tas, annars skulle det till slut inte finnas något kvar att arbeta med. Hållbarhet ur 

skoglig synpunkt är att återbeskoga vid avverkning och det gäller att ha en acceptabel samt en 

politiskt tillräcklig naturhänsyn. Vid intervju presenteras de övergripande miljömålen, vilka 

lyder som följande: 
Vi ska verka för att skogsekosystemens biologiska mångfald bevaras på de 
fastigheter vi är verksamma. Det ska så långt möjligt ske i ett landskaps-ekologiskt 
perspektiv. 
 
Vi ska minska miljöbelastningen från användningen av fossila bränslen och oljor i 
vår verksamhet. (Respondent 1) 

 

Fortsättningsvis presenterade respondent 1 även två detaljerade miljömål för Sydved som 

avser hänsyn till generell naturvård och allvarlig körskada. Målen syftar till att spegla 

skogsägares marker och deras skogstillstånd. Respondent 1 förklarar vidare att miljöpolicyn 

ligger till grund för utformandet av miljömålen och Sydveds fortsatta miljöarbete. I 

miljöpolicyn nämns åtta punkter som avser att exempelvis främja miljömedvetenhet och ett 

miljöriktigt agerande på alla nivåer inom företaget. 

6.1.2 Derome Timber 

 
Figur 6. Deromegruppens organsationskarta. 

 

Respondent 2 berättar att Deromegruppen består av två koncerner, uppdelat i fem olika 

affärsområden (se figur 6). Ett av affärsområdena är Derome Timber, vilket fokus ligger på i 

intervjun med respondent 2. Samma respondent förklarar att det är 325 personer som arbetar 



  
 

41 
 

inom Derome Timber och deras huvudsakliga syssla är att köpa in råvara, såga och 

vidareförädla, marknadsföra träprodukter från sågverken samt impregnerings- och 

emballageverksamheten. Derome Timber erbjuder FSC och PEFC certifierat virke där hälften 

av virket går på export. En vilja att driva Deromes miljöarbete framåt genomsyrar hela 

verksamheten. På Deromegruppens hemsida förklarar de att “för varje träd som tas ur skogen 

planteras ett antal nya” (Derome u.å.a). Respondent 2 definierar hållbarhet som följande: 
Deromes hållbarhetsarbete drivs av koncernledningen med fokus på ständig 
förbättring och kompetensutveckling avseende klimatpåverkan, 
energieffektivisering, avfallsminimering och begränsning av kemikalieanvändning 
samt tillämpning av koncernrutiner avseende god affärssed, jämställdhet, 
antikorruption, systematiskt förebyggande arbete vad gäller kränkande 
särbehandling och säkerställande av en trygg arbetsmiljö. 

 

Respondent 2 förklarar att den långsiktiga hållbara utvecklingen, inklusive sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter, är något som prioriteras i alla affärsområden i 

Derome. Vidare berättar respondent 2 att de fyra kärnvärdena som Derome Timber använder 

sig av är långsiktighet, enkelhet, drivkraft och ansvarstagande. Respondent 2 förklarar att 

kärnvärdena ska bidra till en företagskultur som skapar “trygg sysselsättning, bra arbetsmiljö 

och goda förutsättningar för framtiden”. 

6.1.3 Sveaskog 

 
Figur 7. Sveaskogs organisationsstruktur (Sveaskog AB 2017).  

 

Sveaskog är statligt ägt och äger 14% av Sveriges skog och säljer timmer, massaved, 

biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. De har totalt 846 medarbetare och cirka 400 
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arbetar med skogsbruk. Respondent 4 förklarar att inom skogsbranschen finns det olika 

uppfattningar och definitioner av hållbart skogsbruk. Definitionen av hållbart skogsbruk som 

nämns i Sveaskogs årsredovisning är “ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog 

och skogsmark på ett sätt som kontinuerligt skapar tillväxt, mångfald och ökat värde för 

generationer.” (Sveaskog AB 2017, s. 11). 
I Sveaskog brukar vi våra skogar och vår skogsmark så att dess klimatnytta, 
biologiska mångfald, sociala och ekonomiska värden bibehålls och förstärks både nu 
och för framtida generationer. Samtidigt värnar vi om skogsbrukets lönsamhet och 
konkurrenskraft. Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt hållbara skogsbruk, en 
kontinuerligt lärande utvecklingsprocess baserat på vetenskap, ökad kunskap och 
erfarenheter. (Sveaskog AB 2017, s.11) 

 

Respondent 3 nämner att hållbarhetsarbetet inte ska ses som något enskilt utan det ska 

integreras i Sveaskogs övergripande strategi. Vidare nämns att företaget inte ska skilja på 

finansiella och icke-finansiella mått, utan att allt ska hänga ihop. Respondent 4 instämmer 

och förklarar vidare att sedan några år tillbaka har de en ny målsättning som går ut på att 

hållbarhet ska genomsyra hela deras verksamhet. Vidare förklarar respondent 4 att motivet 

bakom förändringen är främst den egna drivkraften att bedriva hållbart företagande men 

också ägarens förväntningar, ett statligt bolag ska vara en förebild inom hållbar utveckling 

och hållbart företagande. 

 

Vid intervjun presenterar respondent 3 Sveaskogs sex prioriterade hållbarhetsområden: 

förtroende, ekonomiskt resultat, klimateffekter, kundnöjdhet, biologisk mångfald, 

jämställdhet/mångfald/kompetensförsörjning. Respondent 3 förklarar att varje 

hållbarhetsområde kan kopplas till deras strategiska mål och mått som också kan härledas 

från FN:s agenda 2030, för hållbar utveckling. Utifrån de strategiska målen formuleras 

därefter olika fokusområden/perspektiv och av de strategiska målen väljs ett ut som 

prioriterat mål, vilket i Sveaskogs fall är ett resultatkrav. Samma respondent berättar vidare 

att de har ett styrkort som mäter det prioriterade målet och det innehåller även underliggande 

fokusområden som ska förklara hur målet ska nås och mått som är kopplade till dessa. De 

använder sig också utav ett kontrollkort där de övriga strategiska målen mäts och följs upp 

för att nå olika underliggande önskade insikter. 
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6.2 Motiv bakom val att arbeta med hållbarhet 

6.2.1 Sydved 

Respondent 1 nämner att det finns flera olika motiv som ligger bakom valet att arbeta med 

hållbarhet inom Sydved. Skogsvårdslagen, likväl andra politiska intentioner, är motiv bakom 

hållbarhetsarbetet där det ständigt krävs att uppnå kraven. Om lagen förändras måste Sydved 

anpassa sig efter den. Sydveds ägare (Stora Enso och Ahlstrom-Munksjö) har krav på sig när 

det kommer till hållbarhetsrapportering, vilket respondent 1 menar är något som också 

speglas i Sydveds hantering av hållbarhet. Vidare klargör samma respondent att Sydveds 

ägare utgör ett motiv bakom hållbarhetsarbetet eftersom ägarna kräver certifierat virke, därav 

är certifieringarna ISO 14001, PEFC och FSC nödvändiga. Certifieringarna visar, som 

tidigare nämnt, på ett ansvarsfullt skogsbruk där uppställda krav uppfylls. Riktlinjer i ISO-

14001 består dels av att det ska finnas någon form av avvikelserapportering och strävan efter 

ständig förbättring samt att uppföljning förmedlas till verksamhetens alla delar. Genom att 

följa ISO-systemets krav menar respondent 1 att hållbarhetsarbetet fortgår i rätt riktning. 

Sydveds organisatoriska arbete kring hållbarhet är något som styrs av ISO-14001 och som 

genomsyrar hela verksamheten.  

 

Respondent 1 förklarar vidare att skogsbranschen i sig utgör ett motiv bakom fortsatt och 

utvecklat hållbarhetsarbete. Kritik mot skogsbranschen har gjort att branschen tillsammans 

tagit beslut om branschgemensamma fokuseringar och policys för att anpassa sig till nya 

förutsättningar inom skogsbruket. Exempelvis nämner respondent 1 Sydveds relativt nya mål 

om allvarlig körskada, som framtagits för att minska problem med föroreningar av 

vattendrag. Vid intervju förklarar dessutom respondent 1 att hållbarhetsarbetet kan ses som 

något positivt ur ett marknadsföringsperspektiv på så sätt att det kan hjälpa företaget att få 

konkurrensfördelar på marknaden. 

6.2.2 Derome Timber 

Respondent 2 nämner att motivet bakom Derome Timbers val av att arbete med hållbarhet är 

bland annat krav från ägare och ledning. Deromegruppen skriver på sin hemsida att 

huvuddelen av deras produktion är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och de begär ett 

miljöengagemang från alla sina partners. Deromegruppen nämner också i deras miljöpolicy 

att deras miljöarbete skapas genom alla medarbetares engagemang (Derome, u.å.b). 



  
 

44 
 

Respondent 2 berättar också att företaget följer olika miljöcertifieringar och standarder. De 

standarder som Derome Timber följer är ISO 14001, Kvalitet 9001, FSC Skogsbruk- och 

spårbarhetscertifiering samt PEFC Skogsbruk- och spårbarhetscertifiering av skogsprodukter. 

De standarder som företaget använder förklarar respondent 2 är verktyg för att förstå de olika 

processernas beroenden och för att se en helhet i verksamheten. 

6.2.3 Sveaskog 

Vid intervju med Sveaskog nämner respondent 4 att ett motiv bakom företagets 

hållbarhetsarbete är ägarna som ställer krav och vill se att Sveaskog arbetar med hållbarhet. 

Det som ständigt eftersträvas är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Respondent 4 

fortsätter och menar att Sveaskog även följer GRI och redovisar sedan 2008 

hållbarhetsarbetet enligt GRI Standards. Både respondent 3 och 4 menar att andra motiv 

såsom regelverk, lagar och förordningar följs. 

 

Ur Sveaskogs årsredovisning 2017 framgår att Sveaskog har certifieringarna FSC, PEFC och 

ISO 14001. Nämnda certifieringar tyder, som tidigare nämnt, på ett ansvarsfullt skogsbruk 

där uppställda krav uppfylls genom att åtgärder och arbete utformas utefter standarderna. 

Sedan 2005 stödjer dessutom Sveaskog FN-initiativet Global Compact som påvisar att 

företaget tar ställning till frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, 

korruption och även miljörisker. I och med detta visar Sveaskog ytterligare att ansvar och 

hänsyn tas till samhället och miljön (Sveaskog AB 2017). 

6.3 Mål och mått med hänsyn till hållbarhet 

6.3.1 Sydved 

Målet gällande generell naturvård innebär att minst 90 % av de uppföljningar som görs 

avseende generell naturvård ska på objektsnivå hålla betyg 3 (högsta betyg), det gäller både 

föryngringsavverkning och gallring. Målet menar respondent 1 berör olika nivåer inom 

Sydved, övergripande ansvar bär verkställande direktör, regionchef och distriktschef på 

respektive nivå. Förarbetet för ett objekt ser ut som följande: en extern konsult genomför en 

fältinventering, med det menas en granskning av objekt innan utfört arbete. Sedan bär 

tjänstemän på distrikten med stöd av skogsbruksutvecklare på regionerna ansvaret för 
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fokusering i produktionen. Samtidigt har utvalda inköpare till uppgift att genomföra 

punktmarkering på utvalda maskiner, med det menas att synliggöra bristande faktorer. 

 

När det kommer till allvarliga körskador är målet att de uppföljningar som görs avseende 

generell naturvård inte ska uppvisa några allvarliga körskador. Allvarliga körskador avser 

bland annat körskador i direkt anslutning till vatten, körskador på torvmark intill vattendrag 

och körskador som påverkar upplevelsevärdet i friluftsområden. Respondent 1 belyser 

samtidigt att det gäller både föryngringsavverknings- och gallringsobjekt. Vidare klargörs att 

ansvarsfördelningen ser ut på samma sätt som beskrivet ovan angående generell naturvård. 

Förarbetet för ett objekt är nästintill detsamma och respondent 1 förklarar följande: en extern 

konsult genomför en fältinventering, sedan bär tjänstemän på distrikten med stöd av 

skogsbruksutvecklare på regionerna ansvaret för fokusering i produktionen och en extern 

konsult får till uppgift att utbilda i vad som benämns som spårlös avverkning. 

6.3.2 Derome Timber 

Respondent 2 berättar att de mål med hänsyn till hållbarhet som Derome Timber använder sig 

av stämmer väl överens med de övergripande målen för företaget. Deromegruppen skriver 

även i sin miljöpolicy att den målsättning som skall prägla deras miljöarbete är att: 

● alltid framhålla och understryka den positiva inverkan på klimatet och på naturens 

eget kretslopp som uppnås genom användning av skog och trä i alla dess former. 

● sträva efter en effektiviserad energiförbrukning och en hushållning av resurser. 

● minska och på sikt upphöra med användningen av skadliga och miljöfarliga ämnen. 

● i vår verksamhets ständiga förbättringsprocess alltid beakta den miljö- och 

klimatpåverkan som uppstår. (Derome, u.å.b) 

 

Respondent 2 nämner att Derome Timber har ett antal mål med hänsyn till hållbarhet. Bland 

annat att minska energiförbrukningen med 1,5 % årligen, öka materialåtervinning med 4 % 

och att ta tillvara på råvaran genom att maximera utbytet. De vill också minska antalet 

kemikalier, uppnå 100 % spårbarhetscertifierad råvara och nollvision gällande 

arbetsplatsolyckor, brandincidenter, sjukskrivningar på grund av organisatorisk och social 

arbetsmiljö samt upplevda kränkningar. Respondent 2 förklarar också att de följer antalet 

avvikelser i de interna och externa revisionerna. 
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6.3.3 Sveaskog 

Vid intervjun presenterades, som tidigare nämnt, Sveaskogs sex prioriterade 

hållbarhetsområden som i styr- och kontrollkort brutits ned och kopplats till strategiska mål, 

de har i sin tur brutits ner i olika fokusområden och mått. Respondent 3 nämner att deras 

styrkort endast innehåller det prioriterade målet om resultatkrav som är ett finansiellt mål för 

att uppnå ett förutbestämt operativt rörelseresultat. Minskade administrativa kostnader, ökad 

effektivitet och virkesvärde är exempel på fokusområden som resulterat i finansiella mått. 

Respondent 3 förklarar vidare att Sveaskogs kontrollkort innehåller ett annat perspektiv där 

icke-finansiella mått dominerar. I Sveaskogs årsredovisning (2017) har de övriga fem 

prioriterade hållbarhetsområden identifierats och brutits ner i indikatorer och mått. För det 

första handlar det om att vara “kundernas främsta och kunnigaste partner” som mäts genom 

nöjda kundindex. För det andra strävar de efter att vara “förstahandsvalet för medarbetare 

samt nöjda entreprenörer och leverantörer” vilket mäts med index samt könsfördelning. För 

det tredje vill Sveaskog vara “ledande inom innovation och effektivitet” som mäts genom 

totalproduktivitet. För det fjärde finns målet om att vara “ledande inom hållbart skogsbruk” 

vilket mäts med koldioxidutsläpp och ett hänsynsindex. För det femte finns det ett mål att 

vara “det mest lönsamma skogsföretaget på kort och lång sikt” vilket mäts med 

direktavkastning och förtroendeindex (Sveaskogs årsredovisning 2017, s. 101). Respondent 3 

förklarar slutligen att de ovan nämnda målen och måtten kan kopplas ihop med FN:s Agenda 

2030 angående hållbar utveckling. Agenda 2030 består av totalt 17 globala hållbarhetsmål, 

där har Sveaskog starka strategier inom fem av målen. 

6.4 Utformning av mått och dess aktualitet 

6.4.1 Sydved 

Flertalet av de mål och mått som Sydved arbetar med för tillfället har varit med sen starten. 

Respondent 1 förklarar vidare att Sydveds verksamhet har varit stabil sedan starten 1979 och 

så länge verksamheten eller omvärlden inte ändras nämnvärt är det inte heller relevant att 

ändra befintliga mål och mått. Om ett av Sydveds mål inte uppfylls är företag, enligt ISO 

14001, tvungna att fortsätta att arbeta med målet. Respondent 1 nämner också att det är bättre 

att ha högt ställda mål och fortsätta utvecklas, än att ha för lågt ställda mål. 

Vi kan inte bara släppa ett mål om vi inte har nått det. Det är därför man arbetar 
vidare med vissa mål under flera år och sen kommer revisorerna och tittar på 
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utvecklingen. Går utvecklingen bakåt ett antal år i följd har inte vi vidtagit åtgärder 
för att styra upp verksamheten. Då får vi en avvikelse på det och får hitta nya 
åtgärder för att hitta tillbaka till det rätta. (Respondent 1) 

 
Samma respondent förklarar vidare att när ett mål uppnåtts, exempelvis 90 % för generell 

naturvård, strävar Sydved efter att nå ytterligare måluppfyllelse inom samma mål. Det är först 

när målet är stabilt flera år i rad som det kan tänkas bytas ut mot ett annat mål och mått inom 

någon annan verksamhetsdel. De mål och mått som Sydved använder för tillfället ska ligga 

till grund för vad skogsägare kräver och deras skogstillstånd, vilket motiverar valet av 

generell naturvård och allvarlig körskada. Målen och måtten ska spegla grunden för Sydveds 

överlevnad, vilket är skogsägarna. Respondent 1 beskriver att de valda målen och måtten “är 

så konkreta att de ska kunna beröra den näring som är grunden för vår överlevnad, det vill 

säga skogsägares marker och deras skogstillstånd”. 

 

Respondent 1 förklarar, som nämnt tidigare, att målet om allvarlig körskada är ett relativt 

nyutvecklat mål som syftar till att eliminera markpåverkan. Målet har inte inkluderats i 

Sydveds verksamhet mer än under cirka fyra års tid. Det utvecklades först efter att hela 

branschen uppmärksammade problemet med körskador och utvecklade en så kallad 

branschberoende policy. Respondent 1 menar att det “är en branschgemensam fokusering då 

vi gjorde en branschgemensam policy för vad som är en allvarlig körskada för att minska 

problemen med föroreningar av vattendrag”. 

 

Respondent 1 berättar vidare att målet gällande generell naturvård har funnits som mål i 

företaget sedan de startade år 1979. Vidare nämns att Sydved tidigare haft flera uppställda 

mål under åren, men en notering som respondent 1 gör är att ju fler mål som sätts upp på 

agendan desto sämre blir resultatet. Respondent 1 belyser att det inte går att fokusera på för 

många saker samtidigt, vilket motiverar deras val av att endast ha två mål gällande hållbarhet. 

6.4.2 Derome Timber 

Respondent 2 förklarar att utformning av de mål och mått som finns baseras på avvikelser i 

de olika verksamheterna, för skogsdelen nämns kategorierna körskador, högstubbar och död 

ved. Om det exempelvis uppstår en avvikelse i antalet körskador, kan det krävas en 

revidering av de mål och mått som finns vid tillfället. Respondent 2 förklarar vidare att 

utformningen av de mål och mått som används idag följer processerna och prioriteras utifrån 

lagkrav eller interna krav. Respondent 2 nämner att utveckling av nya mål och mått sker 
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årligen eller vid behov, baserat på det utfall som framkommer. Vidare nämner samma 

respondent att motiven bakom utformningen av de mål och mått som Derome Timber 

använder sig av är “affärsmässiga, miljömässiga och sociala”. 

6.4.3 Sveaskog 

När det kommer till Sveaskog förklarar respondent 3 att från 2005 då företaget började 

utforma hållbarhetsredovisningar är ungefär 75 % av målen och måtten kvar till 2018. De har 

även redovisat enligt GRI sedan 2008. De valda måtten ligger fast ett år i taget och det sker 

årligen utbyte av vissa mått eftersom det är viktigt att Sveaskog hela tiden mäter det som är 

relevant att mäta. Vidare reflekterar samma respondent om att det ibland är svårt att hitta 

mätområden i det som vill mätas. För att lösa problemet tvingas Sveaskog mäta något 

liknande och sedan utvärdera måttet nästkommande år och eventuellt ändra eller byta ut efter 

önskemål. Respondent 3 förklarar att “så kommer det nog att vara framöver också, man ser 

över sina mått och ändrar eller byter ut när det behövs”. Vidare menar respondent 3 att det 

prioriterade målet om resultatkrav sätts i fokus. Under resultatkravet finns det sedan 

underliggande fokusområden som förklarar hur resultatkravet ska nås och det är de olika 

fokusområdena som Sveaskog mäter. Utformningen av de valda måtten kan då enligt 

respondent 3 och 4 sägas utgå mestadels från ägarna. Kort sagt är ägarna ett motiv för valet 

av specifika mål och mått. 

6.5 Förmedling av mål och mått 

6.5.1 Sydved 

Respondent 1 förklarar att Sydveds organisation är utformad på olika beslutsnivåer, där varje 

nivå regelbundet har möten för att sammanställa vad som hänt i verksamheten. Efter styrelsen 

kommer företagsledningen, därefter regionscheferna som styr sina respektive distrikt med 

hjälp av distriktscheferna. Respondent 1 nämner vidare att de olika distrikten sammankallar 

till möte med både inköpare och transportörer samt produktionsmöten med entreprenörer. Att 

möten ligger till grund för den förmedling av information gällande mål och mått som sker 

inom företag framgår tydligt efter intervju med respondent 1. På mötena tas det upp 

information gällande hur verksamheten har gått, vilken uppföljning som har gjorts och 

statistik som klargör vad som behöver förbättras. Dessutom är det på mötena det sker 

förmedling av eventuella nya mål och mått som skall följas inom organisationen eller 
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uppdatering av de mått som redan finns. På samtliga nivåer finns fastställda agendor för vad 

som ska förmedlas på mötena. 

 

Angående Sydveds mål gällande generell naturvård nämner respondent 1 att information i 

form av avvikelse på objekt förmedlas genom företagets ISO-system via 

förbättringsrapporter. Distrikten får då som ansvar att gå igenom de objekt som inte klarar 

målet med respektive entreprenör. Vidare menar respondent 1 att maskiner som inte klarar 

målet ska punktmarkeras genom löpande uppföljning, där återrapportering till distriktschef 

sker löpande. När entreprenören sedan bedöms klara av målet på ett säkerställt sätt övergår 

ansvar till respektive inköpare som ska ha fokus på naturhänsyn och markpåverkan. 

Fortsättningsvis menar respondent 1 att Sydveds mål gällande allvarlig körskada förmedlas 

genom “distriktvisa genomgångar med samtliga produktionsenheter hur kravet är definierat 

och hur uppföljning kommer att ske. Resultat från uppföljningen 2017 används som underlag 

för att visa på de brister som identifierats”. Utöver det berättar respondent 1 om att alla 

resurser som de senaste två åren orsakat allvarlig körskada genomgår en utbildning i spårlös 

avverkning för att förhindra framtida skador. 

6.5.2 Derome Timber 

Respondent 2 nämner att förmedling av de mål och mått som Derome Timber använder sig 

av sker genom månadsrapporter och månadsinfo. De har även personalmöten och ett intranät 

där de förmedlar information till berörda parter. Derome Timber använder sig av 

framgångsfaktorer för att se hur väl arbetet fortgår och skapar aktiviteter som behövs för att 

påverka dessa framgångsfaktorer. Respondent 2 förklarar också att Derome Timber använder 

sig av standarder och mötesstrukturer som stöd i mål- och kommunikationsstyrningen. De 

använder sig av ISO 14001 som riktlinjer för hur företagets arbete kring hållbarhet ska 

utföras. 

 

Deromegruppen skriver i sin miljöpolicy att de ska “genom att ständigt arbeta för en 

förbättrad miljö - påverka och bidra till en varaktig hållbar samhällsutveckling” (Derome, 

u.å.b). Det här vill de uppnå genom att se till att alla medarbetare har tillräcklig kunskap för 

att kunna genomföra sitt arbete ansvarsfullt och med hänsyn till miljö. Deromegruppen vill 

skapa en motivation bland de anställda att jobba mot de övergripande miljömålen som finns 

för företaget. De strävar också efter att ha en jämn dialog med bland annat kunder och 
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leverantörer och deras miljöarbete ska uppfylla de lagar och myndighetskrav som finns. Det 

här påverkar även Derome Timbers arbete gällande hållbarhet. 

6.5.3 Sveaskog 

Sveaskog använder sig av ett system som heter Hypergene för att underlätta processerna 

gällande uppföljning och analys. Hypergene är en webbaserad produkt som syftar till att 

underlätta arbetet gällande bland annat budget, prognoser, uppföljning och analys 

(Hypergene, u.å). Respondent 3 förklarar vidare att systemet läser in data från en mängd olika 

datakällor, till exempel redovisningssystem, virkesadministration, lagersystem och 

fastighetssystem. Vidare nämner respondent 3 att företaget använder sig av ett eget utformat 

styr- och kontrollkort som skall förmedla de mål och strategier som företaget strävar efter. I 

styrkortet mäts det prioriterade målet som förklarar hur det övergripande målet ska nås och 

vilka mått som är kopplade till det. I kontrollkortet mäts även de övriga strategiska målen 

samt vad det är som vill nås genom att mäta och följa upp dessa områden. Styr- och 

kontrollkortet mäts månadsvis på varje enhet och finns tillgängligt för alla inom 

organisationen, samtidigt som det sker genomgångar på varje resultatområde för att 

informationen ska nå alla på Sveaskog. Respondent 3 belyser också att det finns 

dokumenterat hur de prioriterade hållbarhetsområdena ska nås genom till exempel 

uppförandekod, kvalitetskontroller och motpartsavtal. 

6.6 Uppföljning av mått 

6.6.1 Sydved 

Vid intervju med Sydved nämner respondent 1 att uppföljning sker kontinuerligt på grund av 

ISO-systemets krav om ständig förbättring. Sydved har, som tidigare nämnt, en form av 

avvikelserapportering vars existens syftar till att bidra till förbättring inom verksamheten. 

Avvikelserapporteringen, som respondent 1 benämner som förbättringsrapporteringssystem, 

har för avsikt att signalera när något strider mot regelverk, policys, rutiner och instruktioner. 

Samtidigt som åtgärder vidtas gäller det enligt samma respondent att även minimera risken 

för att avvikelser inte orsakar större skada än nödvändigt, som exempelvis utsläpp vid 

användning av maskiner. Varje händelse som har en miljöpåverkan rapporteras och rutinen 

innebär enligt respondent 1 att åtgärder blir möjliga och andra avdelningar kan dra nytta av 

det. Angående de två befintliga målen som Sydved arbetar med, generell naturvård och 
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allvarlig körskada, återfinns en fastställd avrapporteringsrutin. Informationen som 

framkommer menar respondent 1 utgör en del av agendan som tas upp vid de olika mötena 

som nämnts tidigare angående förmedling av mål, mått och resultat. 

 

För att bedöma mått- och måluppfyllelse för enskilda objekt använder sig Sydved av en 

betygsmall. Respondent 1 förklarar att varje mål har ett antal parametrar som bör uppfyllas. 

Betygsskalan består av betyg mellan 1-3 där betyg 3 innebär att Sydved klarat högsta nivån i 

princip helt enligt certifieringsstandarder och där betyg 1 innebär att mindre än hälften av 

certifieringsnivån uppnåtts och objektet är då underkänt. Det utgör sedan informationen som 

tas upp vid mötena och det som framkommer vid ledningsmöten kan enligt samma 

respondent anses som en del i uppföljningsarbetet. Lärdom ska tas och erfarenhet ska delas 

mellan medarbetare om deras misstag eller framgång kring arbetet gällande skogen. 

Respondent 1 menar att misstag är fel ord att använda, utan det väsentliga är istället att dra 

lärdom av erfarenheten och sprida information för att minimera risken att det händer igen. 

6.6.2 Derome Timber 

Respondent 2 förklarar att uppföljningen gällande de mål och mått med hänsyn till hållbarhet 

som finns inom Derome Timber sker genom ledningsmöten och ledningens genomgångar. 

Vid tillfällena sker månadsvis övervakning av resultat och handlingsplaner, för att utreda 

eventuella avvikelser. Respondent 2 menar också att den information som framkommer i 

uppföljningsarbetet bidrar till ständiga förbättringar och baserat på informationen skapas 

handlingsplaner med aktiviteter för att förbättra det som behövs. 

6.6.3 Sveaskog 

Sveaskog använder sig, som tidigare nämnt, av ett styr- och kontrollkort för att se till att de 

mål som finns uppfylls, där mätning görs varje månad på alla nivåer inom företaget. 

Respondent 1 förklarar att det är samma mål för alla enheter inom företaget där uppföljningen 

börjar längst ner och aggregeras uppåt med analyser, kommentarer och resultat så att nästa 

nivå får ta del av det. När det sedan når koncernnivå är tanken att koncernledningen har ett 

stort material som de analyserar och kommenterar och som ska ligga till grund för 

beslutsfattande. 
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Respondent 3 berättar, som tidigare nämnt, att Sveaskog använder sig av systemet 

Hypergene. Baserat på om målet är uppfyllt visas det antingen grönt eller rött i systemet, där 

grönt innebär att målet är uppfyllt. Respondent 3 menar att det ska vara tydligt om målet är 

uppfyllt eller inte, vilket motiverar deras val av att inte ha gula markeringar. När alla mått har 

samlats i verktyget förklarar respondent 3 att det finns en analysansvarig för varje mått. 

Baserat på vad det är för mått väljs analysansvarig ut från hela organisationen med grund i 

vilken erfarenhet personen besitter. De individer med bäst erfarenhet av specifika mått väljs 

som analysansvarig för det måttet. Respondent 3 nämner även att måttet tilldelas en 

måttägare som ansvarar för att presentera måttet för resten av organisationen. Den 

information som framkommer i styr- och kontrollkortet följs upp varje månad och måtten 

väljs med bakgrund till att de är intressanta att följa upp månadsvis. Varje kvartal sker även 

ett affärsuppföljningsmöte med VDn för Sveaskog som då granskar den utveckling som 

gjorts. Respondent 4 förklarar att årsvis sker en uppföljning gällande Sveaskogs 

hänsynsindex, där mätning sker inom tre områden: hänsynsytor, naturvärdesträd och 

körskador. 

 

När uppföljningen väl gjorts berättar respondent 3 att analys av måttet tar vid. Berörda 

personerna träffas och går igenom vilka mål som är uppfyllda och inte. Om målet är uppfyllt 

sätts en plan för att bibehålla värdet i framtiden och skapa en stabilitet kring måttet. Vid de 

fall där målet inte har uppfyllts analyseras orsaken för att komma till rätta och genomföra de 

åtgärder som krävs. Vid senare uppföljning genomgås utfallet av åtgärderna och även tidigare 

åtgärder som redan gjorts. Respondent 3 belyser att i det system som används sparas de 

kommentarer och analyser som görs, vilket skapar möjlighet att kunna gå tillbaka månadsvis 

och mellan enheter i organisationen. I och med att allt är samlat i systemet menar respondent 

3 att uppföljningsarbetet går smidigt och enkelt. 

6.7 Sammanfattning av företagens arbetssätt i de olika områdena 

Tabell 4 ger en sammanfattande bild över vilka motiv som påverkar Sydved, Derome Timber 

och Sveaskogs val att arbeta med hållbarhet. Även vilka mål de har och hur de arbetar 

gällande utformning, förmedling och uppföljning av mål och mått. 
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Område Sydved Derome Timber Sveaskog 

Motiv bakom 
hållbarhetsarbetet 

- Ägare 
- Skogsvårdslagen 
- Certifieringar 
- Standarder 
- Branschpraxis 

- Ledningen  
- Skogsvårdslagen  
- Certifieringar 
- Standarder 
- Medarbetare 

- Ägare 
- Skogsvårdslagen  
- Regelverk (GRI) 
- FN - Global Compact  
- Certifieringar 
- Standarder  

Mål - Generell Naturvård 
- Allvarlig Körskada 

- Positiv inverkan på klimat 
- Effektiv energiförbrukn. 
- Ej miljöfarliga ämnen 
- Miljö- och 
klimatpåverkan 

- Resultatkrav 
- Fokusområden 
- Ledande hållbart skogsbruk 
- Lönsamt skogsföretag  

Utformning - Skogsägare & tillstånd 
- Branschberoende 
- ISO 14001 

- Baserat på avvikelser 
- Standarder 
- Lagkrav och interna motiv 

- GRI 
- Resultatkrav i fokus  
- Fokusområden 
- Ägarna  

Förmedling - Möten och agendor  
- Förbättringsrapport 
- Genomgång/utbildning 

- Månadsrapporter 
- Intranät  
- Utbildning 

- Hypergene 
- Styr- & kontrollkort 
- Dokumentation  
- Uppförandekod  

Uppföljning - Avvikelserapportering 
- Betygsmall 
- Lärandeprocess  

- Ledningsmöten 
- Genomgångar  
- Handlingsplaner 

- Styr- & kontrollkort 
- Affärsuppföljningsmöte 
- Betygsmall  
- Analys och lärandeprocess 

’ 

Tabell 4. Sammanfattning av företagens arbetssätt i de olika områdena. 
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7 Analys 

Avsnittet har för avsikt att ställa teoretisk referensram mot empirisk data. De nödvändiga 

komponenterna för effektiv intern styrning som tidigare presenterats är det som ligger till 

grund för analysens utformning. En jämförelse och analys görs för hur de tre deltagande 

företagen Sydved, Derome Timber och Sveaskog integrerar hållbarhet i den interna 

styrningen baserat på komponenterna för intern styrning. 

 

 
Figur 8. Komponenter för intern styrning. 

 

Figur 8 är den analysmodell som kommer ligga till grund för den analys som görs och visar 

på den samordning av komponenter som anses förekomma i de studerade företagen. De fem 

nödvändiga komponenter som måste samverka för att uppnå effektivitet i styrsystemet är 

enligt Arwinge (2015): styr- och kontrollmiljö, riskbedömning, information och 

kommunikation, kontrollaktiviteter samt uppföljning. Skillnad mellan de tre studerade 

företagen synliggörs delvis genom storlek och genom organisationsstruktur. Det kan komma 

att påverka de resultat som framkommer kring hur företagen arbetar gällande utformning, 

förmedling och uppföljning av mål och mått. Under studiens gång framgick även att 

företagen lägger fokus på mål gällande hållbarhet, istället för de specifika mått som används. 

Det kommer att framgå i den analys som görs då mått kommer att benämnas som mål och i 

vissa fall likställs mål och mått. 
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7.1 Styrmiljö och företagens organisering 

Arwinge (2015) belyser i komponenten styrmiljö vikten i att det måste finnas tydliga 

strukturer, roller och ansvar i organisationen. Motiv bakom valet att arbeta med hållbarhet är 

det som ligger till grund för företagens organisering av hållbarhetsarbetet. Företagens 

styrmiljö är anpassad efter de olika informationskrav, förväntningar och motiv som varje 

företag specifikt möter. De studerade företagen skiljer sig storleksmässigt och i alla företag 

finns en struktur för hur hållbarhetsarbetet i det specifika företaget ska gå till. 

7.1.1 Legitimitet-, intressent- och institutionell teori som motiv 

Sydved och Sveaskog nämner att det största motivet bakom valet att arbeta med hållbarhet är 

ägarnas krav. Derome Timber berättar samtidigt att motivet bakom deras val att arbeta med 

hållbarhet ligger i krav från ledningen. Vidare förklarar Bruzelius och Svärvad (2004) att 

företagets intressenter har krav och förväntningar på företaget att följa vissa riktlinjer. En 

intressant reflektion kan göras kring Sydveds och Sveaskogs ägare. I Sydveds fall är ägarna 

även kunder och i Sveaskogs fall är ägarna även staten. Det här innebär att ägarna i företagen 

antar intressentroller och påverkar företagens organisering av hållbarhetsarbetet ytterligare. 

Det kan underlätta deras anpassning till ägare och intressenter då företagen slipper särskilja 

ägare med kunder och stat. Det underlättar företagens organisering av sitt hållbarhetsarbete 

och informationsförmedling mellan företaget och dess intressenter. Samtidigt kan det göra det 

svårare för företagen att ta hänsyn till andra intressenter då ägarna får stort fokus. Då ägarna 

har så pass stor påverkan på de studerade företagen kan kopplingen göras att företagen tar 

stor hänsyn till intressentmodellen och vad företagens intressenter har för förväntningar, 

vilket är positivt för företagen. Andra intressenter kan enligt Freeman (1984) vara kunder, 

anställda, konkurrenter, samt stat och kommun. Företagen nämner att även dessa intressenter 

är något som de tar hänsyn till när de genomför sin organisering av hållbarhetsarbetet. 

Exempelvis förklarar Derome Timber att deras miljöarbete skapas genom engagemang från 

alla medarbetare, vilket innebär att de tar hänsyn till medarbetarna som intressenter. 

 

En annan utmärkande aspekt är att Sydved förklarar att ett av motiven bakom deras val att 

arbeta med hållbarhet ligger i att skaffa sig konkurrensfördelar på marknaden. Det här kan 

liknas vid vad Deegan och Unerman (2011) benämner som legitimitetsteorin där det kan ses 

som en konkurrensfördel att uppfattas som ett legitimt företag. Sydved hävdar att 

konkurrensfördelar kan hjälpa dem att få nya kunder och utvecklas på marknaden. Vidare 
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nämner Sydved att branschen i helhet arbetar med hållbarhet och att de tillsammans har tagit 

fram branschgemensamma fokuseringar. Här kan likheter dras gällande det som Deegan och 

Unerman (2011) benämner som institutionell teori, där det centrala i teorin är hur företag 

påverkas av andra organisationer i samma bransch. Det stämmer även överens med hur de 

övriga företagen arbetar med hållbarhet och deras val att jobba mot de mål de gör. Företag 

inom branschen påverkar varandra och en analys kan göras att alla företag inom 

skogsbranschen anpassar organiseringen av hållbarhetsarbetet utefter någon form av 

institutionell teori. Precis som Deegan och Unerman nämner så tenderar företag som verkar 

inom samma bransch att efterlikna varandra, vilket kan vara orsaken till att företagen arbetar 

på ett liknande sätt. 

7.1.2 Regleringar, certifiering och standarder som motiv 

Samtliga studerade företag är reglerade efter Skogsvårdslagen (1979:429) som likväl andra 

politiska intentioner, vilket kan konstateras vara ett tvingande motiv för Sydved, Derome 

Timber och Sveaskog. Det kan liknas vid det som Tagesson et al. (2009) förklarar som 

tvingande isomorfism, företagen tvingas anpassa sig efter lagar och regelverk. Vidare är 

Sveaskog det enda företaget i studien som är tvingade att följa regelverket GRI, vilket kan 

tänkas vara en nackdel gällande organisering av hållbarhetsarbetet då det kräver mer resurser 

än vanligt. Samtidigt kan det ses som en fördel då de är väl utvecklade inom ämnet och 

anpassade till den globala marknaden. Tagesson et al. (2009) menar även att statligt ägda 

företag i Sverige upplever ett tryck när det gäller deras hållbarhetsarbete. De ska vara en 

förebild för andra företag och ska föregå med gott exempel, vilket kan kopplas till samma 

nackdelar och fördelar som nämns ovan. Dessutom stödjer Sveaskog sedan 2005 FN-

initiativet Global Compact genom att ta ställning till frågor som rör bland annat mänskliga 

rättigheter, sociala förhållanden och miljöansvar. GRI och FN-initiativet ställer krav på 

Sveaskog som inte återfinns i de övriga två företagen. På så sätt skiljer sig Sveaskogs 

organisering av hållbarhetsarbetet gentemot Sydved och Derome Timber, samtidigt som alla 

företagen är väl utvecklade när det kommer hållbarhetsarbetet med hänsyn till lagar och 

regleringar. 

 

Samtliga företag eftersträvar att påvisa att hänsyn till miljö och biologisk mångfald tas i det 

dagliga arbetet vilket görs genom att följa krav från standarder och certifieringar. ISO 14001 

är en standard som är ständigt återkommande i företagens arbete, främst i Sydved där 
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verksamheten påstås styras i stor grad utifrån standardens krav. I Derome Timber och 

Sveaskog nämns ISO 14001 till mindre grad, men fyller likväl samma funktion att vara ett 

verktyg för miljöledning där krav följs. Trots att samtliga företag följer ISO 14001 så skiljer 

sig organiseringen av hållbarhetsarbetet mellan företagen. Vilket kan tänkas bero på att 

företagen anpassar sig till standarden på olika sätt. Utöver att följa ISO 14001 är samtliga 

företag certifierade enligt FSC och PEFC eftersom bland annat kunder och ägare kräver 

certifierat virke. Det här kan kopplas till det som Tagesson et al. (2009) benämner som 

tvingande isomorfism. Samtidigt som det är något tvingande är det positivt för företagen att 

de följer dessa certifieringar då de bidrar till att bevara den biologiska miljö som företagen i 

branschen verkar inom. De alla använder råvaran skog som resurs, vilket gör att de alla måste 

samarbeta för att skogen ska finnas kvar som råvara i framtiden. Alla företag inom 

skogsbranschen måste hjälpas åt för att minimera risken för att råvaran ska ta slut. 

7.1.3 Balansen mellan externt och internt motiv 

Pérez-Lopéz, Moreno-Romero och Barkemeyer (2015) förklarar att det bör finnas en balans 

mellan de externa och interna motiven när det kommer till hur hållbarhetsarbetet organiseras 

inom företag. De externa motiven innefattar bland annat regleringar och intressenter, 

samtidigt som de interna motiven innefattas av bland annat lärande och motivation bland 

anställda. Sydved nämner de externa motiven regleringar, standarder, certifieringar och 

intressenter samtidigt som det interna motivet består av lärande bland de anställda. I Derome 

Timber kan de externa motiven regleringar, intressenter, certifieringar, och standarder hittas 

samt engagemang bland medarbetare som ett internt motiv. Sveaskog nämner samma externa 

motiv som Sydved och Derome Timber, samt nämner att det interna motivet är förmedling av 

lärande inom organisationen. En gemensam faktor bland företagen är att det kan konstateras 

att företagens organisering gällande hållbarhet och styrmiljö till största del utgår från externa 

motiv, där det interna motivet inte får lika stort utrymme. Som Pérez-Lopéz, Moreno-Romero 

och Barkemeyer (2015) förklarar bör företagen utveckla sitt fokus på det interna motivet för 

att uppnå den balans som bör finnas i företag för att uppnå optimal integration av 

hållbarhetsarbetet. KPMG (2011) förklarar att det kan ske genom fokus på motivation bland 

anställda, innovation och lärande, samt riskhantering. Det är inte bara vid ett externt 

perspektiv som konkurrensfördelar kan nås, utan även vid fokus på det interna perspektivet. 

Kanter (2011) hävdar att om företag vid hållbarhetsarbetet fokuserar mer långsiktigt istället 

för kortsiktigt så kommer företaget att uppmärksamma de presenterade värden som kan 
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skapas. En utvecklingsmöjlighet för företagen i studien är därför att följa de presenterade 

förslagen ovan för att skapa en jämnare balans mellan de externa och interna motiven. 

Genom att finna en optimal balans mellan extern och internt kan även en optimal 

organisering av hållbarhetsarbetet uppnås. 

7.2 Riskbedömning 

En tydlig styrmiljö bidrar till att risker och riskbedömning hanteras på bästa möjliga sätt och 

gör att organisationen kan uppnå vad Arwinge (2015) menar med hållbart risktagande där 

målsättningar ständigt ska reflektera vägval. De studerade företagen möter vad Arwinge 

benämner som operativ risk, där processer och system måste fungera för att verksamheten ska 

fortlöpa effektivt. Det gör det väsentligt för företagen att klargöra vilka risker som 

kontrolleras. Sydved, Derome Timber och Sveaskog måste beakta legal risk i form av 

regleringar och andra politiska intentioner. Eftersom ägarna nämns som det största motivet 

för företagens hållbarhetsarbete kan även ägarna ses som en riskfaktor. Riskbedömning är 

vidare väsentligt som underlag för att företagen i studien ska finna rätt kontrollaktiviteter 

samt optimala mål och mått. Dessutom måste risker informeras till rätt person i rätt tid för att 

uppnå effektiv intern styrning och skapa ömsesidig förståelse kring mål och mått. 

7.2.1 Hantera risk 

I samtliga företag finns fastställda rutiner för hur riskbedömning genomförs. Sydved, Derome 

Timber och Sveaskog använder sig av vad Arwinge (2015) förklarar som 

riskbehandlingsplaner. För att synliggöra riskindikatorer och hantera risk använder sig 

Sydved av sin förbättringsrapport och Sveaskog av systemet Hypergene. Samtidigt använder 

Derome Timber sig av handlingsplaner för att utreda eventuella avvikelser. Det visar att 

företagen uppfyller riskbehandling i form av planer, vilket skapar en bättre hantering av risk. 

Informationen som framkommer från riskbedömningen är det som sedan ligger grund för de 

förbättringsåtgärder som ska tas. I och med att samtliga företag tidigt uppmärksammar risker 

kan förbättringsåtgärder implementeras snabbare och enklare i hållbarhetsarbetet. 

Rapportering av riskindikatorer menar Arwinge kan bidra till att få en bild av hur välmående 

processer inom företaget är. 

 

Vad gäller företagens mål och mått, måste det enligt Arwinge finnas en toleransnivå som 

fastställer vad som är önskvärt. Riskindikatorer och toleransnivåer synliggörs i Sydved och 
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Sveaskog genom betygssystem. I Sydveds betygssystem finns det tre nivåer, där betyg 3 

indikerar att målet är uppfyllt och betyg 1 och 2 innebär att målet inte är helt uppfyllt, utan 

representerar olika nivåer av måluppfyllelse. I Sveaskog finns det endast två nivåer i form av 

grönt och rött som indikerar på om ett mål är uppfyllt eller inte. Sveaskogs motivering är att 

det genom två nivåer blir en extra tydlig toleransnivå. Däremot visas inte graden av 

måluppfyllelse, som det gör i Sydveds betygssystem där betyg 1-2 visar att målet har 

uppnåtts till en viss grad. Det kan därför finnas fördelar och nackdelar i de båda 

betygssystemen. Om en tydlig toleransnivå finns i Derome Timber är däremot diffust då de 

baserar mål på avvikelser och om målet inte uppfylls utformas nya mål att uppfylla. Det är 

därför oklart om Derome Timber har en tydlig toleransnivå och kan komma att påverka deras 

organisering av hållbarhetsarbetet. Här finns förbättringspotential för med en tydlig 

toleransnivå för mål och mått och en fastställd riskbehandlingsplan kan företag visa 

ytterligare indikation att hållbarhet prioriteras i det dagliga arbetet samtidigt som företaget tar 

sin viktiga roll för vidare framgång inom skogsbruket. 

7.2.2 Koppling mellan företagens mål och Sveriges miljömål 

För att de studerade företagen ska nå vad Arwinge (2015) benämner som hållbart risktagande 

och hantera risk på ett effektivt sätt har företagens mål visat sig inspireras av Sveriges 

miljömål. Ett av Sydveds övergripande miljömål kan tyckas vara inspirerad av det 

miljökvalitetsmål som regeringens proposition 2007/08:108 benämner som levande skogar 

och som Sydved benämner som bevarande av biologisk mångfald. Företagets övergripande 

mål för hela verksamheten tycks även denna inspirerats av miljökvalitetsmålen gällande 

exempelvis begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö. Samma koppling kan göras gällande 

Derome Timbers mål då företaget bland annat strävar efter en positiv inverkan på klimatet 

och naturens kretslopp, söker energieffektivisering och vill begränsa användningen av 

miljöfarliga ämnen. Inspiration från miljökvalitetsmålen syns även i Sveaskogs mål, där en 

tydlig koppling finns till det miljömål som benämns som generationsmålet. Företaget arbetar 

för att stärka biologisk mångfald både nu och för framtida generationer, vilket är exakt vad 

generationsmålet klargör. Värt att notera är att samtliga av företagens mål kan kopplas till 

generationsmålet genom att ta inspiration från de underliggande miljökvalitetsmålen. En 

starkare koppling är att samtliga företag belyser att för varje träd som tas ur skogen planteras 

ett nytt, på sätt bevaras skog för framtiden. Att företagens mål liknar Sveriges miljömål så 

pass mycket kan ses som positivt då målen är relevanta och uppfyller de krav som landet har 
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på företag. Det kan däremot tänkas vara negativt med tanke på att företagen inte själva har 

fått utforma de mål som överensstämmer med företagets övergripande mål och strategier. Det 

här kan komma att påverka företagens organisering av hållbarhetsarbetet. 

7.3 Kontrollaktiviteter 

Riskbedömningen har en direkt koppling till komponenten kontrollaktiviteter. Arwinge 

(2015) förklarar att företagen måste ha klart för sig vad som behöver kontrolleras för att 

sedan kunna utforma rätt kontroller som skapar värde. Samtidigt som det är av vikt att risk 

hanteras med rätt kontroller, är det av vikt att se till att missförstånd inte uppstår bland 

medarbetare. Mål och mått måste vara tydliga för att hjälpa företaget att hantera eventuella 

operativa risker som kan uppstå och reducera risken för att mål inte uppnås. Det kan ses att de 

kriterier som finns gällande mål och mått inte överensstämmer med hur företagen inom 

skogsbranschen arbetar med hållbarhet. Det kan bero på företagens benämning av mått som 

mål. Vissa mål och mått går däremot att koppla till kriterier och visar att tydliga mål och mått 

finns i företagen. 

7.3.1 Kriterier för framgångsrika mål och mått 

Tangen (2005) hävdar att prestationsmått och mål ska uppfylla tre kriterier för att klassas som 

ett framgångsrikt mått. Kriterierna innefattar generell information, instruktion gällande 

mätning och ansvar, samt instruktion för användning och analys. Han förklarar att det viktiga 

är inte vad som mäts utan hur mätningen går till och det här krävs för att få en gemensam 

förståelse inom företaget. Sydveds mål och mått har ett tydligt syfte i form av att måtten ska 

spegla skogsägarna krav och spegla grunden för företaget. Målen och måtten inom företaget 

har namn som tydligt speglar innehållet och en tydlig beskrivning gällande vad som skall 

uppnås. Derome Timber har tydliga titlar på sina mål, däremot saknas ett tydligt syfte 

gällande varje mål och mått. Ett allmänt syfte återfinns i deras miljöpolicy gällande målen i 

allmänhet. Sveaskog har en tydlig struktur för sina mål, där titlar och syften med målen 

framgår i deras styr- och kontrollkort. Målen har brutits ner i fokusområden som förklarar 

syftet med mätningen. Det Tangen benämner som generell information kan hittas i alla 

företagen i olika stor utsträckning. Att informationen gällande målen och måtten framgår 

tydligt i företagen anses positivt då det bygger upp den grundläggande gemensamma 

förståelsen för målen inom organisationerna och skapar en grund för vidare mätning, 

uppföljning och analysering av utfallet. 
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Vidare har Sydved en tydlig instruktion för hur avrapporteringsrutinen vid mätning av mål 

och mått ska gå till. Målen som Sydved har berör samtliga nivåer där det övergripande 

ansvaret ligger på verkställande direktör, regionchef och distriktschef på respektive nivå. 

Derome Timbers har även dem en instruktion för hur mål och mått ska mätas, men vem som 

bär ansvaret är oklart. Sveaskog har sitt styr- och kontrollkort till hjälp för att utforma 

instruktioner kring hur målen och måtten ska mätas, de har även en måttägare och 

analysansvarig för varje mål. Instruktioner om hur det insamlande materialet ska användas 

och analyseras har samtliga företag genom att de ska dra lärdom av materialet samt arbeta 

mot att ständigt förbättras. Genom tydliga instruktioner för mål och mått menar Tangen 

(2005) att missförstånd undviks och en gemensam förståelse skapas. Tangens kriterier kan 

vara svårt att hänvisa till de studerade företagen då det i det här fallet berör hållbarhetsarbete 

och inte traditionella finansiella mätinstrument i den vardagliga verksamheten. Att företagen 

inte helt följer Tangens kriterier behöver inte innebära något negativt då företagen anpassar 

sina mål och mått samt mätning och analys för sin egen verksamhet. Det här stämmer överens 

med vad Kennerley och Neely (2003) och Lohman, Fortuin och Wouters (2004) förklarar 

gällande utformning av prestationsmätningssystem. De menar att utformning av 

prestationsmätning ser olika ut beroende på företag eftersom alla företag är olika. Det krävs 

därför att systemet anpassas till det enskilda företaget för att kunna ta hänsyn till de specifika 

strategier och mål som finns. 

7.3.2 Mål och mått utifrån SMART kriterierna 

Doran (1981) är skaparen av SMART modellen och han påstår att om företaget vid 

utformandet av mål uppfyller de fem kriterierna som modellen innehåller, kommer deras mål 

att vara effektiva och meningsfulla. Vid en analys av båda Sydveds mål kan det konstateras 

att kriteriet specifikt är uppfyllt för målet kring allvarlig körskada samtidigt som målet 

gällande generell naturvård uppfyller kriteriet med vissa förutsättningar. Målet gällande 

generell naturvård är specifikt, däremot kan den detaljerade beskrivningen av målet 

ifrågasättas utifrån Dorans krav om att alla berörda parter enkelt ska förstå innebörden av 

målet och hur det ska nås. Liknande reflektion har gjorts när det gäller Derome Timber där 

flertalet av deras mål uppfyller kriteriet, men där två av målen brister angående den 

detaljerade beskrivningen. För Derome Timbers mål om att minska antalet kemikalier och att 

ta tillvara på råvaran genom att maximera utbytet framgår inte ett specifikt 
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förbättringsområde och innebörden av målet är oklart. När det gäller Sveaskog uppfyller de 

kriteriet om specifika mål där varje mål presenteras i styr- och kontrollkortet. Målen har 

brutits ned i fokusområden och det framgår tydligt vad varje mål innebär och hur det ska nås. 

 

Genomgående för alla tre företag är att kriteriet mätbarhet uppfylls. Derome Timber mäter 

månadsvis för att utreda avvikelser inom olika kategorier. Sydved mäter på liknande sätt där 

uppföljning görs kontinuerligt utefter inträffade avvikelser. Sveaskog mäter, som Derome 

Timber, varje mål månadsvis främst utifrån olika index. Vidare nämner Sveaskog att de 

ibland upplever problem med att hitta mätområden i det som vill mätas. De väljer då att mäta 

något liknande som påvisar framsteg, utifrån det kan ändå Dorans (1981) kriterium om 

mätbarhet anses vara uppfyllt. 

 

När det kommer till kriteriet hänförligt framgår det tydligt i intervjun med Sydved att det 

finns en och samma ansvarsfördelning för båda målen. VD, region- och distriktschef har alla 

ett övergripande ansvar på respektive nivå eftersom målen berör alla nivåer. I Sveaskogs fall 

finns det också en tydlig ansvarsfördelning, målen är dock mer detaljerade och precisa i form 

av att varje mål har en ansvarig. Vad gäller Derome Timber har det inte framkommit från det 

empiriska materialet om det finns någon tydlig ansvarsfördelning för målen. En anledning till 

varför ansvarsfördelningen skiljer sig mellan företagen kan vara på grund av antalet mål och 

hur specifika de är. 

 

I intervjun med Sydved framkom det att de arbetar med mål tills dess att målet varit stabilt i 

flera år vilket kan styrka att Dorans (1981) kriterium om realistiska mål är uppfyllt. 

Genomgående för Sveaskogs mål är att kriteriet om realistiska mål kan ifrågasättas eftersom 

målen innehåller ord som: främsta, förstahandsvalet och ledande. En reflektion kring dessa 

mål är att de kan anses vara visioner snarare än mål och uppfyller därför inte kravet 

realistiskt. Derome Timber använder sig utav realistiska mål, däremot kan samma reflektion 

göras som vid Sveaskog i och med att Derome Timber bland annat har nollvision gällande 

exempelvis arbetsplatsolyckor, vilket kan ifrågasättas. Kriteriet gällande tidsrelaterade mål 

anses också vara uppfyllt av alla tre företag eftersom det framgick av intervjuerna att vardera 

företag sätter mål och utvecklar de årligen samt vid behov. 

 

Det kan sammanfattas att Sydved, Derome och Sveaskog uppnår största delen av SMART 

kriterierna. Doran (1981) menar att alla kriterier inte behöver uppfyllas för att målen ska vara 
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effektiva och meningsfulla. Styrkor och svagheter har identifierats gällande hur företagen 

lyckas utforma mål och mått utifrån SMART kriterierna. Vid kriteriet specifikt identifierades 

brister i form av att vissa mål hos företagen inte var tillräckligt specifika och detaljerade, 

vilket enligt Doran leder till oklara och vaga mål. Sveaskogs styr- och kontrollkort påvisade 

dock motsatsen och kan därför ses som en förebild för att uppnå kriteriet om specifika mål. 

När det kommer till kriteriet angående hänförligt mål och en tydlig ansvarsfördelning, kan det 

konstateras att ansvarsfördelning finns, däremot skiljer sig företagen åt huruvida en eller flera 

personer bär ansvaret för målet. Vid kriteriet om realistiska mål kan det konstateras att 

Sydved har två konkreta och realistiska mål, däremot finns det en tendens bland de andra 

företagen att använda sig av visioner snarare än mål. Utifrån SMART-kriterierna anses inte 

visioner uppfylla kriteriet om realistiska mål, däremot behöver det inte innebära att visioner 

är fel att använda sig av. Det kan vara så att mål och mått inom skogsbranschen har en 

tendens till att vara mer visioner än mål och en förklaring kan vara att målen inspireras 

mycket av Sveriges övergripande miljömål. 

 

Angående SMART-kriterierna har det visat sig att företag i skogsbranschen likställer mål och 

mått vilket förklarar varför det har varit svårt att hänvisa vissa kriterier till de mål och mått 

som företagen använder sig av. Skogsbranschen arbetar eventuellt inte på det sätt som 

modellen utgår ifrån och det kan också ligga till grund för den svåra implementering som har 

visat sig med kriterierna. Däremot kan vissa av kriterierna anpassas till de mål och mått som 

företag i skogsbranschen använder sig av och de kan vid vissa fall användas som riktlinjer för 

att utforma mål och mått med hänsyn till hållbarhet. 

7.3.3 Olika typer av kontrollaktiviteter 

Utifrån den riskbedömning som görs utformar företagen olika typer av kontrollaktiviteter, 

vilka är: företagsövergripande-, processrelaterade-, preventiva-, detektiva-, styrande- samt 

korrigerande kontroller (Arwinge 2015). Företagsövergripande- och processrelaterade 

kontroller återfinns i samtliga studerade företag genom tydlig struktur i form av 

ansvarsfördelning och rutinbeskrivningar. Arwinge hävdar också att företag använder sig av 

preventiva kontroller i förebyggande syfte innan aktivitet och detektiva kontroller för att 

upptäcka incidenter. Styrande kontroller används för att föreskriva aktiviteter samt 

korrigerande kontroller för att korrigera. Samtliga kontroller kan på olika sätt härledas till de 

studerade företagen enligt tabell 5. 
 



  
 

64 
 

Kontroller/företag Preventiva Detektiva Styrande Korrigerande 

Sydved -Tidigare 

uppföljning 

- Förarbete objekt 

-Avvikelserapport - Riktlinjer 

- Policy 

- Punktmarkering 

- Utbildning 

Derome Timber -Tidigare 

uppföljning 

- Avvikelse mot 

standard  

- Riktlinjer 

- Policy 

- Utbildning 

- Handlingsplaner 

Sveaskog -Tidigare 

uppföljning  

- Avvikelse mot 

index 

- Riktlinjer 

- Policy 

- Utbildning 

- Analys/resultat genom 

alla nivåer 

 

Tabell 5. Sammanställningar av kontroller hos de studerade företagen. 

  

Tabellen visar att Sydved, Derome Timber och Sveaskog har klargjort för vilka kontroller 

som finns för att underlätta arbetet gällande hållbarhet. Det är kontrollerna som sedan ligger 

till grund för det uppföljningsarbete som företagen gör och för att uppföljningsarbetet ska 

kunna genomföras på ett effektivt sätt. Kontrollaktiviteterna kan även kopplas till den tidigare 

riskbedömningen, där kontrollaktiviterna är en handling för att upptäcka riskfaktorer. Det kan 

hjälpa företagen att hantera eventuella operativa risker som kan uppstå. Tabellen visar också 

att företagens kontroller tenderar att likna varandra vilket överensstämmer med vad Deegan 

och Unerman (2011) benämner som institunell teori. Företag inom samma bransch, precis 

som i studiens fall, har en tendens att efterlikna varandra och kan därmed vara orsaken till 

flertalet av de likheter som tabellen visar. Ytterligare en aspekt värd att notera utifrån tabellen 

är att samtliga företag har en mix av kontroller vilket enligt Arwinge (2015) är lämpligt för 

att hantera risker på ett så effektivt sätt som möjligt. En analys kan göras att skogsbranschen i 

allmänhet är väl utvecklade när det kommer till genomförande av kontrollaktiviteter och för 

att upptäcka risker och avvikelser. Det uppfattas som att företagen har hittat kontroller som 

väl överensstämmer med deras organisationer och deras hållbarhetsarbete. 

7.4 Information och kommunikation 

För att tidigare nämnda komponenter ska fungera är information och kommunikation en 

avgörande del. Komponenten ses därför enligt Spira och Page (2010) som en stödjande del i 

företags interna styrning, även Arwinge (2015) klargör vikten av informationsbehovet. Det 



  
 

65 
 

krävs att företaget har en väl fungerande kommunikation för att främja effektivitet och det 

krävs en gemensam förståelse i verksamheten gällande ansvarsfördelning och roller. Arwinge 

menar att det krävs att företaget har tydliga kommunikationsvägar och kanaler. I de studerade 

företagen har inte bara förmedling av information identifierats, utan även uppdelningen kring 

intern- och extern kommunikation kan göras. 

7.4.1 Förmedling av information inom företagen 

Sydved har tydliga kommunikationskanaler med möten och har på alla sina möten en 

fastställd agenda för vad som ska förmedlas, vilket bidrar till vad Arwinge (2015) benämner 

som gemensam förståelse. Alla medarbetare får liknande information, vilket hindrar risken att 

parter inom organisationen får olika sorters information. Utöver möten ses företagets ISO-

system som hjälpmedel vid kommunikation. Under intervju med Sydved framkommer inte 

något missnöje gällande de kommunikationskanaler som är befintliga på företaget. Derome 

Timber använder sig av månadsrapporter, personalmöten och intranätet för att förmedla 

information till medarbetare, vilket säkerställer att berörda parter får samma sorts 

information. Att de sedan följer ISO-systemets standard gällande förmedling av relevant 

information uppfyller de Arwinges krav gällande väl fungerande kommunikation och 

gemensam förståelse inom företaget. Även Sveaskog använder sig av informationsförmedling 

genom hela organisationen och använder sitt eget utformade styr- och kontrollkort som 

hjälpmedel. Styr- och kontrollkortet finns tillgängligt för alla på hela företaget och bidrar 

därför till att uppnå gemensam förståelse inom företaget och tydliga kommunikationsvägar. 

Sveaskog utmärker sig mot de andra företagen genom användandet av styr- och kontrollkort, 

vilket uppfattas fungera bra och bidrar med nytänkande. 

 

Sydved, Derome Timber och Sveaskog använder informationskanaler som en stödjande del i 

implementeringen av hållbarhetsarbetet genom att ha klart för sig hur 

informationsspridningen ska gå till och på så sätt säkerställs att riktlinjer och policys 

efterföljs. Informationsspridningen i företagen bidrar till att skapa den organisering som avser 

styr- och kontrollmiljön, samt skapa förståelse kring de risker som skall behandlas. Däremot 

är det svårt, utifrån det empiriska materialet, att avgöra om alla medarbetare i samtliga 

företag har ömsesidig förståelse för den information som ges då det endast förklaras hur 

förmedlingen sker och inte om ömsesidig förståelse uppnås. En ömsesidig förståelse bland 

organisationens medarbetare är en förutsättning för att utkräva ansvar. En ömsesidig och 
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tydlig ansvarsfördelning kan även kopplas till förklaringen Rice, Marlow och Masarech 

(2012) ger gällande hur motivation skapas bland anställda. Genom att ta hänsyn till hur 

informationen uppfattas kan motivationen öka bland anställda och företagets mål och 

strategier nås genom att alla jobbar i samma riktning. Trots avsaknaden av hur medarbetarna 

uppfattar informationen, kan en lärandeprocess kring information hittas i Sydved och 

Sveaskogs verksamheter. Matsuo och Nakahara (2012) förklarar i sin studie att genom att 

använda plan-do-check-act cykeln (PDCA) och on-the-job-training (OJT) kan lärandet öka på 

arbetsplatsen. Forskarna nämner också att reflekterade kommunikation och gemensam 

förståelse är ett viktigt verktyg för att öka lärandet. Sydved nämner att i deras förmedlings- 

och uppföljningsarbete sker en lärandeprocess mellan medarbetare, oavsett om det blev ett 

positivt eller negativt resultat. De använder sig sällan av ordet misstag, utan menar istället att 

det relevanta är att dra lärdom av varandra och sprida information. Sveaskog har en väl 

utvecklad rutin gällande analys av resultat vilket bidrar till en ökad lärandeprocess. Det 

framgår inte i intervjun om Derome Timber utför något lärande i form av PDCA-cykeln eller 

reflekterande kommunikation. Att dessa delar hittas i Sydveds och Sveaskogs verksamhet 

anses vara positivt och bidrar till en ökad utveckling inom företagen. 

7.4.2 Extern kommunikation 

En annan del som också måste fungera enligt Arwinge (2015) är den externa 

kommunikationen. I och med att det ibland hos samtliga företag används externa aktörer för 

bland annat utbildning och utförda tjänster måste den externa aktören besitta väsentlig 

information för att kunna arbeta enhetligt med företagets mål och strategier. Sydved 

förmedlar information genom möten med respektive aktör baserat på information från 

uppföljningsarbetet. Angående extern kommunikation nämner Derome Timber att de strävar 

efter en jämn dialog med externa aktörer såsom exempelvis kunder och leverantörer. Exakt 

hur den kommunikationen sker har inte framkommit mer än att en informationskanal kan 

tänkas vara uppförandekoder och deras årsredovisning. Sveaskog har bland annat 

uppförandekoder och motpartsavtal för att garantera att de externa aktörerna jobbar mot 

samma mål som resten av företaget. 

 

Vid intervjuer med de studerade företagen har fokus legat på den interna förmedlingen av 

information, vilket är varför det inte framkommer lika tydligt i empirin gällande hur den 

externa kommunikationen går till. Den information som framkommer gällande extern 
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kommunikation visar däremot att företagen på ett eller annat sätt arbetar mot externa aktörer 

vid informationsspridning, vilket anses vara positivt. Vidare ställningstaganden kring den 

externa kommunikationen kan inte tas, då det empiriska materialet inte bidrar till djupare 

förståelse gällande det. Att företagen använder sig av både extern och intern kommunikation 

visar på det Arwinge (2015) benämner som effektiv informationsspridning. 

7.5 Uppföljning 

De redan nämnda komponenterna måste enligt Arwinge (2015) samverka och den interna 

styrningens effektivitet utvärderas genom komponenten uppföljning. Komponenten går ihop 

med den förstnämnda komponenten, styrmiljö, genom att bedömningsaktiviteten sker utifrån 

roller, ansvar, strukturer och processer. I samtliga företag finns tydliga strukturer för hur 

förbättringsarbetet går till och vad företagen gör med den information som framkommer vid 

uppföljning. I enlighet med Arwinge identifieras och adresseras avvikelser och lärdom dras 

av resultatet. Lärandeprocessen sätts i fokus hos Sydved, Derome Timber och Sveaskog i 

linje med vad Bredmar (2015) hävdar att det då blir enklare att fokusera på att nå de 

uppställda målen. 

7.5.1 Uppföljningsarbetet och dess uppdelning i företagen 

Sydved genomför sin uppföljning kontinuerligt och arbetar med avvikelserapportering. De 

använder sig också av en betygsmall för att mäta måluppfyllelse för varje objekt. Derome 

Timbers uppföljning sker genom ledningsmöten och genomgångar, samt månadsvis 

övervakning vid behov. Sveaskog använder sig av mätningar som genomförs varje månad, 

samt använder sig av systemet Hypergene som visar grönt om målet är uppfyllt. De tre 

företagen skiljer sig när det kommer organisationsstruktur och arbetssätt gällande hållbarhet, 

vilket motiverar varför uppföljningsarbetet skiljer sig mellan företagen. Samtidigt använder 

samtliga företag informationen som framkommer av uppföljningsarbetet vid vidare planering 

och analys. Företagens tillvägagångssätt stämmer överens med vad Bredmar (2015) förklarar 

när det kommer till uppföljningsarbetet. Han menar att planering och uppföljning går hand i 

när det kommer till utveckling av företag. 

 

Bredmar (2015) hävdar också att uppföljning bör ske i varje område av organisationen för att 

lättare upptäcka vart problem uppstår. Det motiveras av Sydveds val att genomföra sitt 

uppföljningsarbete för enskilda objekt och för olika avdelningar, samt Sveaskogs 
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uppföljningsarbete som sker på alla nivåer inom företaget. Då studien har genomförts på 

Derome Timber och inte på Deromegruppen, är uppföljningen redan uppdelad till att endast 

beröra Derome Timber och där resultatet från uppföljningen sedan framförs till resten av 

företaget. 

7.5.2 Jämförelsegrund vid uppföljningsarbetet 

Greve och Dergård (2017) förklarar att företag antingen kan göra jämförelser med tidigare 

prestationer eller med förutbestämda mål. Både Sydved och Sveaskog arbetar i sina system 

gentemot de uppsatta målen inom företaget, där resultatet från uppföljningen för fram om 

målet är uppfyllt eller inte, utvärderingsgrunden är då det förutbestämda målet. Även i 

Derome Timbers uppföljning jämförs resultatet med de uppställda målen för att se om det har 

nåtts eller inte. Det styrks av vad Greve och Dergård hävdar gällande att det är mer 

förekommande att företag använder sig av förutbestämda mål när det kommer till utvärdering 

av prestationer. Det kan enligt dem bero på att företag vill jobba mot de uppställda målen 

istället för att jämföra med tidigare prestationer då målen kan ha ändrats från tidigare år vilket 

har identifierats bland de studerade företagen. 

7.5.3 Lärandeprocessen i uppföljningsarbetet 

Bredmar (2015) hävdar att det inte är själva uppföljningsarbetet som är det viktiga, utan det 

är också viktigt att analysera resultatet och lära sig av det. Alla tre företag nämner att de 

genomför något sorts analys av det resultat som framkommer i utvärderingen. Här kan det 

dras likheter kring den betydelse arbetet som sker efter uppföljningen har. Bredmar förklarar 

att det inte enbart krävs en förändring, utan det är viktigt att det också sker en förbättring för 

att åtgärden ska lyckas. Sydved anser att erfarenheter ska delas mellan anställda för att andra 

inom organisationen ska dra lärdom av det som hänt. Derome Timber tar till vara på 

informationen som framkommer i uppföljningsarbetet och genomför ständiga förbättringar 

baserat på det. Sveaskog har ett väl genomtänkt uppföljningsarbete där en analysansvarig 

utses för varje mått. Informationen som framkommer i utvärderingen följs upp varje månad 

och när uppföljningen väl gjorts påbörjas analys av den information som framkommit. 

Åtgärder genomförs och anställda kan även gå tillbaka i systemet som används för att kunna 

jämföra med tidigare perioder. Tillvägagångssättet gällande uppföljningsarbetet i företagen 

ligger i linje med vad Bredmar (2015) nämner gällande uppföljning. Han hävdar att 

lärandeprocessen gör det enklare för företag att fokusera på att nå de uppsatta målen. 
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Uppföljningen måste ske på rätt sätt genom kontinuerlig informationsspridning och leverera 

rätt värde. Information som framkommer vid uppföljningen kan även tänkas utgöra underlag 

för de preventiva kontrollerna för att det framtida hållbarhetsarbetet ska förbättras. Samtidigt 

synliggörs risker vid uppföljning som sedan påverkar utformningen av kontrollaktiviteter. På 

så sätt kan uppföljningen kopplas till komponenterna kontrollaktiviteter och 

riskbedömningen. Sammantaget utvärderas samtliga komponenter och organisationer får en 

bild för om den interna styrningen gällande hållbarhet är effektiv eller inte. 
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8 Slutsats 

Kapitlet inleds med en inblick i hur företag i skogsbranschen jobbar med de olika 

komponenterna gällande intern styrning. Slutsatsen har för avsikt att besvara 

frågeställningen “hur integreras mål och mått med hänsyn till hållbarhet i den interna 

styrningen?”. Sedan framförs ytterligare intressanta reflektioner och slutsatser kring 

företagens hållbarhetsarbete. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning inom ämnet. 

8.1 Samverkan mellan komponenter i den interna styrningen  

Efter att empirin studerats och analyserats gentemot teorin klarnade bilden av vilka 

dimensioner som är väsentliga för skogsbranschens integrering av mål och mått med hänsyn 

till hållbarhet i den interna styrningen. Hållbarhet har under en längre tid prioriterats i 

skogsbranschen vilket kan vara anledningen till varför Sydved, Derome Timber och 

Sveaskog har ett väl utvecklat hållbarhetsarbete. Studien visar att samtliga företag har tagit 

hänsyn till vad de anser som väsentliga delar för att den interna styrningen ska fortlöpa 

effektivt. 

 

En slutsats kan dras att företag i skogsbranschen integrerar mål och mått med hänsyn till 

hållbarhet i sin interna styrning genom sin styrmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 

informationsförmedling och uppföljning. Med hänseende till styrmiljön anpassas den utifrån 

olika informationskrav, förväntningar och motiv som varje företag specifikt möter. Vid 

riskbedömning finns det planer för hur risk ska hanteras, vilka indikatorer som är av vikt och 

toleransnivåer finns för att identifiera avvikelser. När det kommer till företagens mål och mått 

går dessa inte att direkt hänföra till olika kriterier och modeller, men de uppvisar ändå god 

kvalité. En generell slutsats kan dras att samtliga företag i skogsbranschen utformar sina mål 

och mått med hänsyn till Sveriges miljömål. Vidare genom en effektiv riskbedömning hittar 

företagen vilka risker som ska kontrolleras och rätt kontroller utformas. Företag i 

skogsbranschen utformar kontrollaktiviteter på olika nivåer inom organisationen och 

använder sig av olika typer av kontroller. Vidare sker kommunikation och förmedling av 

information tydligt och bidrar till en ökad förståelse för hållbarhetsarbetet genom hela 

verksamheten. Genom att även externa aktörer får ta del av relevant information säkras att 

gemensam måluppfyllelse skapas bland alla aktörer. Till sist genomförs uppföljning med 

grund i tidigare komponenter i styrsystemet, där uppföljning sker kontinuerligt på olika 
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nivåer. En lärandeprocess genomförs genom analyser av avvikelser och förbättringar 

genomförs. Uppföljningen resulterar i att resterande komponenter återigen blir delaktiga i den 

interna styrningen för att hållbarhetsarbetet ska fortgå och utvecklas. Företagen i 

skogsbranschen visar prov på att komponenterna finns i åtanke där hållbarhetsarbetet kan 

kopplas till komponenterna. Det har visat sig att företag i skogsbranschen på ett bra sätt 

integrerar mål och mått med hänsyn hållbarhet i den interna styrningen. 

8.2 Ytterligare intressanta reflektioner  

Efter att ha studerat de tre företagen i skogsbranschen kan en slutsats dras att ägarna är det 

största motivet bakom företagens val att arbeta med hållbarhet. Vid vidare analys av 

företagens ägare kan det ses att Sydved och Sveaskogs ägare även antar intressentroller i 

form av kunder och stat. Vid jämförelsen mellan de tre företagen och modellen gällande 

balans mellan externt och internt motiv bakom valet att arbeta med hållbarhet, kan slutsatsen 

dras att alla företag bör sträva efter att utveckla det interna motivet. Fokus bör vidare ligga på 

att involvera och skapa motivation och bidra med lärande bland anställda. 

 

Det har visat sig att företag i skogsbranschen likställer mål och mått vilket förklarar varför 

det har varit svårt att hänvisa vissa kriterier gällande framgångsrika mål och mått till de mål 

och mått som företagen använder. Trots att kriterierna har varit svåra att hänföra till företagen 

har det ändå visat sig att företagen har väl utvecklade mål och mått. En slutsats kan även dras 

kring kopplingen mellan företagens mål och Sveriges miljömål där ett flertal likheter kan 

hittas, vilket kan anses vara både positivt gällande relevans och negativt gällande anpassning 

till företagens specifika organisering. Likheterna kan även ligga till grund för den benämning 

företagen gör där mått presenteras som mål. 

 

För skogsbranschens företag kan det ses som tvingande att implementera och följa 

regleringar, standarder och certifieringar vilket är något som ligger till grund för hur 

företagen har organiserat sitt hållbarhetsarbete. Skogsbranschen har visat sig kommit långt 

vad gäller integrering av hållbarhet i den interna styrningen. En slutsats kan dras att det beror 

på att de är tvingade att ta hänsyn till väsentliga delar i styrningen. Regleringar, standarder 

och certifiering har indirekt utformat en väsentlig riskbedömning, kontrollaktiviteter och ett 

strukturerat uppföljningsarbete. Vidare är lärandeprocessen efter uppföljningsarbetet något 
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som sätts i fokus för att ständigt förbättras och bidra till att hållbarhetsarbetet fortsätter att 

leverera värde för företagen. 

8.3 Vidare forskning 

Intern styrning har visat sig vara ett aktuellt ämne vilket gör att vidare forskning inom ämnet 

är av intresse. Ett förslag på vidare forskning är att fokusera på hur medarbetare uppfattar den 

interna styrningen och om organisationer når den ömsesidiga förståelse som de strävar efter. 

Det kan därför behöva göras en undersökning som baseras på de anställdas erfarenheter och 

åsikter. 

 

Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att se hur mål och mått med hänsyn till 

hållbarhet integreras i andra branscher och om det finns utmärkande likheter och skillnader 

jämfört med den studerade skogsbranschen. Då skogsbranschen är så pass väl utvecklade när 

det kommer till hållbarhetsarbetet vore det intressant att se hur företag som inte kommit lika 

långt integrerar hållbarhet i den interna styrningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Introduktion, förklaring av studien  
Hej och tack för att ni har valt att hjälpa oss med vår kandidatuppsats. 

 

Telefon: 

Till en början undrar vi om det går bra att spela in intervjun för att säkerställa att ingen 

väsentlig information bortfaller. Vi visar hänsyn och tillåter er att, när ni själv önskar, avbryta 

intervjun samt vill klargöra att anteckningar kontinuerligt kommer att föras. Ni har även rätt 

att vara anonym när det kommer till presentation av det som sägs i denna intervju. 

 

Enkät: 

Om ni önskar har ni rätt att vara anonyma när det kommer till presentation av det som sägs i 

denna intervju. All information som ges i den här intervjun kommer endast användas i syfte 

av studien och kontaktuppgifter behandlas med största säkerhet. 

 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur hållbarhet mätt via icke-finansiella mått 

integreras i den interna styrningen. Analys görs utefter utformning, förmedling och 

uppföljning kring icke-finansiella mått, samt vilka motiv som ligger bakom upprättandet av 

hållbarhetsmått. En jämförelse kommer att göras mellan tre företag inom skogsbranschen. 

Frågeställningen lyder därför som följande; Hur integreras icke-finansiella mått med hänsyn 

till hållbarhet i den interna styrningen? Fokus kommer att ligga på hantering av skog och 

skogsbruk. 

 

Komplettera gärna med information som ni själva anser vara av vikt, även fast det inte är 

något vi frågat efter. Innan uppsatsen sammanställs kommer en kopia av materialet skickas 

till er för godkännande för att garantera att det som nämns i uppsatsen stämmer överens med 

det ni sagt i intervjun. 

 

Bifoga gärna dokument som kan vara av användning för oss för att ge en tydligare bild av hur 

ni arbetar inom ert företag. 
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Återigen tack för Er tid, vid frågor kontakta gärna oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Philip Lordh 

Elin Jönsson 

Erik Krantz 

 

Inledande frågor 
● Namn och roll inom företaget, samt arbetsuppgifter: 

● Vill du vara anonym? (Om inget svar ges på den här frågan tas det för givet att både 

företagsnamn och personnamn får användas i uppsatsen.) 

● Vad är ert företagets mål och strategi? 

● Hur många arbetar med skogsbruk i ert företag?  

 

Hållbarhet 
Begreppet hållbarhet är något som tolkas olika beroende på vilken bransch företag verkar i 

och det är ett väldigt brett begrepp. 

● Definiera vad hållbarhet betyder för er? 

● Vad har ni för hållbarhetsmål? 

● Hur upplever ni att dessa hållbarhetsmål stämmer överens med de övergripande 

målen för företaget? 

 

Hållbarhetsmått 
Vid hantering av skog kan ett flertal olika mått användas för att kontrollera att skogen 

hanteras på rätt sätt och stämmer överens med de mått som finns inom företaget. 

● Vid hantering av skog, vilka mått med hänsyn till hållbarhet använder ni er av? 

 

Framtagningen av dessa hållbarhetsmått ser olika ut beroende på företag och vilken bransch 

företaget verkar i. 

● Hur har ni utformat dessa mått? 

● När utformades måtten?  

● Hur ofta utvecklingar ni nya mått?  



  
 

84 
 

 

Hållbarhetsmått kan påverkas av både interna och externa faktorer, bland annat krav från 

ledning eller tvingande lagar. 

● Vilka motiv ligger bakom ert val att mäta hållbarhet? 

● Vilka motiv finns bakom utformandet av de mått ni använder inom ert företag? 

 

Intern styrning är ett begrepp som används vid styrning och planering och som används för 

att se till att de mål som finns inom företaget uppfylls. 

● Hur förmedlar ni måtten inom företaget med hjälp av intern styrning?  

● Finns det några specifika modeller ni använder er av för att förmedla och styra 

arbetet kring hållbarhet?  

 

Icke-finansiella mått med hänsyn till hållbarhet kan ses som en sorts prestationsmätning inom 

företaget. Det kan till exempel ske genom olika dokument och rapporteringar. 

● Hur följer ni upp arbetet kring de hållbarhetsmått som finns inom ert företag? 

● Finns det några specifika modeller ni använder er av för att följa upp 

(prestationsmätning) arbetet kring hållbarhet?  

● Vad gör ni med informationen som framkommer i uppföljningsarbetet?  

 

Övriga frågor 
Har ni något ytterligare att tillägga kring de områden som berörts som vi inte frågat om? 


