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Förord	

	

	

Under processens gång har vi lärt oss väldigt mycket och vi är otroligt nöjda 

med resultatet. Vi vill tacka våra handledare för användbar feedback och 

konstruktiv kritik under uppsatsens gång. Slutligen vill vi tacka Södra, speciellt 

Eva Gustafsson och Kristina Altner på hållbarhetsstaben, för ovärderlig hjälp i 

vår fallstudie.	
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Sammanfattning	

	

Hållbarhetsredovisningar är idag ett koncept som kan ses som relativt nytt. Syftet med 

hållbarhetsredovisningen är att redovisa företagets ansvar gentemot samhället. Med andra ord 

kan man säga att företaget tar ställning gentemot den miljömässiga, sociala och ekonomiska 

påverkan som dess verksamhet har. Idag är det fortfarande frivilligt för många företag att 

upprätta hållbarhetsredovisningar. Detta kommer dock att ändras till 2017, då en ny lag införs 

om obligatorisk hållbarhetsredovisning för större bolag. Då det inte finns någon bestämd 

struktur för hur en hållbarhetsredovisning ska se ut, är det många som använder sig av GRI:s 

ramverk. Den här studien är en fallstudie som gjorts på Södra Skogsägarna ekonomiska 

förening (Södra) och vi har som syfte att undersöka hur stor kännedomen är om 

hållbarhetsarbetet bland de anställda på Södra samt se hur det implementeras i verksamheten. 	

	

Södra är en skogsindustrikoncern och har tre affärsområden; skog, trä och massabruk. Genom 

att bland annat utgå från det företaget skriver i sin hållbarhetsredovisning samt intervjuer med 

deras hållbarhetsansvariga, har vi försökt se vad som faktiskt mottagits av de anställda. Med 

98 enkätsvar och nio stycken intervjuer med anställda utan någon koppling till hållbarhet, har 

vi dragit slutsatsen att det finns en stor kännedom om Södras hållbarhetsarbete bland de 

anställda. Implementeringen, å andra sidan, varierar beroende på vilken avdelning och 

arbetsuppgift den anställde har samt vilken hållbarhetsdimension det handlar om. På Södra 

har man traditionellt arbetat mycket med den miljömässiga hållbarheten och den sociala och 

ekonomiska hållbarheten har inte prioriterats lika högt. Detta märks även på de anställda då 

de främst förknippar hållbarhet med Södras miljömässiga arbete.	
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Abstract 
Sustainability reports can be seen as a relatively new concept today. The purpose of the report 

is to present the company’s responsibility towards society. In other words, one can say that 

the company takes stands for the environmental, economic and social impact that their 

business have. It’s still optional for companies in Sweden to constitute a sustainability report. 

However, this will change in 2017 when sustainability reporting will become mandatory due 

to a new law. There are no specific guidelines that must be followed in the reporting, but the 

most common framework to use in building the report has been established by GRI. This 

study is a case study where Södra Skogsägarna ekonomisk förening (Södra) is the main focus. 

Södra is a forest product industry. Our purpose is to examine how the knowledge of 

sustainability is spread among the employees and how it applies. 	

	

Södra is a corporate group which mostly focuses on three business areas: forest, wood and 

pulp industries. To examine what information the employees actually has received, the 

enterprise’s sustinability report was studied and interviews with employees were operated. 

With 98 responses from the survey and nine interviews with employees without connection, 

we came to the conclusion that there is a major knowledge of Södra’s work with sustainability 

among employees. On the other hand does the implementation of sustainability vary 

regarding company unit and job task, along with the topical sustainability category. Södra has 

traditionally worked mainly with the categories in relation to environment and the social and 

economical sustainability have not been as highly prioritized. This is noticed by the 

employees since they primarily associate sustainability with environment. 	

	

Keywords: Sustainability, CSR, Södra, implementation, stakeholder, case study	 	



		

 

	

Begrepp och förkortningar	
	

CSR = Corporate Social Responsibility	

GRI = Global Reporting Initiative	

Implementation theory = Implementeringsteori	

Implementation trigger = Implementeringsstartpunkt	

Legitimacy theory = Legitimitetsteori	

Stakeholder theory = Intressentteori	

Södra Skogsägarna ekonomisk förening = Södra	

WMM = What gets Measured gets Managed	

Hållbarhetsredovisning = Hållbarhetsrapportering	
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1. Inledning 

 
Inledningen kommer ta läsaren igenom en kort bakgrund om hållbarhetsarbete och dess 

historia samt utseende idag. Detta mynnar sedan ut i en problemdiskussion som tar upp 

svårigheter med implementering av hållbarhetsarbetet.	

 
 

1.1 Bakgrund	
Begreppet hållbarhet har funnits med i ordböckerna ett tag nu, men har varit en del av 

samhället ännu längre. Termen användes närmare bestämt år 1713 av den tyske skatterevisorn 

Hans Carl von Carlowitz (Jacobus, 2006). Trots att begreppet hållbarhet till en början var 

oklart definierat har det funnits där som en grund till fortsatt arbete (World Ocean Review, 

u.å.). Arbetet med hållbarhet har utvecklats under flera århundraden. Vissa anser att det i 

dagens samhälle råder stor massproduktion och -konsumtion. Inverkan på miljön har högre 

intensitet samtidigt som den är mer global (Matutinovic, 2007). Hållbarhetsarbete har dock 

inte alltid varit en självklarhet (World Ocean Review, 2006).	

	

Brundtlandrapporten	

Tidigare har det talats om miljö och utveckling som två oberoende ämnen, men med tiden har 

dessa två begrepp växt ihop. Det har även tagits med fler dimensioner och blivit ett begrepp: 

hållbar utveckling (FN, u.å.). När man talar om hållbar utveckling idag syftar man till social, 

ekonomisk och miljömässig hållbarhet (FN, u.å.). Det brukar talas om att begreppet hållbar 

utveckling för första gången togs fram år 1987 i en rapport gjord av FN:s Världskommission 

för miljö och utveckling. Rapporten hette Our Common Future och brukar även kallas 

Brundtlandrapporten, döpt efter den dåvarande ordföranden Gro Harlem Brundtland (WCED, 

1987). Den skrevs i syfte att beskriva de miljö- och resursproblem som finns, samt att ge 

lösningar på dessa. 	

 

Hållbarhetsredovisning idag	

Det är ännu inte obligatoriskt för samtliga företag att upprätta en hållbarhetsredovisning, dock 

blir det ändå mer och mer vanligt. Från och med 2017 införs den nya lagen om obligatorisk 
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hållbarhetsredovisning att gälla för de större bolagen1. Denna lag grundar sig i ett EU-direktiv 

och som har som mål att öka förtroendet för företagen. Det är cirka 1600 bolag i Sverige som 

påverkas av den nya lagändringen (Sveriges Riksdag, 2014). Den nya lagen kräver att 

hållbarhetsredovisningen ska finnas med i förvaltningsberättelsen som huvudregel, men detta 

är frivilligt och företaget kan upprätta den som en separat handling (FAR, 2016). Det är inte 

krav på att en revisor ska granska innehållet i hållbarhetsredovisningen, men det krävs ett 

uttalande om att det har upprättats en sådan rapport. Styrelsen har även det yttersta ansvaret 

för innehållet, men behöver inte skriva rapporten själva (FAR, 2016).	

 

I en rapport där 147 länder rankats i arbetet mot dessa mål, från Sustainable Development 

Solutions Network (SDSN) och Bertelsmannstiftelsen, hamnar Sverige på första plats 

(Regeringenskansliet, 2016). Svenska företag har kommit långt i sin hållbarhetsutveckling, 

närmare bestämt har 82% av företagen en hållbarhetsrapport (King och Bartels, 2015). 

Arbetet med frågor kring hållbarhet är en ständigt pågående insats där rapportering är ett 

viktigt instrument. Hållbart företagande leder även till ett hållbart samhälle och detta kan 

utvecklas genom ett samarbete mellan näringslivet och myndigheter (Regeringskansliet, 

2016). 	

	

Syftet med hållbarhetsredovisning är att mäta och presentera företagets verksamhet i en 

rapport samt ta ansvar gentemot intressenter inom och utanför organisationen. Rapporten ska 

ge en rimlig och rättvis bild av företagets resultat, oavsett om det är bra eller dåligt (Global 

Reporting Initiative, 2006). Den ska även innefatta organisationens ambitioner, visioner, 

strategier och andra faktorer relaterat till hållbar utveckling (Westermark, 2013). Innehållet i 

en hållbarhetsredovisning ska ange konsekvenserna av dess verksamhet, som frågor rörande 

miljö, personal, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av 

korruption (Lennartsson, 2016). Begreppet Triple Bottom Line tar upp tre kategorier i 

hållbarhetsarbetet: Profit, People och Planet, och kan ses som en länk mellan finansiell 

redovisning och hållbarhetsredovisning (Westermark, 2013). 	

	

 

																																																								
1 För att klassas som ett stort bolag ska mer än ett av följande villkor vara uppfyllt;  

● medelantal anställda har under vart och ett av de två senaste åren varit mer än 250 
● balansomslutning har för vart och ett av de två senaste åren varit mer än 175 miljoner kronor 
● nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste åren varit mer än 350 miljoner kronor. 
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Kritik mot hållbarhetsredovisning	

Trots att många företag idag rapporterar om sitt hållbarhetsarbete är det dock inte alla som är 

positiva till konceptet. SustainAbility gjorde 2014 en undersökning som gav resultatet att 

företag i vissa fall rentav slösar bort tid och pengar när de upprättar hållbarhetsredovisningar 

på grund av att de inte ger tillräckligt mycket effekt. Rapporterna skulle istället kunna vara 

mer koncentrerade på de aktuella områdena som rör företaget, annars finns det risk att 

intressenter inte läser allt som står (SustainAbility, 2014). Burritt och Schaltegger (2010) tar 

upp hållbarhetsredovisning som en modefluga som kommer försvinna över tid. Utredare kring 

ämnet hållbarhet påpekar att utvecklingen har avstannat, men att det fortfarande finns plats för 

förbättring. Företag lägger ned stora resurser på att utveckla och lägga fram omfattande 

rapporter med branschinriktat språk och uttryck utan att tänka på vad intressenter efterfrågar. 

Idag skiljer det sig inte bara i vilken information intressenter efterfrågar, utan även hur de får 

tag i den information de behöver. Källan till information om företag kan idag lika gärna vara 

sociala medier som företagens egna rapporter (The Guardian, 2015). SustainAbility (2014) 

anser att lösningen  på att höja intresset för hållbarhetsredovisning inte ligger i att öka 

mängden rapporter utan istället fokusera på att rapporterna ska bli ett bättre underlag för 

beslutsfattande, vilket leder till ökat intresse för hållbarhetsarbetet (SustainAbility, 2014). 

Ytterligare kritik mot hållbarhetsarbete är att det kan bli komplicerat för stora internationella 

företag att upprätta samt att det blir resurskrävande för mindre organisationer. Det kan vara 

kostsamt och svårt att få fram den data som behövs för en väl utformad rapport (Guardian 

Professional, 2013).	

 

Corporate Social Responsibility	

Målen som Corporate Social Responsibility (CSR) har kan påminna om de mål som 

hållbarhetsrapporter eftersträvar. CSR är ett frivilligt initiativ som företagen kan ta och det 

innebär att alla företag har ett socialt ansvar. Begreppet innefattar att man arbetar för 

mänskliga rättigheter genom att motverka till exempel barnarbete och ge anställda 

möjligheten att ansluta sig till fackförbund. Företagen bör även arbeta mot korruption, det vill 

säga motverka mutor och utpressning (UN, u.å.). De företag som jobbar med CSR väljer 

oftast att redovisa sitt resultat av detta via tidigare nämnda hållbarhetsredovisningar (Löhman 

& Steinholtz, 2004).	

	

Skillnaden mellan CSR och hållbarhet kan vara svår att definiera och begreppen används 

ibland synonymt. CSR kan även användas som termen Corporate Social Reporting och avser 
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då själva rapporteringen. I ett försök att definiera CSR kan man säga att konceptet är kopplat 

till verksamheten i företaget, medan hållbar utveckling är en global fråga om exempelvis 

framtida resurser (Westermark, 2013). Företagens hållbarhetsredovisning hjälper dem att 

aktivt arbeta med CSR-frågor. Hur CSR ska definieras kan vara svårt att avgöra. En studie 

som gjordes 2008 kom fram till att CSR är ett koncept som grundas på olika definitioner. 

Dock kan dessa definitioner vara otillräckliga för att guida företag i deras utmaningar. Vikten 

ligger alltså inte i att fastställa CSR, utan att kunna tillämpa den i sin företagsstrategi 

(Dahlsrud, 2008). 	

	

Europeiska kommissionen anger att CSR är företagens ansvar för deras inverkan på 

samhället. Kommissionen skriver vidare att myndigheter kan agera stöttande med politiska 

medel men att det främst är företagen själva som leder CSR-rapporteringen (European 

Commission, 2016). CSR är en viktig del av företagens redovisning då den ger betydelsefulla 

fördelar i riskhantering, kostnadsreducering, kundrelationer och deras innovationsförmåga 

(European Commission, 2016). Förutom vikten av CSR-arbete inom organisationen är det 

även betydelsefullt för intressenter utanför företaget. Man kan säga att alla som berörs av 

verksamheten är intressenter och det är viktigt att identifiera dessa och ta reda på vad de anser 

är viktigt i hållbarhetsarbetet (CSR Tips, u.å.). Det är inte enbart intressenter utanför företaget 

som anser att hållbarhetsarbete är viktigt. Enligt en studie gjord av Ipsos MORI (2008) tycker 

86% av de anställda att det är mycket eller ganska viktigt att arbetsgivaren tar ett socialt 

ansvar. 	

	

Global Reporting Initiative	

Global Reporting Initiative (GRI) är en organisation bestående av experter från olika 

intressegrupper som jobbar för att ta fram riktlinjer för hållbarhetsredovsiningen. Hållbarhets-

redovisning som följer GRI:s ramverk ska rapportera enligt de riktlinjer som GRI framtagit. 

Riktlinjer för redovisningarna kan bland annat vara att kunna jämföra och bedöma resultat i 

relation till lagar, regler och standarder. Det innebär även att visa hur företaget påverkas av 

förväntningar angående hållbar utveckling samt att jämföra resultat inom en organisation och 

mellan olika organisationer över tid. Ramverket innefattar både generella och bransch-

specifika riktlinjer och består av principer för att definiera redovisningens innehåll, således 

redovisningsprinciper, vägledning vid redovisning samt standardupplysningar. Beroende på 

vilken slags verksamhet som drivs är olika riktlinjer intressanta och de relevanta indikatorerna 

bör identifieras så att rätt information tas med (Global Reporting Initiative, 2006). GRI 
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innehåller två resultatindikatorer; kärnindikatorer och tilläggsindikatorer, där olika 

upplysningar är väsentliga utefter verksamhet.	

	

	

1.2 Problemformulering	
År 2014 var det cirka 34% av alla noterade företag på Stockholmsbörsen som upprättat 

hållbarhetsredovisningar. Detta motsvarade alltså 92 stycken företag och av dessa var det 29 

stycken som hade bestyrkts av en revisor (Fagerström & Hartwig, 2016:2). Idag finns även ett 

pris som delas ut till de företag som anses ha bäst hållbarhetsredovisning. Detta pris delas ut 

av organisationen FAR och har gjorts sedan 2003 i syfte att uppmärksamma hållbarhets-

redovisningar. Dess innehåll ska vara väsentligt och transparent, ge balans och vara 

användarvänlig (FAR, 2016). 

	

Idag går det att läsa mycket om hur företag arbetar med CSR och hållbarhetsfrågor, samt hur 

externa intressenter granskar dess arbete. Det är endast vid sällsynta fall som det går att läsa 

ur en anställds perspektiv på hur denne märker av företagets CSR och hållbarhetsarbete. 

Personalen behöver bli motiverade till att nå CSR-villkoren, samt känna ett engagemang för 

att arbeta aktivt med företagets sociala ansvar (Collier et al., 2007). Det brukar talas om 

employee engagement som kan definieras som: 

	

	
“A positive attitude held by the employee towards the organisation and its values. An 

engaged employee is aware of business context, and works with colleagues to improve 

performance within the job for the benefit of the organisation.”	

- Robinson et al., 2004, s. ix 

	
	

Nilsson et al. (2010) menar att det behövs en samverkan mellan information och incitament 

för att olika beslut ska börja användas samt att allas ansvar ska uppmärksammas. 

Uppfattningen om vad hållbarhet är kan variera beroende på personliga engagemang, 

företagets intresse samt ledningens intresse och detta i sin tur styr organisationen (Porter & 

Kramer, 2006). Man kan även tala för att det råder en ojämn fördelning av information och 
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kunskap om CSR/hållbarhet inom en organisation (Jannesson & Skoog, 2013). Flertalet 

forskare menar på att en hållbarhetsredovisning enbart upprättas för sin egen vinning och för 

att legitimeras av samhället (Cho et al. 2015). 

	

What gets Measured gets Managed	

Påståendet What gets Measures gets Managed (förkortas WMM) innebär att förändring kan 

ske mot en mer hållbar utveckling om företaget mäter de faktorer som avspeglar ställningen. 

Det som mäts i organisationen leder sedan till handling (Westermark, 2014).	

	

Även GRI:s förhållningssätt bygger på tesen WMM, då intressenterna står i fokus vid beslut 

och utmynnar i en mer hållbar utveckling. GRI har ett krav på företagsledningarna att de ska 

formulera företagets strategi och vision för att få en hållbar utveckling. GRI:s riktlinjer ges i 

uttryck av att det som mäts även kan förbättras. Westermark (2014) tar fram en modell där 

företagets vision och strategi för en hållbar utveckling leder till att företaget mäter relevanta 

indikatorer för detta. Dessa indikatorer tas sedan med i hållbarhetsredovisningen, som i sin tur 

finns med praktiskt i den hållbara utvecklingen på företaget (Westermark, 2014). Genom att 

framgångsrikt mäta väsentliga faktorer i hållbarhetsarbetet är det lättare att få önskad effekt 

och även ett steg närmare att nå det önskade målet. GRI:s synsätt på WMM sammankopplas 

även till Triple Bottom Line, då de fokuserar på tre resultat: finansiellt, socialt och 

miljömässigt (Westermark, 2013).	

	

CSR och hållbarhet är idag två breda begrepp, men de redovisningar som upprättas kanske 

inte alltid stämmer överens med vad som sker i praktiken (Rahbek Pedersen & Neergaard, 

2008). Vidare förklarar de att det inte finns en direkt koppling mellan organisationernas syfte 

med hållbarhetsredovisning och de strategier för att nå dit. Det finns två välkända begrepp för 

implementering i organisationer; top-down och bottom-up, där top-down utgår från chefers 

och högre ledningars beslut, medan bottom-up utgår från medarbetarna längre ner i 

organisationen (Long & Franklin, 2004). Även Fernler (2012) tar upp begreppen top-down 

och bottom-up, men förklarar i sin rapport vikten av ett bottom-up-perspektiv på processer. 	

	

Att företaget vill visa upp sin organisation från sin goda sida gör att de lovar mycket som de 

inte kan hålla. Det finns alltså en lös koppling mellan det företaget kommunicerar och deras 

faktiska handlingar (Brunsson, 2003). I och med detta kan man ifrågasätta hur ett företag 
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faktiskt arbetar för att ge värde till hållbarhetsredovisning för både intressenter, men också för 

den faktiska verksamheten. Medarbetarna har en betydande roll i hur företagets 

hållbarhetsarbete utförs och i skapandet av en mer trovärdig samt legitim strategi. Med denna 

utgångspunkt är det därför intressant att undersöka hur organisationen tillämpar hållbarhets-

arbetet bland de anställda.	

 

 

1.3 Syfte	
Syftet med studien är att förstå hur hållbarhetsredovisningen implementeras i företag. 

Studiens syfte är även att undersöka anställdas insikt i företags hållbarhetsredovisning.	

	

	

1.4 Forskningsfrågor	
● I vilken utsträckning är anställda medvetna om företags hållbarhetsarbete?	

● Hur förmås företag implementera hållbarhet i verksamheten?	

	

	

1.5 Avgränsningar	
Undersökningen kommer att göras som en fallstudie på Södra. Studien kommer att fokusera 

på samtliga medarbetare på företaget och hur de beaktar hållbarhetsarbetet. I studien användes 

endast deras års- och hållbarhetsredovisning från 2015, eftersom att det är den senaste 

upplagan och speglar den rådande verksamheten. 	
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2. Metod	

	
I detta avsnitt presenteras de metoder som grundar studien. Avsikten med metodvalet samt det 

valda företaget och respondenterna kommer att förklaras. Senare ges en beskrivning av det 

praktiska genomförandet och insamlingen av data. 	

	
	

2.1 Val av metod	
Vi har valt att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder i vår studie. Den kvalitativa 

delen omfattas av intervjuer med två personer på hållbarhetsavdelningen samt medarbetare på 

företagets andra avdelningar. Den kvantitativa datan samlas in genom enkätutskick till 100 

anställda på företaget samt via företagets intranät. En kvalitativ metod anses vara 

tolkningsinriktad och mer subjektiv, då det är individens egen uppfattning om verkligheten 

som presenteras (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att kombinera dessa två metoder för att få 

en så bred bild som möjligt av företaget. 	

	

	

2.2 Urval	
Studien bygger på ett bekvämlighetsurval och denna typ av urval bygger på forskarens 

bekvämlighet vilket tillåter denne att använda de kontakter som finns nära till hands 

(Denscombe, 2014). Ett problem som tas upp i samband med bekvämlighetsurval är att 

generaliserbarheten är väldigt låg, till exempel då det är svårt att avgöra om svaren man får 

representerar hela populationen (Bryman & Bell, 2013). Då vi valde att göra en fallstudie på 

ett företag samlade vi in data från olika avdelningar på företaget för att få ett så representativt 

resultat som möjligt.	

	

Vid val av företag till denna studie har vi tagit hänsyn till många olika aspekter. Vid första 

urvalet kontaktade vi företag med någon typ av hållbarhetsredovisning. Vi kontaktade då 25 

företag och de sorterades även upp branschvis. I det andra urvalet fokuserade vi på de företag 

som rapporterar, eller har för avsikt att rapportera, enligt GRI. Vi tog kontakt med de 

resterande företagen med en förfrågan om att delta i vår studie, varav fyra företag tackade ja. 
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På grund av att tre företag inte hade möjlighet att skicka ut enkäter eller bidra med tillräckligt 

många anställda att intervjua, valde vi att bara hålla oss till Södra. Därmed görs en ingående 

fallstudie på Södra med hjälp av kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer.  

 

	

2.3 Fallstudie	
Vi har valt att göra en fallstudie på Södra för att få en inblick i hur hållbarhetsarbetet 

tillämpas bland de anställda. Att utföra en fallstudie innebär att undersökningen kommer att 

ha sin utgångspunkt i enbart ett fall (Bryman & Bell, 2013). Ett så kallat “fall” kan enligt 

Bryman och Bell (2013) förknippas med exempelvis en arbetsplats eller en organisation. En 

sådan metod ämnar att ge en djupare vetskap om exempelvis individuella, gruppmässiga, och 

organisatoriska företeelser (Yin, 2007). En fallstudie gör det möjligt att förstå helheten och 

betydelsen i verkliga företeelser. Yin (2007) beskriver en fallstudie som när man studerar en 

händelse eller ett fenomen i ett verkligt sammanhang. 	

	

Han lyfter även några problematiska delar med att förstå och skilja kontexten från företeelsen 

i olika fall och fortsätter på sin definition. Till exempel skriver han att i en survey- 

undersökning kan forskaren stöta på olika begränsningar i förståelsen av kontexten. Detta 

eftersom att man kan ha svårt att avgränsa sig i vad som faktiskt ska undersökas och tvingas 

dessutom ha färre frågor för att upprätthålla respondentens intresse. Yin (2007) beskriver 

även att en fallstudie bygger på diverse källor som samlats ihop till empirin och där 

informationen sätts ihop som en kartläggning. Empirin samt analysen av datan bygger också 

på tidigare teoretiska hypoteser. Sammanfattningsvis är det mycket metod och designlogik 

som ligger bakom en fallstudie (Yin, 2007).	

	

Bryman och Bell (2013) nämner olika typer av fallstudier och en av dem kallas för det 

representativa eller typiska fallet och det kännetecknas av att man bland annat studerar en 

organisation. Denna typ av fallstudie är vad vår studie bygger på, då den strävar efter att 

studera organisationen Södra. Vi har även gjort intervjuer med hållbarhetsansvariga, 

intervjuat anställda utan någon koppling till hållbarhetsarbetet samt skickat ut enkäter till 

företagets övriga anställda. Mer om detta redogörs nedan.	
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2.3.1 Val av respondenter	
Respondenterna till de kvalitativa intervjuerna valdes ut efter position och tillgänglighet. Vi 

valde att intervjua två personer som arbetar med hållbarhetsfrågor på företaget. Motivet 

bakom detta var för att få en mer grundlig bild av företagets hållbarhetsarbete samt en större 

förståelse för hur de vill nå ut med hållbarhetsarbetet. Vi valde även att intervjua nio 

respondenter med en position som inte rör hållbarhet. Syftet med det var att få en bild av hur 

övriga anställda på företaget märker av hållbarhetsarbetet.  	

	

Enkäten distribuerades dels genom personliga mailutskick till 100 anställda, men även via 

företagets intranät. Dessa valdes ut slumpvis då det var önskvärt att ha en spridning på 

medarbetarnas befattningar. Kontaktuppgifter till de 100 anställda fick vi med hjälp av de på 

hållbarhetsavdelningen som slumpmässigt tagit fram en lista. En sammanställning av 

respondenternas befattning och antal år i företaget återfinns i tabellform i studiens empiridel.	

	

	

2.4 Litteratur	
I denna studie har vi använt litteratur för att få en ökad förståelse och inblick i CSR, 

hållbarhet och övriga teorier. Litteraturstudien avser att granska innebörden av begreppet 

hållbarhet för att sedan kunna applicera detta på empirin. Vi kommer även att granska andra 

begrepp närmare, som exempelvis GRI, Triple Bottom Line och intressentteorin. 	

	

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär litteraturstudie att man systematiskt och kritiskt 

granskar litteratur ur ett vetenskapligt syfte. Anledningen till varför man väljer att granska 

tidigare litteratur inom området är för att det sparar mycket tid. Förutom att det är 

tidssparande, stärker det  även trovärdigheten i det som skrivs (Bryman & Bell, 2013). I denna 

studie utgörs litteraturen av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och tryckta böcker. Vi ville 

samla in den största delen av informationen innan empiriinsamlingen för att vara tillräckligt 

pålästa. En stor del av datainsamlingen kommer även från företagets egen hemsida och 

hållbarhetsrapport.	

	

Källor kan vara primära eller sekundära. Primärkälla ger förstahandsinformation om ett ämne, 

vilket kan vara artiklar eller böcker där författaren introducerar en egen undersökning eller 

teori. Sekundärkälla refererar till vad någon annan källa redan har presenterat. Primärkällor 
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anses vara mer pålitliga än sekundärkällor då den primära källan är oberoende av andra källor 

(Göteborgs universitetsbibliotek, 2014). Primärkällor i denna studie är respondenternas svar. 

Hållbarhetsredovisningar, artiklar, avhandlingar, vetenskapliga publikationer och Internet-

sidor utgör sekundära källor i denna studie.	

	

	

2.5 Tillvägagångssätt 
2.5.1 Kvalitativ data	
Den kvalitativa metoden strävar efter att få en helhetsbeskrivning av det man önskar att 

undersöka. En kvalitativ forskningsansats använder ord eller bilder vid en analys, medan en 

kvantitativ forskningsansats använder siffror (Bryman & Bell, 2013). Forskaren är mer 

inblandad i en kvalitativ studie då man mer detaljerat utreder respondenten, vilket också leder 

till att kvalitativ metod är mer tidskrävande och därför ofta behandlar småskaliga studier 

(Denscombe, 2014). En studie genomförd med den kvalitativa metoden omfattar ofta en 

mindre population än vad den kvantitativa metoden gör (Bryman & Bell, 2013).	

	

Förutom intervjuer grundar sig även studien på kvalitativ metod i form av den information vi 

har tagit fram från företagets hållbarhetsredovisning. Från textkällorna har vi plockat ut 

relevant data till undersökningen.	

	

2.5.1.1 Semistrukturerade intervjuer	

Empiridelen i denna studie utgörs delvis av kvalitativa intervjuer. Semistrukturerad intervju är 

en kvalitativ metod som innebär att forskaren i förväg har ett färdigt frågeformulär, men har 

möjlighet att ställa följdfrågor och anpassa frågorna utefter intervjuns gång. En semi-

strukturerad intervju ger även möjligheten att förtydliga sådant som respondenten inte förstår. 

Detta skiljer sig från strukturerade intervjuer, exempelvis enkäter, där frågeformuläret är helt 

fastställt (Bryman & Bell, 2013). 	

	

Semistrukturerade intervjuer valdes för att vi skulle kunna ställa relevanta följdfrågor och få 

ut så mycket information som möjligt ur respondenten. Intervjuerna gjordes över telefon och 

spelades in för att senare kunna transkriberas. Längden på intervjuerna varierade beroende på 

vem det var vi intervjuade. De intervjuer som hölls med hållbarhetsansvariga var båda cirka 

40 minuter långa. Då intervjufrågorna omfattade deras ansvarsområde och kompetens 
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möjliggjorde detta mer uttömmande svar. Intervjuerna med de övriga anställda var cirka 15-

30 minuter långa och varierade beroende på hur mycket den anställde var insatt i ämnet. 	

	

Vi bestämde att en person skulle utföra intervjuerna, medan den andra satt med bredvid och 

lyssnade samt tog anteckningar. Det fanns även möjlighet för den andra personen att ställa 

följdfrågor eller be om förtydligande vid behov. Det fanns några oklarheter som uttrycktes av 

respondenten, men dessa förtydligades av intervjuaren. På grund av sjukdom utfördes två av 

intervjuerna endast av den ena författaren. Dessa intervjuer spelades dock in som vanligt och 

båda författarna har lyssnat igenom materialet.	

	

2.5.1.2 Utformning av intervjuguide	

De olika typer av frågeformulär som finns varierar mycket beroende på syftet och utseendet 

på undersökningen. De kan exempelvis vara framtagna för att samla in information som sedan 

används till dataanalys. Frågeformuläret består av flertalet frågor som är kopplade till ämnet 

och syftet med intervjun. Frågornas ordning eller natur ändras inte från respondent till 

respondent, utan samma frågor används vid varje intervju. När frågeformulär skickas ut bör 

de även innehålla bakgrundsinformation om forskarna, syfte och information om hur svaren 

kommer att hanteras (Denscombe, 2014). Vi såg till att en kortare förklaring till vår studie 

fanns med i början på intervjuguiden och enkäten. Se Bilaga 2 och 3. 	

	

Vid utformningen av frågeformuläret granskades Södras hållbarhetsredovisning och hemsida 

för att få en inblick i vad de har för mål samt strategier inom hållbarhet. Med denna kunskap 

kunde frågorna utformas utefter Södras verksamhet, vilket är viktigt då undersökningen går ut 

på att se hur deras strategier implementeras praktiskt. Två olika intervjuguider upprättades, en 

till hållbarhetsansvariga och en till anställda som inte arbetar med hållbarhet. Frågeformuläret 

skickades i förväg till respondenterna för att de skulle ha en chans att läsa frågorna och 

förbereda mer utvecklade svar. En pilotstudie utfördes för att testa frågeformuläret samt för 

att se om frågorna var passande. Se Bilaga 1 och 2 för att ta del av intervjuguiderna.	

	

2.5.1.3 Transkribering 	

Vid intervjutillfällena användes appen “Diktafon” (utvecklad av Dorada App Software Ltd) 

på iPhone för att spela in samtalet. Olsson och Sörensen (2011) säger att en transkribering 

alltid ska göras oavsett om man samlat in information via tal eller personberättelser. Att 
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transkribera innebär att det som sagts, i exempelvis en intervju, ska skrivas ned med ord.  

Transkriberingarna skedde omgående efter intervjutillfället för att vi lättare skulle kunna 

använda respondenternas svar och för att inga missförstånd skulle ske utifrån de muntliga 

svaren. 	

	

2.5.2 Enkäter	
Vid insamling av kvantitativ data används främst forskningsstrategin surveyundersökningar. 

Datan sammanställs främst genom siffror, till skillnad från kvalitativ data som främst tolkar 

text (Denscombe, 2014). Det statistiska underlaget sammanställdes sedan utifrån den data 

som samlats in. Datan tolkades utefter variabler som tillhörde undersökningen. Indikatorer 

kan användas för att mäta ett visst begrepp i studien, exempelvis de anställdas kännedom om 

företagets hållbarhetsarbete och mål (Bryman & Bell, 2013). Kvantitativ forskningsmetod har 

fått en del kritik för att den inte ger respondenten möjlighet till fria svar och att 

undersökningens utgång då kan bli begränsad (Bryman & Bell, 2013). 	

	

2.5.2.1 Strukturerade intervjuer	

Förutom kvalitativ datainsamling, som innebar semistrukturerade intervjuer, gjordes även 

strukturerade intervjuer i form av digitala surveyenkäter. Strukturerade intervjuer kan vara 

både kvantitativa eller kvalitativa, men i detta fall analyserades svaren kvantitativt. Fördelarna 

med webbenkäter är många; bland annat är de ekonomiskt fördelaktiga, lätta att administrera 

och de är lättillgängliga (Denscombe, 2014). Enkäter medför inte heller en så kallad 

“intervjuareffekt”  (Bryman & Bell, 2013). 	

	

Syftet med enkäterna var att få en generell och överskådlig uppfattning av hur anställda på 

Södra beaktar hållbarhetsarbetet. Då kvalitativa intervjuer ger en större förståelse i hur den 

anställde märker av hållbarhetsarbetet behövdes en bredare skara av medarbetarna fångas upp. 

Det mest effektiva sättet att göra detta på är surveyundersökningar (Bryman & Bell, 2013). 

Enkäterna skickades ut via ett mailutskick till 100 anställda. Ett nyhetsbrev om studien och 

med en länk till enkäten lades även upp på Södras intranät under en veckas tid. Samtliga 

anställda, cirka 3600 st, på Södra har tillgång till intranätet.	
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2.5.2.2 Utformning av enkätfrågor	

Till enkäterna användes en annan intervjuguide än till de semistrukturerade intervjuerna, se 

Bilaga 3. När utskick av enkäter görs via Internet är det viktigt att instruktioner och frågor är 

tydligt formulerade. Detta är viktigt eftersom vi ville undvika oklarheter hos respondenten, då 

vi inte finns nära till hands för att reda ut dessa. I den kvantitativa metoden användes så 

kallade självadministrerade frågeformulär, vilket innebär att respondenterna svarar på egen 

hand och ger svar i egen takt och när de har tid. Framgången av formuläret beror på flera 

saker, bland annat svarsfrekvensen, hur fullständiga svaren är samt hur ärliga svaren är 

(Denscombe, 2014). Mer om detta tas upp i kapitlet 2.5.2.4 Bortfallsanalys och svarsfrekvens. 	

	

Även här utgick vi ifrån företagens hållbarhetsredovisningar för att få en ökad förståelse för 

organisationen och dess mål. Enkätundersökningens syfte var att ta reda på de anställdas 

kännedom om, samt implementeringen, av Södras hållbarhetsarbete i verksamheten och 

därför är det främst de anställdas synpunkt som är intressant. Till skillnad från den kvalitativa 

forskningsansatsen, där intervjuer skedde med bland annat personer från hållbarhetsstaben, 

utformades denna enkät till övriga personer i organisationen. Därav avsaknaden av mer 

ingående frågor om begrepp inom hållbarhet i enkätundersökningen. 	

	

2.5.2.3 Kodning av data	

Enkäten innehöll frågor samt påståenden som respondenten skulle ranka efter deras egen 

kännedom och observans. Respondenterna hade ingen möjlighet att fylla i fler än ett alternativ 

och det fanns heller inget utrymme för vidare förklaring av ens resonemang; med undantag 

för en fråga (Se Bilaga 3 med enkätfrågor för att se denna fråga). Detta underlättade 

kodningen av undersökningen. Även svarsalternativet “Vet ej” gick att välja på samtliga 

frågor. I och med att vi inte har tillgång till något bra program för att upprätta enkäter gjordes 

denna med hjälp av Södras enkätverktyg. 	

	

2.5.2.4 Bortfallsanalys och svarsfrekvens	

Vid utskick av webbenkäter finns risk för bortfall. Bortfall innebär att risken för fel i 

undersökningen ökar, då man inte med full säkerhet kan fastställa urvalet. Om bortfallet är 

stort ökar det risken för att resultatet blir skevt, vilket kan vara fallet med enkäter. Forskare 

som använder enkäter tenderar då att även använda andra forskningsmetoder. I ett försök att 

minska bortfallen kan en kort introduktionstext skrivas för att förklara syftet med enkäten och 
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även skicka en påminnelse till de som inte svarat. Korta enkäter med tydliga instruktioner har 

benägenhet att få ett mindre bortfall än långa, omfattande enkäter (Bryman & Bell, 2013). 	

	

När vi skickade ut enkäterna hade vi ett önskemål om att få in cirka 100 enkäter, vilket vi 

nådde upp till. Då enkäterna skickades ut till 100 anställda via mail, samt lades ut på 

intranätet, drar vi slutsatsen att alla de som fick mailet inte har svarat på enkäten. Detta gjorde 

dock inget då samtliga har tillgång till intranätet och vi får därmed en tillräckligt stor 

spridning i organisationen. Vi ville helgardera oss med både mailutskick och att lägga upp på 

intranät för att försäkra oss om att vi verkligen fick in upp mot 100 svar. Slutligen fick vi in 

98 svar.	

	

När man skickar ut anonyma enkäter vet man inte från vilka avdelningar svaren inkommer 

ifrån. Det kan ge ett skevt resultat då man kanske får in många svar från en avdelning medan 

en annan avdelning kanske inte står för någon respons alls. 	

	

För att öka chansen att få fler svar formade vi en enkel och organiserad enkät. Annars kan en 

del respondenter falla bort på grund av tidsbrist eller brist på engagemang från deras sida. I 

vissa fall kan man ge någon form av ersättning för att de ställer upp i enkätundersökningen, 

men vi ansåg att detta inte var nödvändigt. 	

	

Svarsalternativet “Vet ej” fanns på samtliga enkätfrågor och på vissa frågor dominerade detta 

svar lite väl mycket. Det kan självklart ha varit för att respondenterna helt enkelt inte hade 

kännedom om Södras arbete med det aktuella ämnet, men det kan även ha berott på att 

respondenterna inte visste vad ämnet innebar överhuvudtaget.  

 

 

2.6 Metodkritik 
På samtliga frågor i enkäten kunde respondenten välja alternativet “Vet ej”. Tanken med detta 

var att vi ansåg att respondenterna skulle ha en valmöjlighet om de helt enkelt inte hade någon 

kännedom alls om begreppet eller frågans syfte. På de flesta frågor skulle respondenten 

rangordna Södras hållbarhetsarbete utifrån om det var Mycket bra, Bra, Varken bra eller 

dåligt, Dåligt eller Mycket dåligt. Syftet med valet “Vet ej” på dessa frågor var att om 

respondenten inte hade någon som helst vetskap om ämnet blir det ett skevt resultat om 
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respondenten istället hade valt något av de andra alternativen. Vi kände därför att detta 

alternativt var nödvändigt i dessa fall. På frågorna angående kännedomen om Södras 

hållbarhetsredovisning och deras mål och strategier kunde man även här välja alternativet 

“Vet ej”. Här hade vi kunnat plocka bort det alternativet då respondenten istället kunde ange 

att de hade en mycket liten eller liten kännedom. Alternativet “Vet ej” riskerar då att bli en 

undanflykt för de respondenter som snabbt vill svara på enkäten.	

	

Enkäterna skickades ut till 100 anställda på Södra via mail, samt att den lades ut på intranätet. 

Vi hade själva ingen kontroll över vilka mailadresser enkäten skickades ut till, utan det 

slumpades av vår kontaktperson på Södra. Vi hade dock ett önskemål om att respondenterna 

skulle vara från olika avdelningar och ha olika arbetsuppgifter. I och med att vi inte själva 

kontrollerade vilka som fick mailutskicket kan vi heller inte vara helt övertygade om att de 

önskade personerna mottog mailet. 	

 

2.6.1 Validitet och reliabilitet 	
2.6.1.1 Validitet	

Validiteten är ett begrepp som talar om huruvida mätinstrumentet mäter det som avser att 

mätas i denna undersökning (Olsson & Sörensen, 2011). Med andra ord kan man säga att 

validitet behandlar i hur stor grad undersökningen besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. Bryman och Bell (2013) exemplifierar detta med att ställa frågan om ett 

intelligenstest verkligen mäter en persons intelligens. Detta kan kallas begreppsvaliditet och 

syftar alltså till hur väl ett begrepp mäts tillräckligt för dess syfte. Ett exempel på låg validitet 

är om en enkätstudie kommer tillbaka där majoriteten har svarat “Vet ej” (Olsson & Sörensen, 

2011). Detta kan tyda på att frågorna som ställts inte mäter det som är avsett att mätas. Om ett 

begrepp anses som instabilt och fluktuerar mycket kan det resultera i en ganska låg validitet 

(Bryman & Bell, 2013). Den externa validiteten innebär om en studies resultat kan 

generaliseras över hela den valda populationen (Bryman & Bell, 2013).	

	

Med 9 stycken intervjuer och 98 stycken svar på enkäter i förhållande till 3600 anställda anses 

den externa validiteten låg. Antalet är en betydande faktor i denna studiens externa validitet, 

då det är svårt att generalisera över hela populationen. Observera här att vårt syfte inte är att 

generalisera resultatet utöver den populationen som valts. Det vill säga att vi inte strävar efter 

att dra några som helst slutsatser för hur det ser ut i andra företag. Vi strävade dock efter att få 
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in svar från olika delar av organisationen för att få en spridning på respondenternas 

befattningar.	

	

Faktorer som också kan ha påverkat denna studie är att inte alla respondenter är väl medvetna 

om vad begreppet “hållbarhet” omfattar. Detta påverkar huruvida det vi vill mäta faktiskt 

mäts i enkätundersökningen. Det kan även finnas andra begrepp som är nya för 

respondenterna. Efter att pilotstudien gjordes förtydligade vi vissa begrepp i intervjuguiden så 

att respondenterna skulle förstå begreppen och därmed kunde ge bättre svar. När vi gjorde 

intervjuerna hade vi chansen att förtydliga begrepp om något skulle vara otydligt. Denna 

möjlighet fanns dock inte när vi skickade ut enkäterna och det kan därmed ske en del bortfall. 

Bortfallet kan bero på att frågorna är otydligt ställda eller att respondenterna inte har vetskap 

om vissa begrepp, vilket kan vara fallet då det ibland var ganska många som svarade “Vet ej”.	

	

Vi valde att skicka intervjuguiden till alla respondenter i förväg. Detta är något som kan ha 

påverkat resultatet i och med att de haft möjlighet att läsa in sig på ämnet. Då vi vill mäta hur 

stor kännedom de anställda har, kan det bli fel i mätningen om respondenten ger svar efter att 

de läst på om ämnet innan intervjun. 	

	

Vi hade möjlighet att maila respondenterna med kompletterande frågor. Vid samman-

ställningen av första intervjun upplevde vi att det saknades lite information. Vi valde då att 

maila tillbaka till de två hållbarhetsansvariga och ställa ytterligare frågor (se Bilaga 1). En av 

respondenterna fick svara på en extra fråga under intervjun på telefon, detta då intervjuaren 

ställde den spontant. Därför fick vi komplettera den frågan per mail till den andra 

respondenten eftersom vi ville ställa liknande frågor till båda respondenter. 	

	

2.6.1.2 Reliabilitet 

En undersökning som kan göras flertalet gånger och där resultatet alltid blir densamma är en 

undersökning med hög reliabilitet. Begreppet “reliabilitet” innebär hur tillförlitlig en studie är 

över tid (Olsson & Sörensen, 2011). I en kvalitativ studie är det svårt att få en hög extern 

reliabilitet då det inte går att påverka förändringar i samhället eller attityder. Vad en 

respondent tycker i början av en studie kan likaväl förändras när samma mätning görs vid ett 

annat tillfälle (Bryman & Bell, 2013). Undersökningens reliabilitet kan även påverkas av hur 

forskarna tolkar exempelvis svaren som ges i samband med öppna frågor i ett enkätformulär.  
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Detta brukar kallas för intern reliabilitet och brukar liknas med interbedömarrelabilitet 

(Bryman & Bell, 2013).	

	

Denna studies reliabilitet kan påverkas av en rad olika faktorer. Vi anser att denna mätnings 

externa reliabilitet är relativt låg. Detta kan bland annat bero på att respondenten vid nästa 

mätning är mer påläst om ämnet och kan ge andra svar. Ännu en bidragande faktor till 

pålitligheten i denna studie är hur tolkningar gjorts av de frågor med öppna svarsalternativ i 

enkätundersökningen. I ett försök att öka reliabiliteten transkriberades de kvalitativa 

intervjuerna för att så gott det går försöka undvika misstolkningar i svaren. Eftersom de 

kvalitativa intervjuerna gjordes via telefon kan det uppstå en så kallad intervjuareffekt , vilket 

innebär att forskarnas närvaro kan påverka respondenternas svar. Det kan bland annat bero på 

att en intervjuares attityd speglar av sig på respondenten. Intervjuareffekt brukar oftast bli 

större med en oerfaren intervjuare (Bryman & Bell, 2013). Då ingen av oss är särskilt erfaren 

av att göra intervjuer är risken för en intervjuareffekt stor. Dock gjordes inte intervjuerna i 

person, vilket kan dra ner intervjuareffekten en aning.	
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3. Teori	

	
I följande kapitel tas diverse teorier upp. Teoriernas bakgrund, kritik och innebörd 

diskuteras. Kapitlet avslutas med att operationaliseringen förklaras samt att tidigare 

forskning tas upp.	

	
	

3.1 Hållbarhetsredovisning	
Hållbarhetsredovisning ska vara en samlad rapport som ger en trolig orientering av ett 

företags resultat under en viss tidsperiod. Rapporten är främst till för organisationens 

intressenter och de ska kunna hitta all information de behöver i hållbarhetsrapporten. Hur lång 

en hållbarhetsredovisning ska vara och vad som måste redovisas finns inte reglerat 

någonstans. Att företagen väljer själva vad de vill redovisa benämner Fagerström et al. (2016) 

som “cherry picking”. Det finns många olika riktlinjer att följa, men den mest vanliga är att 

följa GRI:s riktlinjer och ramverk (Global Reporting, 2006).  	

	

De tre hållbarhetsdimensionerna:	

Social hållbarhet: Denna typ hållbarhet handlar om företagens sociala ansvar. Ett företags 

sociala ansvar innebär bland annat att de måste ta ställning till olika moraliska och etiska 

frågor. Dessa kan handla om att motarbeta korruption, barnarbete och fattigdom samt arbeta 

för mänskliga rättigheter (Lozano, 2008). Det sociala ansvaret omfattar även de anställdas 

säkerhet, hälsa, utbildning och individuella utveckling (Lozano & Huisingh, 2011). I den 

traditionella redovisningen ser man den sociala hållbarheten i form av bland annat 

lönekostnader och skattekostnader (Fagerström et al., 2016).	

	

Finansiell hållbarhet: Finansiell hållbarhet handlar företagens ekonomiska ansvar. Om 

företaget genererar ett positivt resultat kommer även det att ge en positiv effekt på företagets 

långsiktiga överlevnad (Fagerström et al., 2016). Skulle företaget misslyckas med att prestera 

detta menar Fagerström et al. (2016) att det blir svårt i längden att klara sig ekonomiskt. 

Anledningen till detta är för att långivare samt ägarna skulle bli väldigt missnöjda om 

företaget inte kan leverera den avkastning som satsats i företaget (Fagerström et al., 2016). 
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Förutom att generera ett positivt resultat innebär finansiell hållbarhet att företagen är 

sparsamma med både de mänskliga och materiella resurser som finns (Anand & Sen, 2000).	

	

Ekologisk hållbarhet: Detta innebär att aktivt försöka minska verksamhetens avtryck på 

miljön. Med andra ord bör företagen minska sin påverkan på miljön och hålla den på en nivå 

som främjar en hållbar framtid (Tullberg, 2016). Detta kan göras på olika sätt, exempelvis 

genom att skydda ekosystemet, uppmuntra personalen att återvinna och att minska 

energiförbrukning samt vattenförbrukningen på arbetsplatsen (Lozano & Huisingh, 2011). 	

	

3.1.1 Corporate Social Responsibility	
World Business Council for Sustainable Development definierar CSR på sin hemsida enligt 

följande (WBCSD, u.å.):	

	

	
“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to 

contribute to economic development while improving the quality of life of the 

workforce and their families as well as of the community and society at large.”	

	
	

CSR går ut mycket på att det är företagsledningen själva som måste komma överens om vilket 

ansvar företaget vill ta. De kan exempelvis utgå från företagets egen värderingsgrund för att 

forma ett passande hållbarhetsarbete för organisationen. Dock är det många intressenter som 

ställer krav och avgör vad de anser är att hållbart företagande. Redovisning kan ske både 

finansiellt och icke-finansiellt, där det inom den finansiella delen finns tydliga riktlinjer för 

hur den ska ske. När det gäller redovisning av företagens arbete med CSR finns ännu inga 

tydliga direktiv. Många företag som jobbar med detta rapporterar dock enligt GRI:s riktlinjer 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). 	

	

CSR är ett område i hållbarhetsredovisningen som utvecklas väldigt fort. Löhman och 

Steinholtz (2004) anser att CSR är en kombination av tre separata saker: Sustainability 

(hållbar utveckling), Corporate Accountability (företagens ansvar) och Corporate 
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Governance (hur företag sköts). CSR har sedan vuxit fram som en gemensam förklaring för 

dessa tre (Löhman & Steinholtz, 2004). 	

	

Lauring och Thomsen (2010) menar att ett ökat arbete med CSR även leder till ökad 

konkurrenskraft både internt och externt. CSR kan dock vara en stor utmaning för företag, då 

de måste hantera påtryckningar från både den egna organisationen samt externa intressenter 

(Lauring & Thomsen, 2010). Brammer et al. (2007) tar upp CSR som en modell som grundar 

sig på två hänseenden; extern och intern CSR. Extern CSR grundar sig på teorin om social 

identitet och är mer beroende av omgivningen och organisationens rykte. Detta kan 

exempelvis vara genom att synliggöra arbetet och företagets processer. Aspekter relaterade till 

den interna verksamheten kallas intern CSR och innebär ofta det arbete som sker inom 

organisationen (Brammer et al., 2007). Cornelius et al. (2008) skriver att det idag kan vara 

stort fokus på den externa delen av CSR då man vill tillfredsställa de externa intressenterna.  	

	

	

3.2 Global Reporting Initiative	
Hållbarhetsredovisningar kan utformas på flera sätt och anpassas efter verksamhet och 

bransch. Dock finns vissa riktlinjer som kan följas, där GRI är en av dem. GRI kan knytas 

samman med Triple Bottom Line, då GRI också utgår ifrån aspekterna ekonomi, miljö och 

samhälle. GRI anser dock att den ekonomiska biten  är grundläggande för att förstå ett företag 

och dess hållbarhet (Westermark, 2013). 	

	

Som tidigare nämnts har GRI både kärnindikatorer och tilläggsindikatorer. Vilka som används 

beror på verksamhetens utformning. Kärnindikatorer innebär de riktlinjer som bedömts 

betydelsefulla och väsentliga för de flesta intressenter. Tilläggsindikatorer bedöms istället 

som väsentliga för enbart vissa organisationer och representerar en ökad praxis (Global 

Reporting, 2006). 	

	

GRI tar upp flera områden som sedan klassificeras som kärnindikatorer eller 

tilläggsindikatorer. Dessa områden är ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, social påverkan 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i 

samhället samt produktansvar (Global reporting, 2006). Sedan har även GRI riktlinjer 

angående standardiserade upplysningar, vilket är av stor vikt för de flesta organisationer och 



	

 22 

intressenter. Upplysningar ska ges beträffande företagets strategi för att öka förståelsen av 

organisationens resultat. Företaget ska även ange upplysningar om arbeten i specifika 

områden för att visa hur företaget arbetar med bestämda urval. Slutligen ska 

resultatindikatorer rapporteras för att bidra med information om ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt resultat (Global Reporting, 2006).	

	

	

3.3 Intressentteorin	

Intressentteorin är en teori som bygger på intressenter och deras roll i organisationen. Företag 

ska utformas utifrån intresset av anställda, finansiärer, kunder och samhället. Freeman (1994) 

tar upp sex regler tillhörande intressentmodellen som gäller inträde och utträde på marknaden, 

principer av ledning, externa effekter, entreprenadkostnader, principen av att begränsa 

företagets odödlighet samt principer om organisationen. Dessa principer ger intressenter 

riktlinjer i hur företagsledning bör se ut (Freeman, 1994). 	

	

Enligt Freeman et al. (2010) användes begreppet intressent i en promemoria på Stanford 

Research Institute 1963. Termens betydelse var då att aktieägare var de enda som 

organisationerna måste vara mottagliga för. Intressentteorin föreslår att om man inför analyser 

av relationerna mellan företag och de grupper och individer som påverkas av verksamheten 

kan man mer effektivt hantera de problem som uppstår. Intressententteorin handlar om att 

förstå hur kunder, leverantörer, anställda med flera bildar och utbyter värde. För att få en 

förståelse för företagsverksamheten är det viktigt att veta hur dessa relationer fungerar och 

förändras över tid (Parmar et al., 2010).	

	

Många har ifrågasatt om intressentteorin verkligen är en teori, då teorier ska kunna mätas med 

påståenden. Andra menar att det råder för mycket tvivelaktighet i den centrala definitionen för 

att man ska kunna definiera den som en teori. Många ser endast intressentteorin som riktlinjer 

i verksamheten (Parmar et al., 2010). Vissa kritiker anser att intressentteorin fallerar i att 

identifiera intressenters moral och att man därmed inte kan räkna med deras förpliktelse mot 

företaget (Marcoux, 2003).	

 	

Donaldsson och Preston (1995) tar i sin artikel upp en input-output-modell, som innebär att 

investerare, anställda och leverantörer påverkar ingången i företaget. Dessa påtryckningar ger 
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sedan ett avtryck på företagets produktion som påverkar kunderna (Donaldsson och Preston, 

1995). Andra begrepp angående intressentteorin som Donaldsson och Preston har introducerat 

är deskriptiv, instrumental och normativ intressentteori. Intressentteorin kallas för deskriptiv 

för att den, på grundad erfarenhet, förklarar hur en organisation uppför sig. Det instrumentala 

begreppet förklaras genom att det etablerar riktlinjer för att undersöka länkarna mellan 

praktisk intressentteori och organisationernas uppnådda mål. Slutligen innebär ett normativt 

perspektiv en filosofisk och moralisk grund för arbetet med intressenter (Garrita Cots, 2011). 	

	
Figur 1: Intressentmodell	

	

Intressentteorin är central i de flesta fall då företag granskas. Ett företag har många 

intressenter att ta hänsyn till, men då syftet är att undersöka uppfattningen av det praktiska 

hållbarhetsarbetet hos anställda kommer de främst stå i fokus. Företagen har självklart andra 

intressenter att ta hänsyn till. Södra skriver i sin hållbarhetsrapport att deras viktigaste 

intressenter är kunder, ägare/medlemmar, medarbetare, affärs- och samarbetspartners och 

aktörer i samhället som exempelvis kapitalmarknad, närboende och politiker (Södras års- och 

hållbarhetsredovisning, 2015). 	
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3.4 Legitimitetsteorin	

Denna teori brukar för det mesta dyka upp när det talas om intressentteorin. Legitimitetsteorin 

kan ses som ett osynligt kontrakt mellan samhället och företagen, där företagen arbetar för att 

uppfylla samhällets förväntningar och värderingar (Deegan et al. 2002). Ett företag anses 

legitimt när de presterar det som förväntas av dem. Att anses legitimt av samhället ökar 

förtroendet för verksamheten och den kan fortsätta bedrivas. När företagen inte helt lyckas att 

prestera det som förväntats av dem uppstår ett legitimitetsgap (Deegan et al. 2002). Detta 

legitimitetsgap kan innebära att samhället river upp det osynliga kontraktet som finns. 

Exempelvis kan konsumenter välja att inte köpa företagets produkter/tjänster och en anställd 

kan säga upp sig (van Staden, 2003). Ett företag kan även förlora legitimitet när ett skifte sker 

i samhällets värderingar och normer (O’Donovan, 2002).	

	

Alla rapporter som företagen upprättar är publika handlingar och därför är det viktigt att dessa 

innehåller information som når upp till samhällets förväntningar (van Staden, 2003). En 

organisation kan få legitimitet genom att inte bara utgå från ägarnas intresse och se det 

bredare perspektivet (Akisik & Gal, 2011). Vidare säger Deegan et al. (2002) att information 

kan försöka skapa legitimitet genom att förändra samhällets förväntningar. Detta motiverar 

företag att skriva hållbarhetsrapporter för att få legitimitet eller behålla den (Hedberg & von 

Malmborg, 2003). Dessutom nämner van Staden (2003) att de frivilliga hållbarhets-

redovisningarna ökar när ett företag är i blåsväder eftersom att de vill återfå sin legitimitet.	

	

Milne och Pattern (2002) skriver att det finns två olika processer som ett företag kan 

legitimeras. Det ena är strategiskt och den andra är genom att följa etablerade normer. Den 

förstnämnda processen lägger stort fokus på ledningens val av information som ska ges ut. 

Alltså ligger legitimitetsprocessen under ledningens kontroll och de hanterar hur samhällets 

förväntningar ska nås. Den andra processen för att legitimeras är utanför ledningens kontroll 

och innebär att företagen måste anpassa sig efter grundade principer (Deegan, 2002). Genom 

denna process får man legitimitet när man anammar de tillvägagångssätt som överensstämmer 

med samhällets, varpå företagets trovärdighet ökar (O’Donovan, 2002).	
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3.5 Implementeringsteorin	

Under 60- och 70-talen blev delaktigheten större i effektiviseringen av publika företag och 

myndigheter. Detta intresse väcktes av initiativ till att förbättra riktlinjerna och 

beslutsfattandet i regeringen. Exempelvis var perioden i mitten av 60-talet starten på en 

enhetlig strategi, till skillnad från tidigare där landets styrning var tvådimensionellt (Barrett, 

2004).	

	

Det kan ibland vara svårt att definiera en teori då dessa ofta består av principer som är 

designade för att strukturera upp ens observationer, förståelse och förklaringar. En bra teori 

ger en tydlig förklaring om vad den innebär (Nilsen, 2015). I implementingsteorin identifierar 

man tre syften för användning av denna teori (Nilsen, 2015):	

	

● Förklara och guida processen i ett försök att överföra forskning till praktik. 

● Förstå och förklara vad som influerar implementeringens slutliga resultat. 

● Värdera implementation. 

	

Implementeringsteorin ska ge en användbar grund för att undersöka relationerna mellan 

implementeringsprocessens förhållningssätt och resultaten. Implementeringsprocessen är en 

viktig grund för att de tänkta målen ska nås. Det kan självklart finnas brister i själva strategin, 

men med en bra plan för implementering kan detta sållas bort (Long & Franklin, 2004). 	

	

Enligt en modell som Tzortzopoulos et al. (2005) presenterade grundas implementerings-

modellen på tre teoretiska vinklar. Modellen visar att lyckade resultat av implementering kan 

nås genom en passande startpunkt. Vilken slags utlösare som ska väljas beror på behovet av 

förbättring och fastställer sedan den mest passande processen. Implementeringsstartpunkten 

grundas på företagets anledningar till att investera i processen. Startpunkten och processen 

ska sedan leda till det påtänkta målet (Tzortzopoulos et al., 2005). 	
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Figur 2: Implementeringsprocess	

	

Implementeringsteorin kan yttra sig på fler sätt, där två av förhållningssätten är top-down och 

bottom-up. Synsättet enligt top-down är en centrerad process som näst intill försummar 

strategiska initiativ. Implementation enligt bottom-up-synsättet är en decentraliserad process 

där riktlinjer fastställs genom förhandling mellan kunder och medlemmar i organisationen 

(Long & Franklin, 2004). 	

	

Enligt en studie gjord av Franklin (2001) är organisationer som använder sig av bottom-up-

synsättet mer öppna och gör större ansträngningar för att lyssna på intressenters återkoppling. 

Dessa faktorer blir ofta fördelaktiga i framtiden (Franklin, 2001). Även Dobele et al. (2014) 

diskuterar vikten av en bra relation och dialog med sina intressenter. För att implementera 

hållbarhet i organisationen krävs ett tvåsidigt angreppssätt. Det behövs ett internt åtagande för 

implementeringen där anställda i organisationen är delaktiga i processen. Det är även viktigt 

att se till de externa faktorerna eftersom omgivningen ständigt varierar och förändras. 

Samhället spelar en viktig roll och relationerna mellan företag och samhälle är viktiga för att 

skapa legitimitet och en kontinuerlig dialog (Dobele et al., 2014). 	

	

Implementeringen enligt top-down är en rationell och centrerad process som startar med ett 

beslut högt upp i organisationen. Beslutet praktiseras sedan längre ned i de berörda delarna av 

organisationen. Detta tillvägagångssätt präglas av byråkrati och kan innefatta kontroll, tvång 

och lydnad (Watson, 2014). 	
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En annan viktig del i implementeringen är intressenternas inblandning. De kan både vara 

inblandade inom och utanför organisationen. Intressenternas åsikter och inblandning är 

viktiga för att stärka organisationens process med att skapa tydliga riktlinjer. 

Implementeringen stärks också då intressenterna själva känner att de är delaktiga i 

organisationens uppbyggnad av strategier (Franklin, 2001).	

	

Implementeringsteorin är central i denna studie då undersökningen främst ska granska hur 

företagens strategier praktiskt implementeras i företaget. Företagets strategier kan antingen 

implementeras genom anvisningar från ledningen eller en kontinuerlig dialog med anställda 

på företaget.  

	

3.5.1 Kommunikation	
Kommunikation innefattar processer som analys, utveckling, strategi, implementering samt 

utvärdering av kommunikationsprocessen (Grandien & Johansson, 2012). Intern 

kommunikation var först begränsad till interna webbsidor (intranät), nyhetsbrev och interna 

tidningar. Utvecklingen av kommunikationen har dock lett till ökat ansvar för strategisk 

planering och kommunikation för anställda (Johansson & Ottestig, 2011). Kommunikation 

kan även ske genom stormöten och avdelningsmöten. Den informella kommunikationen, som 

exempelvis sker på kaffepausen och mellan kollegor, är minst lika viktig som den formella 

kommunikationen. Den närmsta chefen i organisationen är oftast den som har ansvaret att 

informera sina medarbetare (Johansson & Malmsten, 2009).	

	

För att förbättra chanserna för en organisations framgång är kommunikation en viktig faktor. 

Kommunikationen måste planeras och implementeras samt ta tillvara på varje intressents 

inblandning (Bourne, 2015). Effektiv kommunikation är mer än att bara överföra data till 

rapporter. Nyckeln till bra kommunikation är att förstå sammansättningen av olika 

intressenters kultur och bakgrund (Bourne, 2015). Att kommunicera ut nya begrepp och 

metoder kan ibland kännas komplex. Individer i organisationen har mycket att ta in och 

förändringar bör kommuniceras ut väl (Jensen & Ulleberg, 2013).	

	

Rapportering som vill hålla en hög kvalité kräver en bra kommunikation om vilka 

hållbarhetsproblem som ligger i fokus samt intressenters förväntningar. Insamling av 

information är nödvändigt för att kunna förstå och jämföra den aktuella informationen. 
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Beslutsfattande och förbättringar kräver en bra förståelse för de hållbarhetsmål som finns, 

effekterna de ger samt möjliga bidrag till att lösa hållbarhetsproblem (Maas et al., 2016).  

 

	

3.6 Triple Bottom Line	
Begreppet Triple Bottom Line (TBL) grundades av John Elkington under 90-talet. Enligt 

undersökningar från internationella experter har trenden av TBL vuxit sedan teorin bildades. 

Elkington etablerade teorin då han och hans team i SustainAbility behövde ett uttryck för de 

växande miljöfrågorna som skedde då (John Elkington, 2004). Elkington är en av grundarna 

till organisationen SustainAbility, vars syfte är att inspirera företag till ett mer hållbart arbete 

(SustainAbility, u.å.).	

	

Att redovisa enligt TBL kan ses som en länk mellan finansiell redovisning och 

hållbarhetsredovisning, där tre helt olika ämnen slutligen ska redovisas i rapporten. Dessa 

punkter består av tre P; Profit, People och Planet. Syftet är att mäta företagets prestationer 

inom varje område och endast de företag som redovisar de tre kriterierna anses ansvarsfulla 

för alla kostnader som företaget står för (Westermark, 2013). Företag har ofta lätt att förstå 

och acceptera faktorn Profit, som handlar om företagets finansiella ställning. Termen Planet 

påminner företag om att hållbarhet inte endast rör sig om att ha en liten inverkan på miljön, 

utan även försöka återställa miljön från den skada som redan skett. Den slutliga termen 

People tar bland annat upp hur företag behandlar sina anställda, arbetsförhållanden, 

lönefrågor, etik och involvering i berörda samhällen (Willard, 2012). Mer än majoriteten av 

företag presenterar finansiella rapporter i pengar. Det uppstår då ett problem, som kritikerna 

framför, nämligen att TBL blir svår att sammanfatta på ett meningsfullt sätt. Dessa måste 

därför redovisas separat då man ännu inte har tagit fram en bra metod att presentera det på 

(Westermark, 2013).	

	

Willard (2012) tar i sin bok upp Triple Bottom Line som en trebent stol. Han kallar den 

“Three-Legged Sustainability Stool” och består av ett “Environmental Leg”, ett “Economic 

Leg” och ett “Social Leg”. Den miljömässiga delen innebär minskning av utsläpp och avfall, 

sparsamhet av energi och vatten, bibehållning och upprustning av miljön. Ekonomidelen 

handlar om bra arbeten, rättvisa löner, infrastruktur och fair trade. Slutligen tar den sociala 
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delen upp arbetsförhållanden, sjukvård, utbildningsmöjligheter och social rättvisa (Willard, 

2012). Modellen kan användas på såväl företag som i samhället generellt.	

	
Figur 3: Three-Legged Sustainability Stool 

	

Willard (2012) skriver vidare att CSR grundar sig främst i “stolsbenet” som rör det sociala 

och samhället. Under senare år har dock CSR anammat en bredare vinkel och innefattar nu 

alla tre delar. 	

	

Kritik som riktas mot TBL har exempelvis varit hur resultat på ett rättvist sätt ska mätas. TBL 

är en komplex modell och mätinstrumenten kan vara luddiga. Även reliabiliteten i resultaten 

är viktiga och inte endast metoden för att mäta (Sridhar & Jones, 2013). Även Norman och 

MacDonald (2004) tar upp kritik mot TBL, då de bland annat anser att det inte har gjorts 

tillräckligt med forskning kring ämnet. En respons till detta gjordes av Pava (2007) som anser 

att begreppet numera är utbrett i företagsvärlden. 	

 

	

3.7 What gets measured gets managed	
Denna tes innebär att krav ställs på organisationernas redovisningar och är sammanfogad med 

idén om en god implementering i verksamheten. Vad och hur man mäter blir en stor betydelse 
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i undersökningen av implementering. Kort sagt kan man säga att det som mäts blir utfört och 

att man därmed bör göra mätningar (Westermark, 2014).	

	

Även Anthony och Govindarajan (2001) tar upp WMM som ett sätt att kontrollera processer. 

De menar att återkoppling är viktigt för att föra processen framåt och för att veta vad man i 

framtiden bör fokusera på. De tar upp en cirkulär modell som innebär att det som räknas är 

det som mäts, och att det som mäts sedan blir gjort. De tar även upp en tredje punkt om att det 

som blir gjort även blir belönat (Anthony & Govindarajan, 2001). De trycker även på vikten 

av en blandning av finansiell och icke-finansiell rapportering och att den implementeringen 

behövs i alla delar av organisationen (Anthony & Govindarajan, 2001). 	

	

Problem med begreppet WMM är det kan vara svårt att reda ut de interna och externa 

intressenter som finns om det råder osäkerhet i vad de teoretiska riktlinjerna innebär. Det kan 

därför vara svårt att veta vad som bör mätas för att uppnå önskat resultat (Emiliani, 2000). 	

	

	

3.8 Tidigare forskning	
Det förekommer en viss brist av tidigare forskning på just implementeringen av 

hållbarhetsarbete. Begreppet implementering och dess komplikationer har funnits länge 

(Barrett, 2004), men då hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt koncept bland företag i 

Sverige är även denna sammansättning ny. 	

	

Tidigare forskning som gjorts på detta ämne är Westermarks avhandling från 2014, där han 

undersöker implementeringen av hållbarhetsarbete i statligt ägda bolag. Huvudämnena är 

implementeringen av regeringsbeslutet om hållbarhetsredovisning och hur WMM har 

fungerat då denna tes har använts i de statligt ägda företagen.  I avhandlingen trycker han 

bland annat på vikten av GRI:s riktlinjer och hur de kan mäta vad som bör göras i 

organisationen (Westermark, 2014).	

	

Ett annat exempel på tidigare forskning som gjorts är av Wiltsey Stirman et al. (2015), som 

bland annat tar upp en modell som beskriver hur innovationer, strategier, intern omgivning, 

extern omgivning och resultat alla påverkar varandra på ett ellet annat sätt. Strategier kan 

exempelvis vara träning, vägledning och drivkraft. Slutssatsen Wiltsey Stirman et al. kommer 
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fram till är att stora framsteg har gjorts i implementeringsarbetet, bland annat genom ökad 

uppmärksamhet från beslutsfattare (Wiltsey Stirman et al., 2015). 	

	

3.9 Operationalisering av teori 
Ovanstående teorier används genomgående i undersökningen som en grund för empiri-

insamling samt i analysen. Teorier och begrepp har valts ut utefter relevans för studien och 

den nytta de kan bidra med. Skillnaden på CSR och hållbarhetsredovisning kan vara svår att 

peka ut och används ibland synonymt (Westermark, 2013). Vi har dock valt att ha med dem 

som två separata teorier för att tydligare kunna förklara dem. Båda begreppen har huvudfokus 

i undersökningen då den grundar sig på hållbarhetsredovisning. Södra använder CSR som ett 

synonymt begrepp till hållbarhet. TBL tar upp de tre största områdena inom hållbarhets-

redovisning, vilket även är det undersökningen kommer fokusera på. Intressentteorin 

fokuserar på att identifiera enhetens intressenter. I vårt fall är det Södras medarbetare som står 

i fokus, med mindre inslag i arbetet av andra intressenter. Hållbarhetsredovisning kan ofta 

innebära nya riktlinjer och policys att vända sig efter, vilket gör att legitimitetsteorin är 

relevant för att undersöka hur dessa riktlinjer blir legitima i organisationen. GRI:s riktlinjer är 

relevant för studien då det är en framtida hållbarhetsfråga för Södra, eftersom man då kan 

belysa starka och svaga sidor. Detta mynnar sedan ut i WMM, vilket är ett begrepp av stor 

betydelse då det talar om att det som mäts teoretiskt även bör tillämpas praktiskt. Vidare tas 

implementeringsteorin upp, som blir central i denna studie då syftet är att undersöka 

implementeringen av hållbarhetsarbetet i studien. Kommunikation är en viktig beståndsdel då 

förutsättningar för implementering till viss del är beroende av hur den kommuniceras ut. 

Dessa teorier ska tillsammans ge oss en bra grund att stå på vid insamling av empiri samt vårt 

tankesätt i analysdelen.  
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4. Södra Skogsägarna ekonomisk förening	

 
I denna del presenteras Södras verksamhet samt information om Södras hållbarhetsarbete.	

 
	

4.1 Om Södra	
Följande avsnitt om Södra och Södras hållbarhetsarbete har tagits från Södras egna hemsida 

(sodra.com). Södra Skogsägarna ekonomisk förening (genomgående i studien kallad Södra) är 

en firma som har sitt säte i Växjö. Södra ägs av cirka 50.000 skogsägare i södra Sverige och 

är i sig uppdelade i 36 skogsbruksområden. Södra är också en internationell skogsindustri- 

koncern. Verksamheten bygger på koncernens värdegrund “värdeskapande relationer och 

långsiktigt agerande”. 	

	

Historien om Södra börjar 1926, då Smålands Skogsägareförening bildades genom en 

sammanslagning av länsföreningar som sedan blev en början på fler fusioner av 

länsföreningar. Sammanslagningarna har därefter fortsatt och likaså Södras storlek och 

spridning geografiskt. År 1938 bildades Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars Förbund, 

vilket brukar sägas vara starten för Södra. Södra spelade en stor roll i Sveriges 

energiförsörjning under andra världskriget. Efter krigets slut började återigen olja importeras 

till Sverige. Efterfrågan på ved och virke minskade och sågverken fick inte in tillräckligt för 

att avsätta den ökande tillväxten av skogen. En satsning på ny industri drevs igenom: egna 

massafabriker, som placerades i Mönsterås, Mörrum och Värö. För cirka tio år sedan blir 

energiproduktionen och forskningsverksamheten viktigare än tidigare, då konkurrensen 

hårdnar och utmaningen att hitta nya sätt att använda träfibern blir större. 	

	

Södra har tre affärsområden som innefattar: 	

● Södra Skog 

● Södra Wood 

● Södra Cell 

	

Södra Skog förser Södras industri med skogsråvara inköpt från medlemmarna. De erbjuder 

även tjänster och sköter medlemsskogar på uppdrag genom hela skogens kretslopp, från 
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plantering till avverkning. Södra Wood innefattar två produktled: sågade trävaror och 

interiörträprodukter. Vid sågverken framställs sågade och hyvlade byggprodukter, medan 

interiörprodukter består av lister, paneler, golv och träskivor. Södra Cell innefattar massabruk 

och är tack vare ett kraftigt investeringsprogram inne i en expansionsfas. 	

	
Figur 4: Södras affärsområden	

	

	

4.2 Södras hållbarhetsarbete 	
Södra har som skogsföretag stora möjligheter att skapa ett hållbart arbetssätt, men även ett 

stort ansvar i att påverka utvecklingen av det hållbara förhållningssättet. Södra är exempelvis 

en betydande leverantör av biobränsle, grön el och fjärrvärme. Hållbarhet är en naturlig del i 

Södras affärsmodell och deras hållbarhetspolicy reglerar inköp, produktion, hantering av 

naturtillgångar, transporter, produkter och mycket mer. Södra har många intressenter, bland 

annat kunder, ägare/medlemmar, medarbetare, kapitalmarknad och närboende. År 2015 

gjordes en väsentlighetsanalys för att få fram de viktigaste hållbarhetsfrågorna för respektive 

intressent. 	

	

Södras föreningsstyrelse beslutade den 1 september 2016 om 15 stycken hållbarhetsmål2 inom 

sex olika områden, varav tre stycken är prioriterade. Dessa mål har tagits fram genom dialog 

med Södras interna och externa intressenter samt omvärldsanalys. Målen följer även FN:s 

hållbarhetsmål för en mer hållbar ekonomi, social utveckling och större miljöhänsyn. Södras 

hållbarhetsmål utgår från koncernens sex strategiska inriktningar för hållbarhet: Klimatpositiv 

verksamhet, hållbart skogsbruk, hållbar innovation, effektivt resursutnyttjande, ansvars-

																																																								
2 Se Bilaga 4 för att läsa de övriga hållbarhetsmålen 
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tagande arbetsgivare och engagerade medarbetare samt ansvarsfulla affärer. För samtliga 

strategiska inriktningar finns koncerngemensamma mål samt nyckeltal för uppföljning. 

	

Ett av de tre prioriterade målen är en fossilfri produktion till år 2020 och att alla transporter 

ska vara fossilfria till år 2030. Cirka två tredjedelar av det drivmedel som används idag inom 

Södras eget åkeri är förnybart. Södra arbetar ständigt för att minska användningen av fossila 

bränslen och att optimera transporterna. Idag kommer 71% av de fossila koldioxidutsläppen 

från transporter. Södra utgår även ifrån kretsloppsprincipen för att man ska kunna utnyttja 

resurserna på ett effektivt sätt och därmed minska miljöpåverkan, reducera kostnader och 

bidra till Södras konkurrenskraft. Ett annat hållbarhetsmål är att Södras el- och värme-

användning ska minska till år 2025 med 10% från år 2015. 	

	

Det andra prioriterade målet är att skogstillväxten ska öka med mer än 20% från år 2015 till år 

2050 på alla medlemsfastigheter från år 2015. Allt beror på hur effektivt och hållbart de 

sköter skogarna. Detta mål ska uppnås genom kunskap och teknikutveckling samt bättre 

plantor och metoder. 	

	

Det tredje prioriterade hållbarhetsmålet är en nollvision för arbetsskador som innebär att 

Södra vill minska arbetsskadefrekvensen med 15% per år till år 2020. År 2015 redovisade de 

en arbetsskadefrekvens på 13%. Det finns även ett annat mål som inte är koncern-

övergripande, men som handlar om att Södras sjukfrånvaro ska ligga på högst 3% till år 2020. 

I deras hållbarhetsredovisning skriver de att deras sjukfrånvaro är låg och i dagsläget ligger på 

3,7%. I slutet av år 2015 redovisade Södra att 19% av de anställda på Södra var kvinnor och  

20% av chefspositionerna i Södra tillhör en kvinna. Södra har som mål att nå andelen 30% 

kvinnor i verksamheten till år 2020.	

	

Förutom hållbarhetsfrågor har även Södra interna riktlinjer som tillsammans med externa 

regler sätter ramarna för verksamheten. De har bland annat en uppförandekod som 

sammanfattar de värderingar och riktlinjer för hur medarbetare representerar Södra. Södras 

leverantörskod riktar sig istället mot Södras leverantörer och avser bland annat arbetsvillkor, 

affärsprinciper, mänskliga rättigheter och miljö. Leverantörskoden gäller inte endast de 

leverantörer som Södra har tecknat avtal med, utan även underleverantörer som har anlitats av 
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leverantörer. Även detta ingår i de 15 hållbarhetsmålen, att leverantörskoden ska ingå i alla 

avtal senast år 2017.	
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5. Empiri	

 
I denna del presenteras en sammanställning av respondenternas svar och en överblick av 

enkäternas resultat.	

	

5.1 Intervjuer med hållbarhetsansvariga	
Eva Gustafsson började arbeta på Södra 2012 och arbetar där idag som miljö- och 

energisamordnare på hållbarhetsstaben. Hon arbetar med koncernövergripande frågor 

gällande miljö, energi och hållbarhet inom alla affärsområden och är även med vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Hennes tidigare erfarenheter inom hållbarhet har 

varit mer av teknisk natur, då hon bland annat arbetat som projektledare med energifrågor. 

Kristina Altner arbetar som hållbarhetssamordnare på hållbarhetsstaben och har varit på Södra 

sedan 2008. Hon började på inköpsavdelningen, där hon bland annat jobbat som projektledare 

och strategisk inköpare. Hennes tidigare erfarenheter kring hållbarhet kommer från hennes 

utbildning samt arbetet på Södras inköpsavdelning. Altner är statsvetare i grunden och har 

även en kandidat i mänskliga rättigheter. Hon berättar att det var runt den tiden då hon 

studerade som hållbarhetsdiskussionen började ta fart.	

	

Kommunikationskanaler på Södra	

Södras hållbarhetsarbete kommuniceras ut i verksamhetens gemensamma intranät. Det brukar 

även hållas chefsträffar två gånger om året, där chefer får information som sedan 

vidarebefordras ner i organisationen. De berättar att de strävar för att varje organisation ska 

kommunicera hållbarhetsarbetet. Södra har dessutom en tidning för anställda och i den 

tidningen skriver de också om hållbarhetsarbetet. Sedan finns mycket information på Södras 

hemsida. Dessa är de huvudsakliga kommunikationsvägarna som Södra har, men man kan 

också läsa års- och hållbarhetsredovisningen som kommer ut en gång per år. Det är genom 

dessa kommunikationskanaler som medarbetare kan se att Södra arbetar med hållbarhet. 

Hållbarhetsstaben har en stor betydelse i Södras hållbarhetsarbete då de är en viktig del av 

upprättandet av redovisningen. Efter att hållbarhetsstaben har kommunicerat ut redovisningen 

är det till stor del upp till medarbetarna i organisationen att ta till sig den. Altner berättade att 

deras koncernchef och styrelseordförande pratar mycket om vikten av hållbarhetsarbetet. De 

pratar om hur viktigt det är att man gemensamt jobbar för att nå dessa mål tillsammans. 
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Slutligen berättade Altner att de vill att medarbetarna ska få information genom olika 

ingångar. Utöver detta är tanken att de anställda ska se hållbarhet i det dagliga arbetet sa 

Gustafsson. Dock var de båda tveksamma över om de riktigt nått fram dit ännu. 	

	

Mål och utmaningar samt dess uppföljning	

Altner berättade att Södra har arbetat med miljö- och energifrågor länge. Det som är 

annorlunda för hela Södra idag är att de har ett hållbarhetsperspektiv, något som inte varit i 

huvudfokus tidigare för verksamheten. Det kortsiktiga målet menar Altner är att nå de 15 

hållbarhetsmålen, men det långsiktiga är, som tidigare nämnts, att inkorporera hållbarhet i den 

vardagliga verksamheten samt ge medlemmarna ett mervärde. De båda menar att det är viktigt 

att hållbarhet ska falla naturligt i alla affärsverksamheter eftersom att detta bidrar till en 

snabbare och effektivare väg till de konkreta målen, då de inom deras arbetsområde endast 

kan samordna och stödja verksamheten. Detta är även något som anses vara en av de största 

utmaningarna för Södra enligt Gustafsson. Att få alla medarbetare i de olika affärsområdena 

att se hållbarhet på samma sätt som man ser på exempelvis lönsamhet och kvalitén i det som 

producerats.	

	

Altner vill gärna se att de anställda känner ägandeskap i organisationen och att de har med sig 

hållbarhet i sin roll. De båda anser att det som är avgörande för om de lyckas är om alla tar till 

sig av hållbarhetsarbetet och aktivt arbetar med det. På så sätt hoppas man att de anställda ska 

få en större förståelse för hållbarhetsarbetet och den kopplingen som finns till verksamheten.	

	

I och med de nya målen kommer även ett nytt tillvägagångssätt för uppföljning av 

hållbarhetsarbetet att fastställas samt att dessa uppföljningar kommer öka i antalet. Ännu en 

anledning till att uppföljningen kommer förbättras är för att de ska börja rapportera enligt 

GRI. Tidigare satte man upp mål för varje affärsområde och dessa följdes senare upp av 

respektive affärsområde. Gustafsson berättade att de länge har utfört en så kallad 

“miljöinventering”. En miljöinventering innebär att hållbarhetsinformation samlas in från 

varje affärsområde i slutet av varje år och denna information publiceras sedan i års- och 

hållbarhetsredovisningen. Detta är också ett sätt att följa upp hållbarhetsarbetet.	

	

Nyligen antog Södra en uppförandekod, mer specifikt började denna att gälla redan år 2015. 

Gustafsson tror att den har tagits emot väl bland de anställda. Den omfattar alltifrån affärsetik 
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till förhållningssätt kring miljö och energi. Denna uppförandekod riktar sig mot de anställda 

och övriga representanter för Södra. Syftet är helt enkelt att de ska ha vetskap om hur de ska 

agera i olika sammanhang. Tidigare har Södra haft diverse policyn och detta är alltså första 

gången som Södra fått en uppförandekod. Efterlevnaden av uppförandekoden kontrolleras 

kontinuerligt av Södras affärsetiska råd.	

	

Altner tror att sådant som har lättast att anammas av de anställda är är sådant som en anställd 

kan påverka själv och som ligger nära ens dagliga verksamhet. Det vill säga frågor som 

exempelvis rör ens anställning och Södra som en attraktiv arbetsplats. Sedan tror hon även att 

frågor om Södras arbete för fossilfrihet är något som de anställda bryr sig om. Altner 

berättade nämligen att det var det målet som väckt mest engagemang efter att det antogs. 

Södra är en mansdominerad verksamhet och därför tror även Altner att frågan om 

jämställdhet också är något som de anställda bryr sig om.	

	

Rapportering enligt GRI	

Södra har inte rapporterat enligt GRI tidigare, men har nu bestämt sig för att göra det. Altner 

säger att Södra har under en tid haft ett behov av att förstärka hållbarhetsarbetet och 

redovisningen. Att redovisa enligt GRI tror hon även kommer att ge dem en konkurrensfördel. 

GRI-ramverket kommer att hjälpa dem att förbättra kommunikationen av deras 

hållbarhetsredovisning, då hon menar att de traditionellt sett har varit dåliga på att berätta vad 

de gör. Det kommer också hjälpa dem genom att deras redovisning kan kvalitetssäkras och 

legitimeras av revisorernas granskning. Ekonomisk hållbarhet fokuserar inte på en 

organisations lönsamhet eller ekonomiska ställning. Enligt Gustafsson kommer det de 

redovisar inom ekonomisk hållbarhet att handla om risker och möjligheter som en följd av 

klimatförändringarna. Det kommer också innefatta hur de dels förbereder sig för 

klimatförändringar, men också de möjligheter som uppstår genom handel med utsläppsrätter 

och elcertifikat. GRI:s riktlinjer är ju bland annat till för att kunna appliceras för alla typer av 

organisationer och detta ser Altner som en utmaning. 

	

Interna samarbeten: miljökommittén och revisorsgruppen	

Södra skriver i sin hållbarhetsredovisning att de arbetar tillsammans med miljökommittén och 

revisorsgruppen med hållbarhetsfrågor. Vidare berättar Gustafsson mer om vad dessa grupper 

fyller för syfte i deras arbete med hållbarhet. I miljökommittén ingår representanter från 
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Södras hållbarhetsstab, men även personer som arbetar med miljöfrågor och exempelvis 

inköpsfrågor ute i den dagliga verksamheten. Alltså är det relativt många som arbetar med 

hållbarhet och miljökommittén är till för att fånga upp dessa personer. Detta vill man dels för 

att få en statusrapportering från de olika områdena, men också för att reda ut frågor samt 

informera om nya standarder. De brukar samlas tre gånger om året där de rapporterar 

händelser som inträffat, hur det har gått med arbetet samt diskuterar mer övergripande frågor.  	

	

Revisorsgruppen består av de personer som arbetar som internrevisorer i verksamheten. De 

fungerar som en internkontroll av arbetet och ser till att Södra når upp till alla certifieringar 

som de har. Gustafsson säger att revisorsgruppen även hjälper dem att hålla kvalité på 

revisionerna och formar dem till ett bra verktyg vid uppföljning. Altner beskriver dessa 

revisorer som viktiga budbärare för hållbarhet. Det är även bra för hållbarhetsstaben att få 

olika synpunkter och observationer från verksamheten. Sammanfattningsvis säger Altner att 

miljökommittén och revisorsgruppen är ett sätt för dem att kommunicera och tydliggöra vad 

som gäller, men också för att fånga upp verksamheten.	

	

Södras arbete med hållbarhet 	

Södra arbetar för ett mer miljömässigt arbetssätt i alla delar av affärsverksamheten säger 

Altner. De nämner några exempel på hur deras arbete präglas av det miljömässiga tänket. 

Exempelvis berättar de båda att den bransch som Södra verkar i är reglerad av bland annat 

Länsstyrelsen och Miljöbalken. För stora delar av verksamheten krävs tillstånd från 

Miljödomstolen eller Länsstyrelsen för att bedriva verksamheten. Altner och Gustafsson 

menar att de alltid strävar efter att nå upp till de krav och villkor som satts upp för deras 

verksamhet. Företaget arbetar även mycket med optimering av transporter samt att 

transporterna sker med förnybart drivmedel. Man arbetar även med avfallshantering. 

Massabruken har egna deponier för processavfall. Enligt Gustafsson försöker de välja 

materialåtervinning framför energiåtervinning. De jobbar mycket med att minska avfalls-

mängderna till externa deponier. Avfallshanteringen brukar även ligga i stort fokus när Södra 

gör sina interna revisioner. Altner berättar att de eftersträvar slutna kretslopp och att det är 

viktigt med kretsloppsmedvetenhet i deras industrier. Hon säger att detta även är kopplat till 

deras lönsamhet, i och med att de återanvänder avfall som kan göras om till energi samt 

återvinner exempelvis kemikalier och försöker minska utsläppen.	
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Södras verksamhet präglas relativt mycket kring skogsbruket. För att uppnå ett hållbart 

skogsbruk erbjuder de sina medlemmar rådgivning i hur de ska sköta skogen. Altner berättar 

att Södra Skog haft en strategi väldigt länge som de har arbetat med för ett mer hållbart 

skogsbruk och för att hjälpa skogsägarna i hur de ska bruka sin skog. De arbetar med att göra 

omfattande skogsbruksplaner som går in på beståndsnivå och bedömer vilket värde de olika 

bestånden har samt hur de ska skötas. Vidare berättar Altner att de även ställer krav på sina 

leverantörer och entreprenörer som arbetar i skogen, att de har kunskap om miljö- och 

hållbarhetsfrågor. De ska veta vad man får och inte får göra samt att de alltid tänker på att 

skona den marken man har.	

	

Det finns även diverse policys och riktlinjer för hur man kan arbeta mer hållbart i skogen. 

Södra arbetar med skogscertifieringar, FSC och PEFC. I dessa ställs krav på miljömässiga, 

ekonomiska och sociala faktorer säger Gustafsson. Certifieringarna är viktiga för Södra, men 

också för Södras kunder säger Altner. En del i att bibehålla en bra kontakt med kunder är att 

tillhandahålla produkternas hållbarhetsdata och hållbarhetsprestanda. Detta anser de båda är 

viktigt då det ökar värdet på affärerna. En stor del av medlemmarna i Södra har 

skogscertifiering. Södras pappersmassa lever dessutom upp till kraven för Svanen och EU-

blomman. På detta sätt kan Södras kunder använda massan till att producera Svanenmärkt 

papper. Vidare berättar Gustafsson att många av deras produkter har spårbarhetscertifiering. 

Med dessa certifieringar kan Södra se till att deras produkter är hållbara. Dessutom säger 

Altner att de har en fördel av att de arbetar med en återvinningsbar och förnybar råvara. 

Försök till optimering av hur deras 

produkter transporteras visar också på att de 

arbetar med produkthanteringens 

hållbarhet. Altner tycker alltså att Södra har 

en konkurrensfördel, i och med att de 

arbetat mycket med miljöfrågor.	
Figur 5: EU-blomman och Svanen-märkning	

	

I dagsläget har fokus legat mycket på miljömässig hållbarhet inom hållbarhetsstaben. Den 

sociala dimensionen drivs mer av HR-avdelningen berättar både Altner och Gustafsson. 

Altners bakgrund ligger som tidigare nämnts i frågor rörande mänskliga rättigheter och hon 

menar att det är viktigt att de synkroniserar med HR-staben och att de tillsammans arbetar 

mot samma mål. Vidare berättar hon att inköpsorganisationen har en viktig del i arbetet med 
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de sociala och ekonomiska effekterna inom hållbarhet. Traditionellt sett har det varit mer 

fokus på den miljömässiga aspekten på Södra, eftersom att det är det som är mest väsentligt 

för deras verksamhet. Dock avvisar hon exempelvis inte det faktum att hälsa och säkerhet är 

viktigt för dem då de trots allt är en industri.	

 

Södras val av leverantörer och hur de arbetar med intressenter 	

2015 upprättades en leverantörskod som styr hur företaget väljer sina leverantörer. Alla 

inköpsorganisationer på Södra utgår från denna leverantörskod. Leverantörskoden kommer att 

läggas till i alla avtal med leverantörerna. Denna kod upprättades av hållbarhetsstaben 

tillsammans med deras inköpsavdelning. Det är alltså Södras inköpsavdelning, Södra Skog 

samt Södra Wood som gör alla inköp och upphandlingar. Därför är det även de som ställer 

krav på att leverantörskoden ska gälla och på så sätt blir det en del av avtalet. Altner menar att 

deras certifieringar, PEFC och FSC, bland annat ställer krav på vart deras virke kommer från. 

Därför måste kontrollerna synkroniseras samt en riskbedömning göras där de väger hur stor 

hållbarhetsrisken är. Beroende på risken regleras vilka aktiviteter som de gör. 	

	

I samband med en väsentlighetsanalys gjordes en omfattande kartläggning av Södras 

intressenter berättar Altner. Med en öppen dialog med interna och externa intressenter kan 

man enligt både Altner och Gustafsson lättare tillgodose intressenternas behov. Gustafsson 

berättade om ett projekt, “Ett hållbart Södra”, där de hade en omfattande dialog med 

intressenterna. Inom ramen för projektet har de 15 hållbarhetsmålen tagits fram. Hon 

berättade att intressenterna har en betydande roll i dels framtagandet av hållbarhetsmålen, 

men också för Södras hållbarhetsarbete. Altner beskrev processen som att de verkligen lyssnat 

på det som är viktigt för intressenterna. 	

	

Södras medlemmar är några av de viktigaste intressenterna i verksamheten berättade de. 

Södras skogliga organisation stödjer medlemmarna i det skogliga arbetet. Det anordnas 

medlemsdagar, skogskvällar och andra aktiviteter berättade Gustafsson. I samband med 

årsmöten brukar alltid representanter från koncernledningen finnas på plats och prata med 

medlemmarna. Altner sa att det finns en tydlig demokratisk organisation bland Södras 

medlemmar. Södras styrelse är exempelvis tillsatt av medlemmarna och deras förtroendevalda 

medlemmar. De medlemmar som är förtroendevalda brukar få en utbildning för att de ska 

känna sig trygga och vara med i utvecklingen av Södra. 	
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Kompetens och personlig utveckling på Södra	

Gustafsson berättade att hon inte är insatt i arbetet kring rekrytering till företaget och har 

därför svårt att svara på frågan om hur Södra upprätthåller en hög kompetens. Även Altner är 

dåligt insatt i rekryteringsprocessen, men gav en förklaring utifrån det hon vet. Ur 

Gustafssons perspektiv som anställd kan hon säga att företaget erbjuder flera möjligheter för 

att utvecklas personligen och Södra uppmuntrar intern rörlighet på företaget. Altner berättade 

att det finns en HR-strategi som är synkroniserad med deras hållbarhetsstrategi. Hon berättade 

att HR-strategin handlar om att Södra har olika utbildningsprogram som de anställda har 

möjlighet att gå på/läsa om. För att främja medarbetarnas utveckling genomförs 

medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare på årsbasis. På dessa samtal jobbar man med 

en utvecklingsplan, där man exempelvis går igenom vad personen ska göra framåt och vilka 

utbildningar som de bör gå eller kan få gå på. Altner ansåg att det är viktigt att man fångar 

upp den anställde redan i medarbetarsamtalet. Det vill säga att man hjälper denne att 

utvecklas utefter sina egna premisser, men också utefter sin roll. 	

	

Södra som en jämställd och hälsosam arbetsplats	

Södra har länge varit en ganska mansdominerad arbetsplats. Ett av de 15 hållbarhetsmålen är 

just att öka andelen kvinnor i verksamheten. Just nu arbetar de med en kartläggning av 

jämställdhetsarbete som till våren kommer falla ut i en handlingsplan.	

	

De anställda på Södra erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård, sjukvårdsförsäkring med 

mera berättade Gustafsson och Altner. Arbetsmiljöarbetet är något som prioriteras inom varje 

affärsområde sa Gustafsson. “Säkerheten först” brukar det pratas om, i och med att vissa 

arbetar i ett område som är särskilt utsatt för skador. Altner berättade att detta är väldigt 

viktigt för dem och att det därav är ett av de tre koncernövergripande målen nollvision för 

arbetsskador.  Sedan berättade hon även att man länge har arbetat med just den hårda miljön, 

att man inte ska skada sig i arbetet, men att den psykosociala arbetsmiljön inte har varit i lika 

stort fokus. Gustafsson trodde dock att detta kommer förändras och att man kommer lägga ett 

större fokus på den psykosociala hälsan.	

	

Avslutningsvis tillade Altner att man ska vara ödmjuk mot förändringen inom hållbarhet och 

inte ta alltför stora steg i arbetet. Istället bör man låta det mogna fram samt att förändringen 

bör ske i rätt tid. Södra är mitt uppe i ett förändringsarbete och deras arbetssätt har varit 
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väldigt fragmenterat, med mycket fokus på miljö. De nya målen kommer att ge dem ett mer 

koncernövergripande fokus på hållbarhet sa Altner och detta kommer kräva ett annorlunda 

tanke- och arbetssätt av hela organisationen.	

	

	

5.2 Intervjuer med anställda	
Förutom intervjuerna med Eva Gustafsson och Kristina Altner på Södras hållbarhetsstab 

gjordes även intervjuer med anställda på övriga avdelningar på Södra. Dessa intervjuer 

innehöll frågor som var riktade till anställda på företaget. Nedan återfinns en tabell över 

samtliga respondenter samt deras befattning och antal år som verksamma.  	

	

Respondent	 Arbetsuppgift	 Antal år i Södra	

Respondent 1	 Logistik, planering, personal	 13 år	

Respondent 2	 Kundservice	 1,5 år	

Respondent 3	 Kundservice, 

kundkommunikation	

16 år	

Respondent 4	 Chef produktionsenhet	 29 år	

Respondent 5	 Kundservice	 31 år	

Respondent 6	 Produktionsplaneringschef	 14 år	

Respondent 7	 Skogsinspektor, rådgivare, 

inköpare	

12 år	

Respondent 8	 Säljare	 12 år	

Respondent 9	 Produktionsledare, 

miljösamordnare	

17 år	

Tabell 1: Respondenter som intervjuades via telefon	
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Kännedom om hållbarhetsarbetet	

De första två frågorna placerar respondenten i företaget, genom frågor gällande deras roll i 

Södra samt hur länge de har jobbat där. Detta är relevant för att se någon koppling mellan 

vilken avdelning de jobbar på, och hur länge de har tjänstgjort, samt deras kännedom om 

hållbarhetsarbetet. I början av intervjun märktes ganska snabbt om personen hade kännedom 

om hållbarhetsarbetet eller inte, då de inledande frågorna gällde mål och strategier med 

hållbarhetsarbetet samt vilken kännedom de har personligen. Respondent 1 hade jobbat på 

Södra i 13 år, och hade lite kännedom om Södras hållbarhetsarbete. Den lilla kunskap som 

fanns hade respondenten fått genom personliga kontakter på Södras hållbarhetsavdelning. 

Respondenten tyckte dock det var svårt att svara på hur man märker av att Södra arbetar med 

hållbarhet och att de inte heller hade tydliga mål. Respondenten visste heller inte hur Södra 

arbetar för att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Likaså respondent 5 hade jobbat på 

Södra en längre tid, närmare bestämt 31 år. Denna respondent var också ganska fåordig när 

det gällde hållbarhetsarbetet och vetskapen om denna. 	

	

Respondent 2 hade endast jobbat på Södra i ett och ett halvt år, men hade generellt mer 

kunskap om hållbarhetsarbete och Södras mål. Respondenten hade mer kännedom om 

hållbarhetsarbetet och var även mer medveten om arbetet runt omkring sig och kände att den 

ständigt förbättras. Respondent 3 hade, liksom respondent 1, jobbat på Södra en längre tid 

men hade till skillnad från respondent 1 en större kännedom. Den hade bland annat kännedom 

om leverantörs- och uppförandekoderna samt naturvårdspolicys på företaget. Respondent 4 

har också jobbat inom Södra i en längre tid och var numera administrativ chef. Dennes 

kännedom var också i den högre graden och hade även vetskap om mer specifika handlingar i 

hållbarhetsarbetet, exempelvis att man strävar efter att implementera fossilfritt bränsle. 

Respondent 7 jobbade på Södra Skog och hade därmed en annorlunda infallsvinkel på hur 

Södra arbetar med hållbarhet. De får kontinuerliga uppdateringar om hållbarhetsarbetet och 

dess mål och det var även så respondenten fick reda på informationen. Respondenten märkte 

även av hållbarhetsarbetet på ett annat sätt då Södra Skog använder skogen som en råvara och 

därmed försöker hushålla med den så gott det går. Respondent 8 jobbade som säljare på Södra 

och var inte så insatt i Södras hållbarhetsarbete, varken den strategiska biten eller målen. 

Respondenten berättade dock att för varje träd som Södra avverkar planterar man tre nya. 

Respondent 6 hade jobbat på Södra i 14 år och var ganska medveten om Södras policys kring 

hållbarhet. Denna information framkom även här genom intranät, men även genom 

utbildningar via nätet. Samma respondent tillade även att man märker av att Södra arbetar 
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med hållbarhet genom de visioner som finns i arbetet. Respondent 9 jobbade som 

miljösamordnare och var därmed mer insatt i Södras hållbarhetsarbete och hade i stora drag 

mer kunskap. 	

	

Vid frågan om de visste vad hållbarhet innebär svarade de flesta att det innebär att hushålla 

med resurser, tänka på miljön samt att sopsortera. Många tryckte även på vikten i att ta hand 

om de råvaror som Södra använder sig av. En respondent angav även miljö på arbetsplatsen 

och en annan angav ordet kretslopp när de tänkte på hållbarhet. 	

	

Mål och strategier i hållbarhetsarbetet	

De flesta respondenter ansåg att Södra är öppna med sina problem och utmaningar. Endast ett 

fåtal angav att de inte hade någon åsikt eller att de inte visste något alls om ämnet. De 

respondenter som hade kännedom tillkännagav också att de tros veta om alla problem och 

utmaningar, men att det även kan finnas problem i det dolda som inte kommer fram av 

ledningen. Detta skulle de i sådana fall självklart inte veta om. De flesta upplevde även att 

Södra arbetar för att försöka förbättra sitt hållbarhetsarbete. Respondent 7 nämnde exempelvis 

personalpolitik, jämställdhet och klimatsmarta bilar som några exempel på förbättringar. 

Respondent 6 nämnde att en stor utmaning i utvecklingen av hållbarhetsarbetet är att få ut 

arbetet i verkligheten. Respondent 9 förklarade att det fanns en innovationsavdelning som 

arbetar mycket med att ta fram nya saker att jobba med. 	

	

Flertalet respondenter angav att Södra hade tydliga mål med sitt hållbarhetsarbete, men desto 

fler medgav att de inte hade vetskap om handlingsplanen för att nå dessa mål. En del 

respondenter märkte av målsättningen på arbetsplatsen i praktiken, medan andra hade läst om 

målen på intranätet eller hemsidan. Trots att många inte hade kännedom om de strategier som 

fanns för att nå dessa mål meddelade många att de förmodligen visste vart de kunde hitta dem 

ifall de skulle vilja. Respondent 6 angav att målen för Södra känns tydliga, men att 

handlingsplanen för att nå dit inte är lika tydlig. Samma respondent nämnde även fossilfria 

fordon som ett konkret mål för år 2020. Respondent 9 tyckte att Södra har tydliga mål i sitt 

hållbarhetsarbete och nämnde att det finns 15 mål som ska vara uppnådda till år 2020. 

Respondenten hade dock, liksom de andra respondenterna, inte så stor kännedom om 

handlingsplanen för att nå dessa mål. 	
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Implementering av hållbarhet	

Vid frågan om de tänker på hållbarhet i sitt dagliga arbete var det många av respondenterna 

som nämnde transporterna, exempelvis att se till att de är fyllda för att minska miljöpåverkan. 

De tänkte även på avfallshantering och att försöka begränsa sig vid utskrift av papper under 

sin vardag på arbetet. En del medgav att de kanske inte alltid tänkte på att det var just 

hållbarhet de sysslade med när de avfallshanterar och så vidare, men var ändå medvetna om 

vikten i att göra det. Respondent 3 nämnde även merförsäljning som ett sätt att fylla bilarna, 

så att transporterna ska utnyttja sin maximala kapacitet. Det var även några av respondenterna 

som nämnde att de tänker på arbetsmiljön i sitt vardagliga arbete. Respondent 4, som även var 

chef, meddelade att den tänker på Södras värdegrund “värdeskapanade relationer och 

långsiktigt agerande” i sitt vardagliga arbete och försöker styra sättet de jobbar utefter det. 

Detta var även en av de riktlinjer på arbetsplatsen som kom fram, men även arbetet med att 

byta bränslet på Södras truckar till fossilfritt. Respondent 7 angav att hållbarhet är en naturlig 

del i dennes arbete och att man därför kanske inte tänker på att man jobbar med det. 

Respondent 8 svarade att den inte alls tänker på hållbarhet i sitt dagliga arbete. Respondent 6 

nämnde att man tänker på att utforma effektiva arbetssätt för medarbetare för att minska 

stress. Respondent 9, som även var miljösamordnare, tänkte av den anledningen mycket på 

hållbarhet i sitt vardagliga arbete. Det handlade exempelvis om avfallshantering, både farligt 

och vanligt avfall, och att restprodukter tas om hand på ett effektivt sätt. 	

	

De flesta respondenter var inte medvetna om några speciella riktlinjer för just deras 

arbetsplats, men angav samma arbetssätt för gruppen som på individnivå. En del kände till att 

det fanns några sorts riktlinjer, dock inga de kunde sätta fingret på exakt. Vissa respondenter 

tog även här upp att man dagligen tänker på att optimera lastbilarna när de går iväg till kunder 

för att minska utsläppen. Respondent 6 svarade att det finns vissa rutiner kring arbetssätt men 

att de i dagsläget behövs slipas på. Respondent 9 angav att man har gemensamma miljömål 

som man jobbar efter, där man bland annat tänker på energi, värme och avfall. 	

	

Samtliga respondenter var medvetna om hur avfall hanteras på arbetsplatsen. Många nämnde 

att de hade en miljöstation och att avfall kontinuerligt hämtas upp. Källsortering och 

papperssortering framkom också, samt att de använder överblivet papper, spån och flis för att 

göra egen energi i industrilokalerna. Respondent 4 angav även att de har en avfallsplan för 

miljöfarligt avfall. Respondent 6 angav att de har stora containrar där avfall sorteras i. 

Respondent 9 svarade att de för några år sedan gjorde ett stort jobb med att strukturera upp 
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avfallshanteringen genom att göra egna skyltar för vart avfallen ska kastas. De hade även 

införskaffat i en komprimator för plast, vilket gör att de istället för att köra 20 lass per år med 

plast så tömmer de istället komprimatorn ett par gånger på ett och ett halvt år. 	

	

Kunder och andra intressenter	

När det gäller kontakt med kunder angav flertalet av respondenterna att de hade en 

kontinuerlig kontakt med kunder, men att det är försäljningsdelen av företaget som har hand 

om kunder specifikt. Många meddelade vikten i att ha en god relation med kunder samt med 

olika delar på företaget för att kunna erbjuda kunden bästa lösningen. Även de respondenter 

som arbetade på kundservice hade självklart mycket kontakt med kunder, både via mail och 

telefon. Det görs även kundbesök ute hos kunden för att få en bättre kontakt. Respondent 3 sa 

att det är viktigt att ha goda kunskaper om Södras produkter för att kunna erbjuda kunden det 

bästa möjliga, samt att hålla en god kvalitet på produkterna. Det är även viktigt att 

transporterna kommer i tid till kunden. De respondenter som arbetar på produktions-

avdelningen har inte personligen så mycket kontakt med kunder, men påpekar även att de kan 

göra sitt genom att leverera högkvalitativa varor som sedan når kunden. Respondent 7, som 

jobbade på Södra Skog, angav att den har kunder på båda sidor. Dels medlemmen och 

skogsägaren i Södra och sedan sågverk och massabruk på andra sidan. Det gäller att ha en bra 

kontakt med båda sidor och att bilda en långsiktighet mellan dem. Respondent 8 jobbade som 

säljare och pratar därmed med kunder i telefon dagligen, samt att de kör utbildningar för 

kunder. 	

	

Kontakt med medlemmar har främst Södra Skog och de respondenter som inte arbetade med 

medlemmar visste därför inte så mycket om dem heller. De som inte hade så stor kännedom 

om Södras medlemmar angav att de ibland kan få samtal gällande detta, och att de då försöker 

besvara de frågor som går alternativt vidarebefordra samtalet till en mer kunnig person. Ett 

undantag var en respondent som vid sidan av arbetet även var skogsägare. Den personen 

visste en del om Södras medlemmar då denne själv var en medlem. Respondenten nämnde 

bland annat markskoningsgaranti, vilket innebär att man försöker skona marken genom att 

inte köra när det är blött, som en fördel för medlemmar. En av respondenterna jobbade även 

på Södra Skog och tillade att medlemmarna är otroligt viktiga för företaget och relationerna 

mellan kunder, leverantörer, medlemmar och intressenter är viktiga att bibehålla goda. En 

intressent till produktionsanläggningarna är olika tillsynsmyndigheter, vilket är viktigt att 

hålla en bra kontakt med. Även respondent 6 nämnde att de försöker bibehålla en bra kontakt 
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med kommunen och liknande intressenter. Övriga intressenter till Södra stöter de inte alltid på 

i sitt dagliga arbete, men en respondent påpekade vikten i att alltid vara en god representant 

för Södra. Respondent 8 nämnde även att vissa på säljavdelningen brukar vara ute på möten 

med medlemmar för att prata om marknaden och framtida rapporter. De attendar även olika 

mässor där de träffar medlemmar. Respondent 9 angav att de, liksom med kunder, försöker 

hålla en bra kontakt med medlemmar och intressenter. Den berättade vidare att det är viktigt 

att leva upp till det de har lovat eftersom de är certifierade. De har även revisioner, interna 

varje år samt externa vartannat år. Även denna respondent nämnde kommunen som en viktig 

intressent. 	

	

Arbetsvillkor och hälsa	

Hälsa och välmående främjas främst genom en så kallad friskvårdspeng som alla anställda får, 

något de kan använda till gym, massage eller annan träning. Respondenterna var även 

medvetna om att det finns specialistvård att ta del av om man skulle behöva det. Det görs 

även kontinuerliga hälsovårdsundersökningar. Respondent 3 berättade att det tas mycket 

drogtester i och med att många jobbar med farliga maskiner. Om någon skulle ha problem 

upptäcks detta ganska snabbt och de kan få hjälp. Respondent 3 önskade även att Södra jobbar 

mer med stressrelaterade frågor. Vissa av respondenterna kände att detta låg mer på HR-

avdelningen, men att de självklart visste om att friskvårdsbidrag och liknande fanns. 

Respondent 4 nämnde den fruktkorg som kontoret får som en bidragande faktor till hälsa på 

arbetsplatsen. Respondent 6 berättade att tillbud görs och olyckor rapporteras så att liknande 

händelser inte kan inträffa i framtiden. Respondent 9 nämnde skyddsronder och skydds-

kommittéer som ett sätt att öka välmåendet på arbetsplatsen.	

	

Frågan om vilka metoder som fanns för att bidra till en mer jämställd arbetsplats var för en 

del svår att svara på. Vissa respondenter kände att de som anställda inte var så insatt i den 

frågan, utan att det mer var en fråga för cheferna. En del av respondenterna berättade om en 

nyanställd på Södra som endast jobbar med jämställdhetsfrågor. Hon hade nyligen varit på 

besök på vissa avdelningar för att lära sig mer om Södra och dess organisation. Respondent 2 

svarade även att arbetsplatsen känns jämställd på alla sätt. Många av respondenterna påtalade 

att sågverksbranschen länge har varit en mansdominerad och konservativ bransch då många 

tror att det krävs tunga lyft, trots att det idag finns maskiner till det mesta. De tyckte dock att 

det har blivit en stor skillnad de senaste åren tack vare att många nya kvinnor har anställts. 

Ytterligare en anledning till att fler kvinnor finns på arbetsplatsen idag är för att fler kvinnor 
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söker sig till detta företag och bransch. Respondent 3 sa att Södra i så stor mån det går 

försöker anställa personer med funktionsnedsättningar. Respondent 4 nämnde att Södra redan 

i jobbsökningsfasen försöker göra sina annonser så neutrala som möjligt för att de ska rikta 

sig till alla. Vissa av respondenterna påtalade att man helt enkelt anställer den som är bäst 

lämpad för posten och någon annan direkt metod verkar inte praktiseras. 	

	

Utvecklingsmöjligheter på företaget var enligt samtliga respondenter goda. Då Södra är en 

stor koncern finns det bra chanser att utvecklas. Respondenterna nämnde interna och externa 

utbildningar som exempel på utvecklingsmöjligheter. Det finns även goda möjligheter att 

klättra på karriärstegen om man så skulle vilja. Man har även möjlighet att komma med 

förslag till utveckling. Två av respondenterna nämnde att man kan gå kurser i språk och 

träkunskap som en chans att utvecklas. En av respondenterna nämnde ytterligare kurser i 

hjärt- och lungräddning och krishantering samt Södras egna ledarskapsutbildningar.	

	

Fortsatt kunskap om hållbarhet	

En del av respondenterna hade ingen vetskap vart man kunde vända sig om man ville få reda 

på mer kunskap eller dela med sig av information kring hållbarhet. Vissa trodde att det inte 

fanns någon intern avdelning att vända sig till angående denna fråga. De flesta respondenter 

hänvisade till deras intranät och förklarade att man där kunde få all den nödvändiga 

information man behövde. Endast ett fåtal respondenter visste att det fanns en intern 

hållbarhetsstab som dagligen jobbar med denna fråga. Respondent 9 berättade att de en gång i 

månaden tar upp frågor gällande hållbarhet på ledningsgruppsmötet och att de aktivt jobbar 

med dessa utmaningar. Respondenten talade även om att det ges ut en tidning varje vecka där 

man uppdaterar om aktuella händelser. 	

	

De allra flesta respondenter fick upp intresset för hållbarhet och medgav att de gärna skulle 

vilja ha mer information kring hållbarhet och arbetet kring det. Några av respondenterna 

angav att de speciellt skulle vilja ha mer information kring hållbarhetsarbetet om det gällde 

förändring eller nyheter på deras avdelning. Vissa av respondenterna trodde att de kunde få 

den information de behövde via intranätet. Endast en respondent påtalade att den redan hade 

all information som behövdes och därför inte var intresserad av mer. 	
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5.3 Enkätresultat	
Kännedom om hållbarhetsarbetet	

För att ta del av enkätsvaren och diagrammen, vänligen se Bilaga 5. Av dessa hade cirka 

hälften jobbat på Södra i tio år eller mer. En femtedel av respondenterna hade jobbat på Södra 

i två år eller mindre. I övrigt fördelade sig respondenterna jämt över åren 2-10. Cirka 45% av 

respondenterna hade fått information om Södras hållbarhetsarbete genom Södras intranät eller 

hemsida, varav en femtedel hade fått informationen via en chef. 16% av de svarande hade fått 

informationen från Södras hållbarhetsstab. I denna fråga fanns även ett fritextssvar inlagt ifall 

respondenten kryssade i “Övrigt”. Någon angav att den fått reda på informationen genom en 

kombination av hemsida, intranät och chef. Vissa tillade att de fått information genom 

chefsmöten eller att de deltagit i arbetet med hållbarhetsredovisningen. En del fick reda på 

hållbarhetsarbetet genom kollegor. Endast en respondent svarade att den inte hade någon 

kännedom alls, och antydde att detta beror på dålig information.	

	

40% av respondenterna angav att de märker av hållbarhetsarbetet mycket, medan 22% endast 

märker av hållbarhetsarbetet lite. 32% var ganska neutrala och angav att de märker av 

hållbarhetsarbetet varken mycket eller lite.	

	

Kännedom om hållbarhetsmål	

Kännedomen om Södras hållbarhetsmål var relativt spridd. Cirka 36% av respondenterna 

hade stor kännedom om Södras hållbarhetsmål och 9% hade mycket stor kännedom. 30% av 

respondenterna angav att de hade liten eller mycket liten kännedom om Södras 

hållbarhetsmål. Trots att 36% angav att de hade stor kännedom om Södras hållbarhetsmål var 

det endast en fjärdedel som angav att de hade stor kännedom om handlingsplanen för att nå 

målen. Enbart en respondent angav att den hade mycket stor kännedom om Södras 

hållbarhetsarbete, till skillnad från att en tiondel fastställde att de har mycket liten kännedom 

om handlingsplanerna. Mer än hälften meddelade att de hade liten, eller varken stor eller liten, 

kännedom om Södras handlingsplaner.	
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Tabell 2: Hur stor kännedom har du om Södras hållbarhetsmål?	

	

Över 85% av respondenterna utmärkte att de tyckte att Södras hållbarhetsarbete är viktigt 

eller mycket viktigt för dem som medarbetare. Enbart tre respondenter angav att 

hållbarhetsarbetet var mindre viktigt för dem som medarbetare. När det gällde uppfyllning av 

förväntningar var det en tiondel som inte kunde svara på denna och angav “Vet ej”. 45% av 

respondenterna svarade att hållbarhetsarbetet når upp till deras förväntningar i stor eller 

mycket stor utsträckning. En tiondel angav att förväntningarna uppfylldes i en liten 

utsträckning och resterande förhöll sig neutrala. 	

	

	
Tabell 3: Hur viktigt är Södras hållbarhetsarbete för dig som medarbetare?	
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Implementering av Södras hållbarhetsarbete	

Nedan kommer 23 kategorier i Södras hållbarhetsredovisning tas upp. Respondenterna har fått 

ange hur Södra arbetar med de olika områdena och har fått ranka varje kategori utefter 

svarsalternativen Mycket dåligt, Dåligt, Varken bra eller dåligt, Bra, Mycket bra eller Vet ej.	

	

Miljöaspekter	

Nästan 77% angav att Södras användande av energi var bra eller mycket bra. 7% fastställde 

att Södras energianvändning dålig eller mycket dålig. När det gällde den biologiska 

mångfalden uppgav 75% av respondenterna att den var bra eller mycket bra. Endast 3% angav 

att den var dålig eller mycket dålig. Hela 88% svarade att Södras arbete med ett hållbart 

skogsbruk var bra eller mycket bra. Där var det endast två respondenter som angav att detta 

arbete klassas som dåligt eller mycket dåligt. 	

	

Södras hantering av utsläpp till luft angav nästan hälften att den var bra, och en femtedel 

angav att den var mycket bra. 13% av respondenterna hade ingen kännedom om denna fråga. 

Fyra av tio svarade att Södras materialanvändning var bra. En tiondel angav att material- 

användningen var dålig medan en annan tiondel angav att den var mycket bra. Över hälften av 

respondenterna uppgav att Södras vattenanvändning var bra eller mycket bra. En femtedel 

hade ingen åsikt om Södras vattenanvändning. Även utsläpp till mark och vatten meddelade 

över hälften av respondenterna att Södra sköter bra eller mycket bra. Dock angav en femtedel 

att de inte visste vad de tyckte om denna fråga. 7% svarade att ansvaret för utsläpp till mark 

och vatten var dålig eller mycket dålig.	

	

Cirka 43% meddelade att avfallet hanteras bra på Södra, medan 13% meddelade att 

avfallshanteringen var dålig eller mycket dålig. Över 60% av respondenterna angav att Södras 

påverkan på miljön i värdekedjan är bra eller mycket bra. Cirka 14% visste inte vad de skulle 

svara på den frågan. Angående miljöpåverkan från transporter angav 37% av respondenterna 

att denna var bra, medan 18% meddelade att denna var dålig eller mycket dålig. En tredjedel 

av respondenterna uppgav att transporterna varken var bra eller dåliga. Vid frågan om hur 

dialoger sköts med intressenter i värdekedjan angav hela 38,8% att de inte visste vad de skulle 

svara. 40% angav dock att dialogen var bra eller mycket bra med intressenter. 	
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“Jag upplever att Södra gör många bra miljö- och klimatrelaterade saker men man är 

dålig på att kommunicera detta. Vi skulle ganska kraftfullt kunna profilera oss som ett 

klimatsmart företag mot medlemmar, anställda och eftermarknad. Få får den första 

tanken “ett klimatsmart företag” när man hör namnet Södra. Det skulle Södra kunna 

åstadkomma!” 	

- Kommentar från en respondent 

	

	

Arbetsförhållanden	

Sju av tio uppgav att anställningsförhållanden och villkor på Södra är bra eller mycket bra. 

Två av respondenterna markerade att anställningsförhållandena var mycket dåliga och 

ytterligare sju respondenter angav att förhållandena var dåliga. 63% av respondenterna 

uppgav att chanser till utbildning och kompetensutveckling var bra eller mycket bra på Södra. 

14% uppgav att utbildningsmöjligheterna var dåliga eller mycket dåliga. Mer än hälften av 

respondenterna utmärkte att hanteringen om mångfald och jämställdhet på Södra är bra eller 

mycket bra. Dock angav en femtedel att jämställdheten var dålig eller mycket dålig på Södra. 

Diskrimineringsfrågor angav fyra av tio att de behandlades bra, medan 33% angav att 

hanteringen av diskrimineringsfrågor varken var bra eller dåligt. Nästan 75% uppgav att hälsa 

och säkerhet i arbetet hanteras bra eller mycket bra. Cirka en tiondel ansåg dock att hälsa och 

säkerhet hanteras dåligt eller mycket dåligt. 	

	
Tabell 4: Mångfald och jämställdhet	
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Leverantörer, kunder och produkter	

Vid frågan av påverkan på människor i leverantörskedjan uppgav en fjärdedel att de inte hade 

någon vetskap om detta. 28% angav att påverkan varken var bra eller dålig, medan cirka 40% 

angav att Södra har en bra påverkan på människor i leverantörskedjan. Även vid frågan om 

barnarbete angav 25% att de inte hade någon vetskap om detta ämne. 68% meddelade att 

hanteringen av barnarbete var bra eller mycket bra. Likaså ämnet om unga arbetare bedömde 

hälften av respondenterna vara något som Södra sköter bra, medan 16% uppgav att det 

hanterades mycket bra. Fem av respondenterna angav att hanteringen av denna fråga var dålig 

eller mycket dålig. 	

	

Märkning av produkter och tjänster uppgav en tredjedel vara bra, medan 26% angav att den 

varken var bra eller dålig. Mer än en femtedel av respondenterna visste inte vad de skulle 

svara på denna fråga. Hur lagar och regler efterlevs i värdekedjan fick mestadels positiva 

åsikter. Utöver det var det 19% som angav att de inte hade någon kunskap om frågan och nio 

respondenter svarade att det varken var bra eller dåligt. Cirka 70% av respondenterna 

meddelade att Södra hanterade korruptions- och konkurrensfrågor bra eller mycket bra. 18% 

visste inte hur de skulle förhålla sig till denna fråga. Hälften av respondenterna uppgav att 

Södra hanterar klimatrisker bra och endast två respondenter medgav att Södra hanterar 

klimatrisker dåligt. 	

	

Förbättring och information om hållbarhetsarbete	

Utifrån respondenternas kännedom om Södra idag angav 44% att de gör ett bra arbete med att 

förbättra sitt hållbarhetsarbete, medan 31% svarade att de gör ett mycket bra arbete med att 

förbättra hållbarhetsarbetet. Endast en respondent uppgav att förbättringsarbetet var dåligt. 

66% skulle sannolikt eller mycket sannolikt rekommendera Södras arbete med hållbarhet till 

andra företag eller organisationer. Sex respondenter angav att det var osannolikt eller mindre 

sannolikt att de skulle rekommendera Södras hållbarhetsarbete. 	

	

61% uppgav att de vill få mer information om företagets hållbarhetsarbete och dess innebörd. 

Dock angav nästan 46% att de inte fått ett ökat intresse av denna typ av arbete. 27% uppgav 

att de inte skulle vilja få mer information om hållbarhet, medan resterande inte visste. 
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Slutligen angav cirka 40% att de har fått ett ökat intresse kring hållbarhet efter att de deltagit i 

denna studie. 	
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6. Analys	

	
En grundlig analys kommer att göras utifrån studiens teorier. Teorierna kopplas till det 

insamlade empirirmaterialet och ger läsaren en spännande guidning genom Södras 

hållbarhetsarbete och dess utmaningar.	

	
	

6.1 Hållbarhetsredovisning	
Enligt Lennartsson (2016) ska en hållbarhetsredovisning innehålla frågor rörande miljö, 

personal, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av 

korruption. När man redovisar enligt TBL ska punkterna Profit, People och Planet tas med 

(Willard, 2012), vilket liknar den guidning som hållbarhetsredovisningen har.  Gustafsson tog 

upp att det traditionellt sett har det varit mer fokus på det miljömässiga hållbarhetsarbetet. 

Även respondenterna angav att Södra jobbar mycket med miljömässig hållbarhet, trots att det 

fanns vissa faktorer som de kunde jobbat mer med. Miljömässig hållbarhet, eller ekologisk 

hållbarhet som det också kan uttryckas som, innebär att företag aktivt försöker minska 

verksamhetens avtryck på miljön och hålla den nivå som främjar en hållbar framtid (Tullberg, 

2016). 	

	

Fagerström et al. (2016) beskriver den finansiella hållbarheten som att ta sitt ekonomiska 

ansvar som företag. Det kan exempelvis innebära att ett positivt resultat även kan ge en 

positiv effekt  på företagets långsiktiga överlevnad. På grund av att Södra har haft fokus på 

miljömässig hållbarhet har de sociala och ekonomiska delarna av hållbarhet inte prioriterats 

lika högt. Anand och Sen (2000) nämner att finansiell hållbarhet även innefattar att man är 

sparsam med de mänskliga och materiella resurser som finns. Södra arbetar aktivt med att ta 

tillvara på resurser och råvaror. Exempelvis planteras nya träd när gamla avverkas för att 

miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Det pågår även mycket arbete med 

avfallshantering.	

	

Social hållbarhet innebär det sociala ansvar som företaget tar, till exempel att ta ställning till 

moraliska och etiska frågor (Lozano, 2008). Både Altner och Gustafsson nämnde att det 

främst är HR-avdelningen som jobbar med frågor gällande sociala förhållanden. Altner sa att 
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de var medvetna om att arbetet med främst den sociala delen av hållbarhetsarbetet har varit 

lägre prioriterad, men att de i framtiden kommer lägga mer tid på den biten genom att 

samarbeta med HR-avdelningen. Altner nämnde att miljö och lönsamhet går lite ihop i och 

med att de har ett kretsloppstänk, vilket bland annat innebär att de återvinner kemikalier och 

använder restprodukter av trä för energiändamål. Social hållbarhet omfattar även de anställdas 

säkerhet, hälsa, utbildning och individuella utveckling (Lozano & Huisingh, 2011). Dessa 

kategorier är något som Södra jobbar mycket med. Altner berättade bland annat om en 

nollvision mot skador på arbetsplatsen samt att annan ohälsa i form av droger följs upp. 

Möjligheten till utbildning är stor på Södra då de bland annat kan genomgå interna och 

externa utbildningar. Utvecklingsmöjligheter nämnde många respondenter som goda, då det 

är en stor koncern med många möjligheter för nya uppdrag och liknande. 	

	

Gustafsson berättade att de som hållbarhetsansvariga inte är så insatta i den sociala delen av 

verksamheten, som exempelvis anställning och personlig utveckling. Dock berättade Altner 

att det finns en HR-strategi som är sammankopplad med hållbarhetsstrategier. Strategin 

handlar bland annat om att Södra erbjuder olika utbildningsprogram som de anställda har 

möjlighet att gå. 	

	

Södras hållbarhetsarbete förändras ständigt och Altner tillade att man ska vara ödmjuk mot 

förändringen som sker och inte ta för stora steg i det arbetet. Man ska istället låta processen 

mogna i sin egen takt och förändringen bör ske i rätt tid. Altner berättade vidare att Södras 

arbetssätt hittills mest har fokuserat på miljö. De nya målen kommer att ge dem ett mer 

övergripande fokus på hela koncernen och det kommer att krävas ett annorlunda tankesätt av 

hela organisationen. 	

	

6.1.1 CSR	

CSR innebär att företaget själva får bestämma vilket ansvar de vill ta hållbarhetsmässigt, där 

de bland annat kan utgå ifrån företagets egen värdegrund för att forma ett passande 

hållbarhetsarbete (Larsson & Ljungdahl, 2008). Södra har en egen värdegrund som många 

medvetet riktar sig efter. Vissa av respondenterna nämnde exempelvis att de tänker på Södras 

värdegrund i sina handlingar i det dagliga arbetet. Trots att det inte är några tydliga riktlinjer 

för hur rapporter enligt CSR ska upprättas så ställer intressenter krav och det är ofta upp till 

dem vad som anses vara ett hållbart företagande. Södra tar stor hänsyn till sina intressenter 
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och mycket fokus ligger på att tillfredsställa dem. Mer om intressenterna återfinns i kapitel 

5.3 Intressentteorin och legitimitetsteorin.	

	

När man upprättar redovisningar enligt CSR finns det två stora fokusområden: intern och 

extern CSR. Det interna synsättet riktar sig mot det som sker inom organisationen medan 

extern CSR riktar sig mot intressenter utanför organisationen. Hur Södra jobbar med intern 

CSR är att de har stort fokus på medarbetare. Som nämnts tidigare är de anställdas hälsa och 

välmående viktigt samt att initiativ till individuellt utvecklande uppmuntras. När det gäller 

extern CSR är leverantörer, kunder och medlemmar i fokus, samt att goda relationer hålls med 

olika myndigheter. 	

	

6.1.2 GRI	
Hållbarhetsredovisningar är idag ganska fria till strukturen och inga tydliga riktlinjer behövs 

följas. Ett av de ramverk som finns är GRI:s riktlinjer och även denna utgår från faktorerna 

ekonomi, miljö och samhälle vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar (Westermark, 

2013). Södra redovisar i dagsläget inte enligt GRI:s riktlinjer och har därför ganska fria tyglar. 

De planerar dock att börja arbeta enligt GRI och denna process är påbörjad. Altner 

argumenterade för GRI enligt följande:	

	

	
“Södra har haft ett behov att stärka sitt hållbarhetsarbete och redovisningen enligt 

GRI hjälper oss i detta genom:	

● Att kommunikationen om vårt hållbarhetsarbete stärks  

● Att hållbarhetsarbetet kvalitetssäkras och legitimeras genom revisorernas 

granskning” 

	
	

Förutom de ovanstående punkterna ser även Altner GRI som en konkurrensfördel gentemot 

deras konkurrenter och ger även en nytta mot andra intressenter. Att redovisa enligt GRI på 

ett effektivt sätt kan dock bli en utmaning menar Altner, då GRI:s riktlinjer är generella och 

ska passa alla typer av verksamheter. I och med att GRI tillåter företagen att själva välja vilka 

indikatorer de vill redovisa, blir det svårt att jämföra hållbarhetsredovisningen med andra 
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företag. Anledningen till detta är för att företagen som inte valt samma indikatorer blir svåra 

är ställa mot Södra, medan de som har samma är lättare att jämföra med. I Södras fall kan en 

jämförelse inte göras över tid just nu, då de inte har upprättat redovisningen enligt GRI innan. 

Det kommer även ställas krav på att Södra följer och förbättrar det de redovisar. Med andra 

ord kan man säga att de måste praktisera det som skrivs i rapporten.	

	

	

6.2 Implementering, kommunikation och WMM	

Implementering	

För att implementeringen ska bli så inkorporerad som Södras hållbarhetsstab vill, behövs 

också engagemang hos de anställda. För att ge de anställda något konkret att arbeta med har 

Södra nyligen bestämt 15 nya hållbarhetsmål för hela verksamheten. Enligt Nilsen (2015) har 

implementeringen tre olika ändamål: 

	

● Förklara och guida processen i ett försök att överföra forskning till praktik. 

● Förstå och förklara vad som influerar implementeringens slutliga resultat. 

● Värdera implementation. 

 

I Södra vill hållbarhetsstaben upprätta riktlinjer och mål till hela organisationen för ett mer 

hållbart arbetssätt. Vid sammanställningen av riktlinjerna och målen vill man också förklara 

vad som ligger till grund för dem. På så sätt hjälper man de anställda att förstå hela kedjan. 

Med en större förståelse för vart riktlinjerna kommer ifrån kan de anställda ha lättare att ta till 

sig dem. Enkäterna samt intervjuerna med medarbetarna ger ett intryck av att kännedomen om 

Södras hållbarhetsmål varierar mycket. 27,6% av respondenterna har liten respektive mycket 

liten kännedom om Södras hållbarhetsarbete. 26,5% har varken stor eller liten kännedom om 

hållbarhetsmålen, medan 45,9% har stor respektive mycket stor kännedom om hållbarhets-

målen. Även bland svaren från respondenterna som gjordes via telefon varierade en del. Vissa 

hade god kännedom om hållbarhet och kunde tydligt förklara vad hållbarhet innebar och hur 

de arbetar med det. De respondenter som dagligen arbetar med skog eller har en befattning 

som rörde hållbarhet hade en större kännedom om hållbarhet än de som arbetar i exempelvis 

kundtjänst. Hur länge respondenterna hade arbetat på Södra var inte någon betydande faktor 

då kännedomen kunde vara liten hos de som arbetat länge samtidigt som den kunde vara stor 

hos de som endast arbetat en kortare period. 	
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Kännedomen om vad handlingsplanen innefattar är ganska låg bland majoriteten av 

respondenterna i telefonintervjuerna och enkäten. Detta kan innebära att syftet till handlings-

planen inte har definierats tydligt nog för att de anställda ska ta till sig av dem. Av 

enkätrespondenterna är det varierat hur pass stor kännedom de har om hållbarhetsmålen. 

Vidare kan detta orsaka att hållbarhetsarbetet inte har blivit inkorporerat i den dagliga 

verksamheten.	

	

Även Tzortzopoulos et al. (2005) skriver om en modell med tre teoretiska vinklar. De talar 

om att en lyckad implementation härleds av en genomtänkt startpunkt och process. En 

startpunkt kan exempelvis vara ett problem eller behov som behöver förbättras. I Södras fall 

är problemet att hållbarhetsarbetet är ännu inte inkorporerat i de anställdas dagliga 

verksamhet till den mån som hållbarhetsstaben eftersträvar. När startpunkten har bestämts 

skriver Tzortzopoulos et al. (2005) att en process fastställs utifrån startpunkten. Södras 15 nya 

hållbarhetsmål är exempel på målet som de ska nå och vägen dit är genom att följa en 

handlingsplan. 	

	

Ett av målen som Södra har är att inom en framtid vara helt fossilfria. Några av 

respondenterna berättade att de i dagsläget jobbar med att byta ut bränslen i olika fordon till 

fossilfritt. Detta sker stegvis och är en av de saker som man dagligen jobbar emot. I 

industrierna används idag energi i form av överbliven flis och spån, vilket innebär att de på 

den fronten redan har tagit till sig det nya målet. Förutom att övergå till fossilfritt bränsle 

jobbar Södra även med andra faktorer för att minska miljöpåverkan. Respondenterna angav 

exempelvis att de ständigt jobbar för att optimera lastbilarna för att minska utsläppen och 

cirka 37% av enkätrespondenterna uppgav att miljöpåverkan från transporterna var bra. I 

övrigt ansåg respondenterna att Södras arbete med miljöutsläpp till både luft och vatten till 

viss del är bra. Dock kommenterade en respondent att arbetet med just fossilfria fordon kan 

bli bättre.	

	

Angående avfallshantering och behandling av råvaror var gensvaret av respondenterna även 

där att Södra behandlade de frågorna bra. De restprodukter som går att återvinna eller 

använda på annat sätt tas tillvara, medan allt annat sorteras grundligt. Samtliga respondenter 

var medvetna om hur avfall hanterades på deras arbetsplats och enkätrespondenterna angav 
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också att materialanvändning och avfallshantering till stora delar var bra. Endast en liten 

minoritet uppgav att hanteringen av avfall, råvaror och material var dåligt. 	

	

De anställdas hälsa och välmående är en viktig beståndsdel i Södras företag. I Södras 

hållbarhetsredovisning skriver de att en av de viktiga frågorna för medarbetarna är just hälsa 

och välmående samt jämställdhet, som tas upp senare i kapitlet. Angående strategier för att få 

ökad hälsa och välmående på arbetsplatsen uppgav respondenterna att de varje år får en 

friskvårdspeng som de kan använda till exempelvis gym eller massage. Gustafsson berättade 

även att de har företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring. De jobbar även mot en nollvision 

mot arbetsskador. Hälften av enkätrespondenterna angav att hälsan och säkerheten är bra på 

arbetsplatsen. Dock finns det lite kvar att jobba med då en del respondenter önskade ett ökat 

fokus på stressrelaterade frågor samt att en respondent angav att hälsan på arbetsplatsen var 

mycket dålig. 	

	

Södra erbjuder diverse olika utbildningar för att de anställda ska kunna utvecklas. 

Utbildningen behöver inte vara direkt kopplad till verksamheten som exempelvis ledarskaps-

utbildningar, utan kan vara allmänt bra att kunna, såsom hjärt- och lungräddning. De har även 

möjlighet att ha medarbetarsamtal med sin chef för att planera sin utveckling på företaget. 

Södra uppmuntrar till intern rörlighet har många av respondenterna sagt i intervjuerna. Dessa 

faktorer bidrar till att de anställda kan, om de vill, ha möjlighet till att klättra på karriärstegen.	

	

Södras inköpsorganisation har redan börjat implementera leverantörskoden för att säkerställa 

att leverantörer följer denna. Ett av målen till år 2017 är att leverantörskoden ska ingå i 

samtliga avtal. Till år 2020 ska Södra även ha gjort en riskbedömning samt en utvärdering av 

de befintliga leverantörerna utifrån de krav som ställs i leverantörskoden. Detta görs också i 

syfte att minimera hållbarhetsrisken. 	

	

Bottom-up-synsättet	

Long och Franklin (2004) beskriver två olika förhållningssätt för implementering. Bottom-up-

synsättet innebär att processen är mer decentraliserat och öppen. I detta synsätt tar man även 

hänsyn till intressenterna vi formandet av riktlinjerna (Franklin, 2001). Södra arbetar och 

värdesätter sina kunder högt. Altner berättade exempelvis att de gjort en omfattande kart-

läggning av deras intressenter och tagit reda på vad de anser är betydelsefullt med hållbarhet. 
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Även Dobele et al. (2014) påpekar vikten i att ha en bra dialog med intressenterna. I 

framtagandet av Södras hållbarhetsmål var dialogen med intressenterna väldigt betydande och 

många av målen fastställdes med hänsyn till deras åsikter. En del av de anställda verkar också 

ha den uppfattningen om att Södras dialog med intressenterna är bra. Södra skriver även att 

deras anställda varit med i framtagandet av hållbarhetsmålen, trots detta har en del av 

respondenterna i denna studie inte tillräckligt stor vetskap om handlingsplanen för att nå 

målen. Altner och Gustafsson vill att medarbetarna ska se hållbarhetsarbetet i det dagliga 

arbetet, men erkänner att de är tveksamma till om det faktiskt är så ännu. Handlingsplanerna 

är dock en byggsten i implementeringsarbetet och är ännu inte framtagna. En anställd 

uttrycker sig på det här viset i enkätundersökningen som kan tyda på att det är mycket som 

sägs, men inte utförs i praktiken och därför väcker missnöje hos de anställda:	

	

	
“Generellt mycket prat men lite handling, i alla fall vad det gäller Södra Skogs 

fältverksamhet”	

- Kommentar från en anställd 

	
	

Top-down-synsättet	

Top-down-synsättet beskrivs som ett mer kontrollerat synsätt. Där tillvägagångssättet präglas 

av byråkrati och besluten kommer från högt upp i organisation (Long & Franklin, 2004; 

Watson, 2014). På Södra kan leverantörskoden ses tillhöra top-down-synsättet. Inköps-

avdelningarna på Södra måste följa denna vid valet av leverantör och även 

underleverantörerna måste följa Södras leverantörskod. I varje avtal måste denna leverantörs-

kod bifogas och detta är alltså ett krav från högre upp i organisationen. En respondent 

berättade även att speciella drogtester utförs på begäran av ledningen på de anställda som 

arbetar med farliga maskiner. Skulle personen i fråga ha något problem fångas denne upp 

redan där och får den hjälp som behövs.	

	

Kommunikation	

Maas et al. (2016) skriver att kommunikation är viktigt för att hålla en hög kvalité på 

redovisningar. Södra kommuniceras ut sin rapport genom intranät, hemsida, medlems-
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tidningar samt via chefsmöten. Information sprids också muntligt via chefer och andra 

medarbetare. Tanken är också att hållbarhet ska kommuniceras ut i det dagliga arbetet. Detta 

bekräftas också av de anställda då nästintill majoriteten har fått kännedom om Södras 

hållbarhetsarbete via intranätet och Södras hemsida. Johansson och Malmsten (2009) skriver 

att chefer är en viktig beståndsdel i att föra fram information till medarbetare, vilket märktes 

av i Södra då en del av respondenterna hade blivit informerade av deras närmsta chef. Det var 

också vanligt att anställda fick information via hållbarhetsstaben. Endast en handfull personer 

hade faktiskt läst i års- och hållbarhetsredovisningen. I övrigt var det bara en person som inte 

hade kännedom om Södras hållbarhetsredovisning, det vill säga att de flesta är medvetna om 

att Södra arbetar aktivt med hållbarhet.	

	

Bourne (2015) skriver att kommunikationen med intressenter är viktig för att förstå deras 

ändamål. När Södras hållbarhetsredovisning upprättas hålls en kommunikation med 

intressenter för att ta tillvara på deras intressen. Även medarbetarna angav att de har en god 

kommunikation med kunder och leverantörer samt att de förstår vikten i en god relation till 

Södras intressenter. 	

	

Att kommunicera om diverse hållbarhetsproblem anses också vara viktigt för att 

rapporteringen ska vara bra. Majoriteten av respondenterna tycker att Södra är öppna med 

problem och utmaningar. Det är dock ett antal respondenter som känner osäkerhet över om de 

faktiskt får ta del av alla problem, då vissa kanske hålls dolda. Andra svagheter som kan 

finnas i kommunikationen kan bero på att en del av målen är så pass nya att de inte hunnit 

kommunicerats ut ännu. Konsekvenser av brister i kommunikation kan leda till att 

information inte når fram till anställda och ger därför en sämre implementering inom dessa 

områden. 	

	

WMM	

Westermark (2014) sammanfattar WMM som det som mäts också blir utfört och därför 

uppmuntras det att göra mätningar. Exempelvis berättar Altner att Södra håller på att göra en 

kartläggning av jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Detta incitament kommer från att Södra, 

som tidigare nämnts, är en väldigt mansdominerad verksamhet. Till våren kommer de ha 

upprättat en handlingsplan för att arbeta för en mer jämställd arbetsplats. En del av 

intervjurespondenterna nämnde att en person blivit anställd för att arbeta med Södras 
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jämställdhetsfrågor. I övrigt angav cirka hälften av enkätrespondenterna att Södra arbetar bra 

med mångfald och jämställdhet. Respondenterna visste dock inte om att det fanns några 

speciella metoder för att bidra till en mer jämställd arbetsplats. Arbetsplatsen har dock blivit 

mer jämställd jämfört med några år tillbaka, vilket kan tyda på att strategierna för att nå 

jämställdhetsmålen delvis har implementerats.  Södra har även gjort en omfattande 

kartläggning av deras intressenter och undersökt vad de tycker är viktigt med hållbarhet, 

sedan har de försökt arbeta för hur de ska tillfredsställa dem. 	

	

Södras verksamhet är beroende av medlemmarnas skog. En av de tre koncernövergripande 

målen som de har är att skogstillväxten ska öka med mer än 20% år 2015 till år 2050 på alla 

medlemsfastigheter. Detta mål ska de uppnå med bättre teknik och kunskap. Södra jobbar 

mycket för ett mer hållbart skogsbruk och detta bekräftas även av samtliga respondenter; med 

undantag för 11% i enkäten som antingen inte visste något, inte hade någon åsikt eller tyckte 

det var dåligt. En respondent som intervjuades berättade även att Södra planterar tre nya träd 

för varje träd som de avverkar.	

	

I dagsläget arbetar inte Södras hållbarhetsstab specifikt med de sociala och ekonomiska 

aspekterna av hållbarhet. Den sociala dimensionen sköts av HR-avdelningen och den 

ekonomiska ser man mest gå hand i hand med miljöfrågorna. I enkätresultatet är de flesta 

nöjda med hur Södra arbetar med den sociala dimensionen. Dock är det några respondenter 

som uttrycker att de gärna hade sett att Södra jobbade mer med den psykosociala biten också, 

exempelvis med stress. 

	

Södra har som mål att el- och värmeanvändning ska minska med 10% till år 2025. Även detta 

är en mätning som enligt WMM kräver uppföljning i praktiken. I dagsläget anser cirka 75% 

av enkätrespondenterna att energianvändningen är bra eller mycket bra. Handlingar för att 

minska energianvändningen idag är exempelvis att stänga av maskinerna under luncher och 

raster för att inte slösa på energi.	

	

	

6.3 Intressentteorin och legitimitetsteorin 
Intressentteorin kan ses som en riktlinje för verksamheten och handlar om att förstå kunder, 

leverantörer och anställda (Parmar et al., 2010). Intressenter är, som likt många företag, 
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viktigt för Södra och deras verksamhet. Franklin (2011) beskriver intressenternas inblandning 

i organisationen som viktig och att deras åsikter är betydelsefulla för att stärka 

organisationens process.  Som tidigare nämnts har Södra gjort en kartläggning av intressenter 

för att finna de viktigaste intressenterna för Södra. Både Altner och Gustafsson uppgav att 

man genom en öppen dialog med intressenterna lättare kan tillgodose deras behov. I projektet 

“Ett hållbart Södra” spelade intressenterna en viktig roll i framtagandet av de 15 

hållbarhetsmålen som ska börja gälla snart. Altner angav att de verkligen har lyssnat noggrant 

på intressenternas önskemål vid utformandet av mål och strategier, och de är därför en mycket 

viktig beståndsdel i Södras hållbarhetsarbete. 	

	

Enligt Donaldsson och Preston (1995) finns tre delar av intressentteorin: deskriptiv, 

instrumental och normativ. Den deskriptiva teorin förklarar hur en organisation uppför sig. 

Södra förklarar deras organisation till medlemmar genom deras hållbarhetsredovisning. 

Därigenom får de en övergripande inblick i Södras hållbarhetsarbete. Den instrumentala 

teorin innebär att riktlinjer etableras för att kunna länka det praktiska arbetet med de 

uppnådda målen. Södra sätter upp riktlinjer för flera av intressenterna, bland annat 

leverantörer, kunder och anställda. Dessa riktlinjer praktiseras i organisationen i ett steg mot 

att uppnå de önskade målen. Slutligen tar normativ teori upp de moraliska grunderna som 

krävs för arbetet med intressenter. Det moraliska arbetet ligger i framkant vid samarbeten med 

intressenter. De tar exempelvis avstånd från barnarbete och medarbetares hälsa och 

välmående främjas genom olika hälsovårdsbidrag. 	

	

Ett exempel på en intressent som är viktig för Södras hållbarhetstänk är leverantörer. Som 

tidigare nämnts har en leverantörskod nyligen upprättats på Södra som styr hur företaget 

väljer sina leverantörer och samtliga inköpsorganisationer på Södra ska utgå ifrån denna 

leverantörskod. Altner berättade att Södras certifieringar, PEFC och FSC, ställer krav på 

miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. De ställer även krav på vart deras virke 

kommer ifrån och att de därmed även måste följa upp och göra riskbedömningar på 

leverantörer. Enligt Donaldsson och Preston (1995) är leverantörer viktiga för företaget 

eftersom de påverkar stimulansen av företagets produktion, och denna produktion påverkar i 

sin tur kunderna. 	

	



	

 66 

Ytterligare ett exempel på en av Södras intressenter är medlemmarna, som är en av de 

viktigaste parterna i verksamheten. Gustafsson uppgav att det anordnas medlemsdagar, 

skogskvällar och andra aktiviteter för att bibehålla en god kontakt med medlemmarna. Altner 

berättar vidare att det finns en tydlig organisation bland medlemmarna som fungerar 

demokratiskt då exempelvis Södras styrelse är tillsatta av medlemmarna. Vissa av 

medlemmarna är även förtroendevalda och är med i utvecklingen av Södra. Utifrån detta 

anses medlemmarna vara en viktig enhet i Södras verksamhet. Ute i organisationen är målet 

att tillgodose medlemmarna med hjälp vid behov och att uppfylla deras önskemål. 	

	

Certifieringarna som Södra har är viktiga för dem, men även viktiga för kunderna. 

Respondenterna av enkäterna angav att lagar och regler följs bra i värdekedjan, vilket är 

viktigt för att behålla kunder. Respondenterna från intervjuerna uppgav att de hade en 

kontinuerlig kontakt med Södras kunder och försökte vårda denna relation efter bästa 

förmåga. Likaså flertalet av respondenterna från enkäterna angav att Södra har en bra kontakt 

med kunder. Denna relation stärks genom exempelvis besök hos kunder, utbildning samt att 

hålla en god kvalitet på produkterna som säljs till kunderna. Respondenterna uppgav även att 

det är viktigt att vårda relationerna mellan kunder och Södras medlemmar.	

	

Sammanfattningsvis kan man säga att alla intressenter spelar en viktig roll i Södras arbete och 

uppförandet av nya riktlinjer. Intressenterna har en stor inverkan på företagets verksamhet och 

relationerna med dessa försöks därför hållas goda. Intressenterna har även förväntningar och 

värderingar på företaget, vilket gör att företaget jobbar mot dessa förväntningar för att klassas 

som legitimt (Deegan et al., 2002). Ett företag klassas som legitimt när de presterar vad som 

förväntas av dem. Exempelvis har Södras medlemmar vissa förväntningar på företaget. Då 

medlemmarna bistår Södra med deras land och skog har de förväntningar tillbaka, exempelvis 

att virket ska behandlas rätt. Dessa förväntningar tas bland annat hand om genom en så kallad 

marksoningsgaranti som en av intervjurespondenterna berättade om. En annan respondent 

meddelade även att Södra hela tiden jobbar för att tillgodose medlemmarnas intressen. 

Certifieringen bidrar även till att tillgodose kunders och leverantörers intressen. Ytterligare 

handlingar man gör för att uppnå medlemmarnas förväntningar är att erbjuda skoglig service. 	

	

Minskade arbetsskador är en förväntan som finns hos de anställda, som är en viktig intressent 

i företaget. Södra försöker visa sig legitima för dem genom att arbeta med de frågor som de 
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anställda tycker är viktigast. En av de frågorna var som sagt arbetsskador, vilket kan ge 

allvarliga konsekvenser då de anställda dagligen jobbar med farliga maskiner. I dagsläget 

följs samtliga skador upp och man utreder hur dessa kan förhindras i framtiden. Altner 

berättade att frågan om arbetsskador är viktigt för dem och att de arbetar för en nollvision mot 

skador på arbetsplatsen. Altner fortsatte att berätta att den psykosociala arbetsmiljön dock inte 

har varit i lika stort fokus. Även några av respondenterna uttryckte sitt missnöje med 

behandlingen av stressrelaterade frågor. Detta blir då en liten brist i företagets försök att 

legitimeras bland de anställda. I de fall där förväntningar inte uppnås uppstår ett 

legitimitetsgap (Deegan et al., 2002), vilket kan vara fallet denna gång. Gustafsson meddelade 

dock att de i framtiden kommer lägga större fokus på den psykosociala hälsan. I övrigt angav 

respondenterna att önskemålen för hälsa och välmående på arbetsplatsen uppnåddes. 	

	

Frågan om jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen påverkar inte riktigt Södras legitimitet 

då de flesta anställda är medvetna om att det är en mansdominerad organisation. Det ligger 

alltså inga speciella förväntningar från de anställda om en mer jämställd arbetsplats, dock 

arbetas det i dagsläget mot en mer jämbördig sådan. 	

	

I vissa fall kan ett företag förlora legitimitet om normer och värderingar skiftar i samhället 

(O’Donovan, 2002). Som i Södras fall kan det innebära att det bränsle som man tidigare 

använt sig av inte längre är etiskt acceptabelt av samhället. Södra jobbar i dagsläget för att 

byta sitt bränsle mot ett mer miljövänligt. En av respondenterna kommenterade bränslet enligt 

följande: 	

	
“Goda intentioner i strategierna men man måste vara konsekvent och visa att man 

menar allvar om man ska bli trovärdig. Att man fortsatt eldar med fossil olja är ett 

exempel på att ekonomiska överväganden går före uppsatta miljömål. När oljepriset 

sjönk lades planerna på att gå över till fossilfritt på hyllan.”	

- Kommentar från anställd 
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Att man fortfarande använder fossila bränslen i vissa anläggningar på Södras avdelningar kan 

tyda på att man inte följer de tänkta strategierna fullt ut. I sådana här fall måste företaget vara 

konsekvent för att anses som legitimt, annars finns risk att det inte blir taget på allvar. Som 

O’Donovan (2002) nämnde innan kan normer och värderingar skifta i samhället. Tidigare, då 

det inte fanns något bättre alternativ, var det mer acceptabelt att använda fossila bränslen i 

industrier. Idag har dock utvecklingen kommit längre och bättre alternativ finns. En 

respondent nämnde att Södra var bra på klimatrelaterade frågor, men att problemet istället låg 

i att kommunicera ut det. 	

	

Milne och Pattern (2002) tar upp två processer för hur ett företag kan legitimeras, där den ena 

är via strategiska beslut och den andra är genom att följa etablerade normer. De strategiska 

besluten kommer från ledningen och ska sedan legitimeras i resten av organisationen. Som ett 

exempel på detta kan leverantörskoden tas upp, vilket är ett beslut från ledningen som styr hur 

inköpare inom Södra väljer leverantörer. Denna leverantörskod var väl omtalad och verkar 

därmed ha legitimerats bra i organisationen. Man skulle egentligen kunna säga att hela Södras 

hållbarhetsredovisning är ett uttalande från ledningen som därefter ska legitimeras av 

medarbetare. I dagsläget verkar inte alla riktlinjer och mål anammats av de anställda, men 

processen för att bli legitim är påbörjad. Hållbarhetsredovisningen grundar sig också i den 

andra processen, som innebär att organisationen följer samhällets förväntningar istället för 

ledningens instruktioner. Hållbarhetsredovisningen upprättas utifrån intressenters 

förväntningar och anpassas därför efter redan grundade principer. 	

	

Södra har interna samarbeten med en miljökommitté och en revisorsgrupp. Södra skriver i sin 

hållbarhetsredovisning att de tillsammans med dessa två arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Miljökommittén jobbar för att få statusuppdateringar från de olika områdena och kunna 

informera om nya standarder. Revisorsgruppen gör internkontroller i verksamheten och ser till 

att Södra når upp till de certifieringar som finns. Dessa grupper bidrar till ett mer legitimt 

företag då de gör interna uppföljningar och ständigt jobbar på att förbättra verksamheten. 	
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7. Diskussion & slutsats	

	
I följande kapitel kommer en avslutande diskussion att föras. Utifrån denna diskussion 

kommer sedan en slutsats att dras och fortsatt forskning kommer att överläggas.	

	

	

Hållbarhetsredovisning är ett koncept som börjar bli mer vanligt bland företag i Sverige. 

Syftet bakom varför ett företag upprättar hållbarhetsredovisningen kan antingen vara att 

företaget vill höja sin verksamhet samt att visa samhället att de tar ansvar för deras påverkan 

och på så sätt legitimera sin verksamhet. Hållbarhetsredovisningen kan även upprättas till 

följd av den lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning, som börjar gälla 2017 för större 

bolag. Andra skäl till att upprätta hållbarhetsredovisningar är för att tillfredsställa intressenter. 

Hållbarhet och CSR kan ses som två diffusa termer och detta bekräftades när de anställda 

endast tänkte på miljön när de hörde ordet hållbarhet.	

	

Kännedomen varierade märkbart beroende på vilken befattning respondenten hade samt hur 

länge den hade jobbat på Södra. Självklart hade hållbarhetsstaben stor kännedom om 

hållbarhetsarbetet och dess mål då de dagligen arbetar med det. En intervju gjordes också med 

en miljösamordnare på Södra och den respondenten hade också i viss mån mer kännedom om 

hållbarhet än vissa andra. Intervjuerna som gjordes skedde främst med personer som hade 

jobbat under en längre tid på Södra och de hade därmed generellt sett mer kännedom. Även 

enkätsvaren visade på en relativt stor kännedom. Trots att de flesta angav att de visste att 

Södra arbetar med hållbarhet var det dock en del som inte kände till Södras mål och 

handlingsplaner. Hur stor kännedomen är hos de anställda kan bero på kvalitén på 

kommunikationen. Om hållbarhet inte har kommunicerats ut tillräckligt bra i organisationen 

kan kännedomen bli bristfällig. Det kan även bero på att de anställda helt enkelt inte är 

intresserade av att ta del av informationen. Ytterligare en faktor till en lägre kännedom kan 

vara att implementeringsarbetet fortfarande är relativt nytt då målen beslutades år 2016.	

	

Södra nämner i sin hållbarhetsredovisning att de arbetar för jämställdhet och mångfald inom 

organisationen. Detta kan även bekräftas genom dels att antalet anställda ökade från 2014 till 

2015, men andelen kvinnor var fortfarande densamma. En del av respondenterna bekräftade 
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även det förbättrade jämställdhetsarbetet då de berättade om att en person blivit anställd just 

för att arbeta med jämställdhetsfrågan. Alltså stämmer det som sägs i hållbarhets-

redovisningen med det som faktiskt görs i verkligheten. Till hållbarhetsstabens försvar är de 

medvetna om att arbetet med den sociala och ekonomiska dimensionen inte har bearbetats 

tillräckligt mycket. Det sociala ansvaret har legat på HR-avdelningen och ekonomiska frågor 

har mest varit relaterat till de miljömässiga aspekterna.	

	

Förutom den sociala delen av hållbarhet utgörs Södras hållbarhetsredovisning till stor del av 

den miljömässiga biten. De skriver mycket om hur de ska värna om skogens resurser och ta 

hand om råvarorna på bästa sätt. De vill även sträva mot att bli mer klimatsmarta. I dagsläget 

märks det av genom att de planterar nya träd och ständigt tänker på avfallshantering när de 

arbetar. Arbetet har även satts igång med att byta ut bränslet i fordonen. Då Södra är en 

industri gör de fortfarande stora avtryck på miljön och arbetet måste ständigt utvecklas och 

förbättras för att ligga i framkant. Studiens svar pekade på att Södra gör ett bra arbete med 

miljöpåverkan, men en del svarade att vissa delar kunde förbättras. 	

	

I vilken utsträckning är då de anställda medvetna om företagets hållbarhetsarbete? Utifrån 

ovanstående diskussion dras slutsatser att Södras medarbetare har ganska stor kännedom om 

Södras hållbarhetsarbete tack vare att det kommuniceras ut mycket via olika kanaler. 

Medarbetarna har dock inte kännedom om samtliga områden inom hållbarhetsarbetet, vilket 

kan bero på vilken avdelning de jobbar på och vilken befattning de har. Kännedomen om 

hållbarhet kan även bero på attityden de anställda har mot hållbarhet, då en del kan tycka att 

det är ganska oviktigt medan andra vill lägga mer tid på hållbarhetsfrågor. Graden av 

kännedomen kan också bero på hur väl hållbarhet har kommunicerats ut i organisationen. Då 

mycket information om hållbarhet finns i deras kanaler görs inlärning mycket på eget initiativ 

för de som är intresserade. 	

	

Hur förmås företag implementera hållbarhet i verksamheten? När det gäller implementering 

dras slutsatsen att hållbarhetsarbetet implementeras olika beroende på avdelning, 

arbetsuppgifter och hållbarhetskategori. En del avdelningar kan ha tydligare riktlinjer som de 

följer för att främja ett mer hållbart arbetssätt och vissa befattningar inom Södra kräver mer 

kunskap om hållbarhet än andra. Eftersom Södras produkter främst består av trävaror är 
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skogen en viktig faktor för dem, vilket gör att det ligger stort ansvar på de som arbetar med 

den skogliga verksamheten.	

	

	

7.1 Förslag till fortsatt forskning	
Utifrån den studie vi har gjort anser vi att det skulle vara intressant att exempelvis göra denna 

undersökning under en längre period. Detta hade kunnat ge en mer ingående inblick i hur 

hållbarhetsarbetet fungerar genom att studera varje hållbarhetsdimension mer på djupet. I och 

med att Södra numera ska utforma sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s ramverk, kan en 

studie göras på om det finns någon skillnad i hur hållbarhetsarbetet lades upp innan GRI och 

sedan efter GRI. Över tiden kan det även vara intressant att undersöka hur GRI har bidragit 

eller inte bidragit till att hållbarhetsarbetet har förbättrats/försämrats, strukturerats och 

självklart hur det implementerats. 	

	

Vi valde att endast göra denna studie på Södra och därför var det svårt att göra någon typ av 

jämförelse med andra företag. Det hade därför varit intressant om man gjorde en studie där 

man jämförde två eller fler företag. En sådan undersökning hade kunnat ta fram respektive 

företags styrkor samt svagheter och ställt dem mot varandra. Dessutom kan se hur långt 

företagen har kommit i hållbarhetsredovisningen. Man kan exempelvis göra denna jämförelse 

med företag i samma bransch för att se konkurrenskraften mellan dem.  
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Bilagor	

	

Bilaga 1: Intervjuguide till person på hållbarhetsavdelningen	
	

Personliga frågor:	

● Vilken roll har du på företaget? 

● Hur länge har du jobbat på företaget? 

● Vad har du för tidigare erfarenheter av hållbarhet? 

	

Allmänna frågor:	

● Vilka är de största utmaningarna i arbetet med hållbarhet?  

● Vilka faktorer är avgörande för att Södra ska lyckas med hållbarhetsarbetet? 

● Vad har ni för mål med ert hållbarhetsarbete? 

	

Frågor kring implementering av hållbarhetsarbetet:	

● Hur kommuniceras era mål och strategier i organisationen? 

● Har ni någon internkontroll/uppföljning av era hållbarhetsfrågor? 

● På vilket sätt kan medarbetarna se att ni arbetar med hållbarhet? 

● Vilka hållbarhetsregler har lättast att legitimeras av de anställda? 

● Om en medarbetare har kunskap/är intresserad av hållbarhet, vet de vart man kan 

vända sig för att ta del av hållbarhetsarbetet? 

● I er hållbarhetsrapport skriver ni om att hållbarhetsarbetet är i samarbete med 

milkjökommitén och revisionsgruppen. Kan ni utveckla vad de fyller för syfte? 

 

Frågor kring praktisk tillämpning	

● Hur arbetar Södra  

o på ett miljömässigt sätt?  

o för ett mer hållbart skogsbruk?  

o med hantering av avfall i verksamheten? 

o med att kontrollera produkters och produkthanteringens hållbarhet? 

 



	

 

o vid val av leverantörer och samarbetspartners? 

o för att bibehålla en bra kundkontakt?  

o för att tillfredsställa intressenter?  

o för att bibehålla en bra kontakt med medlemmar och intressenter? 

 

o för att upprätthålla en hög kompetens på företaget?  

o för att främja medarbetares utveckling?  

o för en mer jämställd arbetsplats? 

o för att främja en hälsosam arbetsplats? 

 

● Slutlig kommentar? 

	

Kompletterande fråga som ställdes via mail till Eva:	

- Hur mycket arbetar ni med ekonomisk och social hållbarhet? 

 

Kompletterande fråga som ställdes via mail till båda: 

- Varför har ni valt att redovisa enligt GRI? Fördelar/nackdelar? 

	

  



	

 

Bilaga 2: Intervjuguide till medarbetare på Södra	
 	

Hej!	

 	

Vi är två studenter från Södertörns högskola som skriver vår C-uppsats med inriktning 

hållbarhetsredovisning. I vår uppsats gör vi en fallstudie på Södra, där vi undersöker 

implementeringen av hållbarhetsarbete i er verksamhet. Vad är då hållbarhet? De flesta 

tänker nog på miljöfrågor, men det innefattar även social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet. Exempel på hållbarhetsfrågor kan vara personalfrågor, behandling av skog, 

barnarbete, avfallshantering och jämställdhet.	

 	

Personliga frågor:	

Vad är din roll i Södra?	

Hur länge har du jobbat på Södra?	

 	

Vi ska först gå igenom en del frågor gällande din vetskap om Södras hållbarhetsarbete 

generellt.	

 	

1. Vad tänker du när du tänker hållbarhet?	

 	

2. Känner du till att Södra arbetar med hållbarhet? Hur fick du i så fall reda på det?	

●      Om inte, varför har du då ingen kännedom?	

 	

3. På vilket sätt märker du att Södra arbetar med hållbarhet?	

●   Anser du att Södra är öppna om sina problem och utmaningar?	

 	

4. Upplever du att Södra har tydliga mål i hållbarhetsarbetet?	

●      Är du medveten om handlingsplanen för att nå dessa mål?	

	

5. Utifrån vad du känner till om Södra idag, hur upplever du att Södra arbetar för att utveckla 

och förbättra sitt hållbarhetsarbete?	

 	



	

 

Vi ska nu ställa några frågor angående implementeringen av Södras hållbarhetsarbete. 

Närmare bestämt hur du märker av det i praktiken.	

	

6. Tänker du på hållbarhet i ditt vardagliga arbete?	

 	

7. Har ni på er avdelning några gemensamma riktlinjer för att främja ett hållbart arbetssätt?	

 	

8. Hur hanteras avfall på din arbetsplats?	

 	

9. Hur arbetar ni för att bibehålla en bra kontakt med kunder?	

 	

I Södras hållbarhetsrapport skriver de att de främsta intressenterna är kunder, 

ägare/medlemmar, medarbetare, samarbetspartners och aktörer i samhället.	

10. Hur arbetar ni för att bibehålla en bra kontakt med medlemmar och intressenter?	

 	

11. Hur främjas hälsa och välmående på din arbetsplats?	

 	

Södra har en ambition att rekrytera medarbetare med olika bakgrund, erfarenhet och kultur.	

12. Vilka metoder finns för att bidra till en mer jämställd arbetsplats?	

	

13. Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig som anställd?	

 	

Slutliga frågor	

 	

14. Vet du som medarbetare var du kan vända dig för att dela med dig av kunskap/intressen 

kring hållbarhet?	

 	

15. Skulle du vilja få mer information om hållbarhetsarbete och vad det innebär?	

	

 	

Tack för din medverkan!	

	

	



	

 

Bilaga 3: Intervjuguide till enkäter	
 	

Implementering av Södras hållbarhetsarbete – en enkätstudie på Södras medarbetare	

	

Hej,	

	

Södras hållbarhetsstab har blivit kontaktade av två studenter som skriver kandidatuppsats 

inom redovisning vid Södertörns högskola, Josefine Johansson och Aniqa Bari. Uppsatsen 

kommer handla om hur väl Södras hållbarhetsarbete genomsyrar verksamheten. Arbetet utförs 

genom enkäter och intervjuer. Vi på Södras hållbarhetsstab tycker att detta är ett bra initiativ 

och ett bra sätt för oss att få förståelse för synen på Södras hållbarhetsarbete bland Södras 

medarbetare. Vi hoppas att ni har tid och möjlighet att fylla i denna korta enkät senast 9 

december. Svaren kommer behandlas anonymt. 	

	

Tack på förhand! 	

Roine Morin, hållbarhetschef.	

	

 	

1. Hur länge har du arbetat på Södra?	

0-2 år	

3-4 år	

5-6 år	

7-8 år	

9-10 år	

10 år eller mer	

 	

2. Hur fick du kännedom om Södras hållbarhetsarbete?	

Chef	

Intranät/sodra.com	

Södras års och hållbarhetsredovisning	

Hållbarhetsstaben	

Har ej kännedom om hållbarhetsarbetet	

Annat (fritextsvar)	



	

 

 	

Om ”Har ej kännedom om hållbarhetsarbetet” markeras kommer en fritextfråga upp om 

varför de inte har kännedom.	

 	

3. Hur mycket märker du av Södras hållbarhetsarbete?	

Lite	

Varken mycket eller lite	

Mycket	

Vet ej	

 	

4. Hur stor kännedom har du om Södras hållbarhetsmål?	

Mycket liten	

Liten	

Varken stor eller liten	

Stor	

Mycket stor	

Vet ej	

 	

5. Hur stor kännedom har du om Södras handlingsplaner för att nå dessa mål?	

Mycket liten	

Liten	

Varken stor eller liten	

Stor	

Mycket stor	

Vet ej	

 	

6. Hur viktigt är Södras hållbarhetsarbete för dig som medarbetare?	

Oviktigt	

Mindre viktigt	

Varken viktigt eller oviktigt	

Viktigt	

Mycket viktigt	

 	



	

 

7. I vilken utsträckning uppfyller Södras nuvarande hållbarhetsarbete dina 

förväntningar som medarbetare?	

Mycket liten utsträckning	

Liten utsträckning	

Varken stor eller liten utsträckning	

Stor utsträckning	

Mycket stor utsträckning	

Vet ej	

 	

8. Hur upplever du Södras ansvar och arbete i följande hållbarhetsfrågor?	

Svara med alternativen Mycket dåligt – Dåligt – Varken bra eller dåligt – Bra – Mycket bra – 

Vet ej	

 	

● Energianvändning 

● Biologisk mångfald 

● Hållbart skogsbruk 

● Utsläpp till luft 

●  Materialanvändning 

● Vattenanvändning 

●  Utsläpp till mark och vatten 

● Avfallshantering och återvinning 

● Påverkan på miljön i värdekedjan 

● Miljöpåverkan från transporter 

●  Dialog med intressenter i värdekedjan 

● Anställningsförhållanden och villkor 

●  Utbildning och kompetensutveckling 

● Mångfald och jämställdhet 

● Diskrimineringsfrågor 

● Hälsa och säkerhet i arbetet 

● Påverkan på människor i leverantörskedjan 

● Barnarbete 

●  Unga anställda 

● Märkning av produkter och tjänster 

●  Lag-  och regelefterlevnad i värdekedjan 



	

 

● Korruptions- och konkurrensfrågor 

● Hantering av klimatrisker 

Chans till övriga kommentarer	

 	

9. Utifrån vad du känner till om Södra idag, hur upplever du att Södra arbetar för att 

utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete?	

Mycket dåligt	

Dåligt	

Varken bra eller dåligt	

Bra	

Mycket bra	

Vet ej	

 	

10. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Södras arbete med hållbar 

utveckling som ett positivt exempel till andra företag och organisationer?	

Osannolikt	

Mindre sannolikt	

Varken sannolikt eller osannolikt	

Sannolikt	

Mycket sannolikt	

Vet ej	

 	

11. Skulle du vilja få mer information om företagets hållbarhetsarbete och vad det 

innebär?	

Ja	

Nej	

Vet ej	

 	

12. Har du, efter denna enkätstudie, fått ökat intresse för hållbarhetsarbete?	

Ja	

Nej	

Vet ej	

	



	

 

Nedan finns ett utdrag från enkäten för att se dess upplägg och layout.	

	

	

	 	



	

 

Bilaga 4: Södras 15 hållbarhetsmål	
 

1. Södras produktion är fossilfri senast år 2020 och Södras transporter är fossilfria år 2030.* 

2. Den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter är år 2050 20% högre än 2015.* 

3. Södra avverkar inom rekommenderad, hållbar avverkningsnivå. 

4. År  2020 har hänsynen vid slutavverkningar utförda av Södra uppnått nivån 95% godkänt. 

5. År 2020 har arealen utförda naturvårdande skötselåtgärder av Södra uppnått nivån 3000 

ha/år. 

6. Södra har kommersialiserat 3-4 produkter med bättre hållbarhetsprestanda än dagens 

alternativ år 2020. 

7. Södras el- och värmeanvändning har minskat med minst 10% till 2025, från 2015 års nivå. 

8. Södras årliga elproduktion överstiger elanvändningen. 

9. Södras sjukfrånvaro är högst 3% år 2020. 

10. Södra har en nollvision för arbetsskador och arbetsskadefrekvensen minskar med 15% per 

år till 2020.* 

11. Minst 30% av Södras medarbetare är kvinnor år 2020. 

12. Minst 85% av medarbetarna rekommenderar Södra som arbetsgivare år 2020. 

13. Leverantörskoden ingår i Södras samtliga leverantörsavtal senast år 2017. 

14. Samtliga leverantörer med leverantörsavtal med Södra riskbedöms och prioriterade 

leverantörer utvärderas enligt kraven i Södras leverantörskod 2020. 

15. Södra tar hänsyn till hållbarhetsrelaterade kriterier vid investeringar och affärer år 2020.	

 

*Koncernövergripande hållbarhetsmål	

Målen är hämtade från Södras egna hemsida.	

Källa: 

Södra- Styrande hållbarhetsmål på Södra.	

<https://www.sodra.com/sv/om-sodra/pressrum/pressmeddelanden/2293071/ > Hämtad 2017-

01-03	

	 	



	

 

Bilaga 5: Enkätsvar 
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Övriga kommentarer: 
Antal Värde 

1 Södra borde erbjuda tjänstebilar som är miljöklassade till anställda samt 
laddning av elfordon med egenproducerad Grön el. 

1 Goda intentioner i strategierna men man måste vara konsekvent och visa att 
man menar allvar om man ska bli trovärdig. Att man fortsatt eldar med fossil 
olja är ett exempel på att ekonomiska överväganden går före uppsatta 
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miljömål. När oljepriset sjönk lades planerna på att gå över till fossilfritt på 
hyllan. 

1 Jag upplever att Södra gör många bra miljö och klimatrelaterade saker men 
man är dålig på att kommunicera detta . Vi skulle ganska kraftfullt kunna 
profilera oss som ett klimatsmart företag mot medlemmar, anställda och 
eftermarknad. Få får den första tanken "ett klimatsmart företag" när man hör 
namnet Södra. Det skulle Södra kunna åstadkomma!   
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