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Sammanfattning
I dagens samhälle tas miljöfrågor allt oftare upp i den allmänna och politiska debatten och ett 

aktivt miljöarbete är något som i allt högre grad krävs av företag från bland annat 

myndigheter och miljöorganisationer. Stålindustrin är inget undantag och får därför ofta kritik 

för att de åtgärder som vidtas inte är tillräckliga.

Inom stålindustrin genomför företag ofta investeringar för att minska sin miljöpåverkan 

trots att avkastning på det investerade kapitalet uteblir. Den institutionella organisationsteorin 

förklarar dessa handlingar som direkta konsekvenser av likriktning. Det fenomen som 

studeras i studien är spridningen av miljömedvetenhet eftersom denna anses ligga till grund 

för investeringarna i miljöåtgärder inom den svenska stålindustrin. Formatet för studien är en 

fallstudie där den empiriska datainsamlingen skett genom tryckt material och intervjuer.

Det kan konstateras att det studerade företagets miljöarbete påverkas i stor utsträckning 

av andra aktörer inom det organisatoriska fält som företaget tillhör. Inverkan på det studerade 

företagets miljöarbete och således spridningen av miljömedvetenhet varierar mycket mellan 

olika aktörer. Det är framförallt aktören politiker och myndigheter som genom tvingande 

mekanismer styr företagets miljöarbete. Beroende på rådande situation kan dock även 

influenserna från övriga aktörer påverka företagets miljöarbete och spridningen av 

miljömedvetenhet.
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Abstract
In society today environmental issues more often appear on both the public and the political 

agenda and an active environmental awareness is increasingly often demanded from 

companies by regulative authorities and environmental organisations. The steel industry is no 

exception and therefore receives criticism that they do not undertake the necessary actions to 

prevent further pollution.

Companies within the steel industry often invest in different measures to reduce their 

environmental impact although it seldom generates a profit. Institutional theory explains these 

actions as direct consequences of conformity. The phenomenon of interest is the spread of 

environmental awareness because it is considered to be the reason behind investments in 

environmental impact reduction within the Swedish steel industry. The study is preformed as 

a case study where the empirical data is collected through written sources and interviews.

It is established that the environmental work of the focal company is largely affected by the 

other actors within the organizational field of interest. Among these actors the level of impact 

on the focal company’s environmental work and therefore also the spreading of 

environmental awareness varies a lot. Politicians and government authorities are the actor 

which first and foremost through coercive actions affects the environmental work in the 

studied company. Although, depending on the situation at hand the other actors can also play 

very important parts in affecting the studied company and the spread of environmental 

awareness.
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1. Miljön och stålindustrin

Miljöfrågornas förekomst och betydelse i den dagliga debatten har under de senaste 

decennierna ökat markant. Detta blev särskilt tydligt år 1992 då FN höll en världskonferens i 

Rio de Janeiro med fokus på miljöfrågor vid vilken bland annat Klimat- och 

Riokonventionerna samt Agenda 21 antogsi. Ett ständigt ökande antal rapporter som utförligt 

beskriver de problem som mänsklighetens nuvarande sätt att hantera sin omvärld medför 

bidrar också till att belysa den rådande problematiken. Intresset hos allmänheten, regeringar 

och andra organisationer att arbeta för ett mer hållbart förhållningssätt till vår miljö ökar 

också i snabb takt. Den växande medvetenheten och intresset är inget som passerat den 

privata sektorn obemärkt, även här har de insett behovet och i många fall också möjligheterna 

med ett effektivt miljöarbete. För att öka sina chanser att överleva i den allt hårdare 

konkurrensen, från exempelvis Asien, måste företagen agera för att minska sin miljöpåverkan 

och arbeta för en hållbar utveckling. 

Inom företagssfären får den tunga verkstadsindustrin inte sällan agera syndabock när det 

gäller utsläpp och miljöförstöring. Stora förbättringar har skett under de senaste decennierna 

men samtidigt finns det väldigt mycket kvar att göra om nuvarande och kommande 

generationer ska ha möjlighet att leva i ett samhälle där trenden har vänt och vi går mot en 

renare miljö. I Sverige har, med anledning av detta, de viktigaste miljöfrågorna sammanfattats 

i 16 miljömål, det har även beslutats att dessa skall uppnås inom bestämda tidsramar. Det 

huvudsakliga intresset inriktas här mot områdena mark, luft, vatten, byggd miljö samt växt- 

och djurliv.

Miljöfrågor är sammanfattningsvis mycket aktuella och relevanta då 

samhällsutvecklingen för närvarande är allt annat än hållbar i ett långsiktigt perspektiv. De är 

dessutom alltid intressanta av den enkla anledningen att miljöfrågor på ett konkret sätt 

påverkar vår livskvalitet. Att intresset för miljöfrågor dessutom ökat i alla delar av samhället 

de senaste åren gör det högst relevant att i en uppsats undersöka detta ämnesområde. 

Stålindustrin inget undantag vad gäller bidrag till negativa miljöeffekter genom utsläpp till 

vatten, luft och mark vilket gör det spännande att titta på miljöarbetet och miljömedvetenhet 

inom denna sektor.

i Agenda 21 drar upp riktlinjer för arbetet med att motverka miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati; Riokonventionen syftar till 
bevarande och hållbart utnyttjande av den biologiska mångfalden; Klimatkonventionen har syftet att stabilisera halterna av växthusgaser i 
atmosfären.
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1.1. Problemformulering

De resurser som används i, och de restprodukter som uppstår som ett resultat av 

tillverkningsprocesser inom stålindustrin kan delas upp i två relativt intuitiva kategorier. Den 

första kategorin består av de resurser där minskad förbrukning, och återvunna restprodukter, 

kan resultera i ekonomisk vinst eller åtminstone en besparing. Den andra kategorin består av 

de resurser och restprodukter som inte kan reduceras eller återvinnas på ett ekonomiskt 

fördelaktigt sätt utan där det endast innebär en kostnad för företaget att minska sina utsläpp. 

Dessa grupper är givetvis i regel föränderliga då nya tekniker att ta hand om avfall och 

restprodukter ständigt utvecklas samt att avgifter, skatter och andra styrmedel plötsligt kan 

institueras.

Trots att det alltså inte är ekonomiskt fördelaktigt att investera i emissionsreducerande 

åtgärder förekommer denna typ av investeringar hos olika företag. Det för studien aktuella 

företaget Outokumpu Stainless AB i Avesta (hädanefter OSAB) följer också mönstret i detta 

hänseende. Det blir följaktligen intressant att fråga sig hur det kommer sig att företag är 

beredda att genomföra investeringar i miljöförbättrande åtgärder som inte kommer att 

resultera i någon direkt avkastning på det investerade kapitalet.

Den föreliggande studien bygger på två grundläggande antaganden varav det första är 

inriktat på företagets inre aktivitet. Det andra inriktar sig mot de yttre aktiviteterna. Det första 

antagandet är att (i) ett företags agerande baseras på rationellt beslutsfattande samt att (ii) 

maximal avkastning är det huvudsakliga syftet med företagets verksamhet. Det andra 

antagandet är att den ökande graden av miljömedvetenhet i samhället påverkar industriella 

företag och därmed också deras agerande.

1.2. Syfte

Utifrån ovan presenterade antaganden görs en ansats att belysa de bakomliggande orsakerna 

till det tillsynes irrationella beteende företag uppvisar vid investeringar i miljöåtgärder ur 

kategori två som beskrivits tidigare.

1.3. Frågeställningar

För att nå klarhet i frågan om varför företag genomför olönsamma investeringar måste det 

först och främst klargöras hur aktörerna inom den aktuella industrin interagerar med varandra 

utifrån det studerade företagets perspektiv vilket leder till studiens första frågeställning:
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1. Hur ser spridningen av miljömedvetenhet inom den svenska stålindustrin ut från 

Outokumpu Stainless AB perspektiv?

När detta tydliggjorts återstår att undersöka hur spridningen av det studerade fenomenet 

genom interaktioner mellan branschens aktörer påverkar det aktuella företagets arbete och 

agerande, därav följer studiens andra frågeställning:

2. Hur påverkar spridningen av miljömedvetenhet Outokumpu Stainless AB:s miljöarbete?

1.4. Avgränsning

Det för studien fokala företaget är Outokumpu Stainless AB och mer specifikt deras 

anläggning i Avesta. Den bransch som således är av intresse för studien är den svenska 

stålindustrin. Det fenomen som studeras är spridning av miljömedvetenhet inom branschen 

och dess påverkan på företagets miljöarbete.

1.5. Begreppsdefinitioner

Enligt Nationalencyklopedins definition har ordet organisation två betydelser av vilken den 

andra, mer allmänna definitionen, är ”… ett företags eller en förvaltnings uppläggning av 

verksamhet…” (Nationalencyklopedin (i), 2008). Enligt förutnämnda verk är definitionen av 

en aktör ”… en person alternativt institution som agerar, handlar.” (Nationalencyklopedin 

(ii), 2008). DiMaggio och Powell (1983, s. 148) väljer att beskriva det organisatoriska fältet 

som bestående av organisationer ”By organizational field we mean those organizations 

that…”. Av två anledningar kommer detta inte vara fallet i denna uppsats utan 

organisationerna kommer att refereras till som aktörer. För det första resulterar det i en i vissa 

fall missvisande och i många fall svårbegripligt språkbruk att konsekvent benämna deltagarna 

i det organisatoriska fältet som organisationer. För det andra underlättas förståelsen om ordet 

aktörer, vilket ger en antydan om interaktion, handling och rörelse, används istället för att 

använda ordet organisationer, som är relativt platt och intetsägande.

Med begreppet miljömedvetenhet menas i denna uppsats viljan och engagemanget hos 

en aktör att arbeta för hållbar utveckling. Det vill säga att aktören är medveten om hur miljön 

påverkas av de egna aktiviteterna och att aktören också arbetar aktivt för att minimera 

framförallt sin egna, men även andra aktörers miljöpåverkan. En aktörs miljöarbete anses vara 

direkt korrelerat med dess miljömedvetenhet. Ett aktivt och utbrett miljöarbete hos en aktör 

anses således vara ett tecken på en underliggande miljömedvetenhet.
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2. Organisationen som studieobjekt

För att studera spridningen av miljömedvetenheten inom den svenska stålindustrin och dess 

effekter på det fokala företaget krävs en teoretisk bakgrund som gör anspråk på att förklara en 

rad samhälleliga fenomen. De fenomen som är av intresse är agerandet hos organisationer i 

interaktion med andra organisationer samt likriktning hos aktörer inom ett område med 

avseende på ett specifikt fenomen, i motsats till någon annan reaktion tillexempel 

diversifiering.

Organisationsteori i stort kan sammanfattas som studier inriktade mot att beskriva, 

förklara och förändra den mängd av organisationer (institutioner) människor frivilligt eller 

ofrivilligt delar in sig i. Den nyinstitutionella organisationsteorin beskriver hur organisationer 

interagerar och således influerar varandras beteende i strävan mot att skapa legitimitet hos den 

egna organisationen och i förlängningen att bidra till dess överlevnad. Inom den 

nyinstitutionella organisationsteorin angrips alltså just de fenomen av intresse, genom 

exempelvis regler och normer, som åsyftas ovan. 

2.1. Institutionell organisationsteori

DiMaggio och Powell (1983, s. 147) menar att organisationer som agerar inom samma 

etablerade område går mot homogenitet ”… organizational fields provide a context in which 

individual efforts to deal rationally with uncertainty and constraint often lead […] to 

homogeneity in structure, culture, and output”. De menar att strategier som fungerar väl för 

enskilda organisationer inte nödvändigtvis måste vara bra för andra men genom den 

legitimitet en strategi får på grund av att den används av flera aktörer inom ett organisatoriskt 

fält blir resultatet att fler aktörer använder sig av samma strategi. Detta leder i sin tur till att 

homogeniteten hos aktörerna inom det organisatoriska fältet ökar. Aktörerna i ett 

organisatoriskt fält agerar och tar ställning till den omgivning som skapas genom andra 

aktörers reaktioner på den befintliga omgivningen som i sin tur har skapats av aktörers 

tidigare ageranden. Detta beteende benämns och förklaras av begreppet isomorfism som alltså 

kan beskrivas som den process under vilken en organisations struktur kommer att likna en 

annan organisations struktur på grund av imitation eller oberoende utveckling under samma 

yttre förutsättningar (DiMaggio och Powell, 1983).

Det finns enligt DiMaggio och Powell (1983) tre mekanismer genom vilka institutionell 

isomorfisk förändring sker, tvingande (Coercive)-, normativa- (Normative) och imitations 
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(Mimetic) mekanismer. Tvingande mekanismer är ett resultat av formella och informella krav 

på en aktör från andra aktörer i organisationsfältet t.ex. aktörer som adapterar 

utsläppskontroller på grund av myndighetskrav eller som upphäver kontroversiella beslut efter 

direktaktioner utförda av miljöorganisationer. Det kan också vara krav som ställs indirekt 

genom de normer och värderingar som finns i det samhälle aktören agerar inom. Normativa 

mekanismer kommer enligt DiMaggio och Powell (1983) framförallt ifrån professionalisering 

inom ett organisationsfält. Den tillgängliga arbetskraften tenderar att utveckla stora likheter på 

grund av exempelvis liknande utbildning eller att individer byter arbete inom det 

organisatoriska fältet vilket leder till att de normer som finns inom gruppen institutionaliseras. 

Imitations mekanismer används framförallt av aktörer i situationer där det saknas förståelse 

för en viss teknik, när målet är otydligt eller när omgivningen skapar en symbolisk osäkerhet. 

I dessa fall kan imitation vara ett ekonomiskt fördelaktigt svar på osäkerheten. En aktör 

observerar beteendet hos en annan aktör och återspeglar det i den egna organisationen efter 

bästa förmåga.

2.2. Det organisatoriska fältet

För att kunna studera hur miljömedvetenhet sprids inom den svenska stålindustrin behövs en 

avgränsning av vilka aktörer som kan tänkas vara involverade. DiMaggio och Powell (1983) 

definierar en samling organisationer som interagerar med och påverkar varandra som ett 

organisatoriskt fält. I det organisatoriska fältet ingår kunder, leverantörer, reglerande 

myndigheter och andra organisationer som producerar liknande varor eller tjänster. Schwartz 

(1997) bidrar med ytterligare specificering av involverade aktörer vad gäller svensk industri 

och miljöarbete i sin avhandling, Det miljöanpassade företaget – strategiska uppträdanden 

på den institutionella scenen, där hon, i likhet med DiMaggio och Powell (1983), inkluderar 

myndigheter, kunder, leverantörer och konkurrenter men också politiker, 

massmedia/journalister, miljöorganisationer och investerare som aktörer i det organisatoriska 

fält hon bygger upp kring sina studerade företag. Nämnda aktörer är, enligt Schwartz (1997), 

på ett eller annat sätt är inblandade i miljöfrågor och företagens miljöarbete. Christmann 

(2004) menar att företagens miljöarbete påverkas av olika yttre påtryckningar men hon 

inkluderar endast staten (government), industrin (industry) och kunder (customer) som 

verksamma aktörer. Gyllenstierna och Severin (2007) överför detta till stålindustrin i en studie 

av de skillnader i legitimitetskrav som ställs på stålföretag i Sverige respektive Spanien. Både 

DiMaggio och Powell (1983) samt Christmann (2004) använder sig av ett begrepp för att 

beskriva de påtryckningar som härstammar från stat, myndigheter och politiker till skillnad 

10



från exempelvis Schwartz som separerar dessa grupper. En sammanslagning av aktörerna 

myndigheter och politiker görs med anledning av detta även i denna studie för att en 

uppdelning inte bedömts vara relevant. Framförallt på grund av att myndigheterna tillsätts, 

och i stor utsträckning styrs, av politiker vilket vid en uppdelning resulterar i en dubbel effekt 

från aktören politiker. 

2.3. Teoridiskussion

I den föreliggande studien placeras fokus på den svenska stålindustrin och det miljöarbete 

som pågår där. Med utgångspunkt i teorin som presenterats ovan bör således ett förhållande 

där interaktioner leder mot ökat miljöarbete kunna skönjas om en legitimitet för detta vuxit 

fram inom organisationsfältet. Widman (2001) antyder att så är fallet och pekar på ett antal 

områden inom den svenska stålindustrin där stora miljöförbättringar gjorts.

Vad gäller de utvalda aktörerna skiljer sig stålindustrin med största sannolikhet i en del 

avseenden från industrierna som tas upp av Schwartz (1997), bilindustrin, hud- och 

kroppsvård och golvindustrin, men en hel del likheter bör också finnas (framförallt med 

bilindustrin). Det torde därför vara möjligt att använda dessa aktörer med avseende på 

stålindustrin. Det är dock viktigt att notera att en aktör kan ingå i många olika organisatoriska 

fält helt beroende av hur dessa definieras. Exempelvis överensstämmer inte de aktörer som 

inkluderas i det organisatoriska fältet ”den europeiska stålindustrin” och de som inkluderas i 

det för studien aktuella området ”svensk stålindustri” även om det i viss utsträckning kan vara 

samma. DiMaggio och Powell (1983, s. 148) menar dock att ”The structure of an 

organizational field cannot be determined a priori but must be defined on the basis of  

empirical investigation”. Ett organisatoriskt fält måste alltså vara institutionellt förankrat för 

att existera och de aktörer som inkluderas i denna uppsats behöver således inte nödvändigtvis 

vara delaktiga. Vilka aktörer som faktiskt ingår i det organisatoriska fältet runt det fokala 

företaget får det empiriska materialet utvisa.

2.4. Konstruerande av teoretisk modell – fältets aktörer

Miljöorganisationer, media, politiker och myndigheter, kunder, leverantörer, investerare och 

slutligen konkurrenter är alla aktörer som på något sätt tillhör det fokala företagets 

organisatoriska fält. De metoder med vilka aktörerna i sina interaktioner påverkar varandra 

kan variera beroende på aktörii. Med anledning av detta är det relevant att klargöra vilka 

metoder som respektive aktör eventuellt använder och hur de i så fall används. En teoretisk 

ii Det är även tänkbart att samma aktör kan utöva olika former av påtryckningar beroende på hur den aktuella situationen ser ut.
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modell konstrueras därför med avsikten att underlätta förståelse samt att fungera som ett 

ramverk inom vilket det empiriska materialet kan införlivas.

I Institutions and Organisations konstruerar Scott (2001) ett analytiskt ramverk för 

studiet av institutioner där han definierar tre grundpelare på vilka dessa kan byggas. Scott 

(2001) ser detta som en sammanfattning över de teoretiska strömningar som existerar inom 

det organisationsteoretiska området.

Den första pelaren är den regulativa (regulative) som innefattar processer såsom 

instituerandet av lagar och regler, vidmakthållande av dessa och sanktionerande aktiviteter. 

Andra pelaren är den normativa (normative) vilken består av värderingar och normer. 

Värderingar är uppfattningar kring vad som är att föredra tillsammans med konstruerandet av 

standarder mot vilka existerande strukturer eller beteenden kan ställas. Normer specificerar 

det sätt på vilket saker bör göras. Tredje pelaren, den kulturellt-kognitiva (cultural-cognitive), 

beskriver Scott (2001, s. 57) som bestående av ”the shared conceptions that constitute the  

nature of social reality and the frames through which meaning is made.”. Här betonas 

individens respons till omvärldens stimuli och symboler av olika slag ges stor betydelse. 

(Scott, 2001)

I nämnda ramverk inbegrips bland annat DiMaggio och Powells (1983) mekanismer för 

påverkan mellan institutioner som en del i det institutionella livet (se tabell 1).

Tabell 1: Tre institutionella pelare (Scott, 2001)
Pillars

Regulative Normative Cultural-Cognitive
Basis of compliance Expedience Social obligation Taken-for-grantedness

Shared understanding
Basis of order Regulative rules Binding expectations Constitutive schema

Mechanisms Coercive Normative Mimetic

Logic Instrumentality Appropriateness Orthodoxy

Indicators Rules
Laws
Sanctions

Certification
Accreditation

Common beliefs
Shared logics of action

Basis of legitimacy Legally sanctioned Morally governed Comprehensible
Recognizable
Culturally supported

Scott (2001) menar att de tre institutionella pelarna är inbäddade i olika bärare. Han 

identifierar fyra olika typer: symboliska system, relationssystem, rutiner och artefakter. 

Bärarna kopplas sedan med vardera pelaren varefter de specifika element som fungerar som 

bärare för respektive pelare identifieras (se tabell 2).
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Tabell 2: Institutionella pelare och bärare (Scott, 2001)
Pillars

Carriers Regulative Normative Cultural-Cognitive
Symbolic 
systems

Rules, Laws Values, Expectations Categories, Typifications, 
Schema

Relational 
systems

Governance systems, Power 
systems

Regimes, Authority systems Structural isomorphism, 
Identities

Routines Protocols, Standard operating 
procedures

Jobs, Roles, Obedience to 
duty

Scripts

Artifacts Objects complying with mandated 
specifications

Objects meeting 
conventions, standards

Objects possessing 
symbolic value

I den teoretiska modell som konstrueras för att ligga till grund för denna studie används 

de specifika aktörerna, i egenskap av skapare och användare av de element som Scott (2001) 

tar upp i sin modell och kan därför liknas vid en typ av bärare. Den modell som konstrueras 

baseras i huvudsak på DiMaggio och Powells (1983) tre mekanismer men för att tydliggöra 

den förankring dessa begrepp har i organisationsteorin återfinns också Scotts (2001) tre 

pelare.

Utgångspunkten kommer att vara den tabell som presenteras nedan (se tabell 3). I 

följande avsnitt diskuteras vilka typer av påverkan som är aktuell för respektive aktör varefter 

resultaten förs in i den slutgiltiga modellen vilken presenteras i avsnittets slut.

Tabell 3: Teoretisk modell över Aktör och påverkanssätt
Pelare Regulative Normative Cultural-Cognitive

Typ av mekanism
Aktör Tvingande (Coercive) Normativa (Normative) Imiterande (Mimetic)
Miljöorganisationer − − −
Politiker & Myndigheter − − −
Media − − −
Kunder − − −
Leverantörer − − −
Investerare − − −
Konkurrenter − − −

2.4.1 Miljöorganisationer

Miljöorganisationer har under de senaste årtiondena fått en allt starkare roll i samhället som 

opinionsbildare bland annat genom extrema aktioner gentemot företag som förorenar miljön. 

Aktioner utförda av exempelvis Greenpeace kan allvarligt skada ett företags image då dessa 

ofta hårdbevakas av media. Ett exempel på detta är den aktion mot OK/Q8 som Greenpeace 

genomförde i slutet av oktober år 2007 då banderoller hängdes över företagets huvudkontor 

med texten ”Palmolja – Otankbart”. Anledningen var att OK/Q8 hade för avsikt att använda 
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palmolja i sin bio-diesel Eco 20, konsekvensen blev emellertid att företaget direkt efter 

aktionen drog tillbaka sitt beslut (Tell, P.E., 2008).

Miljöorganisationer deltar också allt oftare i de politiska beslutsprocesserna kring 

miljörelaterade frågor, antingen som remissinstans eller genom samarbetsgrupper vid 

framtagning av exempelvis miljöstandarder (Schwartz, 1997). Även om de inte är en direkt 

lagstiftande auktoritet kan deras påtryckningar vara kännbara för företag och genom allmän 

opinion kan de tvinga företag till förbättring. Detta bekräftas även av Henriques och Sadorsky 

(1996) som påpekar att miljöorganisationer kan påverka företag exempelvis via 

kommunikation med allmänheten och staten.

Miljöorganisationer antas påverka andra aktörer genom tvingande (coercive) 

mekanismer och tillhör i och med detta endast den regulativa pelaren i Scotts (2001) modell.

2.4.2. Politiker & Myndigheter

Intresset för miljöpolitiska frågor har vuxit kraftigt under de två senaste decennierna. I 

Sverige bildades Miljöpartiet 1981 och den 1 januari 1999 trädde Sveriges första 

miljölagstiftning, miljöbalken, i kraft. Företag bör därför vara aktiva och medverka i den 

samhälleliga och politiska debatten för att ha möjlighet att påverka krav och normer menar 

Henriques och Sadorsky (1996). Ett företag som agerar långsamt och/eller ignorerar aktuella 

frågor riskerar att få problem med sin image särskilt vad gäller miljöfrågor. En god kunskap 

om den senaste forskningen inom det verksamhetsområde företaget befinner sig inom är 

viktigt för att ha möjlighet att bemöta problem som kan framkomma vid upptäckten av nya 

miljöfaror. Detta i kombination med att snabbt ta larmrapporter på allvar gör att företaget 

fortare kan börja göra förändringar i sina processer för att anpassa sig till de nya 

förhållandena. På så vis kan lagstiftning förekommas och problemen med att göra 

investeringen när lagen redan är statuerad undvikas. Ett försprång som detta kan utnyttjas för 

att ta marknadsandelar av konkurrenter som inte anpassat sig till de nya förhållanden som 

råder (Schwartz, 1997). Studier visar att 70 % av den europeiska befolkningen vill att 

beslutsfattarna ska lägga lika mycket vikt vid miljöpolitiken som vid den ekonomiska-, social- 

och arbetsmarknadspolitiken (EEA (European Environment Agency), OPOCE (Office for 

Official Publications of the European Communities), 2005). I och med att allt fler nya lagar 

som rör miljöfrågor institueras kommer också ett underliggande krav på företagen att redovisa 

sina miljödata offentligt (Brierley, M.J., Little, B.F.P., & Pearson, B., 1992).

Företag uppfattar politiker och myndigheter bland de aktörer som ställer högst 

miljökrav, menar Schwartz (1997), samt att de ses som de viktigaste pådrivarna till företagens 
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miljöarbete genom miljölagstiftning och diverse styrmedel med syftet att tvinga företagen till 

förbättringar. Det finns en mängd olika styrmedel politiker och myndigheter kan nyttja för att 

styra företagens miljöarbete till exempel (i) lagar och regler, (ii) olika typer av avgifter, (iii) 

eliminering, ersättning eller utfasning av produkter och (iv) förbud mot produkter (Henriques 

och Sadorsky, 1996).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att, vilket också antytts tidigare, politiker och 

myndigheter i första hand är en tvingande aktör. Framförallt genom de politiska styrmedel 

som finns till hands men också genom den opinionsbildning politiker kan bidra till. Politiker 

och myndigheter antas således sprida miljömedvetenhet genom de tvingande (coercive) 

mekanismer som tagits upp ovan och tillhör därför i likhet med aktören miljöorganisationer 

endast Scotts (2001) regulativa pelare.

2.4.3 Media

Att tidningar, TV, radio och på senare år även Internet kan ses som starka opinionsbildare i 

dagens samhälle är ett relativt okontroversiellt uttalande. McCombs och Shaw (1972) påvisar 

exempelvis denna koppling i sin studie av den agendasättande funktionen hos TV, 

dagstidningar och tidskrifter. McCombs (2004, s. 3) beskriver hur exempelvis tidningar, TV 

och Internet fokuserar vår uppmärksamhet och påverkar våra uppfattningar kring vad som är 

de viktigast i det kontinuerliga nyhetsflödet. Han menar att ”...the news media can set the  

agenda for public thought and discussion.” Även interaktioner mellan media och företag 

förekommer i dagsläget i stor utsträckning och Pallas (2007) beskriver hur dessa interaktioner 

direkt påverkar mediebevakningen av företagen.

Den senaste statistiken indikeras det klart och tydligt i hur stor utsträckning människor i 

Sverige använder sig av de mediala kanalerna och vilken potentiell påverkanseffekt som 

således kan komma utav detta. År 2007 läste 80 % av Sveriges befolkning mellan 9 – 79 år 

dagligen någon dagstidningiii (Björkqvist Hellingwerf, 1996; Nordicom-Sveriges 

Mediebarometer 1996–2007), 64 % använde Internet, 85 % av befolkningen tittade på TV 

under en genomsnittlig dag och 77 % av samma grupp lyssnade på radioiv (Nordicom-

Sveriges Mediebarometer 2007).

Media bör i likhet med aktören miljöorganisationer kunna ses som brukare av 

huvudsakligen tvingande mekanismer med avseende på spridningen av miljömedvetenhet, 

som företag måste anpassa sig till för att exempelvis undvika negativ publicitet. Detta 

iii Avser morgon- eller kvällstidning inklusive dagliga gratisutdelade dagstidningar.
iv Internet: Den totala andelen Internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet en genomsnittlig dag och 
andelen användare på skola/arbete samt annan plats.
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resulterar i att aktören media också sällar sig till de två föregående aktörerna tillhörande den 

regulativa pelaren.

2.4.4. Kunder

Medvetna kunder, både privata och företag, efterfrågar produkter framställda med låg 

miljöpåverkan (Brierley et al., 1992). Skillnaden är att en dominant företagskund kan kräva 

anpassning till uppsatta krav av sina leverantörer mot bakgrund av att de annars byter 

leverantör. Den enskilde konsumenten kan endast välja att inte köpa en produkt. Väljer 

emellertid alla potentiella konsumenter att inte köpa en produkt är även detta ett mycket starkt 

incitament till förändring. Andra medel med vilka kunder kan påverka företag är via (i) 

inflytande över statuerandet av nya lagar, (ii) avstängning av framtida utveckling och (iii) 

tredjepartsstämningar (Henriques & Sadorsky, 1996).

Det blir allt viktigare för företagen att för sina kunder framställa sig som 

miljömedvetna, detta speciellt i industrier med en förorenarstämpel på sig såsom bil-, kemi- 

och pappersindustrin (Schwartz, 1997). Genom detta vill företagen locka till sig 

miljömedvetna kunder men samtidigt också visa på företagets miljöengagemang. Vikten av 

att ha en bra miljöimage har på senare tid också ökat markant. Företag vill antingen framstå 

som unika i sina miljöfrämjande åtgärder jämfört med sina konkurrenter genom 

imagekonkurrens eller som jämbördiga med imagekommunikation menar Schwartz (1997). 

Bilspeditionsföretaget Schenker (Bilspedition) tvingades anta en miljöstrategi då en av deras 

största kunder Tetrapak krävde det av dem (Jensen, J., 2007). Stålindustrin kan med största 

sannolikhet också räknas till de industrier som är klassiska förorenare vilket visar på vikten av 

en god miljöimage. Det är mycket viktigt för företag att den projicerade miljöimagen 

överensstämmer med det faktiska beteendet för att företaget ska framstå som trovärdigt.

Aktören kunder är mycket diversifierad vad gäller påtryckningar för ökat miljöarbete 

och miljömedvetenhet. Kunder kan dels i egenskap av exempelvis storlek och 

marknadsposition agera tvingande mot det fokala företaget. Det kan emellertid också fungera 

som en förebild för imitation samt bidra med normbyggande då exempelvis 

kunskapsöverföring kan ske mellan aktörerna dels genom samarbeten och dels genom 

personalflyttar. Med avseende på modellen konstateras sammanfattningsvis att aktören kunder 

potentiellt påverkar spridningen av miljömedvetenhet genom alla tre 

påtryckningsmekanismer: tvingande, imitation och normativa. Detta resulterar att även 

aktören kunder tillhör samtliga av de tre pelarna: regulativ, normativ och kulturell-kognitiv.
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2.4.5. Leverantörer

Det är av stor vikt att ett företags leverantörer också uppfyller de krav som företaget har vad 

gäller miljöfrågor. Effekten av att associeras med leverantörer som ignorerar rådande 

miljölagstiftningar kan vara förödande. Stora företag kan i regel ställa krav på sina 

leverantörer att deras produkter skall uppfylla den standard som företaget begär då de i annat 

fall kan hota med att byta leverantör (Schwartz, 1997). Men rollerna kan även vara ombytta, 

risken finns att företag råkar ut för leverantörsbojkotter (Henriques & Sadorsky, 1996). Ett 

exempel på oförutsedda kostnader beroende av leverantörer är de stora skadestånd 

byggbolaget Skanska fått betala i Rhoca-Gil-skandalens efterdyningar vilken uppdagades 

under hösten 1997. Två av Skanskas chefer blev skyldiga att betala dagsböter på 

femtiofyratusen kronor respektive trettiotusen kronor. I det första fallet för vållande av 

miljöförstöring och i det andra fallet för arbetsmiljöbrott, företaget tvingades dessutom att 

betala en bot a’ tre miljoner kronor (Mårald, E., 2007).

I fallet med leverantörer kan det konstateras att likheterna med aktören kunder är stor. 

Beroende på leverantörens storlek och marknadsposition varierar det inflytande som 

leverantören har på andra aktörers miljöarbete. I regel ställer inte en leverantör några krav på 

sina kunder med avseende på miljöarbete eller vad produkten används till men det kan 

förekomma. En leverantör bidrar sannolikt i större utsträckning till påverkan via imitation och 

normsättning. Leverantörer tillhör sammanfattningsvis samtliga tre pelare, som omnämnts 

ovan, då alla de tre potentiella mekanismerna begagnas av aktören. 

2.4.6. Investerare

Intresset hos investerare att satsa på företag som är engagerade i miljöfrågor och som arbetar 

med att ställa om sin produktion mot miljövänligare tillverkning ökar. En av anledningarna 

till detta är den allmänna opinionen gentemot miljöförstöring skapad av miljöorganisationer 

och media. Att förknippas med företag som bryter mot miljölagar och förordningar anses vara 

mycket negativt. En annan anledning är att investerare vill undvika risken för miljöfarliga 

utsläpp och/eller gamla miljöproblem som kan finnas i företag då dessa ofta innebär att stora 

summor måste användas till sanering. (Schwartz, 1997; Brierley et al., 1992)

Ett exempel som kan nämnas är den kris som drabbade det svensk-schweiziska företaget 

ABB (Asea Brown Boveri) i början på 2000-talet då det framkommit att det amerikanska 

bolaget Combustion Engineering, som förvärvats 1990, installerat asbestisolering runt 

värmepannor. Henriques & Sadorsky (1996) menar att böter på grund av utsläpp samt 

oförmåga att nå uppsatta miljömål också är faktorer som påverkar investerare och aktieägare. 
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De påpekar att banker på senare tid har börjat, som en naturlig del i sina kreditriskanalyser, 

utvärdera företagens miljöpåverkan. Även försäkringsbolagen har i regel mycket att förlora på 

att försäkra företag som riskerar att hamna i blåsväder vad gäller sin miljöpåverkan.

Investerarnas roll i det organisatoriska fältet kan utifrån detta ses som påverkande 

medelst tvingande mekanismer. De är framförallt intresserad av att säkra sitt kapital och 

därför, i de fall det är nödvändigt, drivs företagen man har fodringar hos att minimera 

eventuella risker. Aktören tillhör därmed den regulativa pelaren.

2.4.7. Konkurrenter

Ett allt mer framträdande konkurrensmedel är utbudet av miljövänliga produkter. 

Tillsammans med att ha en miljövänligare image än sina konkurrenter har detta idag blivit ett 

sätt för företag att vinna marknadsandelar. Företag uppfattar att vikten av ett 

miljöengagemang för att rekrytera och behålla personal ständigt ökar då den nya 

generationens akademiker ofta är intresserade av miljöfrågor (Schwartz, 1997; Brierley et al., 

1992). Det finns ett flertal exempel på hur företag inom en viss bransch vunnit 

marknadsandelar gentemot sina konkurrenter både på grund av investeringar som gjorts i 

miljöförbättrande åtgärder och i preventivt miljöarbete.

Renås (2006) tar upp ett exempel där investeringar i miljövänliga processer vid blekning 

av papper hos skandinaviska pappers- och massaproducenter så småningom ledde till att 

övriga internationella aktörer blev tvungna att anpassa sig till de nya förutsättningar som 

fanns på marknaden. Schwartz (1997) beskriver hur golvföretaget Tarkett redan när de första 

larmrapporterna om riskerna med asbest dök upp inledde arbetet med att ställa om sin 

produktion för att utesluta asbesten ur sina produkter. Övriga företag inom branschen gjorde 

inte detta vilket resulterade i att när ett totalförbud mot asbest infördes var hela Tarketts 

produktionskedja redan fri från asbest och företaget kunde ta marknadsandelar från sina 

konkurrenter både på marknaderna i Europa och i USA.

Agerandet från aktören konkurrenter kan utifrån dessa exempel ses tvingande. Hade 

Tarketts eller papperstillverkarnas konkurrenter inte anpassat sig till de nya förutsättningar 

som rådde hade de blivit utkonkurrerade. Ett annat sätt att se på samma situation är att det i 

grunden handlar om imitation från konkurrenterna. Spridning av miljömedvetenhet kan också 

förekomma normativt då samarbeten och personalflyttar mellan konkurrenter förekommer. 

Den sista aktören, konkurrenter, tillhör alltså den regulativa, normativa och den kulturella-

kognitiva pelaren då alla tre mekanismer förekommer i interaktioner med andra aktörer.
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2.4.8 Modell

Den modell som gradvis byggts upp utifrån föregående avsnitt sammanfattas i tabell 3 nedan. 

De tre typer av mekanismer som DiMaggio och Powell (1983) nämner implementeras i 

modellen tillsammans med de intressanta aktörerna. Varje specifik aktör tillskrivs en eller 

flera påverkansfaktorer i förhållande till det studerade företaget och kan ses som den skapande 

och drivande kraften bakom de utav Scott (2001) definierade elementen (se tabell 2).

Tabell 4: Sammanfattande modell
Pelare Regulative Normative Cultural-Cognitive

Typ av mekanism
Aktör Tvingande (Coercive) Normativa (Normative) Imiterande (Mimetic)
Miljöorganisationer √ − −
Politiker & Myndigheter √ − −
Media √ − −
Kunder √ √ √
Leverantörer √ √ √
Investerare √ − −
Konkurrenter √ √ √
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3. Tillvägagångssätt för studie av miljömedvetenhetens spridning

Användandet av vetenskaplig metod vid studiet av ett fenomen ger tillgång till de verktyg 

som behövs för att på ett systematiskt och grundligt sätt undersöka fenomenet och rapportera 

de resultat som erhållits. I den föreliggande studien görs ett försök att beskriva och förklara 

bakomliggande faktorer till företags, ur ett strikt ekonomiskt perspektiv, irrationella agerande 

vid vissa investeringar i miljöförbättrande åtgärder. Det behövs således ett vetenskapligt 

tillvägagångssätt med vilket ett socialt fenomen kan beskrivas och förstås utifrån det 

sammanhang där det uppkommer.

Den kvalitativa forskningsansatsen används då en djupare förståelse av mänskligt 

agerande och beslutsfattande söks. Ambitionen är således att hitta essensen i det för studien 

intressanta fenomenet. Enligt Dilthey (Nationalencyklopedin (iii), 2008) är förståelsen avsatt 

för det humanvetenskapliga fältet. Det är möjligt att förstå handlingar, ord och institutioner 

eftersom de anses vara meningsbärande medan naturfenomen endast kan förklaras. Forskaren 

fokuserar på mindre och ofta noggrant utvalda urval i motsats till den kvantitativa 

forskningens stora randomiserade motsvarigheter.

Det saknas tidigare studier med motsvarande inriktning och således krävs en 

forskningsmetod där problemet kan angripas från olika håll och där det inte krävs fullständig 

kontroll av fenomenet i fråga för att uppnå vetenskaplighet vilket gör den kvalitativa metoden 

till ett bra alternativ. Det är också lämpligt att det finns möjlighet att teoretisera kring de 

eventuella resultat som framkommer i studien, utan att för den skull generalisera resultaten 

utanför det studerade fallet, då detta är något som bör undvikas.

Fallstudien som forskningsmetod används lämpligen vid avsaknad av kontroll över ett 

studerat problem i en samtida kontext samt när frågor som ”hur” och ”varför” skall besvaras. 

Den utrustar forskaren med ett systematiskt sätt att undersöka sitt problem, samla in och 

analysera data samt rapportera erhållna resultat och medför att forskaren på ett närmast 

explorativt sätt söker svar på sin frågeställning. I motsats till andra typer av 

forskningsansatser kan fallstudien ge en mer ingående förståelse för ett specifikt problem 

vilket i förlängningen kan leda till ytterligare studier kring det berörda området med mer 

specifika syften.
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3.1. Insamling av vetenskapliga data

Det primära empiriska materialet som ligger till grund för denna studie är baseras på 

intervjuer med sju personer. Med primärt material menas att det är insamlat utav forskaren 

själv och att det inte presenterats tidigare (Eriksson, L. T. och Wiedersheim – Paul, F., 2001). 

Intervjurespondenterna bestod av personer på intressanta positioner hos aktörer inom det 

organisatoriska fältet såsom miljöingenjör, miljöchef och VD på företagen. Det 

organisatoriska fältet är indelat i sju olika aktörsområden: miljöorganisationer, politiker och 

myndigheter, media, kunder, leverantörer, investerare och konkurrenter. Från dessa områden 

har således ett antal specifika aktörer valts ut till intervjuer genom ett bekvämlighetsurval. Det 

finns alltså ingen direkt systematik i valet av intervjurespondenter. Ett antal förfrågningar 

skickades ut till olika aktörer med anknytning till OSAB och de som återkom med ett positivt 

svar användes sedan i studien. Inga försök till återkommande förfrågningar gjordes om svar 

uteblev. Ambitionen var inledningsvis att intervjua en person från varje aktörsområde samt att 

aktören på något sätt ska vara kopplad till det fokala företaget. Intervjuerna genomfördes via 

telefon, med undantag för intervjurespondent 1, och de varierade relativt mycket i längd. 

Frågorna som ställdes till intervjurespondenterna var designade för att i allmänna ordalag 

angripa området miljöarbete, hur miljöarbetet är utformat hos den tillfrågade aktören samt i 

vilken utsträckning interaktion förekommer med övriga aktörer inom det organisatoriska 

fältet. Avsikten med detta tillvägagångssätt var att respondenten med egna ord skulle berätta 

om de förhållanden som råder inom det aktuella organisatoriska fältet och således inte 

påverkas i för hög utsträckning av intervjuarens personliga åsikter. Av samma anledning 

informerades inte intervjurespondenterna när de kontaktades inför intervjuerna att det området 

som var av intresse för intervjuerna skulle vara just miljömedvetenhet.

Intervjurespondent 1 arbetar för OSAB på Avesta Jernverk och innehar där en hög 

befattning med stor exponering mot det intressanta området. Det är givetvis grundläggande att 

i denna studie intervjua någon från det studerade företaget för att få en inblick i hur 

interaktionerna med övriga aktörer i det organisatoriska fältet uppfattas där. Det förekom inte 

några regelrätta intervjuer med denna respondent, den information som insamlats härstammar 

istället från ett antal långa och korta samtal kring de aktuella frågorna samt konversation via 

e-post.

För att representera aktören konkurrenter valdes ett svenskt stålföretag i ungefär samma 

storlek som det studerade företaget. Intervjurespondent 2 arbetar som miljöingenjör på 

nämnda stålföretag.
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Från kategorin leverantörer valdes för studien två aktörer. Anledningen var att 

perspektivet med avseende på företag inom stålindustrin skulle bli bredare. Det ansågs vara 

intressant att få ytterligare synpunkter från företag inom det studerade organisatoriska fältet 

hur interaktionen med andra aktörer ter sig för dem. Försök att få intervjua ytterligare 

representanter från aktören konkurrenter, av tidigare nämna anledning, gjordes också men 

avsaknaden av intresse hos övriga svenska stålverk förhindrade detta. Intervjurespondent 3 är 

miljöchef på ett företag som levererar råvara till stålverk bland annat i Sverige, varav Avesta 

Jernverk är en kund. Intervjurespondent 4 är VD på ett företag som levererar råvara till 

gjuterier och stålverk bland annat i Sverige, däribland Avesta Jernverk.

Som representant för aktören miljöorganisationer valdes en miljöorganisation som 

agerar både inom Sverige och internationellt. Intervjurespondent 5 arbetar som kampanjchef 

på den aktuella miljöorganisationen.

OSAB har många internationella kunder vilka hamnar utanför den avgränsning som 

studien utgår från. Det företag som valdes att representera aktören kunder fick således bli en 

svenskbaserad kund till OSAB som gjort ett större inköp av stål från företaget. 

Intervjurespondent 6 var inhyrd projektledare vid konstruktionen av en fabrik där inköp av 

stora mängder stål krävdes på grund av de processer som försiggår där.

För att representera aktören politiker och myndigheter valdes att intervjua en 

representant från länsstyrelsen då de framförallt är dem som interagerar med stålindustrin på 

en regelbunden basis. Intervjurespondent 7 arbetar som sakkunnig på länsstyrelsen i Dalarna.

En sammanfattning över respektive aktör och den intervjuade person som är kopplad till 

aktören återges i tabell 5 nedan.

Tabell 5: Sammanfattning intervjuer/aktörer
Aktör Intervju
Outokumpu Stainless AB Person 1
Miljöorganisationer Person 5
Politiker & Myndigheter Person 7
Media -
Kunder Person 6
Leverantörer Person 3 & 4
Investerare -
Konkurrenter Person 2

I studien användes förutom intervjuer också skriftliga källor. De data som leder sitt 

ursprung från dessa källor betraktas som sekundär då den består av information som redan 

producerats (Eriksson & Wiedersheim, 2001). Initialt har branschrelaterad litteratur i form av 

rapporter studerats i ett försök att skapa en grundläggande förståelse för de processer som är 
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inblandade. Som grund för studien har sedan i huvudsak akademiska uppsatser, artiklar och 

avhandlingar använts.

3.2. Metod- och källkritik

I vissa fall har det saknats tillfälle och/eller möjlighet att utföra en regelrätt intervju med vissa 

personer/organisationer/aktörer. Lösningen på detta problem har blivit att personerna istället 

fått besvara frågor som skickats till dem via e-post. Det resulterar allt som oftast i mindre 

utförliga svar från respondenterna jämfört med en intervju samt att möjligheten till följdfrågor 

från intervjuaren försvinner. För att kompensera för detta valdes att något mindre vikt skulle 

läggas vid den information som härrör därifrån.

Det visade sig att vissa aktörer inte var villiga att ställa upp på intervjuer. Några 

egentliga anledningar angavs i regel inte, en av de tillfrågade ifrågasatte dock hur de 

överhuvudtaget berördes av ämnet. I efterhand har det emellertid framkommit i de intervjuer 

som genomförts att det troligtvis inte varit nödvändigt att intervjua personer från alla 

områden. Enligt aktörerna som intervjuats spelar dessa aktörer i dagsläget inte några större 

roller inom det organisatoriska fältet.

Intervjuernas längd varierar också relativt mycket, den längsta intervjun varade i cirka 

trettio minuter (Intervjurespondent 3, Leverantör) och den kortaste i cirka 10 minuter 

(Intervjurespondent 6, Kund) vilket ger en längdskillnad på tjugo minuter, detta undantaget 

samtalen med Intervjurespondent 1. Detta skulle kunna innebära att mindre information 

utvunnits från de kortare intervjuerna och att dessa aktörer således fått mindre plats i studien 

på grund av det. I studien ses inte det här som något större problem. Vad gäller den för 

studien relevanta informationen bidrog alla intervjurespondenter relativt lika. Skillnaderna i 

längd berodde till stor del på diverse utsvävningar som, trots att de var mycket intressanta, 

inte var relevanta för det huvudsakliga syftet. Samtliga intervjurespondenter har för 

enkelhetens skull fått vara anonyma, även om det inte alltid varit ett krav från de tillfrågade. 

Det kan ha bidragit till att respondenterna känt en större trygghet och därför svarat utförligare 

på de frågor som ställts. Anonymitet bidrar också till att intervjurespondenterna i efterhand 

slipper känna sig utpekade i händelse av att de exempelvis inte anser att de slutsatser som dras 

överensstämmer med verkligheten.

Ett stort problem har varit att identifiera vilka aktörer som faktiskt kan bidra med, för 

studien, relevant information. De aktörer som valdes ansågs i studiens inledande skede vara 

intressanta. Med den ökade insikten som kommit under arbetets gång har det tydligare kunnat 

identifieras vilka aktörer som faktiskt är intressanta för studien.
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Ytterligare ett problem har varit det faktum att OSAB huvudsakliga konkurrenter är 

baserade i andra länder än Sverige vilket skapar två svårigheter. För det första krävs det för att 

inkludera en utländsk aktör att studiens avgränsning ändras och att det organisatoriska fältet 

således blir ”den internationella stålindustrin”. Implikationerna som detta skulle innebära bör 

vara ganska tydliga om denna studies begränsade omfång tas i beaktande. För det andra 

innebär det mycket större svårigheter att kontakta och genomföra intervjuer med en 

internationell aktör. Sammantaget resulterar detta i att det varit betydligt mycket enklare att 

använda ett annat svenskt stålföretag som substitut.

De skrivna källor som använts i uppsatsen varierar relativt mycket i trovärdighet och 

objektivitet. Akademiskt material i form av uppsatser, böcker, avhandlingar osv. bedöms som 

trovärdiga och förhållandevis objektiva då dessa utsatts för noggrann granskning inom ramen 

för det vetenskapliga fältet. Källor som härstammar från Internet kan ifrågasättas vad gäller 

vetenskaplighet och objektivitet beroende på var de är publicerade och vem som publicerat 

materialet. Det är därför viktigt att vara än noggrannare med att undersöka källornas ursprung 

i detta fall. I denna studie används emellertid material taget från Internet som källa till 

bakgrundsfakta och anses därav inte inskränka på studiens trovärdighet. 
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4. Miljömedvetenhet och stålindustrin

I följande avsnitt presenteras det empiriska material som intervjuer och faktainsamlingsarbetet 

resulterat i. Till att börja med presenteras den svenska stålindustrin i korta ordalag för att ge 

en översiktsbild av dess storlek och organisation. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning 

av det fokala företaget OSAB i Avesta. Anledningen till detta är att läsaren skall få en 

översiktsbild av det intressanta studieobjektet att ha som bakgrund till studiens kärna, 

nämligen spridningen av miljömedvetenhet och dess effekter.

Efter att stålindustrin och OSAB presenterats följer det empiriska material som 

framkommit i intervjuerna med nyckelpersoner bland det organisatoriska fältets aktörer.

4.1. Den svenska stålindustrin

I dagsläget bedrivs aktivitet som kan kopplas till stålindustrin på ett 20-tal orter i Sverige.v 

Huvuddelen av Sveriges stålproducenter samarbetar i branschorganisationen Jernkontoret som 

grundades 1747. Dess syfte är att företräda stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, 

forskning och utveckling, standardisering, energi och miljö samt skatter och avgifter. 

Dessutom leder de den gemensamma nordiska stålforskningen och utarbetar branschstatistik. 

Jernkontoret styrs indirekt av de delägande företagen genom brukssocieteten vilken fungerar 

som ett aktiebolag där ett antal ledamöter utses till fullmäktige vid en bolagsstämma, det är 

sedan dessa som styr organisationen (Jernkontoret i, 2008).

Den svenska stålindustrin levererade 2007 4,8 miljoner ton handelsfärdigt stål vilket 

inkluderar plåt, band, stång, profiler, tråd och rör varav cirka 85 % exporterades. Värdet av 

den svenska stålexporten uppgick samma år till 70,8 miljarder kronor (exklusive 

verkstadsprodukter från stålverken) med ett handelsöverskott på 31,1 miljarder kronor. På 

senare år har företagen inom stålindustrin gått mer och mer mot att inrikta sig på sina 

specialområden vilket har lett till att konkurrensen företagen emellan minskat. I nuläget är det 

huvudsakligen icke-svenska företag som konkurrerar med de svenska stålföretagen om 

marknadsandelar (Jernkontoret ii, 2008).

Miljötänkandet inom stålindustrin var i stort sett obefintligt fram till 1960-talet då en 

viss medvetenhet började växa fram. Sedan dess har stålindustrins produktion gått mot allt 

v Fördelningen i aktiviteter vid de olika anläggningarna är som följer; Vid tio anläggningar framställs skrotbaserat stål, två anläggningar 

framställer stål direkt från malm, sexton anläggningar bedriver verksamhet inriktad mot valsade produkter eller rör och en anläggning 

producerar järnpulver. De största tillverkarna av stål i Sverige är SSAB Svenskt Stål AB, en av ledarna på höghållfasta stål och slitstål; 

OVAKO, som är störst på kullager; AB Sandvik Materials Technology, vilka är störst på sömlösa rör och Outokumpu Stainless AB, som är 

störst på grovplåt och en av de största på svetsade rör (Jernkontoret iii, 2008).
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mindre miljöpåverkan dels genom tekniska framsteg och dels genom processutveckling. 

Miljöarbetet är i dagsläget i huvudsak inriktat på områdena energianvändning, användningen 

av naturresurser, samt utsläpp till luft, mark och vatten. Tackvare miljöarbetet har 

användningen av kol per ton framställt järn i masugnsprocessen minskar med 50 % under 

1900-talet. Bättre ugnar inom områdena värmning och glödgning har bidragit till en reducerad 

användning av olja och gas per ton värmt gods med 25 – 50 %. Stränggjutningstekniken har 

lett till tillverkningskedjan blivit kortare med mindre energianvändning som följd. 

Partikelfilter avskiljer upp till 99 % av det stoftpartiklar som bildas i diverse processer. 

Rening av processvatten sker i neutralisationsverk och filteranläggningar. Restprodukter som 

tidigare gått på deponi, exempelvis slagg, stoft eller hydroxidslam, tas allt oftare omhand och 

återanvänds i processerna eller används till andra ändamål som nya produkter (Widman, J., 

2001).

4.2. Företagsbeskrivning – Outokumpu Stainless AB, Avesta

Avesta Jernverk med sina cirka 1000 anställda, lokaliserat i södra Dalarna, är en del i 

företaget OSAB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Outokumpu Oyj med bas i Espoo, 

Finland. Samarbetet med Outokumpu började redan 2001 när dåvarande Avesta Sheffield AB, 

ett företag som bildades i november 1992 då Avesta AB slog ihop sin verksamhet med British 

Steels rostfria verksamhet, fusionerade med den rostfria divisionen hos Outokumpu och fick 

namnet AvestaPolarit AB. År 2002 blev sedan AvestaPolarit ett helägt dotterbolag till 

Outokumpu för att slutligen 2004, byta namn till Outokumpu Stainless AB. 

Outokumpukoncernen har idag kontor i omkring 30 länder och totalt cirka 8000 anställdavi. 

Produktionen på Avesta Jernverk är inriktad mot rostfria stål med varm- och kallvalsade 

rostfria plåt och band som kärnområdevii. Nettoförsäljningen uppgick 2007 till 6,9 miljarder 

euro. För en detaljerad genomgång av Avesta Jernverks olika produktionssteg se bilaga 1. 

(Avesta Jernverk, företagspresentation i)

4.2.1. Miljöarbete

Det sker ett kontinuerligt arbete på Avesta Jernverk för att minska utsläpp och öka 

återanvändandet av olika resurser. Tidigare investeringar i miljöförbättrande åtgärder har t.ex. 

vi Avesta Jernverk (eng. Avesta Works) är tillsammans med Tornio (ferrokromverk, stålverk samt varm- och kallvalsverk) och Kemi 
(krommalmsgruva) i Finland; Nyby, Långshyttan (båda kallvalsverk) och Degerfors (varmvalsverk) i Sverige; Sheffield (stålverk) i England; 
samt New Castle (varmvalsverk) i USA Outokumpus viktigaste produktionsenheter (Outokumpu och miljön 2007, utdrag ur Outokumpu 
Annual Report 2007).
vii På Avesta Jernverk är man inriktade mot specialstål i form av rostfria stål med olika legeringar. Det är framförallt duplexa-, höglegerade 
austenitiska- och värmebeständiga rostfria stål som är Avesta Jernverks specialiteter. Dessutom är man ensam i världen om att kunna 
producera såkallad Steckel Hot Rolled Plate i formatet 2 meters bredd och tjockleksintervallet 15-25 millimeter.
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varit inriktade mot att minska utsläppen av kväveoxid, koldioxid och stoft. Ett exempel på 

dessa investeringar är de åtgärder som vidtagits för att reducera kväveoxidemissioner.

Under 1995 installerades en låg-NOx-brännare i kallbandverkets glödgugn vilket 

reducerade utsläppen med ungefär 40 %. Sedan oktober 1999 har en SNCR-anläggningviii varit 

i bruk för reduktion av NOx-emission från varmbandverkets stegbalksugnar vilket resulterade 

i minskade utsläpp med cirka 50 %  från och med 2000. Installationen av ett SCR-systemix i 

kallbandverkets betanläggning, vilken skedde under 1998, minskade utsläppen där med cirka 

80 % mellan 1998 och 1999. Det förekommer också arbete med att sänka den höga 

energiförbrukningen under olika processteg, att reducera utsläppen av nitrat till vatten samt att 

återvinna diverse restprodukter. (Miljökonsekvensbeskrivning, Avesta Jernverk: 1997 – 2001)

Av den sistnämnda typen av projekt pågår i dagsläget ett antal olika projekt där det 

arbetas intensivt med att finna lösningar till hur exempelvis restprodukter från tillverkningen 

ska tas om hand, antingen genom att återinföra dessa i tillverkningsprocessen eller genom att 

hitta användningsområden utanför den egna tillverkningen. Ett av de längst framskridna 

projekten går ut på att återvinna restprodukten hydroxidslam för att efter behandling 

återinföra produkten i tillverkningsprocesserna och ersätta det flusspat som idag köps in och 

används som smältpunktsnedsättande medel. Hydroxidslammet, som bildas under 

betningsprocesserna, går i dagsläget helt på deponi och återvinning av denna skulle således 

resultera i en dubbel vinst för företaget. Dels undviks inköpskostnaden och dels så slipper 

företaget betala för deponi. (Miljökonsekvensbeskrivning, Avesta Jernverk: 2007 och 2008)

Ett annat projekt går ut på att återanvända den slagg som bildas i stålverket vid 

smältning av stålet. Det finns bland annat försök där slaggen används som fyllnadsmaterial i 

vägar, det kan också ersätta andra grus- och bergkrossprodukter (Jernkontoret iv, 2008). Från 

myndighetshåll finns emellertid en stor tveksamhet inför detta eftersom det finns en oro för 

urlakning av salter och metaller. I dagsläget förekommer också försök med att återinföra delar 

av det stoft som produceras i exempelvis ljusbågsugnen tillsammans med kol för att på så sätt 

få en skummande slagg. Resultatet som eftersträvas är en bättre tillverkningsprocess och ett 

minskat behov av att skicka stoftet på deponi. (Miljökonsekvensbeskrivning, Avesta Jernverk: 

2007 och 2008)

viii SNCR: Selective Non-Catalytic Reduction
ix SCR: Selective Catalytic Reduction
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5. Spridningen av miljömedvetenhet inom stålindustrin

Inom stålindustrin är det svårt att ligga i framkant och vara först med nya tekniska lösningar. 

Miljöteknik och miljöfrämjande åtgärder, även om det gäller en besparing i form av 

exempelvis minskad energiförbrukning eller återvinning av restprodukter, är inget undantag. 

Bakgrunden till detta är att industrin är mycket konservativ. Att förändra 

produktionsprocesserna är mycket kostsamt och detta undviks således i största möjliga mån. 

Företagen vill vara tvåa eller trea med en ny teknik för att kunna vara säkra på att den faktiskt 

fungerar innan implementering, att vara sist är dock givetvis inte heller något bra alternativ. 

Ett exempel på hur långsam förändringsprocessen inom stålindustrin kan vara är det patent 

som Sir Henry Bessemer fick redan 1857 på en teknik med stränggjutning istället för 

götgjutning men som inte började installeras i någon större skala förrän i slutet av 1900-talet 

närmare 140 år senare. (Person 1)

Den inneboende trögheten till trots förekommer det investeringar inom stålindustrin där 

nya tekniska lösningar utvecklas och implementeras. Vid Avesta Jernverk utvecklas för 

tillfället en ny teknik där restprodukten hydroxidslam tas om hand, behandlas och sedan 

återinförs i tillverkningsprocessen. I detta och liknande fall är det emellertid i regel inte 

miljöaspekten som är den huvudsakliga orsaken till arbetet, men det ses som en mycket 

välkommen bieffekt. (Miljökonsekvensbeskrivning, Avesta Jernverk: 2007 och 2008)

Person 4 berättar om den metod som Företag 4 för närvarande utvecklar i samarbete 

med OSAB:

”[…] vi har gemensamt utvecklat en process för att ta hand om rök och stoft från ljusbågsugn. 

Det här rökgasstoftet blandar vi tillsammans med en kolprodukt och sen så har vi möjlighet att 

injicera tillbaka det i ljusbågsugnen, i slaggen, och på så vis recirkulera stoftet […] istället för 

att det ska skickas till Scan Dust i Landskrona för behandling och återvinning […] det är ju 

verkligen ett betydande miljöprojekt […] som dessutom har visat sig ekonomiskt lönsamt 

eftersom man vinner tillbaka metall ur stoftet […]  vi är lite stolta över att vi har kunnat 

utveckla det här tillsammans med Outokumpu för det är ju verkligen ett miljöprojekt, som 

visar sig vara ekonomiskt bra dessutom...” 

Projektet, som startades hos Outokumpu i Avesta, var emellertid inledningsvis inte fokuserat 

på miljöaspekten:
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”[…] från början tror jag inte att lönsamheten var det mest drivande utan jag tror att man 

jobbade […] för att kunna […] utvärdera chansen att få till en skummande slagg i rostfri 

stålproduktion… det här var väl en idé som funnits länge i verket, att det skulle vara intressant 

att injicera tillbaka stoftet […]”

(Person 4)

5.1. Miljöorganisationer och media
Media har, enligt flera av de tillfrågade, en viss inverkan på företagen åtminstone lokalt även 

om den är ganska begränsad. I ett större, nationellt, perspektiv påverkas inte företagen direkt 

av media utan det är då snarare stålindustrin i stort via branschorganisationen Jernkontoret. 

Samma sak gäller för miljöorganisationer. Dessa har en mycket begränsad kontakt med det 

enskilda företaget, den kontakt som sker är i huvudsak med Jernkontoret.

På det lokala planet är aktören media relativt viktig för att bygga en goodwill i det 

omgivande samhället så att företaget skall ses som en attraktiv arbetsplats och som något 

positivt för orten. Person 1 berättar att för ett antal år sedan mottogs kritik i den lokala pressen 

för att miljöfrågorna inte togs på allvar. Denna kritik avtog emellertid när företaget tydligare 

visade vad som gjordes för att förbättra miljöarbetet och därmed minska miljöpåverkan. Inget 

av företagen upplever i dagsläget att media är intresserade av deras miljöarbete i någon större 

utsträckning. Istället används media snarare för att visa upp det miljöarbete som företagen 

håller på med. Person 3 berättar:

”[…] jag har väl till och med använt dem (läs media) någon gång för att få ut information till 

allmänheten […] jag satt och funderade på hur jag skulle nå ut till folk och berätta om att vi 

skulle bygga om lite grann […] jag ringer tidningen och säger, vill ni göra ett reportage om att 

vi bygger om lite så det blir bättre för miljön? […] då hamnade jag på förstasidan på 

lokaltidningen […]”

Inget av de tillfrågade företagen upplever några egentliga påtryckningar från 

miljöorganisationer vilket även bekräftas av Person 5 som menar att de föroreningar som 

stålindustrin bidrar med genom sina utsläpp givetvis inte sker med organisationens goda 

minne men att det i dagsläget inte har någon hög prioritet.

5.2. Politiker och myndigheter
Det är framförallt genom miljöbalken som stålindustriföretagens miljöarbete regleras. 

Samtliga företag måste ha tillstånd utifrån denna för att få driva sin verksamhet menar person 
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7. Person 7 berättar också att Länsstyrelsen i huvudsak fungerar som en tillsynsmyndighet 

som ser till att de verksamhetsvillkor som finns beskrivna i företagens miljötillstånd efterlevs 

av företagen. Vid stora förändringar i verksamheten måste företagen söka tillstånd hos 

miljödomstolen. Företagen upprättar i dessa fall en miljökonsekvensbeskrivning som ska 

ligga till grund för prövningsärendet. Länsstyrelsen fungerar här som remissinstans åt 

miljödomstolen. Om det endast är mindre förändringar i företagets aktiviteter som skall 

genomföras kan de vända sig direkt till länsstyrelsen med en anmälan. (Person 7)

Person 7 berättar att när det gäller vidtagande av åtgärder, i händelse av att ett företag 

bryter mot det tillstånd som innehas, kan det bestå av en anmälan till åklagare som då utreder 

om åtal ska väckas eller inte. Det är dock inte ofta, enligt person 7, som åtalet leder till 

fällande dom. Länsstyrelserna har också möjlighet att vid vissa typer av förseelser bestraffa 

företagen med en miljösanktionsavgift. Den inbegriper dock inte direkta miljöbrott utan 

exempelvis fall där företag inte lämnat in miljörapporten i tid.

Hos de tillfrågade företagen ses politiker och myndigheter som de absolut största 

pådrivarna när det gäller miljöarbetet inom den svenska stålindustrin. Det är i huvudsak från 

detta håll som påtryckningar kommer även om en del miljöförbättringar också görs självmant. 

I dessa fall finns emellertid en förhoppning om att investeringen i förlängningen skall vara 

lönsam.

Person 2 påpekar att samtliga prövningsärenden som företaget har enligt 

miljöskyddsbalken måste gå via myndigheterna där det huvudsakligen är länsstyrelserna i 

respektive län som fungerar som remissinstans. Det är också från dem som eventuella krav på 

företagens aktiviteter kommer. Person 4 beskriver dock hur också kommunen kan fungera 

som påtryckare.

”[…] från miljö och hälsa, alltså från kommunalt håll här i Västerås så har de ju […] 

regelbundna kontroller av utsläpp och att vi måste ha kontrollmätningar hur mycket […] stoft 

vi släpper ut […] per kubikmeter luft från våra filter och så […] det är ju årliga kontroller från 

kommunalt håll här […]”

Det förekommer också personalförflyttningar mellan aktören politiker och myndigheter och 

aktörer inom stålindustrin. Person 3 beskriver hur hon tidigare arbetat på länsstyrelsen och 

därför har insikt i de problem som existerar där i arbetet gentemot stålindustrin.
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5.3. Kunder och leverantörer
Inom branschen förekommer påtryckningar på leverantörer och från kunder i relativt liten 

utsträckning enligt de tillfrågade företagsrepresentanterna. Det som framförallt är viktigt vid 

exempelvis en upphandling är tekniska frågor, support, leveranssäkerhet, kvalitet osv. 

miljöaspekter kommer ”i femte hand” om övriga krav uppfyllts. Detta gäller både uppströms 

och nedströms i produktionskedjan. Den breda allmänheten har i de flesta fall mycket lite att 

säga till om då de produkter som tillverkas med företagens stål inte på ett konkret sätt 

påverkar dem. Stålindustrins kunder är huvudsakligen andra företag som köper stål för till 

exempel huskonstruktioner, rörledningar eller tankbilar alternativt för vidaredistribution. 

(Person 1)

Vad gäller miljöfrågor har interaktionen mellan företagen, från kunder och på 

leverantörer, en viss betydelse men den är enligt företagen själva inte på något sätt avgörande. 

Hos företagen som driver stålverken upplevs inget större tryck från kunderna på miljöarbetet 

(Person 1 och Person 2). Person 1 menar att, åtminstone för dem, så kan en av orsakerna 

bakom detta vara att företag sällan får små återkommande inköp från sina kunder. Stål köps 

framförallt in i stora mängder vid enstaka tillfällen då det, som nämnts tidigare, behövs för 

konstruktion eller liknande större projekt. I dessa fall är det en lång rad andra aspekter som 

har högre prioritet än miljöfrågorna. Hos de mindre företag som servar stålverken med 

produkter och tjänster är situationen den omvända. De har istället som regel samma kunder 

under långa perioder med mycket liten variation (Person 3). Bland de tillfrågade företagen är 

samtliga certifierade enligt ISO standarderna och det ses dessutom som en fördel hos 

leverantörer även om det sällan är ett uttalat krav. Person 2 menar att från deras sida ställs inte 

några formella krav på leverantörerna vad gäller miljöfrågor men leverantörernas miljöarbete 

värderas trots detta ganska högt. Person 2 betonar dock att de ibland får motsvarande 

förfrågningar om certifiering och miljöarbete från sina kunder men att det sällan är en särskilt 

högt prioriterad aspekt. Samtidigt påpekar Person 2 att denna typ av förfrågningar successivt 

har ökat under de senaste åren. Även hos de andra tillfrågade företagen uppleves en liknande 

situation utan formella krav från kunder eller på leverantörer men där det ses som positivt om 

ett aktivt miljöarbete kan uppvisas:

”[…] vi kräver inte att de ska vara certifierade men de måste åtminstone kunna visa upp att de 

har någon form av miljötänk […]”

(Person 3)
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”Däremot så får vi ju regelbundet besök från både stålverk och industrier… då följs ju 

framförallt de kvalitetsmässiga aspekterna upp att vi levererar en produkt som motsvarar det 

som vi ska leverera, enligt specifikationer… sen så upplever jag i och för sig att alla kunder 

ser mycket positivt på att vi även är certifierade enligt ISO 14000 miljöarbetet”

Person 4

5.4. Investerare
Från Person 1 bekräftas ett visst intresse hos investerare för företagets miljöarbete. När OSAB 

fullständigt övertog verksamheterna vid Avesta Jernverk genomfördes kontroller från båda 

sidor av motpartens miljöarbete. Inga direkta krav på ytterligare miljöarbete ställdes i 

slutändan, för OSAB var de miljötillstånd som företaget hade i kombination med den due 

diligencex som genomfördes tillräckligt vad gällde miljöaspekten. 

I ett exempel från det företag Person 3 arbetar för verifieras bilden av investerare som 

huvudsakligen intresserade av grundläggande miljöåtaganden men inte mer. Person 3 berättar 

att när företaget för en tid sedan blev uppköpt fanns det ett intresse hos investerarna att 

kontrollera det företag de ämnade förvärva, framförallt med avseende på kontroll av gamla 

miljöskulder och uppfyllandet av rådande lagstiftning. Det faktiska miljöarbetet hos företaget 

hade ingen direkt prioritet: 

” […] de gjorde ju vad som kallas för en due diligence… då går man alltså genom företaget 

och ser så att man […] uppfyller de lagkrav som finns, så de inte helt plötsligt har köpt ett 

företag och så kommer det en miljösanktionsavgift på flera miljoner […] och sen så kollar de 

också […] vilka miljöskulder som finns… skulle vi gå i konkurs så krävs det ju att […] finns 

pengar att ta hand om det som blir kvar”

(Person 3)

5.5. Konkurrenter
Inom den svenska stålindustrin är konkurrensen relativt låg, OSAB konkurrerar exempelvis 

framförallt med Acerinox S.A., AlcelorMittal och ThyssenKrupp som är internationella 

ståltillverkare (Person 1). Det beror på att företagen inom den svenska stålindustrin i stor 

utsträckning tillverkar så pass skilda produkter att de inte inkräktar på varandras områden. 

Istället är det ett utbrett samarbete som kännetecknar stålindustrin, först och främst genom 

branschorganisationen Jernkontoret men också genom gemensamma projekt och liknande 

företagen emellan (Person 1). OSAB är inget undantag och interaktionerna med övriga 
x Due Diligence: företagsbesiktning, en noggrann granskning av bl.a. ett företags finansiella och 
marknadsmässiga aspekter inför t.ex. ett beslut om förvärv.
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svenska stålverk handlar i huvudsak om erfarenhetsutbyten och inspektion av nya, potentiellt 

användbara tekniker. Person 3 framhåller att de är delaktiga i Jernkontorets arbete samt att de 

också har direkt kontakt med, Outokumpu Chrome Oy i finska Tornio. Även vid Företag 2 

framhålls samma typ av samarbeten via Jernkontoret:

”[…] vi har ju en branschförening som heter Jernkontoret […] där finns ett miljöråd som […] 

träffas ju fyra gånger per år, vi har budget och kommittéer, vi har ett ganska brett samarbete, 

mycket erfarenhetsutbyte framförallt” 

Person 2 betonar också att det förekommer samarbete företagen emellan även om det inte är 

ett konstant samarbete så kontaktar de varandra i särskilda frågor:

”Ja det sker ju också lite grann att man har ju en daglig, eller daglig... man har en kontakt i 

speciella ärenden […] vi konkurrerar ju inte […] överhuvudtaget, så att vi har ju mycket 

kontakt med Ovako, även i Avesta. De har ju liknande miljöproblem och liknande frågor 

[…]”

Person 2 påpekar också att intresset för miljöfrågor ökat stadigt under de senaste åren: 

”[…] det har nog ökat skulle jag vilja påstå även om det har skett successivt så sker en 

ökning, det är ju mer och mer fokus på miljöfrågor överhuvudtaget […] när jag började här 

1990 var jag ensam, i princip, som jobbade med miljöfrågor, nu är vi i alla fall tio-tolv 

stycken och detsamma gäller Jernkontoret det är också mer personal som jobbar med 

miljöfrågor man ägnar ju mera resurser åt miljöfrågor”
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6. Det organisatoriska fältets påverkan på Outokumpu Stainless AB

Vad kan då uttolkas ur det empiriska material som presenterats i föregående avsnitt? På vilket 

sätt kan nu de inledande frågeställningarna besvaras så att intressanta slutsatser som kan bidra 

med ny kunskap och inspiration till vidare forskning kan dras?

Det som framförallt är intressant att diskutera är vilken roll varje aktör i det 

organisatoriska fältet stålindustrin har och hur de interagerar med den fokala aktören OSAB.

6.1. Spridningen av miljömedvetenhet inom stålindustrin

För att åstadkomma en förändring eller utveckling av exempelvis produktionsprocesserna 

inom stålindustrin måste starka incitament förekomma vilket tydliggörs av den inneboende 

konservatismen som beskrivs av aktörerna. Investeringar i miljöåtgärder är i detta fall 

knappast något undantag. En positiv miljöeffekt är i många fall snarare en bieffekt av ett 

projekt med ett annat huvudsakligt syfte. Spridningen av miljömedvetenhet sker alltså 

huvudsakligen indirekt genom det arbete och de interaktioner som förekommer mellan de 

olika aktörerna. Detta stödjer studiens grundantagande om att företag i första hand är inriktade 

mot att maximera den potentiella vinsten. Nedan beskrivs hur varje enskild aktör i det 

organisatoriska fältet interagerar med det fokala företaget och genom dessa interaktioner 

påverkar företaget med avseende på det studerade fenomenet, miljömedvetenhet.

Miljöorganisationer och media

Det dagliga arbetet inom stålindustrin påverkas inte nämnvärt av vare sig media eller 

miljöorganisationer och således saknas också någon direkt inverkan på spridningen av 

miljömedvetenheten. Dessa aktörer kan dock påverka genom tvingande mekanismer om 

stålindustrin skulle komma att hamna i fokus för miljödebatten, vilket i dagsläget inte är 

fallet. Ett exempel på detta är den kritik OSAB mottog under 1990-talet.

Trots att någon effekt inte kan konstateras i dagsläget kan en effekt genom den indirekta 

påverkan som dessa aktörer har på allmänheten dock eventuellt finnas. Media och 

miljöorganisationer ökar allmänhetens medvetenhet vilket leder till en inverkan på samtliga 

delar i ett samhälle. Anställda inom stålindustrin kan på detta sätt påverkas vilket i 

förlängningen eventuellt leder till ökad miljömedvetenhet hos företagen. Även rekryteringen 

av nya anställda kan komma att påverkas av den allmänna miljömedvetenheten i samhället. I 

ett samhälle med hög miljömedvetenhet kommer få personer söka sig till företag med 
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bristande miljöarbete. En sådan effekt är emellertid i slutändan mycket svår att påvisa och 

hamnar utanför ramen för denna studie.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att miljöorganisationer och media fungerar som 

predicerat i den teoretiska modellen, nämligen i huvudsak tvingande mot en aktör som OSAB. 

Det bör dock tilläggas att vissa normativa drag eventuellt kan förekomma men det är inget 

som vare sig bekräftas eller förkastas i denna studie. Utifrån den nu rådande situationen med 

avseende på miljöfrågor finns det emellertid ingen påverkan från dessa aktörer vilket renderar 

dem overksamma i spridningen av miljömedvetenhet inom stålindustrin.

Politiker och myndigheter

Den aktör som enligt företagen själva påverkar deras miljöarbete i störst utsträckning är 

myndigheter och politiker. Detta eftersom företagens miljöarbete i mycket stor utsträckning 

regleras av den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken, och att det är dessa aktörer som 

beslutar om och upprätthåller den.

Effekterna av den lagstiftning som beslutas av politikerna och vidmakthålls av de 

statliga myndigheterna bidrar till miljöarbetets spridning främst genom tvång vilket innebär 

att självmant miljöarbete hos företagen knappast stimuleras. Så länge inga nya direktiv 

kommer från dessa instanser sker därför väldigt få förbättringar hos företagen, såtillvida inte 

förändringar i processer som genererar ekonomiska fördelar dessutom leder till positiva 

miljöeffekter. Självinducerat miljöarbete helt utan möjlighet till ekonomisk vinning verkar 

alltså inte förekomma. Miljöförbättringar genererade av aktören politiker och myndigheter 

kan med andra ord liknas vid en stegvis utveckling snarare än en kontinuerlig.

Aktören politiker och myndigheter är framförallt tvingande i sitt agerande gentemot en 

aktör såsom OSAB. Detta kan konstateras efter återkommande beskrivningar från de 

tillfrågade företagen över hur samspelet dem emellan är utformat. Det kan emellertid också 

tänkas att en viss kunskapsöverföring sker mellan företaget och aktören vilket innebär att 

aktören också kan bidra till spridningen av miljömedvetenhet genom normativa 

påtryckningar. Ett exempel är person 3 som uppger att hon tidigare arbetat för länsstyrelsen 

men som nu är miljöchef på företag 3. Utifrån denna information bör alltså den uppsatta 

modellen korrigeras och aktören politiker och myndigheter bör kunna tillskrivas påverkan 

genom normativa mekanismer.

Politiker och myndigheter påverkar sammanfattningsvis i högsta grad spridningen av 

miljömedvetenhet inom den svenska stålindustrin. Den huvudsakliga påverkan sker genom 

tvingande mekanismer men också normativ påverkan tycks förekomma.
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Kunder och leverantörer

Miljöarbetet har en tydligt nedprioriterad ställning i stålindustrin åtminstone vad gäller 

kontakter med kunder och leverantörer. Inom branschen finns en medvetenhet om problemen 

och ett visst arbete med miljöfrågor förekommer. I slutändan får dock miljöfrågorna ändå stå 

tillbaka till fördel för aspekter som kvalitet, support, teknisk, leveranssäkerhet m.fl. i 

interaktionerna med nämnda aktörer. Utifrån den teoretiska bakgrund som studien har bör det 

således kunna konstateras att aktörerna kunder och leverantörer har en ganska liten inverkan 

på likriktningen inom stålindustrin med avseende på miljömedvetenhet, verkligheten är dock 

mer komplicerad.

De mer informella kraven och prioriteringen av kunder/leverantörer som faktiskt har 

någon form av miljöarbete och/eller är certifierade enligt ISO-standarderna kan emellertid ses 

som en pådrivare för likriktning mot mer miljömedvetenhet. Indirekt kan denna prioritering 

från större företag inom det organisatoriska fältet tvinga mindre aktörer att införa dessa 

standarder för att dessa ska kunna vara konkurrenskraftiga. Inom stålindustrin är det 

framförallt stålverken i egenskap av deras storlek som har utrymme att ställa vissa krav på 

sina leverantörer.

Det utbredda samarbetet som finns inom den svenska stålindustrin bland annat genom 

Jernkontoret påverkar spridningen av miljömedvetenheten i stor utsträckning.  Det är inte 

ovanligt att individer flyttar mellan de olika företagen inom den svenska stålindustrin vilket 

medför överföring av kunskap och attityder och således enligt DiMaggio och Powell (1983) 

ses som normativ påverkan.

Från det fokala företagets perspektiv kan samspelet med aktörerna kunder och 

leverantörer således sammanfattas på följande vis. Det förekommer tvingande påtryckningar 

från OSAB:s kunder i mycket liten utsträckning. Trots att miljöfrågor är allt mer frekvent 

förekommande är det fortfarande andra aspekter som har högre prioritet. Från leverantörer 

förekommer det inte några krav överhuvudtaget, mycket på grund av att det är stålverken som 

är huvudaktörer inom branschen vilket innebär att det istället är OSAB som har möjlighet att 

ställa krav på sina leverantörer. Det är emellertid heller inte, i likhet med kundkraven, något 

som förekommer i någon större utsträckning.

Investerare

Investerare är i första hand intresserade av att generera avkastning. När huvudintresset är 

lönsamhet kan som tidigare nämnts detta avspeglas i ett intresse för 

miljöarbete/miljömedvetenhet för att kunna säkerställa att oväntade miljöskulder inte dyker 

upp efter ett förvärv.
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I teoriavsnittet konstaterades att investerare påverkar företagen genom tvingande 

påtryckningar vilket verkar överensstämma med den rådande situationen i den studerade 

industrin.

De krav som ställs är i regel att en due diligence genomförs och att det uppköpta 

företaget ska redovisa sina miljöaspekter och eventuella miljöskulder. Några specifika krav på 

hur miljöarbete ska utformas verkar inte förekomma.

Konkurrenter

Då företagen inom den svenska stålindustrin inte konkurrerar med varandra i ordets rätta 

bemärkelse blir själva definitionen av aktören konkurrenter något diffus. Det handlar snarast 

om ett antal stora aktörer (stålverken) som samexisterar på en och samma avgränsade 

marknad. Samarbete mellan företagen, de i Sverige lokaliserade stålverken, förekommer 

relativt ofta. Det förekommer utbyte dels genom branschorganisationen Jernkontoret och dels 

direkta samarbeten mellan företagen och OSAB är inget undantag. Representanter från de 

olika stålverken besöker ofta varandra för att ta del av nya tekniska lösningar och 

processmetoder. 

Resultatet blir att det knappast förekommer någon tvingande påverkan mellan företagen 

och därför bör modellen justeras. Normativ och imitativ påverkan förekommer däremot i 

större utsträckning. Samarbete förekommer relativt ofta mellan Sveriges stora stålproducenter 

men även med mindre aktörer framförallt via branschorganisationen.

6.2. Sammanfattning och revidering av teoretisk modell
Den ursprungliga modellen över de olika aktörernas påverkan på beslut hos det utvalda 

företaget modifieras här efter den information som framkommit under intervjuerna.

För fyra av de sju studerade aktörerna (Miljöorganisationer, Media, Kunder och 

Konkurrenter) förändras inte det sätt på vilket de påverkar aktörer inom det organisatoriska 

fältet. Legitimiteten alternativt relevansen i att vissa av dessa aktörer återfinns i det 

organisatoriska fältet diskuteras i nästkommande avsnitt. De tre övriga förändras emellertid på 

ett eller annat sätt, varför en kort genomgång av dessa förändringar och vad de innebär ses 

som nödvändig. I tabell 5 (se nedan) sammanfattas de förändringar som framkommit i 

analysen av det insamlade empiriska materialet. Den teoretiska modellen har förändrats på tre 

punkter; (i) aktören politiker och myndigheter kan även bidra med normativa påtryckningar, 

(ii) aktören leverantörer bidrar inte till tvingande påtryckningar och (iii) aktören konkurrenter 

bidrar inte till tvingande påtryckningar.
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Tabell 6: Korrigerad modell
Pelare Regulative Normative Cultural-Cognitive

Typ av mekanism
Aktör Tvingande (Coercive) Normativa (Normative) Imiterande (Mimetic)
Miljöorganisationer √ − −
Politiker & Myndigheter √ √ * −
Media √ − −
Kunder √ √ √
Leverantörer − * √ √
Investerare √ − −
Konkurrenter − * √ √
*Förändring hos aktören jämfört med orginalmodellen

6.3. Slutsats

Det finns ett antal spännande slutsatser som kan dras utifrån det empiriska materialet. För det 

första verkar det finnas stöd för det inledande antagandet att företag eftersträvar att maximera 

den potentiella vinsten. De bakomliggande orsakerna till miljöinvesteringar kan därför belysas 

utifrån de interaktioner som förekommer mellan det fokala företaget och övriga aktörer inom 

det organisatoriska fältet.

Det har konstaterats att spridningen av miljömedvetenhet inom den svenska 

stålindustrin påverkas i någon mån av alla de aktörer som tagits upp i modellen men att nivån 

av påverkan varierar kraftigt. Det är bland annat diskutabelt huruvida aktörerna 

miljöorganisationer och media överhuvudtaget bör finnas i det organisatoriska fältet. Ingen av 

de övriga aktörerna upplevde att det fanns några egentliga påtryckningar från dessa håll.

Den miljöorganisation som tillfrågades var i dagsläget inte inblandat i något arbete 

gentemot stålindustrin, och hade inte heller varit det tidigare. Att intresset från 

miljöorganisationer varit svalt visar inte på ett absolut ointresse men antyder att inom dessa 

organisationer anses andra frågor vara viktigare. På motsvarande sätt fanns det inget intresse 

hos de olika medierna att ställa upp på en intervju eftersom de själva inte ansåg att de hade 

något med branschen att göra.

Det kan således fastställas att aktörerna miljöorganisationer och media möjligtvis skulle 

kunna strykas ur det organisatoriska fältet beroende på den rådande situationen. I den modell 

som byggts upp här skulle alltså dessa aktörer kunna utelämnas men då de potentiellt kan 

påverka spridningen av miljömedvetenhet får de vara kvar.

Tre av de sju aktörerna i det organisatoriska fältet ansågs, med stöd i teori och tidigare 

exempel, påverka OSAB med alla tre tillgängliga mekanismer. Det konstaterades redan i 
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analysen att för aktörerna leverantörer och konkurrenter bör, utifrån det empiriska materialet, 

den tvingande mekanismen strykas. I det första fallet är skälet att stålverken, med andra ord 

OSAB, är de största aktörerna och således kan diktera villkoren i den aktuella branschen. Det 

finns inget behov av att förlita sig på enskilda leverantörer. I det andra fallet är den 

bakomliggande anledningen att det, som nämnts tidigare, inte förekommer konkurrens mellan 

stålverken i Sverige eftersom de har skiljda verksamhetsinriktningar.

En slutsats som kan dras utifrån detta är att det huvudsakligen är aktören myndigheter  

och politiker som påverkar investeringsbeslut i stålindustrin när det handlar om ofrivilliga 

investeringar i exempelvis reningsutrustning. Det är således intressant att det kan konstateras 

att normativ påverkan från aktören på det fokala företaget också kan förekomma, något som 

inte omnämnts i tidigare litteratur eller exempel. Viktig att poängtera är emellertid att 

spridningen av miljömedvetenhet och det påföljande miljöarbetet hos OSAB definitivt inte 

enbart är influerat av aktören politiker och myndigheter. Samarbetet med andra aktörer inom 

industrin (konkurrenter, kunder och leverantörer) och Jernkontoret påverkar i stor 

utsträckning utbredningen av miljömedvetenhet genom imitations och normativa mekanismer.

Att en eventuell påverkan från branschorganisationen Jernkontoret har identifierats är 

även det mycket intressant. Det har under studiens gång framkommit att Jernkontoret spelar 

en viktig roll inom den svenska stålindustrin. Det skulle med anledning av detta också vara 

intressant att omstrukturera det organisatoriska fältet så att även branschorganisationer finns 

med som en aktör. Aktören tycks påverka det studerade företaget främst med imitation- och 

normativa mekanismer.

De resultat som presenterats i studien innebär för det studerade företaget att (i) en 

djupare förståelse av drivkrafterna bakom investeringsbeslut kan uppnås. På så sätt kan 

företaget (ii) se de interaktioner som förekommer mellan det egna företaget och andra aktörer 

med mer överblick och sätta dessa i ett större sammanhang. Detta kan i sin tur leda till 

insikten att (iii) företaget besitter en maktposition inom det organisatoriska fältet och således 

kan påverka andra aktörer, främst leverantörer, men också kunder för att på detta sätt driva 

miljömedvetenheten framåt inom industrin. Det kan också vara intressant för företaget att (iv) 

inse att även andra fenomen inom industrin kan förklaras på ett liknande sätt och med en 

liknande modell.

Den modell som konstruerats utifrån tidigare teori framstår som ett fullgott verktyg för 

att identifiera och sortera det organisatoriska fältets aktörer och de metoder med vilka de 

påverkar varandra. Något som skulle kunna förbättrats är matchningen mellan aktörerna och 

de egenskaper som beskrivs av Scott (2001) i tabell 2 (se sida 12). En översiktlig jämförelse 
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mellan aktörerna och respektive element har gjorts. Det vore emellertid mycket intressant att 

för varje aktör, som ingår i denna studie, gå in på djupet och titta på hur respektive element 

överensstämmer med den föreslagna modellen. Om exempelvis miljöorganisationer eller 

media studeras kan det vara svårt att motivera hur dessa skulle tillgodogöra sig de element 

som befinner sig under Scotts (2001) regulativa pelare. I detta hänseende tycks den regulativa 

pelaren i huvudsak vara anpassad till exempelvis politiker och myndigheter. Det skulle med 

anledning av detta kunna argumenteras för att aktörerna miljöorganisationer och media är 

normativt – tvingande. Det vill säga att de fungerar som en tvingande (coercive) instans 

utifrån de värderingar och normer som Scott (2001) beskriver under den normativa pelaren.

6.4. Förslag på fortsatt forskning

Den genomförda studien öppnar upp för en rad intressanta frågor kring spridningen av 

miljömedvetenhet inom ett organisatoriskt fält såsom den svenska stålindustrin.

Först och främst skulle en studie som fokuserar på samma grundläggande 

problemformulering, alltså hur det kommer sig att företag genomför investeringar som endast 

innebär en kostnad, men att skifta fokus och istället för att försöka hitta förklaringen i de 

övergripande interaktionerna mellan olika aktörer titta på hur den enskilda individen i 

beslutsfattande positioner påverkar spridningen av miljömedvetenhet.

Utöver detta vore det intressant att göra en mer djuplodande studie av den svenska 

stålindustrin för att klargöra om de slutsatser som dragits i denna studie faktiskt också är 

applicerbara i ett större perspektiv, inom stålindustrin och inte bara i det fall som studerats 

här.

Slutligen skulle en mer noggrann genomgång av den teoretiska kopplingen mellan 

DiMaggio och Powells (1983) teorier och Scotts (2001) teorier vara spännande att genomföra. 

Det skulle troligtvis vara möjligt att få mer klara och tydliga definierade kategorier och på så 

sätt, i förlängningen, mer preciserade påverkningssätt från det organisatoriska fältets aktörer.
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BILAGA 1

Produktionsprocesser

Inför en smältning tas sammanlagt 100 ton skrot från råvarugården. Den råvara som används 

är järn-, rostfritt stål- och annat metallskrot som levereras till stålverket via tåg och lastbil. 

Råvaran förvärms sedan för att minska tiden som går åt för att smälta den i ugnen samt för att 

snö och is skall försvinna så att explosioner undviks. (Avesta Jernverk, företagspresentation i 

och ii)

I nästa steg smälts alltså råvaran i en ljusbågsugn för att sedan transporteras vidare till 

en konverter. I konvertern raffineras det flytande stålet genom att syre blåses genom det, detat 

görs för att minska andelen kol som annars gör stålet för sprött. Smältan, det flytande stålet, 

renas också i detta steg från svavel och dessutom tillsätts olika legeringar för att stålet skall få 

rätt sammansättning. (Avesta Jernverk, företagspresentation i och ii)

Stålet transporteras i nästa skede till skänkugnen där sammansättning och temperatur 

finjusteras inför gjutningen. Stålämnena gjuts i en kokill vilket är en vattenkyld form vars 

mått bestämmer ämnets dimensioner. En del stålsorter transporteras efter detta steg till 

varmslipverket för att slipas då ytdefekter annars riskerar att valsas in i materialet. Nästa steg i 

processen är annars varmbandverket där stålämnen med en tjocklek på antingen 140 eller 200 

millimeter valsas till band med en tjocklek på 2,5 – 12,7 millimeter. (Avesta Jernverk, 

företagspresentation i och ii)

Först värms stålämnena upp i stegbalksugnarna till 1250 ° C för att sedan valsas ut, först 

i ett förpar och sedan i steckelvalsverket, till sin slutgiltiga tjocklek och längd. När bandet 

valsats färdigt rullas det ihop och får sedan svalna i väntan på leverans till kund alternativt 

nästa processteg vilket är KBR-verket (Kallvalsat, Brett, Rostfritt). (Avesta Jernverk, 

företagspresentation i och ii)

Stålet som kommer till KBR glödgas först för att sedan kylas under kontrollerade 

former så att rätt egenskaper skall uppnås. För att bandets yta ska bli fin betas och blästras den 

sedan, för att efter det gå vidare antingen till slutkund eller till nästa processteg kallvalsning. I 

detta steg valsas banden ytterligare för att slutligen nå en tjocklek på som minst 1,5 millimeter 

varefter produkten paketeras och sedan levereras till kunden. En sammanfattande bild över 

produktionsstegen presenteras nedan (se figur 1). (Avesta Jernverk, företagspresentation i och 

ii)
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Figur 1: Sammanfattning av de olika processtegen vid Avesta Jernverk
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