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Sammanfattning 

Försörjningskedjan inom skogsindustrin innehåller många olika steg som kan uppfattas 

komplexa för utomstående parter. Med hjälp av digitalisering finns det möjligheter att göra 

arbetet mer effektivt, där parter inom försörjningskedjan kan nyttja informationsteknologi för 

att underlätta beslutsfattande, men även göra arbete mer transparent. På detta sätt kan 

intressenter och försörjningskedjans aktörer få en bättre överblick och insyn i de moment som 

behandlas från skoglig råvara till slutlig produkt. I takt med att hållbarhet och omställning till 

bioekonomi blir allt viktigare ökar fokus för aktörerna inom skogsindustrin att verka som 

hållbara aktörer. Digitalisering har potential att underlätta för beslutsfattande avseende skoglig 

tillväxt och för hur företag kan utvinna fördelar både vinst- och hållbarhetsmässigt. På detta 

sätt har de skogliga aktörerna möjlighet att bibehålla lönsamhet och samtidigt bemöta 

samhällets förväntningar för hur en hållbar aktör bör agera. 

 

Digitalisering och nya tekniker diskuteras flitigt i olika branscher. Blockkedjeteknik har nämnts 

i flera sammanhang som en av de mest intressanta tekniker som kan öka transparens, underlätta 

spårbarhet och bidra till mer effektiva försörjningskedjor. Inom skogsindustrin arbetar 

aktörerna med spårbarhet i form av att kunna följa skoglig råvara till industrin. Det finns 

positiva aspekter med att kunna följa processen ännu längre och på det sättet öka äkthetsbeviset 

för de skogliga certifieringarna. Vi har med utgångspunkt i Supply Chain Management och 

CSR studerat digitalisering och blockkedjeteknik inom skogsindustrin. Syftet med studien är 

att undersöka vilka effekter ökad digitalisering och implementering av blockkedjeteknik kan få 

på försörjningskedjan inom skogsindustrin. Vi har i studien utgått från en kvalitativ metod där 

intervjuer genomförts med personer som har en anknytning till svensk skogsindustri.  

 

Resultatet från studien visar att samtliga aktörer arbetar med digitalisering i någon form, men 

där processerna och teknikerna skiljer sig åt beroende på vilken aktör vi intervjuat. Vidare visar 

resultatet på att de flesta ser blockkedjeteknik som viktig för det framtida arbetet med att 

säkerställa spårbarhet i försörjningskedjan. Däremot är det ovisst huruvida skogsindustrin ser 

blockkedjeteknik som en branschgemensam lösning för spårbarhet eller om varje enskild aktör 

bör implementera det i sina processer. Resultatet visar även på att riskerna med ökad 

digitalisering främst är ökad sårbarhet och risker för cyberattacker. 

 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat sägas vara hypotetiskt, då blockkedjeteknik inte är 

implementerad hos aktörerna inom skogsindustrin. Utmaningarna består av att veta var 

blockkedjeteknik gör mest nytta och vem som ska tillhandahålla blockkedjorna. Tekniken kan 

fortfarande hävdas vara ett relativt nytt fenomen och med denna studie avser vi att bidra med 

ökad kunskap om blockkedjetekniken och synliggöra möjliga användningsområden inom den 

svenska skogsindustrin.  
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Introduktion 

Det huvudsakliga syftet med den här studien är att undersöka vilka effekter ökad digitalisering 

och blockkedjeteknik kan få på försörjningskedjan inom skogsindustrin. Blockkedjetekniken 

undersöks av många inom olika branscher och hur denna teknik kan användas inom respektive 

sektor är fortfarande oklart. Vi har därför för avsikt att fylla den kunskapslucka som finns 

genom att redogöra för blockkedjetekniken och dess potentiella användningsområden med 

fokus på skogsindustrin, eftersom detta är ett outforskat område utan tidigare studier.  

 

Genom att använda sig av blockkedjeteknik kan mellanhänder undvikas och affärer genomföras 

på ett snabbare sätt än med centraliserade enheter. En blockkedja är i huvudsak en enhetlig bas 

av information som bildar ett distribuerat nätverk tillgänglig för flera olika intressenter. Själva 

blocken bygger på tidigare lagrad information som inte kan ändras i nutid utan att nätverket 

godkänner de förändringar som ska utföras. Vidare anses transparensen öka med denna typ av 

teknik. En ökad digitalisering är även intressant att studera ur ett hållbarhetsperspektiv, då 

beslutsfattandet underlättas och ökar kvaliteten i försörjningskedjan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Begreppsförklaringar 

Nedan redogörs för ett antal återkommande begrepp i studien.  

 

Blockkedjeteknik 

En bas över information samlad inom block och formad som ett distribuerat nätverk.  

Det är inte möjligt att ändra blockens information utan att samtliga parter godkänner detta. 

Skapar tillförlitlighet och möjliggör blockkedjetekniken att fungera utan en central part. 

 

Centraliserat    

Makt är koncentrerad till ett fåtal aktörer. 

 

Certikonto 

Certikonto är ett kreditkontosystem där säljare och köpare har konton med information om 

certifierad råvara. De som handlar med certifierad råvara kan vara användare av denna 

kontotyp. I certikontot kan certifierade volymer enligt PEFC och FSC:s regelverk hanteras.  

 

CoC 

Chain-Of-Custody certifiering innehåller riktlinjer och krav för att spåra certifierad råvara från 

skog till slutlig produkt för att säkerställa att innehållet i produkten härstammar från certifierade 

skogar.  

 

Decentraliserat   

Makten sprids från ett fåtal aktörer till en större mängd aktörer.  

 

Digitalisering 

Digitalisering innebär att befintligt material och information omformas för att bearbetas 

av datorer. I denna studie avser digitalisering såväl tekniker som blockkedjeteknik och 

processer som automatiseras med hjälp av tekniska verktyg.  

 

Distribuerat nätverk 

Information delas med flertalet datorer som ingår i ett nätverk.  

 

Fjärranalys 

Fjärranalys går ut på att via sensorer kartlägga och kategorisera skog och vegetation. Sensorerna 

erhåller information via exempelvis laserskanning och kan monteras på maskiner ute i fält men 

även på drönare och satelliter. Via skoglig fjärranalys kan aktörer erhålla digitala kartor över 

de områden de är verksamma inom. 

 

Försörjningskedja 

En försörjningskedja är ett nätverk mellan ett företag och dess leverantörer för att producera 

och distribuera en produkt eller tjänst och försörjningskedjan representerar de steg som krävs 

för att färdigställa produkten eller tjänsten till kund.  

 

Smarta kontrakt  

Ett kodat dataprogram där avtalets termer kodas i datorspråk istället för i uttryckliga juridiska 

formuleringar. Transaktioner genomförs automatiskt när avtalets termer är uppfyllda.  

PEFC 

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification och kan beskrivas som 

ett system för certifieringen av ett hållbart skogsbruk.  
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1. Inledning 

 

I de inledande avsnitten ingår studiens problembakgrund och problemdiskussion, som 

utmynnar i en formulering av problemet. Senare i avsnittet presenteras studiens syfte och de 

avgränsningar som gjorts med hänsyn till den utförda studien.  

 

 

 

1.1 Problembakgrund 
År 2010 skapade European Timber Regulation (EUTR) ett ramverk med lagar och riktlinjer för 

producenter av timmerprodukter (European Commission, 2018). Tre huvudsakliga punkter 

fastställdes för att förhindra handeln med illegalt avverkat timmer inom EU: illegalt avverkat 

timmer får inte säljas inom EU, producenter av timmer måste genomföra en årlig due diligence, 

samt att operatörerna måste lagra uppgifter om sina leverantörer och kunder (European 

Commission, 2018). Med due diligence menar EUTR att skogsindustrins producenter ska ha 

bred tillgång till information gällande bland annat timrets ursprung, vilket innebär ett ökat krav 

på spårbarhet i försörjningskedjan. Kravet på skogsindustrins producenter har med andra ord 

ökat, då mer arbete efterfrågas i processerna med att säkerställa att produktionen av skoglig 

råvara sker med hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer (European Commission, 2018).  

 

Redan år 1999 grundades PEFC med syftet att öka intresset för hållbart skogsbruk, men främst 

bland små och medelstora företag (PEFC, 2018a). 18 år senare blev PEFC världens främsta 

organisation gällande certifiering av aktörer inom skogsindustrin (PEFC, 2018a). En av PEFCs 

certifieringar är den så kallade Chain-Of-Custody certifieringen, vilken syftar till att 

skogsindustrins aktörer ska kunna säkerställa skoglig råvaras ursprung med hjälp av spårbarhet 

i försörjningskedjan som kontrolleras genom en årlig due diligence i enlighet med de riktlinjer 

EUTR tagit fram (PEFC, 2018b). De krav som EUTR ställer på skogsindustrins aktörer inom 

EU har PEFC skapat certifieringar för, vilket kan vara en anledning till varför PEFC nu är den 

främsta organisationen för certifiering av skogsindustrin.   

 

Kravet på ökade insatser för att säkerställa skoglig råvaras ursprung innebär mer arbete för de 

skogliga aktörerna med due diligence och uppföljning av försörjningskedjan. Teknik för att 

spåra skoglig råvara finns implementerad hos skogsindustrins aktörer. Däremot innebär en ökad 

digitalisering i samhället att nya tekniker kan anammas för att förbättra befintliga 

arbetsprocesser (Bjereld et al., 2016, s.33). Exempelvis kan nya tekniker underlätta för 

spårbarheten inom försörjningskedjan, samt möjliggöra för ökad transparens gentemot 

intressenter  En teknik som förefaller lämplig är blockkedjetekniken, vilket ett positionspapper 

från den datavetenskapliga fakulteten på Köpenhamns universitet diskuterar rörande spårbarhet 

av timmer och reducering av kostnader relaterade till due diligence (Düdder & Ross, 2017). 

 

För att förstå bakgrunden till blockkedjetekniken är det av vikt att belysa den avhandling som 

pseudonymen Satoshi Nakamoto lanserade år 2008 som kom att bli ursprungsidén till 

kryptovalutan Bitcoin, som bygger på just blockkedjeteknik. I avhandlingen diskuteras syftet 

av digitala valutor där Nakamoto argumenterar för att handel på internet inte ska vara beroende 

av tredjeparter i form av finansiella institutioner. Problemet med tredjeparter är att det innebär 

större transaktionskostnader och leder till svårigheter för företag att ta betalt då de måste 

efterfråga information av kunderna för att kunna genomföra en transaktion. Nakamoto menar 

att dessa problem inte existerar då man handlar med fysisk valuta och därför ville han 
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implementera idén med digitala valutor på internet. För att detta ska fungera säkert utan 

bedrägerier lanserade han också principen av blockkedjetekniken, en teknologi som möjliggör 

transaktioner av information utan en tredje part (Nakamoto, 2008, s.1-2).  

 

Blockkedjetekniken är uppbyggt som ett kontrollerat elektroniskt system som i sin tur utgörs 

av ett person-till-person nätverk där varje användare är inkluderad i nätverket. Kontrollen sköts 

genom ett register där varje användare har tillgång till hur och när transaktionerna av 

information har genomförts. Varje transaktion inom registret behöver verifieras av en majoritet 

av användarna och när en transaktion är genomförd kan inte tidigare lagrad information raderas 

(Crosby et al., 2016, s.3-4). Det innebär således att information nästintill blir omöjlig att 

manipulera och att transparensen för utförda transaktioner ökar, då parter inom nätverket har 

tillgång till samma information. En positiv aspekt med person-till-person nätverk inom 

blockkedjetekniken är att aktörerna inom nätverket har möjlighet att begränsa antalet användare 

ifall information klassificeras som känslig och icke delbar i större omfattning (Crosby et al., 

2016, s.29). 

 

Blockkedjetekniken sägs ha potential att skapa nya sätt att arbeta inom flera olika branscher, 

exempelvis genom att information blir mer tillgänglig för såväl interna som externa parter, 

vilket medför ökad tillförlitlighet till presenterad information och därmed ökad transparens 

(Mougayar, 2016, s.34). Just spårbarhet inom skogsindustrin är ett viktigt område för ett 

hållbart skogsbruk och med utgångspunkt i PEFC-certifieringen Chain-Of-Custody anser vi att 

blockkedjetekniken har potential att förbättra arbetet med spårbarhet av skoglig råvara och 

därmed förtroendet för det arbete som utförs. Själva blockkedjetekniken betraktas fortfarande 

som ett relativt nytt fenomen och hur denna teknik kan påverka skogsindustrin avseende 

spårbarhet finner vi intressant att studera. Vidare saknar 57% av skogsbolagen en 

digitaliseringsstrategi och 40 % saknar en struktur för arbetet med digitala innovationer, vilket 

är ytterligare en anledning till att digitalisering är intressant att studera inom skogsindustrin 

(Tieto, 2018). Ökad spårbarhet inom skogsindustrin kan också leda till att företag får bättre 

möjligheter att följa riktlinjer för ett hållbart skogsbruk (PEFC, 2015). Därför vill vi även 

diskutera om det finns ett samband mellan att en ökad kontroll av skoglig råvaras ursprung 

leder till ett mer synliggjort CSR-arbete.  

 

CSR står för Corporate Social Responsibility och översätts till svenska till ”företagens sociala 

ansvar” eller företagens ”samhällsansvar”. Begreppet CSR används på olika sätt av företag men 

grunden är densamma, att företagen vill ta ansvar för hur de påverkar miljön och samhället de 

verkar inom (Borglund et al., 2012, s.22). Företaget beaktar sina intressenter när det gäller CSR-

arbete och en intressent definieras som en aktör som både berörs och har möjligheten att influera 

företaget i fråga. I det strategiska affärsperspektivet är det de intressenter som influerar 

företaget mest som är av störst intresse för det enskilda företaget och de intressenter som inte 

har samma möjlighet till påverkan omfattas mer av det etiska perspektivet i CSR-arbetet 

(Borglund et al., 2012, s.35). För att kunna ha ett större helhetsperspektiv och beakta fler 

intressenter har det på senare tid blivit allt mer vanligt med hållbarhetsmärkningar av produkter 

och varor genom tredjepartscertifieringar. För att företagen ska erhålla legitima certifieringar 

måste de vara transparenta i sina arbeten och självständiga gällande hållbarhetsarbetet. Dessa 

punkter är viktiga för att belysa att villkoren för ansvarstagande har förmedlats i produktens 

framställning eller i försörjningskedjan (Borglund et al., 2012, s.170-171). 

 

Skogscertifieringar innefattar en tredje part som utvärderar att skogsbolagen följer de specifika 

riktlinjerna och rekommendationerna. Detta i sin tur tillåter skogsbolagen att märka sina 

produkter som godkända ur ett hållbarhetsperspektiv med inriktning mot bland annat spårbarhet 
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(Johansson, 2014, s.1). I det CSR-arbete skogsbolagen arbetar med är bland annat miljömässiga 

och sociala faktorer av vikt, där aktörer inom skogsindustrin strävar efter att möta samhällets 

krav på hållbarhet, men även positionera sig som hållbara aktörer inom en konkurrensutsatt 

marknad (Johansson, 2014, s.350). Vi ämnar studera hur ökad digitalisering och 

blockkedjeteknik kan påverka försörjningskedjan inom skogsindustrin och CSR-arbetet. 

Utöver hållbarhet och CSR vill vi även studera de möjligheter digitalisering i form av 

blockkedjeteknik skapar inom försörjningskedjan med fokus på asymmetrisk information, vilka 

också sägs påverka legitimiteten i företagets hållbarhetsarbete (Borglund et al., 2012, s.170). 

 

1.2 Problemdiskussion 

För många är blockkedjeteknik fortfarande ett nytt fenomen, men företag och organisationer 

utvärderar potentialen för implementering av blockkedjeteknik just för deras branscher, 

samtidigt som fördelarna med tekniken diskuteras flitigt i media (Naughton, 2016). 

Utvecklingen av tekniken innebär även att antalet undersökningar, artiklar och litteratur inom 

ämnet ökar, vilket innebär att kunskapen om tekniken växer. Den studie vi avser att genomföra 

syftar till att skapa en förståelse för hur ökad digitalisering och blockkedjeteknik kan 

implementeras inom försörjningskedjan för skogsindustrin. Vi vill undersöka vilka effekter 

detta får på spårbarhet av skoglig råvara, informationsasymmetri och CSR-arbetet. 

 

Vidare vill vi undersöka om ökad digitalisering och blockkedjeteknik förbättrar synligheten i 

det CSR-arbete skogsbolagen arbetar med. Det faktum att EU-kommissionen belyser CSR som 

ett viktigt verktyg att förbättra försörjningskedjans ansvarstagande är en anledning till att det är 

relevant att inkludera CSR för denna studie (Williamson et al., 2014, s.20). Samtidigt saknar 

majoriteten av skogsbolagen en digitaliseringsstrategi och 40 % av bolagen saknar en struktur 

för arbetet med digitala innovationer, vilket innebär en risk för att skogsbolagen inte tar del av 

den teknologiska utvecklingens möjligheter (Tieto, 2018). Det är därför intressant att studera 

hur skogsindustrins aktörer ser på ökad digitalisering och blockkedjeteknik, samt möjliga 

användningsområden för dessa. 

 

Att skogsbolag arbetar med spårbarhet innebär att kunder och omvärld kan känna sig trygga 

med att de råvaror som utgör en färdig vara är producerade i enlighet med de riktlinjer, 

regelverk och standarder som skogsbolagen avser att följa. Däremot beskriver White (2017, 

s.66) att transparensen inom industrier kopplade till naturresurser brister och att internationella 

regleringar kan undvikas av industrins aktörer. Det är således svårt som köpare att få vetskap 

om skoglig råvaras fullständiga ursprung, då transparensen sägs vara svåråtkomlig gällande att 

följa aktörers försörjningskedja (White, 2017, s.56). Vidare arbetar skogsbolag med fokus på 

ökad hållbarhet och CSR avseende miljömässiga och sociala faktorer (Skogsaktuellt, 

2017).  Med detta som utgångspunkt kommer vi att undersöka hur ökad digitalisering och 

blockkedjeteknik kan implementeras i försörjningskedjan för att öka transparensen avseende 

spårbarhet av skoglig råvara och därmed även öka trovärdigheten för CSR-arbetet.  

 

Blockkedjeteknik innebär bland annat möjligheter till smarta kontrakt, informationsdelning och 

registrering av transaktioner i en kedja som i princip är omöjlig att manipulera (Mougayar, 

2016, s.31). Att registrera transaktioner och därmed historiken från tidigare informationsflöden 

innebär att möjligheten till att spåra tidigare händelser ökar, vilket sägs förbättra transparensen 

inom försörjningskedjan (Deloitte, 2017). Detta medför att risken för att tidigare transaktioner 

och händelser manipuleras eller förfalskas minimeras. Sammanfattningsvis skapar detta en 

ökad möjlighet för såväl interna som externa parter att följa information, transaktioner och 

händelser, vilket inom skogsindustrin möjliggör för ökad transparens avseende just det 

hållbarhetsarbete skogsbolagen arbetar med i form av spårbarhet av skoglig råvara.  
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För köpare av skoglig råvara som ska ha ett visst ursprung kan blockkedjeteknik implementeras 

i skogsindustrins försörjningskedja. Med hjälp av blockkedjeteknik kan intressenter kontrollera 

skoglig råvaras ursprung tack vare informationen från blockkedjan. Vidare skulle branschen 

som helhet kunna använda sig av en gemensam blockkedja som syftar till att effektivisera 

försörjningskedjans olika delar, exempelvis logistiken. Sammanfattningsvis möjliggör 

blockkedjetekniken för en ökad transparens gällande informationsflöden, minskad asymmetrisk 

information, ökad tillförlitlighet till den information som delges och ett distribuerat nätverk där 

olika parter får insyn i arbeten som utförs. Blockkedjetekniken innebär således stora möjligheter 

för olika branscher och just skogsindustrin är en bransch vi finner intressant att undersöka då 

den är betydande för Sveriges ekonomi och där en stor andel av skogsbolagen saknar en tydlig 

digitaliseringsstrategi. 

 

1.3 Problemformulering 
Ökad digitalisering medför nya arbetssätt inom företagens försörjningskedjor. I denna studie 

vill vi undersöka vilka effekter och tillämpningsområden ökad digitalisering och 

blockkedjeteknik får på ett företags försörjningskedja och hållbarhetsarbete avseende 

skogsindustrin. Problemformuleringen lyder: 

 

Vilka effekter kan ökad digitalisering och implementering av blockkedjeteknik få på skogliga 

aktörers försörjningskedja och CSR-arbete?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att studera vilka effekter ökad digitalisering och blockkedjeteknik 

kan få på försörjningskedjan, CSR och arbetet med att efterfölja certifieringen Chain-of-

Custody som PEFC utfärdar avseende den svenska skogsindustrin. Baserat på 

blockkedjeteknikens potential har vi identifierat spårbarhet i försörjningskedjan som ett område 

som kan påverkas positivt av tekniken. 

 

Vår studie utgår från teorier inom Supply Chain Management och CSR, som är ett 

samlingsnamn för ett företags samhällsansvar gällande hållbarhet och nyttomaximering ur ett 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Vi ämnar undersöka hur den svenska 

skogsindustrin enklare kan anamma de riktlinjer för hållbarhet som avses att efterföljas och i 

sin tur CSR med digitalisering i form av blockkedjeteknik. Med hjälp av kvalitativa intervjuer 

av ett varierat urval av intervjupersoner med anknytning till svensk skogsindustri vill vi 

undersöka vilka effekter ökad digitalisering och blockkedjeteknik kan få på skogsindustrins 

försörjningskedja och arbetet med hållbarhet. Vi vill med studien fylla kunskapsluckor och 

skapa ökad förståelse för vilka implementationsområden aktörer inom skogsindustrin anser 

vara relevanta för ökad digitalisering och blockkedjeteknik. 

 

1.5 Avgränsningar 
• Studien avgränsas till aktörer som har en anknytning till svensk skogsindustri. 

Anledningen till detta är att vi vill undersöka effekterna av en ökad digitalisering och 

implementering av blockkedjeteknik inom svensk skogsindustri. I denna studie utgörs 

skogsindustrins aktörer av skogsbolag, branschorganisationer, forskningsinstitut och 

pappers- och massabolag.  

 

• För att kunna genomföra studien har vi använt oss av ett urval av intervjupersoner som 

besitter kompetens rörande digitalisering, hållbarhet och blockkedjeteknik. Kunskapen 
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om blockkedjeteknik kan sägas vara begränsad, då tekniken anses vara relativt ny. Vi 

har därför avgränsat oss till personer som besitter viss kunskap inom ämnesområdet. 

• Blockkedjeteknikens möjliga implementationsområden är flera, men för denna studie 

har vi begränsat oss till att undersöka effekterna på försörjningskedjan och hur ökad 

digitalisering påverkar CSR-arbetet.  

 

• Vi undersöker försörjningskedjan från skoglig råvara till industri, vilket innebär att vi 

inte avser att inkludera intervjupersoner som utgör slutkunder.  
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2. Teoretisk metod 

I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga utgångspunkter som studien utgått från. I början av 

kapitlet redogörs för vår förförståelse och ämnesval, varefter vi sedan presenterar de 

vetenskapliga angreppssätt studien använder sig av. Slutligen redogör vi för den 

litteratursökning och källkritik avseende den valda litteraturen som ingått i den genomförda 

studien. 

 

 

2.1 Förförståelse och ämnesval 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s.76) kan förförståelsen delas in två olika delar: förstahands- 

och andrahandsförståelse. Inom förstahandsförståelsen inräknas det självupplevda som 

individuella erfarenheter. Andrahandsförståelsen har sitt ursprung från sekundära källor som 

exempelvis de lärdomar man fått med sig från en universitetsutbildning via kurslitteratur, 

föreläsningar och vetenskapliga artiklar. Vi är inte födda med ett speciellt synsätt utan detta har 

sitt ursprung i de detaljer och lärdomar vår uppväxt har låtit oss uppleva. Uppväxten hos en 

individ är utformad utifrån en mängd variabler som exempelvis socioekonomisk bakgrund, 

praktiska erfarenheter och akademisk bakgrund. Dessa erfarenheter vi har tagit med oss från 

uppväxten har en påverkan på den kunskapssyn och de frågeställningar vi kommer att angripa 

i en studie (Johansson-Lindfors, 1993, s.25-26). Nedan följer en skildring av vår bakgrund för 

att läsaren ska få en uppfattning över den förförståelse vi besitter och hur denna kan ha påverkat 

studiens utformning och genomförande.  

 

För tillfället studerar vi den sista terminen på Civilekonomprogrammet där vi båda valt 

inriktningen finansiering och därmed erhållit djupare kunskap om finansiella nyckeltal, risk, 

investeringar och hur företag optimalt kan fördela sina resurser. Anledningen till att vi valde 

finansiering som inriktning har sitt ursprung i att vi båda har ett intresse för finansiella 

marknader och de utvecklingar som sker inom området.  De utvecklingar vi ser som mest 

intressanta är de tekniska och på senare tid har blockkedjeteknik uppmärksammats på grund av 

de fördelar teknologin kan bidra med avseende den finansiella sektorn. Av denna anledningen 

föll det oss naturligt att välja ett uppsatsämne som rör blockkedjeteknik och digitalisering.  

 

Vidare har en av oss arbetslivserfarenhet inom banksektorn samt ideella engagemang via Unga 

Aktiesparare, vilket möjliggjort för en ökad förståelse för vilka tillvägagångssätt som 

aktualiserats inom finanssektorn under den senaste tiden. En utveckling som innebär att 

hållbarhetsaspekter implementeras i den operativa verksamheten hos finansiella aktörer. Just 

hållbarhet och samhällsansvar är någonting som uppmärksammats på bred front och en av oss 

deltidsarbetar för tillfället på IKEA Umeå som köksplanerare och får veckovis höra kunders 

aspekter och argumentationer för vilka produkter de vill ska ingå i deras kök. Hållbarhet och 

samhällsansvar diskuteras ofta och har därför gett oss insikten att implementera dessa aspekter 

i vårt uppsatsämne, då vi vill göra vår studie intressant för en bred publik. 

 

Vi är båda uppväxta med nära kopplingar till skogsbruk och vet betydelsen detta har för Sverige 

som land i form av export och förädling. Vi ser därför stora möjligheter till att koppla ett vidare 

ställningstagande inom samhällsansvar och hållbarhet inom skogsindustrin med hjälp av 

blockkedjeteknik. Vi ser att blockkedjeteknik inte bara kan implementeras inom finanssektorn 

utan också skogsindustrin där arbetet med spårning av skoglig råvara kan underlättas och 
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samtidigt ge intresserade parter en mer transparent bild över råvarornas ursprung och vilken 

påverkan de har på hållbarhet och samhället i stort. 

 

Inför denna uppsats var vår kunskap om blockkedjeteknik begränsad och därför har vi genom 

teoriutforskning införskaffat oss ökad kunskap inom ämnesområdet för att kunna 

vidareutveckla teorin i denna uppsats. Då blockkedjeteknik är ett relativt nytt fenomen har vi 

hämtat kunskap främst från källor på engelska och detta har inte varit något hinder för oss då 

vi den senaste terminen läst vår utbildning på engelska samt att en av oss varit på två 

utbytesterminer och vidareutvecklat språket. Vi innehar ingen teknisk utbildning och har därför 

valt att angripa teorin med blockkedjeteknik genom de kunskaper vi har erhållit som 

ekonomistudenter. Blockkedjetekniken har därför förklarats på ett allmänt sätt och vi har inte 

inriktat oss på att gå igenom de tekniska detaljerna då vår målsättning är att uppsatsen ska göras 

tillgänglig för så många läsare som möjligt. 

 

2.2 Perspektiv 

För en studies upplägg och utförande är det avgörande med grundläggande metodologiska 

frågeställningar anpassade för den studie som avses att genomföras (Hart, 1998, s.50). Alla 

författare delar inte samma uppfattning om vad kunskap avser, därför anser Hart att de 

metodologiska frågeställningarna kan redogöra för författarnas verklighetssyn och uppfattning 

om vad kunskap innebär. Vidare ligger forskningsfrågans utformning till grund för hur studien 

ska genomföras och dess fokusområde, vilka är viktiga för att redogöra för huruvida studien är 

replikerbar (Bryman & Bell, 2017, s.68). Vi avser därför att redogöra för våra vetenskapliga 

och teoretiska utgångspunkter, samt hur dessa kan påverka den studie vi avser att genomföra.  

 

2.3 Epistemologi 

Läran om kunskap och vad som kan betraktas som kunskap behandlas inom vetenskapsfilosofin 

under epistemologi (Wallén, 1996, s.2). Enligt Bryman & Bell (2017, s.47) är epistemologins 

frågeställning av betydelse för att få vetskap om hur den sociala verkligheten bör studeras 

utifrån naturvetenskapens principer och metoder. Vidare beskriver de att inom epistemologin 

benämns kunskap utifrån positivism och interpretativism, vilka utgör grundstenarna inom den 

epistemologiska läran. Att studera den sociala verkligheten utifrån naturvetenskapliga metoder 

med en objektiv och värderingsfri syn på kunskap kännetecknas av ett positivistiskt 

förhållningssätt (Bryman & Bell, 2017, s.47-49). Interpretativism kännetecknas istället av att 

resultat avser att tolkas och skapa en förståelse och inte i samma utsträckning som positivismen 

bevisa en hypotes (Bryman & Bell, 2017, s.49). Målet med denna studie är att skapa en ökad 

förståelse för hur ökad digitalisering och blockkedjeteknik kan implementeras i 

försörjningskedjan avseende skogsindustrin för att öka transparensen gällande spårbarhet av 

skoglig råvara och undersöka hur det påverkar CSR-arbetet. Detta innebär i sin tur att studien 

avser att avge ett bidrag till framtida forskning inom ämnesområdet. Studien kan därför bäst 

betraktas ur ett interpretativistiskt synsätt, då ingen särskild hypotes kommer att prövas för 

studien.  

 

Ett interpretativistiskt förhållningssätt uppmärksammar de skillnader som finns i studieobjektet 

och mellan människor (Bryman & Bell, 2017, s.50). För en studie innebär det att subjektivitet 

uppmärksammas, där innebörden bygger på tolkning och en människas uppfattning. Det som 

ligger bakom vad som kan uppfattas i en direkt handling och kopplas i ett sammanhang 

beskriver Wallén (1996, s.34) som tolkning. Genom intervjuer ämnar vi att sammanställa en 

tolkning av respondenternas svar för att sedan analysera deras uppfattningar av digitalisering 

och blockkedjeteknikens potentiella påverkan på försörjningskedjan, CSR och 
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spårbarhetsarbete. Ett interpretativistiskt förhållningssätt är därför mest lämpat för denna typ 

av studie.  

 

 

2.4 Ontologi 

Ontologin behandlar frågeställningar om hur verkligheten ska uppfattas och hur sociala väsen 

ska betraktas, om dessa är ett resultat av sociala aktörers uppfattningar och handlingar eller om 

de ska betraktas som objektiva enheter som inte påverkas av sociala aktörer (Bryman & Bell, 

2017, s.52). Att företeelser anses externa och inte påverkas av sociala aktörer behandlas inom 

ontologin som objektivism, vilket är ett av de synsätt som finns inom ontologin (Bryman & 

Bell, 2017, s.55). Konstruktionismen är det andra synsättet, där företeelser påverkas av sociala 

aktörers handlingar och uppfattningar, vilket innebär att organisationer kan påverka sin 

verklighet genom aktioner (Bryman & Bell, 2017, s.53). 

 

I denna studie använder vi oss av en kvalitativ metod och problemformuleringen avser att 

besvaras och tolkas med analys av de resultat som erhålls genom intervjuer kan studien bäst 

beskrivas ur konstruktionismen. Då studien avses att beskrivas ur konstruktionismen, kan 

subjektivism påverka studien och dess resultat (Bryman & Bell, 2017, s.44 & 531). Om studien 

anammat ett objektivistiskt förhållningssätt skulle våra egna subjektiva uppfattningar och 

tolkningar inte färga studien, vilket på ett annat sätt skulle kunna påverka dess resultat och 

trovärdigheten för den genomförda studien (Bryman & Bell, 2017, s.53). Vidare är 

blockkedjeteknik ett relativt nytt fenomen och outforskat för vårt ändamål med studien, vilket 

innebär att de svar som erhålls genom intervjuer kan anses vara hypotetiska.  

 

Respondenternas svar kommer att tolkas utifrån deras enskilda åsikter, vilket gör att 

konstruktionismen passar väl för denna studie. Ett objektivistiskt förhållningssätt hade kunnat 

ge studien en mer objektiv bild utan påverkan av sociala företeelser, men då blockkedjeteknik 

inom skogsindustrin kan anses vara relativt outforskat är respondenternas egna tankar och 

uppfattningar av värde för det bidrag denna studie avser att bidra med för den framtida 

forskningen inom ämnesområdet.  

 

2.5 Angreppssätt  
Vid genomförandet av en studie anammas en forskningsansats beroende på studiens 

utformning, där induktiv och deduktiv ansats är de två typerna av forskningsansatser (Wallén, 

1996, s.47). Att dra slutsatser med hjälp av teorier med utgångspunkt i datainsamling benämnas 

som induktiv ansats, medan att testa en hypotes empiriskt utifrån teori benämns som deduktiv 

forskningsansats (Bryman & Bell, 2017, s.44). Enligt Langemar (2008, s.201) kan en induktiv 

ansats relateras till kvalitativa studier, då målet ofta är att skapa ökad förståelse och snarare 

generera teorier för framtida forskning än att utgå från befintliga teorier för att testa en hypotes 

empiriskt. Vidare kan det tolkas som att resultatet av studien resulterar i teorier, vilket är i linje 

med vad Bryman  & Bell (2017, s.43) beskriver som induktiv forskningsansats.  

 

Bryman & Bell (2017, s.539-541) beskriver vidare hur en induktiv ansats kan antas som 

analytisk induktion när utgångspunkten är i en vetenskaplig frågeställning som resulterar i en 

inledande definition. Genom analytisk induktion syftar en studie till att skapa en slutlig 

förklaring, då datainsamling fortlöper till dess att studien stämmer överens med en hypotetisk 

förklaring (Bryman & Bell, 2017, s.540-542). En uppenbar nackdel med analytisk induktion är 

att ansatsen riskerar att inte skapa alla förutsättningar som krävs för en studie, men resultatet 

räcker till för att påvisa en hypotetisk förklaring.  
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Enligt Wallén (1996, s.48) krävs det mycket kunskap inom det studerade ämnesområdet för att 

genomföra en studie med deduktiv forskningsansats.  I en deduktiv forskningsansats ska det 

som undersöks således ha sin utgångspunkt i befintliga teorier som sedan testas empiriskt, vilket 

innebär att förutsättningar i form av befintlig kunskap bör finnas inom det studerade området. 

Då blockkedjeteknik fortfarande kan sägas vara ett relativt nytt fenomen är antalet studier 

begränsade och blockkedjeteknikens potentiella påverkan på skogsindustrin är enligt vår 

kännedom outforskad. Detta innebär att befintlig kunskap är begränsad, vilket omöjliggör en 

deduktiv forskningsansats. Att anta en induktiv forskningsansats är lämplig för den studie vi 

avser att genomföra, då syftet med den induktiva ansatsen är att generera kunskapsbidrag till 

framtida forskning inom ämnesområdet.  

 

I den undersökning som genomförs är frågeställningar konstruerade för att besvara vilka 

potentiella effekter ökad digitalisering och blockkedjetekniken får på skogsindustrins 

försörjningskedja, CSR och spårbarhetsarbete. De teorier som ligger till grund för studien är 

genererade utifrån våra egna förutsättningar och de kunskaper som erhållits har påverkat de 

valda teorierna. För att besvara de uppställda teorierna genomförs intervjuer med syfte att söka 

förklaringar till frågeställningarna. Målsättningen är således att skapa en ökad förståelse för hur 

digitalisering och blockkedjeteknikens kan påverka skogsindustrins försörjningskedja, CSR 

och spårbarhetsarbete. Baserat på detta har vi valt analytisk induktion som forskningsansats, då 

den anses vara bäst lämpad för denna studie.  

 

2.6 Metodval 
Valet av forskningsmetod delas vanligen upp i två forskningsstrategier: kvantitativ metod 

respektive kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2017, s.58). Den kvantitativa inriktningen har ett 

deduktivt synsätt på relationen mellan teori och praktisk forskning där syftet är att slutligen 

bevisa en hypotes eller en teori. Datainsamlingen karaktäriseras av en studie med ett stort antal 

respondenter för att senare kvantifiera den. Den kvantitativa inriktningen är knuten till en 

kunskapssyn av positivism som förespråkar en användning av naturvetenskapliga 

tillvägagångssätt av verkligheten. Inom detta tillvägagångssätt konstruerar forskaren 

beskrivningar och förklaringar om att det finns en verklig verklighet (Bryman & Bell, 2017, 

s.58-59). 

 

Den kvalitativa inriktningen kännetecknas istället av ett induktivt synsätt på relationen mellan 

teori och praktisk forskning där man går från att vara ovetande till en upptäckt av teorier och 

drar därefter en slutsats av den kunskap som erhållits (Bryman & Bell, 2017, s.58). 

Datainsamlingen lägger mindre vikt på att kvantifiera och fokuserar mer på en grundlig 

undersökning med färre antal respondenter. Den kvalitativa inriktningen har istället ett tolkande 

synsätt, det som kallas interpretativism. Detta synsätt innebär att forskaren konstruerar sin 

studie genom att skapa förståelse, där målet är att förstå ett fenomens mening. (Bryman & Bell, 

2017, s.58-59) 

 

Problemformuleringen; “Vilka effekter kan ökad digitalisering och implementering av 

blockkedjeteknik få på skogliga aktörers försörjningskedja och CSR-arbete?” ligger till grund 

för att vi vill använda den kvalitativa forskningsstrategin för vår studie. Blockkedjeteknik är ett 

relativt nytt fenomen och då vår kunskap är begränsad vill vi göra en upptäckt av teorin och 

därmed undersöka teknikens mening i möjliga implementationsområden för skogsindustrin 

med hänsyn till försörjningskedjan och CSR.  
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Kvalitativ forskning har inslag av att vara subjektiv och impressionistisk. Detta leder till att den 

kvalitativa forskningen tenderar till att påverkas av forskarens tolkningar och preferenser till 

vad som anses viktigt. På grund av detta har kritik utformats mot den kvalitativa forskningen 

där många menar på att den har en liten grund i vetenskapen och lutar sig för mycket mot 

forskarens egna uppfinningsrikedom i hur frågeställningarna ska formuleras (Bryman & Bell 

2017, s.393). Detta leder till att det är svårt att återskapa tidigare studier som är utförda på ett 

kvalitativt sätt då dessa är personliga och svåra att testa på samma sätt för någon annan som vill 

studera liknande frågeställningar (Bryman & Bell 2017, s.393). En viktig aspekt till kritiken är 

att samhällsvetenskapliga fenomen oftast tillskriver en mening till sin omvärld och därför är 

den kvalitativa forskningen utmärkt när man vill förstå omvärlden från respondentens 

uppfattning. På så vis utvecklar forskaren sina teorier på ett sätt som mer tydligt studerar den 

sociala verkligheten (Bryman & Bell 2017, s.384).  

 

2.7 Litteratursökning 
För att få vetskap om tidigare studier och kunskaper inom det ämnesområde som ska studeras 

är en grundlig genomgång av litteraturen av vikt för att kunna identifiera potentiella 

intresseområden (Bryman & Bell, 2017, s.117). Enligt Johansson-Lindfors (1993, s.87) 

rekommenderas forskare att kritiskt granska teorier till den planerade studien, där valet av 

teorier kan beskrivas i två steg: sökandet och genomgång av teori och användandet av teorin i 

studien. En litteratursökning kan således beskrivas som en process där forskaren använder sig 

av förmågan att kritiskt ta ställning till befintliga studier inom intresseområdet, men samtidigt 

identifiera obesvarade avsnitt från tidigare forskning. Detta avsnitt behandlar hur vi genomfört 

vår litteraturgenomgång, för att sedan diskutera användandet av teorin.  

 

Enligt Jensen (1995, s.36-37) är förförståelsen en relevant utgångspunkt för 

litteraturgenomgången, då denna påverkar de val av teorier och tidigare studier som ligger till 

grund för den planerade studien. I denna studie avser vi att utifrån Supply Chain Management 

och CSR undersöka hur blockkedjeteknik kan implementeras inom skogsindustrins 

försörjningskedja och arbete med spårbarhet och hur detta kan påverka arbetet utifrån de regler 

och standarder som föreligger i enlighet med skogscertifieringen CoC. I problembakgrunden 

har tidigare studier diskuterats, där bland annat problem med transparens och 

informationsasymmetri beskrivits i tidigare undersökningar av skogsindustrins arbete med 

spårbarhet. Utifrån detta har vi utöver CSR och Supply Chain Management valt att inkludera 

teorier som berör informationsasymmetri i vår litteratursökning.  

 

Studiens problemformulering och syfte innebär således att undersöka hur digitalisering och 

blockkedjetekniken kan implementeras inom skogsindustrins försörjningskedja och vad det har 

för effekt sett till CSR och arbetet med spårbarhet av skoglig råvara. De nyckelord som använts 

i litteraturgenomgången är därför främst kopplade till blockkedjeteknik, försörjningskedja, 

informationsasymmetri och CSR. Då blockkedjetekniken fortfarande kan sägas vara ett relativt 

nytt fenomen är antalet svenska studier inom området begränsade och därför har vi främst 

använt oss av engelska ord i vår litteratursökning, då antalet studier på engelska är mer 

omfattande.  

 

För att utöka vår litteraturgenomgång och omfattningen av denna har vi sökt inspiration till 

ytterligare referenser genom att undersöka tidigare vetenskapliga artiklars källhänvisningar, för 

att få en mer omfattande litteratursökning. För att hitta vetenskapliga artiklar inom 

ämnesområdet har vi använt oss av databasen Scopus, där vi undersökt artiklarnas acceptans 

genom att söka huruvida de citerats i andra studier. För att erhålla ökad kunskap om 
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vetenskaplig metod inom företagsekonomi och applicerade teorier för denna studie har vi även 

använt oss av relevanta böcker inom området för vår studie.  

 

Enligt Saunders et al. (2012, s. 98) kan processen med litteraturgenomgången beskrivas som 

kombinationen av litteratursökning, genomgång av elektroniska källor och bearbetning av 

tidigare studier. För elektroniska källor har vi även använt oss av Umeå Universitetsbibliotek 

för att hitta relevanta referenser. Nedan följer en sammanfattning av de nyckelord som främst 

använts i genomförandet av denna studie, med hänsyn till intresseområdet och utläses i tabell 

1.  

 

Tabell 1. Nyckelord 

Blockkedjeteknik Supply Chain 

Management 

Asymmetrisk 

information 

Corporate Social 

Responsibility 

Blockchain 

Technology, 

Blockchain, 

Distributed Ledger 

Technology, 

Användningsområden 

blockchain,  

Smart contracts, 

Smarta kontrakt, 

Blockchain forestry, 

Blockchain 

advantages, 

Blockchain 

disadvantages, 

Blockchain risks  

Supply Chain 

Management, 

Försörjningskedja, 

Supply Chain forest 
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2.8 Källkritik 
Vid en litteraturgenomgång är det enligt Thurén (2013, s.4) viktigt att värdera inhämtad 

information för att skapa sig en uppfattning om trovärdigheten av litteraturen och bedöma dess 

sanningsgrad. Däremot kan det vara svårt för en icke-expert att avgöra trovärdigheten och 

sanningen i litteraturen, men flera källor kan användas för att avgöra om det föreligger 

konsensus om uppfattningen av teorin (Thurén, 2013, s. 17, 26). Vidare kan källkritik beskrivas 

utifrån fyra huvudsakliga bedömningsgrunder: oberoende, tendensfrihet, äkthet och 

tidssamband (Thurén, 2013, s.8). Kriteriet avseende oberoende innefattar att referensen ska vara 

fristående och inte direkt plagierad från annan källa. Tendensfrihet innebär att bedömningen av 

källan inte ska påverkas av en persons uppfattning och intressen rörande bland annat 

ekonomiska och politiska ståndpunkter. Tidssambandet tar hänsyn till tidsspannet från att en 

teori ursprungligen publiceras till dess att teorin används i praktiken. Det sista kriteriet som 

avser äkthet handlar helt enkelt om att källan inte ska vara en förfalskning.  
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I teoriavsnittet har vi beskrivit blockkedjeteknik med utgångspunkt i originalavhandlingen om 

Bitcoin och Blockkedjeteknik som publicerades av Nakamoto (2008). Vidare avhandlingar har 

utförts efter Nakamotos publikation, men vi anser att blockkedjeteknikens ursprungsidéer bäst 

kan beskrivas av upphovsmakaren med de utgångspunkter och perspektiv som författaren 

utgick från. Kompletteringar av källor har genomförts för just avsnittet om blockkedjeteknik, 

där vi använt oss av andra författare och sekundära källor för att beskriva teknikens egenskaper. 

Eftersom själva blockkedjetekniken fortfarande kan sägas vara ett relativt nytt koncept är 

utbudet av studier, litteratur och vetenskapliga artiklar begränsat. Detta har renderat i att vi 

använt oss av elektroniska källor i form av internetsökningar för att söka relevant information. 

Enligt Thurén & Strachal (2011, s. 8-9) är mängden information på internet så pass omfattande 

att forskare bör ha ett kritiskt förhållningssätt till de informationskällor som studien baseras på. 

Vidare beskriver de att författarna själva bör avgöra källornas acceptans och trovärdighet, vilket 

vi gjort genom att bland annat kontrollera hur frekvent källorna använts i andra studier för att 

bedöma deras allmänna acceptans. För själva informationssökningen har vi använt oss av 

databaser som är allmänt rekommenderade, samt granskat författarna till använda artiklar 

genom att söka efter information från etablerade forskningssäten. För information hämtad via 

hemsidor kan det vara svårt att förstå författarens intressen rörande ämnet och de målsättningar 

som denne haft vid publiceringen av informationen, detta har vi haft i beaktning i vår 

informationsinhämtning.  

 

En viktig del i källkritiken är att diskutera tidsaspekten för de källor som använts för den 

genomförda studien. Då blockkedjeteknik som tidigare nämnts är relativt nytt som fenomen är 

de flesta källor publicerade i nutid. Vi har främst sökt källor som är så nära föreliggande i tid 

som möjligt, vilket Thurén & Strachal (2011, s. 131) rekommenderar då tillförlitligheten kan 

sägas vara större för mer aktuella källor. Vissa källor, som webbsidor kan uppdateras, vilket 

förändrar datumet på källan. Detta har vi undersökt vid inhämtad information från specifika 

webbplatser. Som nämnts ovan har Nakamoto (2008) använts som källa för avsnittet om 

blockkedjeteknik, men som senare kompletterats med mer aktuella källor som beskriver 

blockkedjeteknikens möjliga implementationer för olika branscher. Detta har vi gjort för att få 

en tydlig bild av ursprungsidén med blockkedjeteknik och för att komplettera kunskapen och 

förståelsen för de möjligheter som tekniken skapar för branscher sett till aktuella förhållanden. 

Kvaliteten på studien kan däremot sägas öka när primärkällor använts i studien, eftersom 

sekundärkällor innebär att information och kunskap kan ha tolkats annorlunda än i enlighet med 

ursprungsidén (Thurén & Stratchal, 2011, s. 16). Vidare beskriver Thurén & Stratchal (2011, 

s.17) hur svårt det kan vara att avgöra huruvida en källa är av sekundär eller primär art. För 

denna studies del har det inneburit att vi granskat potentiella sekundärkällor djupare, bland 

annat utifrån kriterierna med äkthet, oberoende, tendensfrihet och tidssamband.  

 

Som ofta påpekats i denna studie är informationen om blockkedjeteknik begränsad, vilket 

innebär att litteratur och artiklar som skrivits på svenska inte är tillräckliga för att genomföra 

denna studie. Vi har därför främst använt oss av källor som ursprungligen är skrivna på 

engelska, där vi översatt inhämtad information, varpå möjliga fel med översättningar kan 

förekomma. Samtidigt är utbudet större på engelska och att genomföra denna studie utan 

information skriven på annat språk är svenska skulle innebära en begränsad bild av de teorier 

och tidigare studier som denna studie utgått från. Med det sagt har vi beaktat denna faktor 

genomgående i studien.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien utgått från. I början av 

kapitlet redogörs för Supply Chain Management, CSR och informationsasymmetri. Sedan 

presenteras blockkedjeteknik, dess innehåll, utmaningar och möjliga användningsområden.  

 

 

  

3.1 Supply Chain Management 

En försörjningskedja innefattar alla parter som är involverade direkt eller indirekt i att uppfylla 

en kunds förfrågan. Förutom tillverkare och leverantörer innefattas distributörer, återförsäljare 

och själva kunderna i försörjningskedjan (Chopra et al., 2006, s.4). Varje steg inom en 

försörjningskedja är anslutna genom ett konstant flöde av produkter, information och tillgångar. 

De här flödena kan inträffa åt olika håll och bli förvaltade genom ett av stegen eller en 

mellanhand (Chopra et al., 2006, s.4-5). Nedan följer en bild som illustrerar vanligt 

förekommande steg inom ett företags försörjningskedja. Detta är även applicerbart inom den 

svenska skogsindustrin.  

 

 
Figur. 1 An illustration of a company’s supply chain 

Källa: Paulraj Chen, 2004 

 

Målet med varje försörjningskedja är att maximera det totala värdet som genereras utifrån dessa 

flöden. Lönsamhet uppnås genom att kostnaderna inom försörjningskedjan är lägre än vad 

produkten är värd för kunden (Chopra et al., 2006, s.4). För att öka lönsamheten behövs 

noggrant övervägda beslut för att reducera kostnaderna inom försörjningskedjan, men detta får 

inte göras på bekostnad av kundens behov av produkten (Chopra et al., 2006, s.5). Dessa beslut 

utmynnar i tre kategorier där den första rör vilken strategi företaget väljer för sin 

försörjningskedja (Chopra et al., 2006, s.5). Inom denna kategori tar företaget strategiska beslut 

över framtiden angående strukturen över försörjningskedjan, hur tillgångar ska allokeras, samt 

vilka processer varje steg ska utföra. Beslutsfattandet innefattar exempelvis hur transporter ska 

genomföras, vilka geografiska platser som lagerföring ska utföras på, samt vilken 

informationsteknologi som ska användas för att följa upp processerna (Chopra et al., 2006, s.5). 

Den andra kategorin innefattar planeringen där en tidsram upprättas för försörjningskedjan och 

en prognos för efterfrågan inom de marknader företaget är verksamma inom (Chopra et al., 
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2006, s.6). Detta för att veta hur mycket som behöver produceras. Genom prognosen kan 

företaget mäta parametrar och upprätta policys rörande lagerföring och tillverkning för att möta 

de givna målen. Slutligen när företaget satt upp en given tidsram utefter prognosen kan de 

fundera på vilka operationer de ska ägna sig åt, vilket är den tredje kategorin inom 

beslutsfattandet (Chopra et al., 2006, s.7). Målet med operationerna är att bemöta kundorder på 

bästa möjliga sätt genom produktion, transport och leveransdatum. Operationella beslut tas 

kortsiktigt och företaget vill reducera osäkerheten för kunden samtidigt som de optimerar sin 

prestanda. Dessa tre kategorier spelar en stor roll för företagets lönsamhet och framgång 

(Chopra et al., 2006, s.9).  

 

Tillgången till information är avgörande för effektiviteten i försörjningskedjan då information 

förser företaget med underlag till beslutsfattandet. Av denna anledning är 

informationsteknologi ett viktigt verktyg för att tillgodose företaget med underlag för beslut 

inom de tre kategorierna inom försörjningskedjan (Chopra et al., 2006, s.481). Utan tillgång till 

information kan företaget inte veta vad kunderna vill, hur mycket av varorna som är lagerförda 

och när produkten ska vara producerad och transporterad. Informationsteknologi används till 

att analysera information och rekommendera handlingar. Informationsteknologi kan användas 

för att ta reda på hur mycket det finns i lager av en särskild produkt, undersöka prognoser av 

efterfrågan och därmed rekommendera beslutet av beställning av den särskilda produkten 

(Chopra et al., 2006, s.482).  

 

Kshetri (2018, s.80) argumenterar för att företag kan dra nytta av en mer digitaliserad 

försörjningskedja i form av blockkedjeteknik. Enligt författaren kan blockkedjetekniken 

underlätta för att följa produktionen i realtid och få vetskap om vem som gör vilka steg i 

försörjningskedjan, samt att skapa ett större förtroende för de aktörer som ingår i 

försörjningskedjan. Vidare diskuterar Kshetri (2018, s.81) för att blockkedjetekniken kan 

reducera transaktionskostnader som uppstår inom försörjningskedjan, öka kvaliteten i 

produktionen och skapa en mer pålitlig försörjningskedja, då transparensen ökar med 

blockkedjeteknik på grund av ett decentraliserat nätverk. En digitaliserad försörjningskedja kan 

således förbättra arbetet inom försörjningskedjan, då risken för att fel uppstår på grund av 

mänskliga faktorer reduceras (Kshetri, 2018, s. 87).  

 

Supply chain management är relevant att inkludera för studien eftersom skogsindustrins 

försörjningskedja består av flera led från det att en skoglig råvara planteras till att den når 

industrin. Som Kshetri (2018, s. 80) beskriver kan ett företag nyttja digitalisering för att 

effektivisera försörjningskedjan, vilket vi avser att studera med utgångspunkt inom den svenska 

skogsindustrin. För att göra detta inkluderar vi de steg som finns inom teorin för supply chain 

management.  

 

3.2 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om hur företag aktivt arbetar med frågor som 

rör verksamhetens miljö- och samhällsansvar. Begreppet CSR har tolkats i publiceringar av 

EU, FN och övriga internationella organisationer, men det finns ingen bestämd reglering som 

kan följas globalt eller nationellt (Williamson et al., 2014, s.9-12). Då begreppet inte är entydigt 

är det upp till varje företag att arbeta med CSR utifrån de riktlinjer som finns, samt med 

företagens egna definition av samhällsansvar i relation till sin omgivning och sina intressenter. 

Fördelen med avsaknaden av entydighet är att företagen kan agera flexibelt avseende CSR och 

enkelt anpassa verksamheten efter förutsättningar. (Borglund et al., 2012, s.24).  
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Debatten om att företag bör öka sitt samhällsansvar har pågått länge och en av de mest kända 

kritikerna var Milton Friedman som på 70-talet menade att ett företags enda sociala ansvar är 

att öka sin vinst inom spelets regler och säkra ekonomisk tillväxt istället för att engagera sig i 

välgörenhet (Borglund et al., 2012, s.18). Den tekniska utvecklingen har däremot skapat en 

ökad globalisering där samhällen från olika delar av världen berörs av företags aktioner och 

därför har CSR blivit en självklarhet för många företag (Borglund et al., 2012 s.179-180). 

 

 

3.2.1 Carrolls CSR Pyramid 

CSR har under en lång tid varit svårdefinierat och därför skapade Archie B. Carroll ett ramverk 

vid namn Carrolls CSR-Pyramid som illustrerar de fyra huvudansvar ett företag bör eftersträva 

kopplat till CSR. Ramverket formulerades år 1991 och skapades i syfte att underlätta för företag 

att avgränsa det ansvar de har för det samhälle de är delaktiga i (Carroll, 2016a, s.2). 

 

Nedan följer en förklaring av de fyra huvudansvar som ingår i Carrolls CSR-pyramid:  

 

Det ekonomiska ansvaret är grunden till pyramiden och påminner företaget om att deras 

överlevnad är beroende av den ekonomiska förväntan de är tänkta att förgylla samhället med. 

Samhället tillåter företaget att göra vinster då allmänheten förväntar sig att företaget levererar 

produkter och tjänster som behövs och efterfrågas. Carroll menar att företag behöver prioritera 

maximerad vinst för att vara långsiktiga och därför är det ekonomiska ansvaret grundstenen för 

att senare formulera övriga samhällsansvar (Carroll, 2016a, s. 3). 

 

Det följande lagret i pyramiden visar det legala ansvaret där samhället endast accepterar att 

företag drivs med vinstsyfte om företaget verkar enligt de lagar, föreskrifter och regleringar 

som fastställts enligt ifrågavarande samhällsordning. Med andra ord, det rådande synsättet i 

samhället kan tolkas så att företag endast får bedrivas om de följer de lagar som uppställts 

(Carroll, 2016a, s.3). 

 

Nästa lager i pyramiden innefattar det etiska ansvaret som samhället ställer mot företaget. 

Carroll menar att samhällen ser företagets följande av rättsregler som essentiellt, men inte 

rimligtvis som effektivt och därför vill samhället att företag kompletterar med att även följa de 

etiska riktlinjer som finns (Carroll, 2016a, s.4). Samhället ställer därför förväntningar på företag 

att verka rättvist utan att kränka moraliska rättigheter inom exempelvis öppenhet och rättvisa 

mot kunder eller att utföra skada på miljön. Sammanfattningsvis handlar det etiska ansvaret om 

att utöver lagen även följa affärsetik då det oftast inte är reglerat, men något som samhället tar 

i beaktning (Carroll, 2016a, s.3-4). 

 

Slutligen kommer det filantropiska ansvaret som innefattar aktiviteter rörande välgörenhet. 

Företagen förväntas agera likt goda medborgare och ge tillbaka till samhället, exempelvis 

bidrag till skolor, forskning eller annat samhällsnyttigt (Carroll, 2016a, s.4).  Detta ses inte som 

en skyldighet från samhället utan snarare som en förväntning och därför klassificeras detta inte 

under det etiska ansvaret. Av den anledningen är det filantropiska ansvaret högst upp i 

pyramiden och därför ingen förutsättning för ett företags CSR-arbete. Det är dock viktigt att 

poängtera att ett företags CSR-arbete kan anses komplett om man bemöter dessa förväntningar 

från samhället (Carroll, 2016a, s.2-4). 

 

Anledningen till att vi väljer att ta med Carrolls CSR-pyramid i vårt examensarbete är för att 

modellen bryter ner de fragment som CSR består av och gör det mer tydligt hur teorin ska 

bearbetas för att förstå helheten. Modellen är inte mönstergill, men bidrar med en tydlig 



  16 
 

illustration och förståelse för hur CSR ska tolkas i perspektivet av ett företags samhällsansvar. 

Detta har påpekats av Carroll själv i en senare publicering (Carroll, 2016b, s.7). Sammantaget 

förklarar modellen att företag bör vinstmaximera, handla i enlighet med gällande rättsregler, 

applicera affärsetik, samt bemöta de förväntningar samhället har för en god medborgare 

(Carroll, 2016a, s.4). När detta eftersträvas är företag på god väg mot bilden av att vara 

ansvarstagande i linje med samhällets krav på ansvar (Carroll, 2016a, s.1-3). 

 

Enligt Mougayar (2016, s.38) identifieras blockkedjeteknikens främsta användningsområden 

inom det teknologiska, företagsekonomiska och legala. Blockkedjetekniken gör det enklare att 

följa upp transaktioner, validera kontrakt, samt att transparensen ökar då teknologin är öppen 

och möjlig att följa för samtliga parter. Utifrån dessa potentiella användningsområden kommer 

vi att studera om blockkedjetekniken kan underlätta för företag att följa det ekonomiska, legala 

och etiska ansvaret inom Carrolls CSR-pyramid. Det filantropiska ansvaret är något vi 

utelämnar, då det är ett valbart segment inom en CSR-strategi och inte en förutsättning för ett 

lyckat CSR-arbete (Carroll, 2016a, s.4). 

 

 
Figur 2. Carrolls CSR-pyramid. 

 

 

3.3 Asymmetrisk information 

Enligt Råsbrant (2013, s. 3) kan asymmetrisk information beskrivas som att olika aktörer har 

tillgång till olika information, där exempelvis ett företags personer i ledande positioner har 

tillgång till mer information än externa intressenter. Enligt Chen et al. (2017, s. 1) uppstår 

kvalitetsproblem i produktionskedjan delvis på grund av ett centraliserat system byggt på 

förtroende, samtidigt som aktörer i försörjningskedjan har egna agendor, vilket i sin tur kan 

skapa informationsasymmetri. Vidare beskriver författarna vikten av ett ömsesidigt förtroende 

i försörjningskedjan för att minska transaktionskostnader, som är ett resultat av asymmetrisk 

information.  

 

För att skapa en försörjningskedja där verksamma aktörer har tillgång till likvärdig information 

och som kan minska transaktionskostnaderna behövs ett system som möjliggör för en 
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försörjningskedja med högsta möjliga tillförlitlighet (Chen et al., 2017, s.1-2). Här diskuterar 

Chen et al. (2017, s.2) blockkedjeteknikens potentiella effekter på försörjningskedjan. 

Problemet med asymmetrisk information och förtroendebrist kan lösas med hjälp av 

blockkedjeteknik, då information lagras och blir tillgänglig för parter inkluderade i nätverket 

(Lewis, et al., 2017). Öhman & Lundberg (2015, s. 12) beskriver även att information av 

ekonomisk karaktär som kan verifieras av oberoende parter anses skapa större trovärdighet, 

vilket blockkedjetekniken kan sägas göra, då lagrad information inte kan manipuleras av aktörer 

inom nätverket (Lewis et al., 2017). 

 

För aktörer verksamma inom skogsindustrin och försörjningskedjan som omfattar trävaror kan 

blockkedjeteknik möjligtvis skapa en mer effektiv försörjningskedja, då den asymmetriska 

information kan minskas, samtidigt som samtliga aktörer verksamma inom produktionskedjan 

får tillgång till samma lagrade information. Detta kan i sin tur minska transaktionskostnader i 

form av due diligence och kontroll av försörjningskedjan, då asymmetrisk information enligt 

Mishkin & Eakins (2012, s.65) är en anledning till varför transaktionskostnader uppstår.   

 

3.4 Blockkedjeteknik 
För att förstå blockkedjetekniken för en utomstående är det viktigt att beakta att tekniken är 

komplex och att det snarare är potentialen i tekniken som behöver utforskas för att man ska 

förstå användningsområdena. För att enklare förstå detta kan man dra en parallell till internet, 

en teknik som många förstår potentialen i men där många inte förstår komplexiteten bakom 

tekniken för att det ska fungera. Internet används idag obegränsat av många människor och på 

samma sätt kommer blockkedjan att användas av allt fler utan att de ska behöva förstå 

komplexiteten bakom tekniken (Mougayar, s.34, 2016). 

 

Den virtuella valutan Bitcoin introducerades år 2008 genom pseudonymen Satoshi Nakamotos 

avhandling “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash system”. I denna avhandling förklarades 

också blockkedjan, den underliggande tekniken över hur transaktionerna ska fungera för 

Bitcoin (Nakamoto, 2008). I avhandlingen summerades blockkedjetekniken genom att den 

möjliggör Peer-to-Peer transaktioner utan finansiella institutioner eller tredjeparter (Mougayar, 

2016, s.35-37). Utifrån avhandlingen har blockkedjetekniken under de senaste 10 åren 

utvecklats till en av de mest studerade teknikerna för branscher. Det är däremot först på senare 

år som allmänheten insett hur blockkedjeteknik kan förändra branscher och deras strukturer, 

alltifrån finansiella sektorn till utbildningssektorn (Lewis et al., 2017).   

 

En blockkedja är en decentraliserad databas som består av flera block där ett block är att likställa 

som en datafil där en mängd information lagras. Dessa block är beroende av varandra då varje 

block skapar en referens till det block som skapades innan och av denna anledning är blockens 

formering likställd en kedja. Ett nytt block kan därför inte skapas utan att ta hänsyn till 

informationen i de block som tidigare skapats i kedjan (Lewis et al., 2017). 

 

Det som gör blockkedjeteknik intressant för många företag är att det är decentraliserat. 

Anledningen till detta är att blockkedjeteknik går att likställa med distribuerad databasteknik 

där användarna inte gör sig beroende av en tredjepart (Nakamoto, 2008). För att enklare förklara 

användningsområdet av en distribuerad databasteknik formulerar vi ett exempel; om företag 

vill registrera sitt innehav av fastigheter eller skog så görs oftast detta via en centraliserad part. 

När företaget vill följa upp sin registrering behöver de då invänta bearbetningen från den 

centraliserade parten innan det registreras i deras egna lokala databas. Fördelen med den 

distribuerade databastekniken är att tredje parten försvinner och istället registreras innehavet i 

ett nätverk av flera datorer (peer-to-peer) och detta gör att varje part inom nätverket kan lägga 
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till och se förändringar i realtid vilket förbättrar effektiviteten (ECB, 2017). Utifrån bilden 

nedan illustreras ett förenklat exempel på hur ett decentraliserat nätverk ser ut. Istället för att 

parterna behöver skicka informationen direkt till en part så når de istället informationen 

samtliga parter och detta minimerar således behovet av en tredje part. Användarna kan därför 

vara säkra på att informationen är äkta och kan tydligt se de ändringar som tidigare utförts.  

 

 
Figur 3. Blockchain. 

Källa: Pixabay, 2018 

 

 

Det är en stor fördel att ett företag inte behöver förlita sig till en centraliserad part, exempelvis 

om den centraliserade parten misslyckas så försvinner hela eller delar av databasen. I en 

distribuerad databasteknik så sprids istället informationen till olika användare och gör det i 

princip omöjligt för informationen i databasen att försvinna (Lewis et al., 2017). Vidare är 

blockkedjetekniken förstärkt av en kryptering och eftersom varje block är beroende av varandra 

så kan alla användare inom nätverket se de förändringar som har gjorts sedan nätverkets 

begynnelse. Sammanfattningsvis gör detta att blockkedjetekniken, jämförelsevis med det 

traditionella sättet med en tredje part, förbättrar transparensen, tilliten och enklare spridning av 

information (Lewis et al., 2017). 

 

Mougayar (2016, s.37-38) menar på att blockkedjan kan kompletteras med tre olika 

definitioner: teknisk, företagsekonomisk samt legal definition. Den företagsekonomiska 

definitionen är att blockkedjan fungerar som ett nätverk av transaktioner av information och 

värde utan en mellanhand. Vi ämnar i denna studie att fokusera på den företagsekonomiska 

definitionen och hur blockkedjeteknik kan implementeras av skogsbolag för att effektivisera 

kontroll och övervakning av spårbarhet i produktionskedjan och skapa ökad transparens för 

intressenter.  
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3.4.1 Smarta kontrakt 

Med hjälp av blockkedjeteknik kan transaktioner effektivt verifieras och utomstående parter får 

tillgång till informationsflöden (Lansiti & Lakhani, 2017). Istället för att använda sig av 

tredjeparter för att bekräfta och utföra transaktioner kan ett distribuerat nätverk av datorer 

validera transaktioner genom konsensus (Shermin, 2017). De förutbestämda villkoren för 

avtalen och för att transaktionerna ska genomföras lagras i nätverket, vilket innebär att 

transaktioner endast exekveras när samtliga villkor är uppfyllda (Shermin, 2017).  

 

Stark (2016) nämner att smarta kontrakt kan delas in i smarta juridiska kontrakt och smarta 

kontrakt baserat på kod, där koden bekräftas, verkställs och lagras i blockkedjan. Detta innebär 

i sin tur att transaktioner endast utförs på förutbestämda premisser och förhindrar manipulation 

av villkoren. Själva koden är grundstenen till smarta kontrakt och oftast det som refereras till 

när smarta kontrakt nämns. Vidare kan smarta juridiska kontrakt enklast beskrivas som ersättare 

till traditionella juridiska avtal, där koden innehåller avtalets utformning (Stark, 2016). 

Exempelvis sker endast leverans av en vara när samtliga villkor i avtalet är uppfyllda, utan 

inblandning av mellanhänder. Bilden nedan visar hur det kan fungera inom 

försäkringsbranschen, men principen är densamma och skulle kunna appliceras inom 

skogsindustrin, exempelvis vid virkesaffärer. För skogsindustrin kan smarta kontrakt innebära 

att när förutbestämda villkor uppfylls exekveras avtalet och ingen mellanhand behövs således 

för att validera att villkoren har uppfyllts. Det hela sker automatiskt och skoglig råvara levereras 

när säljaren uppfyllt köparens förutbestämda villkor. 

 

 
Figur 4. Smart contracts in insurance policies 

 

 

Shermin (2017) beskriver hur informationsasymmetri kan minimeras med hjälp av smarta 

kontrakt, då informationsflöden blir mer transparenta och utomstående parter kan kontrollera 

händelseförlopp för att säkerställa att processer utförts enligt uppsatta kriterier. Vidare kan 

smarta kontrakt reducera transaktionskostnader för företag då datorer automatiskt kan exekvera 

exempelvis leveranser av varor när villkoren i kontraktet är uppfyllda (Glatz, 2014).  
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3.4.2 Utmaningar med blockkedjeteknik 

Blockkedjeteknik är idag i ett utvecklingsstadium där fler och fler börjar uppmärksamma 

teknologins användningsområden inom olika branscher. Likt andra teknologier som fått 

genombrott så finns det en del risker inblandade gällande allmänhetens anpassning till 

teknologin (Crosby et al., 2016, s.2). Idag är många vana vid tredjeparter och att processer ska 

dokumentera på papper innan de slutförs. Vid en implementation av en ny teknologi som 

förändrar sättet att arbeta kan då många ha en skeptisk syn på att gå över till det nya sättet att 

utföra processer på. Det kan vara hinder i form av att man inte vågar lita på att transaktionerna 

kommer att fungera eller att det inte är nog säkert. Ett annat hinder är hur företag ska utforma 

övergången från det tidigare arbetssättet eftersom blockkedjeteknik kommer kräva att tidigare 

analog information i form av dokument och ramverk behöver migreras över till blockkedjan. 

Företag kommer behöva tillägna både tid och pengar för att överföra tidigare analog 

information i denna migrationsövergång och detta kan vara en utmaning för företag med 

begränsade resurser (Crosby et al., 2016, s.19-20). 

 

Nasdaq (2018) nämner just initiala kostnader som en utmaning med blockkedjetekniken, då 

själva tekniken måste anpassas för ett specifikt företag och integreras i de befintliga systemen. 

Ett annat sätt är att skapa ett helt nytt system, men även detta medför stora kostnader för 

organisationer. Vidare beskriver Nasdaq att en viktig faktor för blockkedjetekniken är hur 

allmänheten uppfattar tekniken och då Bitcoin är det som oftast nämns i sammanhanget är det 

viktigt att information gällande blockkedjeteknikens allmänna fördelar tydligt lyfts fram för 

gemene man. Det måste således tydligt poängteras vad som är de faktiska fördelarna med 

tekniken och hur dessa påverkar allmänheten.  

 

Enisa (2016, s.15) belyser risken med hackerattacker mot blockkedjor, där syftet är att överta 

kontrollen över en majoritet av deltagarna i blockkedjan för att på så sätt manipulera processer. 

Det krävs således endast en majoritet om 51 % för att överta kontrollen över det 

decentraliserade nätverket, vilket utgör en uppenbar risk för manipulation av de processer som 

ingår i den utvalda blockkedjan. Samtidigt som blockkedjeteknik sägs kunna reducera 

traditionella risker, så uppstår nya och hur dessa hanteras är en viktig del i hur tekniken kan 

komma att implementeras av företag och organisationer. Det är en viktig del i hur allmänheten 

kan komma att uppfatta tekniken.  

 

3.4.3 Blockkedjeteknikens potentiella användningsområden 

 

Skogsindustrin 

Inom skogsindustrin är de större skogsbolagen certifierade i enlighet med PEFCs standarder 

och utifrån CoC-principen, vilket innebär att skogsbolagens produktionskedja ska kunna spåras, 

där råvarans ursprung kan påvisas. Enligt Palus et al. (2017) är de stora kostnaderna vid 

implementering av spårbarhetscertifiering just initial implementering och 

övervakningskostnader, där syftet är att kontrollera att riktlinjer och standarder efterföljs i 

enlighet med erhållen certifiering utifrån CoC. Tuppura et al. (2016) genomförde en studie av 

incitamenten för internationella skogsbolag att implementera skogscertifieringar i deras 

verksamheter, där resultatet visade att det ofta är extern påverkan som leder till att skogsbolag 

anammar certifieringar, där marknadskrafter påverkar mer än regleringar. Vidare visade en 

studie från Finland att finländska skogsbolag inte kunde få mer betalt för certifierade 

skogsprodukter och att finansiell resultatutveckling inte påverkades positivt av 

skogscertifieringar (Owari et al., 2006).  
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Vidare beskriver Palus et al. (2017) att CoC-certifieringen är ett acceptabelt mått för att verifiera 

timmers ursprung i enlighet med EU Timber Regulation, speciellt avseende arbetet med att 

minska riskerna för produktion av olagligt timmer. Författarna beskriver att företag som är 

certifierade enligt CoC är väl medvetna om dess innebörd och att anamma CoC snarare är ett 

sätt att förhindra produktion av olagligt timmer än att marknadsföra sig som ett hållbart företag. 

Det är således ett viktigt verktyg för skogsbolagen i deras arbeten med spårbarhet av 

skogsprodukter. 

 

Enligt Palus et al. (2017) är certifierade skogsprodukter ofta dyrare än icke certifierade, vilket 

enligt skogsbolagen själva är ett problem, då det uppenbarligen blir svårare att erhålla önskade 

försäljningspriser. Det ter sig därför viktigt för skogsbolagen att reducerade de kostnader som 

uppstår i samband med CoC-certifieringen, bland annat kostnader för kontroll, initial 

implementering och administrationskostnader. Med hjälp av blockkedjeteknik kan processer 

automatiseras och spårbarhet lagras i blockkedjan, vilket bör kunna minska de kostnader som 

uppstår i samband med spårbarhetscertifieringen. Manuella processer som innefattar 

övervakning och kontroll kan således reduceras med hjälp av blockkedjeteknik, då händelser 

automatiskt sparas i blockkedjan och blir spårbara för parter i nätverket, där kunder och 

leverantörer kan kontrollera råvarans ursprung.  

 

PEFC och CoC 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är en internationell icke-

kommersiell organisation som arbetar för ett mer hållbart skogsbruk genom att som 

utomstående part utfärda skogscertifieringar till aktörer verksamma inom skogsindustrin 

(PEFC, 2017). Organisationen arbetar för hela produktionskedjan inom skogsindustrin för att 

säkerställa att skogsprodukter produceras med fokus på ett ansvar gentemot ekologiska, sociala 

och etiska riktlinjer (PEFC, 2017). För att verka som en hållbar aktör inom skogsindustrin tar 

PEFC hänsyn till skogsbolagens verksamhet utifrån tre utgångspunkter; ekonomisk 

genomförbarhet, ekologisk hänsyn och att främja den sociala miljön. Dessa tre utgångspunkter 

måste beaktas och de ligger till grund för hur organisationen värderar ett hållbart skogsbruk 

(PEFC, 2017).  

 

För att säkerställa att skogsprodukter kommer från hållbart skogsbruk har PEFC valt att utfärda 

en Chain-of-Custody certifiering (PEFC, 2017). Det innebär i sin tur att skogsprodukter ska 

kunna spåras från råvara till slutprodukt, där produktionskedjan visar på skogsprodukternas 

ursprung i certifierade skogar baserat på PEFC huvudsakliga riktlinjer (PEFC, 2017). Enligt 

PEFC är CoC-certifiering viktig för skogsbolag som vill verka som etiska aktörer och agera 

hållbart sett till de utgångspunkter PEFC använder sig av i sin certifiering. För att sedan erhålla 

CoC-certifiering måste skogsbolagens hela produktionskedja vara certifierad, vilket även 

inkluderar underentreprenörer och mellanhänder (PEFC, 2017). Skogsprodukterna märks sedan 

med PEFC-certifiering för att påvisa att produkterna är producerade utifrån de standarder och 

riktlinjer som organisation tagit fram. PEFC (2017) nämner även att efterfrågan ökar på 

skogsprodukter med hållbar certifiering, med spårbarhet som kan påvisa råvarans ursprung och 

att skogscertifieringar mest troligt kommer att bli standarder för skogsbolagens fortsatta 

existens i olika länder. Spårbarhet och certifieringar kan således stärka skogsbolagens 

varumärken som hållbara aktörer inom branschen.  

 

Som ovan nämnt måste hela produktionskedjan vara certifierad utifrån PEFCs riktlinjer för att 

skogsbolagen ska kunna PEFC-märka sina skogsprodukter och därmed få kalla sig en hållbar 

aktör sett till uppsatta standarder. Vidare måste skogsbolagen årligen kontrollera att standarder 
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efterföljts och att råvarornas ursprung har kontrollerats för att säkerställa ett hållbart skogsbruk 

(PEFC, 2017). Att genomföra kontrollaktiviteter kan således innebära en kostnad för 

skogsbolagen, då hela produktionskedjan kontrolleras och där varje skogsprodukt måste härröra 

från skogar med hänsyn till ekologisk och social miljö.  

 

För att reducera transaktionskostnaderna för kontroll och övervakning av produktionskedjan 

kan blockkedjeteknik implementeras för att säkerställa råvarornas ursprung genom spårbarhet, 

då varje transaktion registreras och lagras i blockkedjan. På detta sätt kan såväl interna parter 

som externa intressenter kontrollera skogsprodukternas ursprung genom blockkedjan. Det 

innebär i sin tur ökad transparens och att köpare och leverantörer enklare kan säkerställa att de 

riktlinjer och avtal som ingåtts kan efterföljas mer effektivt. Smarta kontrakt kan också 

implementeras, där leverans av skogsprodukter endast exekveras när avtalets innehåll är 

uppnått, exempelvis att råvarans ursprung är lagrat i blockkedjan. 
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4. Praktisk metod 

 

Detta avsnitt syftar till att presentera den praktiska metod som använts för studien. Urval, 

access, intervjukonstruktion och intervjufrågor presenteras i detta kapitel. Vidare diskuteras 

möjliga bortfall och etiskt perspektiv med utgångspunkt i den studie som genomförts. 

 

 

4.1 Urval 

För kunna ge svar på studiens frågeställningar är det essentiellt för forskaren att ta fram 

empirisk data för att kunna utveckla teorier, koncept och beskrivningar inom undersökningen. 

Genom att ta fram ett urval för undersökningen ges möjligheten att ta del av perspektiv och 

förklaringar för studien (Alvehus, 2013, s.31). 

 

Definitionen av urval beskrivs genom utvalda deltagare utifrån den population forskaren ämnar 

undersöka.  En kvalitativ studie inriktar sig inte mot dimensionen i antalet deltagare utan 

snarare mot att uppnå ett kvalitativt urval. Det är därför av stor vikt att välja ut deltagare från 

populationen som förfogar över bäst information (Langemar, 2008, s.53-54). I en kvalitativ 

studie behöver forskaren bestämma sig för hur framtagandet av urvalet ska ske där det behövs 

en lämplig urvalsstrategi för att göra tillämpligheten och omfattningen så effektiv som möjligt 

för undersökningens syfte (Alvehus, 2013, s.66). En av dessa urvalsstrategier är strategiskt 

urval där forskaren riktar in sig mot att välja ett urval med deltagare som besitter bäst 

information och erfarenheter. Alvehus (2013, s.67) menar på att forskaren måste tänka på risken 

med att bli för strategisk och att “outsiders” lika väl kan ge en insatt bild som “insiders” gällande 

det man vill undersöka. Det statueras ett exempel genom en undersökning av ledarskap. Genom 

att vara för strategisk inriktar man sig endast till att intervjua chefer men att det kan vara en god 

idé att även intervjua de som arbetar under chefer för att kunna få en helhet av det man ämnar 

studera. Denna risk förklaras ytterligare av Malterud (2011, s.75) som menar att det kan 

likställas med urvalsbias där forskaren endast riktar in sig på deltagare som har liknande 

kunskaper och erfarenheter.  

 

Vi kommer att utföra ett strategiskt urval i vår studie eftersom vi vill utvinna material som bäst 

klarlägger vår studie. Eftersom blockkedjetekniken är ett relativt nytt fenomen är 

kunskapsnivån relativt begränsad och därför behöver vi nå ut till deltagare som har roller där 

de har bekantat sig med teknologin. Vi kommer att inrikta oss på att samla in material som på 

det bästa sättet kan användas för att öka vår kunskap om något nytt. Med denna utgångspunkt 

fokuserar vi på att välja ut relevanta deltagare utifrån deras egna kunskapsnivå relaterat till 

skogsindustrin.  

 

För att undvika urvalsbias har urvalet riktat sig mot representanter med olika bakgrund inom 

skogsindustrin där vi inkluderat skogsbolag, branschorganisationer samt forskningsinstitut för 

att få en helhetsbild över skogsindustrins synpunkter rörande studiens ämnesområde. 

Representanterna från vårt urval består av Holmen, SDC, Arctic Paper, Martinson, Mellanskog, 

Södra, Norra Skogsägarna, Skogforsk och Svenska Certifieringsgruppen. Den information vi 

samlat in från dessa företag och organisationer kommer att trianguleras för att förmedla 

potentiella användningsområden och risker från ökad digitalisering och blockkedjeteknik. 

Vidare bidrar en triangulering med att trovärdigheten i studien ökar då information hämtas från 

flera olika källor och olika intervjupersoner bidrar med olika perspektiv (Bryman & Bell, 2017, 

s. 402). Urvalet ger oss möjlighet att ta del av olika intressanta synvinklar då respondenterna 
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kommer från en varierad blandning av små, stora och branschägda företag och organisationer. 

Det ger oss möjlighet att studera skogsindustrin i helhet och vi har även sett till att 

respondenterna innehar olika roller som exempelvis IT-chef, verksamhetsutvecklare, 

innovationsledare och hållbarhetschef. Detta möjliggör för olika aspekter rörande den 

frågeställning vi ämnar undersöka. Det ger oss en bredare bild av hur aktörer inom 

skogsindustrin uppfattar digitalisering och blockkedjeteknik kopplat till försörjningskedjan, 

CSR och spårbarhet i form av Chain-Of-Custody. En detaljerad presentation av studiens 

respondenter finns i avsnitt  

 

4.2 Access 

Hur blockkedjetekniken kan implementeras inom skogsindustrins försörjningsskedja och dess 

effekter på CSR och arbetet med spårbarhet i enlighet med PEFC är som nämnt studiens  syfte 

och därför har vi sökt intervjukandidater som har kunskapen och förståelsen för ämnet och kan 

bidra med denna. Utmaningen med studien är att blockkedjetekniken inte är implementerad 

inom alla branscher och kunskapen är inte allmän, då konceptet är så pass nytt. Detta har 

inneburit svårigheter med att hitta många kandidater inom en koncentrerad bransch som 

skogsindustrin. För att hitta relevanta kandidater till studien har vi undersökt skogsindustrins 

aktörer och efterfrågat människor som uttalat sig om blockkedjeteknik eller som arbetar eller 

undersöker tekniken inom sina specifika arbetsområden. Vi har även använt oss av publicerade 

artiklar och studier för att hitta potentiella kandidater. För att hitta rätt person att intervjua inom 

respektive bransch har kontakt inletts med företag, där vi senare fått kontaktuppgifter till rätt 

person att intervjua sett till studiens ändamål.  

 

För att få kontakt med kandidater inom skogsindustrin kontaktade vi de bolag som är 

verksamma inom arbetet med skogsprodukter genom mejl och telefon. För att utöka urvalet och 

få tillgång till fler uppfattningar om blockkedjeteknikens potential för skogsindustrin riktade vi 

oss även till organisationer och forskningsinstitut som är direkt kopplade till skogsbolagens 

aktioner. Detta även för att få ett bredare perspektiv på den digitalisering som sker inom 

skogsindustrin. 

 

4.3 Intervjukonstruktion 
Inom kvalitativ metod ger intervjuer möjligheter till att interagera med intervjukandidaterna 

och förstå händelser och fenomen ur deras perspektiv (Alvehus, 2013, s.80). Att använda sig 

av kvalitativ forskningsintervju innebär även att forskare kan utveckla en förståelse för 

respondenternas världsuppfattning och skapa ett sammanhang mellan de erfarenheter och 

upplevelser de erhållit (Kvale och Brinkmann, 2014, s.17). För att erhålla så utförliga och 

innehållande svar som möjligt bör intervjuerna utformas så att respondenterna är villiga att 

svara ärligt, vilket underlättas om intervjufrågorna är intressanta för de svaranden (Ejlertsson, 

2014, s.39). För vår del ger intervjuer möjlighet att öka kunskapen inom intresseområdet och 

erhålla nya perspektiv på utveckling och processer för blockkedjetekniken. För att skapa ett 

klimat som möjliggör för detta bör forskarna vara aktiva lyssnare och tillräckligt lyhörda för 

förändring (Malterud, 2011, s.55). För att hitta gemensamma nämnare som skapar olika teman 

används en tematisk analys där respondenternas perspektiv kan återberättas i sin helhet och där 

materialet noggrant analyseras över ett flertal tillfällen (Langemar, 2008, s. 127).  

 

Denna studie syftar till att skapa en ökad förståelse för hur digitalisering och 

blockkedjetekniken kan implementeras inom skogsindustrins försörjningskedja, samt de 

effekter detta kan få på CSR- och spårbarhetsarbetet. Av denna anledning valde vi att använda 

oss av djupintervjuer med enskilda deltagare, där forskningsfrågans utformning och deltagarnas 



  25 
 

relation är avgörande för hur utförlig intervjun kan vara (Malterud, 2011, s.153). Då 

respondenternas har olika bakgrunder har vi anpassat intervjumallen beroende på bransch, 

vilket Malterud (2011, s.154) beskriver som att anpassa undersökningsmetoden beroende på 

intervjukandidat. Som tidigare nämnt är målsättningen med studien att skapa en ökad förståelse 

för digitaliseringens och blockkedjeteknikens potentiella användningsområden inom 

skogsindustrin, vilket är anledningen till att vi i enlighet med Bryman & Bell (2017, s.410) 

uppfattning om semistrukturerad intervju skapat en intervjumall som tillåter flexibilitet och 

följdfrågor.  

 

Inledningsvis startade vi med testintervjuer för att bedöma undersökningens kvalitet och 

genomförbarhet sett till syfte, problemformulering och de valda branscherna. Då 

blockkedjetekniken är relativt ny och förhållandevis outforskad inom branscher syftade 

testintervjuerna till att undersöka om kunskapen om tekniken fanns inom respektive bransch, 

vilket är en förutsättning för att genomföra undersökningen och erhålla givande svar. På detta 

sätt kunde vi även bedöma huruvida den kvalitativa ansatsen för intervjuerna var korrekt, vilket 

bekräftades då kunskaper och erfarenheter skiljde sig mellan branscherna och för att erhålla 

ökad förståelse för blockkedjetekniken inom respektive bransch ansåg vi att kvalitativ ansats 

var mest lämpad. En ytterligare anledning till valet är att en kvalitativ forskningsintervju 

möjliggör för flexibilitet och öppna följdfrågor, vilket kan leda till djupare förståelse och vidare 

diskussioner inom intresseområdet.  

 

När intervjukandidaterna valts ut inledde vi kontakten med allmändagliga frågor som syftade 

till att skapa en avslappnad atmosfär och för att få kontakt med respondenten genom att starta 

ett samtal. Då studiens syfte är att skapa en ökad förståelse i ett sammanhang presenterade vi 

vår undersökning till respondenten och beskrev syfte och målsättning för att ge respondenten 

en uppfattning om studien och på så sätt öka sannolikheten till svar i enlighet med 

intervjumallens syfte. Då flera branscher ingår i studien anpassade vi oss beroende på bransch 

och person genom att ställa följdfrågor baserat på respondentens svar och genom att vara 

lyhörda. Detta skapade ett öppet klimat med diskussioner relevanta både för oss, men även för 

respondenten sett till undersökningens syfte. Intervjuerna varade i genomsnitt i 45 minuter. 

 

4.4 Intervjufrågor 

Att beskriva vad respondenterna svarar på ett djupt och innehållsrikt sätt är mer vägande än att 

frågorna ska utföras identiskt i respektive intervju. Langemar (2008, s.68) menar att 

informationen från intervjuerna ska vara detaljrik, varierande och mångskiftande för att den 

kvalitativa intervjun ska utvinnas med god kvalitet. Det är av stor betydelse att ställa konkreta 

frågor i en kvalitativ intervju och frågorna bör också vara breda och öppna för att utvinna 

detaljer och värdefull information bland respondenternas åsikter. 

 

Vi har konstruerat tre olika intervjumallar till de respektive branscherna skog, fastighet och 

finans. Dessa tre intervjumallar är konstruerade semistrukturellt och innehåller öppna frågor 

samt bredare frågor som berör temat som samtalet centraliseras kring. De öppna frågorna ska 

rikta uppmärksamhet mot respondenternas individuella perspektiv. När det gäller de bredare 

frågorna är de konstruerade för att kunna få fram riktlinjer på vad vi mer detaljerat vill få svar 

på. På detta sättet kan våra mer detaljerade frågor besvaras samtidigt som det lämnas plats att 

få mer information genom de öppna frågorna vi ställer. Målet med frågorna är att de ska ha en 

underliggande förklaring till dess relevans för att på det sättet enklare kunna dra nytta av 

informationen från intervjun och producera relevant material till vår studie. 

 



  26 
 

Det görs skillnad på intervjufrågor genom att de kan vara antingen tematisk eller dynamisk. En 

tematisk intervjufråga går mer in på temat för att producera ökad kunskap och en dynamisk 

intervjufråga som tar respekt för interaktionen mellan intervjuaren och respondenten. Att både 

inkludera det tematiska och det dynamiska i en intervjufråga leder till att man på ett kvalificerat 

sätt kan utvinna information som för intervjun framåt i det tema som är tänkt att undersöka 

samtidigt som man behåller ett positivt förhållande till respondenten (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.172-173). Studiens intervjufrågor är konstruerade på ett sätt som gör att vi kan få reda 

på respondenternas egna infallsvinklar och attityd till blockkedjetekniken och om den kan ge 

fördelar till arbetet med certifieringar och CSR-arbetet i en organisation. Vi inkluderar den 

tematiska och dynamiska dimensionen i intervjufrågorna för att på så sätt få ett bra flöde i 

intervjuerna samtidigt som vi drar nytta av en ökad kunskap inom området. 

 

Intervjufrågorna är uppdelade i olika avsnitt som omfattar digitalisering, blockkedjeteknik, 

hållbarhet och certifieringar. Inledningsvis ber vi respondenten att berätta om sin bakgrund och 

vilken yrkesroll personen har. Vidare ställer vi allmänna frågor om digitalisering för att få en 

bild av hur respondenten och dess arbetsgivare arbetar med dessa frågor. För att få en 

uppfattning om respondentens kunskap om blockkedjeteknik ber vi respondenten berätta till 

vilken grad denne är bekant med tekniken. Därefter ställer vi frågor som rör digitaliseringens 

för- och nackdelar för att låta respondenten ge sin bild av hur denne upplever digitalisering som 

fenomen. Följdfrågor som rör möjligheter och risker med ökad digitalisering syftar till att stärka 

kopplingen till CSR och Supply Chain Management.  

 

Vi inkluderar även frågor om allmänna teknologier som respondenten anser viktiga för 

skogsindustrins framtid, detta för att få en bild av vilka teknologier som skogsindustrin kan 

använda sig av framöver. Vidare ställer vi allmänna frågor som rör digitalisering, hållbarhet 

samt certifieringar för att få vetskap om hur aktörer inom industrin ser förbättringspotential i 

det hållbarhets- och spårbarhetsarbete som görs. Anledningen till dessa frågor är för att 

ytterligare stärka studiens koppling till digitalisering, blockkedjeteknik och CSR. Frågan som 

rör asymmetrisk information där blockkedjeteknik sägs öka transparensen är relevant för att få 

en bild av hur skogsindustrins aktörer uppfattar ökad transparens; detta kopplar vi till teorin om 

asymmetrisk information. Avslutningsvis ställer vi en generell fråga som rör huruvida 

respondenten har ytterligare tankar om digitalisering eller blockkedjeteknik som denne vill dela 

med sig av. Frågan syftar till att generera ytterligare idéer och tankar från respondenten, samt 

runda av samtalet.  

 

 

4.5 Bortfall 

Ett bortfall är en följd av att det inte gick att få ut ett resultat av någon av de respondenter man 

har i sitt urval inte gick att samla in data ifrån. Detta kan bero på att vissa av respondenterna 

inte går att kontakta eller att de är tvungna att neka på grund av exempelvis tidsbrist, sjukdom 

eller att de helt enkelt inte vill delta (Winter, 1992, s.35). I vårt ursprungliga urval planerade vi 

att inkludera fler respondenter från de större skogsföretagen i Sverige men där vissa föll bort 

på grund av deras tidsbrist. En annan anledning till att respondenter tackade nej till att delta var 

på grund av de kände att de hade kunskapsbrist eller för liten kännedom om blockkedjetekniken 

för att kunna vara med på ett bidragande sätt till studien. Självklart hade det varit önskvärt att 

inkludera fler större skogsbolag i vårt urval men vi kompenserade detta med att även kontakta 

branschorganisationer och forskningsinstitut som överraskande nog besatt en hel del nyttig 

information till vår studie. Av denna anledning anser vi inte att bortfallet har påverkat oss 

nämnvärt och att vi har kunnat presentera ett urval med ett starkt empiriskt stöd för uppsatsens 

problemformulering. 
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Ett bortfall kan även uppstå ifall respondenten inte dyker upp eller känner ett obehag på grund 

av omgivningen under intervjun. Vidare kan bortfall även uppstå om respondenten känner en 

olust av att delta på grund av risken att sprida känslig information under intervjun (McKnight 

et al., 2007, s.77). För att reducera utfallet av bortfall på grund av dessa anledningar kontaktade 

vi respondenterna i god tid via mail eller telefon och informerade tydlig studiens innehåll samt 

hur lång tid intervjun beräknades att ta. Vi märkte tidigt att en del respondenter inte svarade via 

mail och att det var lättare att ta kontakt via telefon där vi tydligare kunde presentera varför vi 

anser att de är en lämplig kandidat för studien. När intervjuerna väl ägde rum började vi dessa 

med att ställa generella frågor om respondenten för att skapa en öppen stämning samt för att få 

respondenten mer bekväm med att inleda med intervjufrågorna. 

 

Intervjuerna skedde antingen via telefon eller via Skype. För att kunna återge rätt ord från 

respondenterna spelades intervjuerna in för att underlätta transkriberingen, resultatet samt 

analysen. Vi informerade tydligt innan intervjun ägde rum att vi spelar in intervjun samt att vi 

kommer radera inspelningarna så fort vi har transkriberat klart. Vid ett scenario då inspelningen 

återger dåligt ljud eller andra tekniska komplikationer ska detta räknas som ett bortfall eftersom 

vi ej hade kunnat redogöra för respondentens sanna ord (Winter, 1992, s.35). Inspelningen 

skedde genom en applikation på telefonen som återgav bra ljudkvalité och vi fick således inget 

bortfall på grund av tekniska komplikationer från inspelningarna.  

 

4.6 Etiskt perspektiv 
Vid en företagsekonomisk undersökning är det viktigt att väga in etiska frågor för att bland 

annat svara på hur man behandlar de individer som studeras och om det finns aktiviteter som 

bör undvikas att beblanda sig inom tillsammans med de personer som studeras (Bryman & Bell, 

2017, s.140). Det finns en rad kvalificerade organisationer som har svarat på de grundläggande 

etiska frågorna och utformat etiska regler inom ramen för en företagsekonomisk forskning. 

Bryman & Bell har utifrån de kvalificerade organisationerna och sina kunskaper lagt fram fem 

etiska principer som bör följas vid en undersökning för att kunna säkra tillvägagångssättet 

gällande information, integritet, medgivande och anonymitet (Bryman & Bell, 2017, s.141).  

 

Den första principen är informationskravet som innebär att att forskaren tydligt informerar de 

berörda personerna inom studien gällande undersökningens syfte. Forskaren behöver också 

grundläggande ge ut information om de moment som inkluderas i undersökningen. Det är av 

betydelse att informera att deltagandet i studien är frivilligt och att intervjupersonerna har 

möjlighet att avbryta sin medverkan när de vill (Bryman & Bell, 2017, s.141). Samtyckeskravet 

är den andra principen och innebär att forskaren tydligt bör informera om studien och dess syfte. 

Association of Business Schools (ABS) har förtydligat detta krav med att forskaren bör 

säkerställa att de personer som är tänkta att vara delaktiga i studien bör få tillräckligt med 

information om studiens process för att kunna fatta ett välgrundat beslut om deltagandet i 

studien. Vidare bör man diskutera varför deras deltagande är nödvändigt, hur informationen 

från de deltagande är tänkt att appliceras, samt om det är fler personer som kommer få 

behörighet att ta del av informationen (Bryman & Bell, 2017, s.151).  

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innefattar att de uppgifter som samlas in angående de 

personer som är delaktiga i studien bör behandlas med konfidentialitet i så stor utsträckning 

som möjligt. Denna tredje princip förenklar problematiken med att de deltagande kan känna att 

vissa frågeställningar är svåra att svara på då de inte vill utelämna uppgifter av anledningen att 

det kan vara obekvämt att dela ut den till utomstående parter. Det är då av största vikt för 

forskaren att redan i inledningen förklara principen av konfidentialitet så att de deltagande 
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känner sig trygga i att besvara de frågor som är tänkta för studien (Bryman & Bell, 2017, s. 

154).  

 

Den fjärde principen är nyttjandekravet som förklarar att den insamlade informationen från 

deltagarna endast får nyttjas för ändamålet med studien (Bryman & Bell, 2017, s.141). Slutligen 

behandlar den femte principen falska förespeglingar och att forskaren inte ska ge vilseledande 

information till de som deltar i studien. Det är av stor vikt att forskaren inte riskerar den 

företagsekonomiska forskningens rykte genom falsk information då det kan skada forskningens 

utveckling i framtiden (Bryman & Bell, 2017, s.141). 

 

Under studiens process har vi noggrant tagit hänsyn till de etiska riktlinjerna som beskrivits 

ovan. Kontakten med respondenterna har utvecklats över tid, där vi kontinuerligt beskrivit 

studien, dess upplägg och syfte. För att öka kredibiliteten för studien har vi valt att inkludera 

respondenternas bakgrund och yrkesroll. De intervjuade personerna har informerats om detta 

när vi genomfört intervjuerna, samt givit sitt medgivande till att bli inkluderade i studien. Under 

studiens process har vi beaktat de etiska riktlinjerna och informerat deltagande respondenter 

om vårt tillvägagångssätt och intervjuernas upplägg. Vidare har vi uteslutit överflödiga ord från 

de citat som respondenterna bidragit med, samt möjlig information som inte bör offentliggöras. 

Detta för att undvika att respondenterna påverkas negativt av sin medverkan i studien, men även 

för att citaten ska återspegla respondentens sanna ord. De korrigeringar som gjorts har varit av 

mindre karaktär för att inte förvränga den information som respondenterna bidragit med. 
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5. Empiri 

I detta avsnitt presenteras studiens respondenter och resultat. Inledningsvis presenteras de 

deltagande intervjupersonerna på respektive företag, organisation eller institut och varför de 

är intressanta för studien. Avslutningsvis presenteras en genomgång av det resultat som 

erhållits. 

   

 

 

5.1 Studiens respondenter  
 

SDC 

Skogsbrukets Datacentral (SDC) bildades 1961 som en ekonomisk förening för att samla in och 

rationalisera virkesredovisning. Det fanns redan då ett stort initiativ av att digitalisera arbetet 

och redan 1963 installerades den första datorn. De flesta stora aktörerna inom skogsindustrin 

är nu anslutna till SDC och får hjälp att sammanställa information och affärer när det gäller 

exempelvis produktion, transport och virkesmätning (SDC, 2018).  Ett viktigt verktyg som SDC 

tillhandahåller är kreditkontosystemet Certikonto där varje köpare och säljare får tillgång till 

information om certifierad råvara. Certikonto hjälper köpare och säljare att få kontroll över de 

volymer PEFC- och FSC-certifierad råvara de kan handla med. Inmätningarna till Certikonto 

sköts genom systemet VIOL där SDC redovisar den inmätta råvaran men där aktörerna också 

manuellt kan registrera sina uppmätta volymer. Ett av syftena med SDC är att ge förtroende för 

virkeshandeln genom noggrann, likformig och opartisk mätning och redovisning. Detta 

förtroende kan de uppnå eftersom det är en branschägd ekonomisk förening (SDC, 2018). 

 

Magnus Hedin är vice VD samt avdelningschef för tjänsterna inom SDC. Magnus Hedin arbetar 

mest med affärsutvecklingen inom SDC och har ansvar för bland annat de beslut som ska tas 

för den framtida utvecklingen. Tjänsten innefattar också möten med konsulter där underlag tas 

fram för att bland annat utforska framtida digitala lösningar. Hedin nämner att flertalet 

konsulter kontaktat SDC om just blockkedjeteknik och hur den kan implementeras i deras 

verksamhet. Eftersom SDC är branschägt och ansvarar över en stor del av den data som finns 

inom skogsindustrin så är det väldigt intressant att börja en digital utveckling hos SDC då detta 

kommer få ett stort genomslag på övriga aktörer inom skogsindustrin. 

 

På samma sätt som konsulter är intresserade är det också väldigt intressant för oss att inkludera 

SDC i vår studie då de fungerar som ett informationsnav i kedjan mellan skog och industri. Det 

sättet som aktörerna inom skogsindustrin kontrollerar sina certifierade volymer sköts främst 

med hjälp av SDC och av den anledningen är det av stor betydelse att vi undersöker och 

inkluderar SDC i detta arbete. 

 

Mellanskog 

Mellanskog är en skogsägarförening som ägs av cirka 26 000 privata skogsägare i 

mellansverige. Skogsägarföreningen Mellanskog verkar för så höga virkespriser som möjligt 

samtidigt som de arbetar för bästa möjliga arbetsvillkor för privata skogsägare. Vidare är syftet 

med Mellanskog att verka för skogsägarnas rätt till ägandet av skogen och för ett lönsamt, fritt 

och ansvarsfullt skogsbruk. Mellanskog underlättar även ägande och skötsel av skogen genom 

att erbjuda skoglig service till medlemmarna, men även externa parter (Mellanskog, 2018).  Ian 

Von Essen arbetar som IT-chef på Mellanskog och är delaktig i den digitaliseringsprocess som 
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de arbetar med. Von Essen har kontakt med såväl externa kunder som medarbetare för att 

förbättra de it-processer dessa är beroende av. Vidare sitter han i styrelsen för Skogsbrukets 

Datacentral och har god kunskap om digitaliseringsområden och teknologier som 

skogsindustrin kan använda sig av. Kalle Brammås har en djup förståelse för de skogliga 

certifieringarna och arbetar som verksamhetsutvecklare där han främst jobbar med miljö- och 

kvalitetsfrågor.  

 

Mellanskog arbetar inte med blockkedjetekniken i sin verksamhet idag, men de följer den 

analytiskt. Syftet är att få en ökad förståelse för vad teknologin kan innebära för deras 

verksamhet och vilka möjliga implementationsområden som finns. Genom forum och 

engagemang inom SDC diskuteras blockkedjetekniken, vilket möjliggör för ökad kunskap till 

de branschanslutna medlemmar som ingår i SDC. Ett av de områden som diskuterats är 

blockedjeteknikens roll inom spårbarhet av virke, där blockkedjetekniken kan möjliggöra för 

äkthetsbeviset.  

 

Mellanskogs bidrag till denna studie är av stor betydelse då skogsägarföreningen omfattar cirka 

26 000 skogsägare i Mellansverige. De har därmed en god insyn i skogsägandet och de tjänster 

som efterfrågas, samt hur olika teknologier och digitaliseringsprocesser påverkar skogsägarna. 

Vidare har de en roll inom styrelsen hos SDC som möjliggör för ökad förståelse för 

skogsindustrins potentiellt användbara teknologier och framtida digitaliseringsbehov.  

 

Södra skogsägarna 

Södra är en skogsägarförening med cirka 51 000 medlemmar i södra Sverige, vilket gör den till 

Sveriges största skogsägarförening. Det är även en internationell industrikoncern där förädling 

av medlemmarnas skogsråvara är basen i verksamheten. Södra har som uppdrag att bidra till en 

marknadsmässig avkastning på skogsråvaran och främja lönsamheten genom stöd och råd för 

ett hållbart skogsbruk. Verksamheten bredd utgörs av produkter som pappersmassa och trävaror 

till nya områden som exempelvis förnybar energi och textilmassa som används till kläder, som 

kan minska beroendet av bomull och olja. De har således en gedigen bredd inom verksamheten 

och arbetar även med innovationsområden kopplade till bland annat skog och trävaror (Södra, 

2018). Larz Teke arbetar som innovationsledare med praktisk digitalisering på Södra, över hela 

koncernen och inför nya koncept. Teke har därmed en god kunskap om potentiellt användbara 

teknologier för skogsindustrin och hur dessa kan komma att användas i framtiden.  

 

Södra arbetar inte direkt med blockkedjeteknik idag, utan det är ett marginellt arbete, där vissa 

möjligtvis sitter och funderar över teknikens möjliga implementationsområden och hur den kan 

påverka Södra. Däremot nämner Teke att blockkedjetekniken säkerligen kan minska antalet 

mellanhänder. Utöver blockkedjetekniken arbetar Södra med flertalet teknologier och har god 

kunskap om hur dessa kan påverka skogsindustrin i framtiden. Det gör att Södra är intressant 

för denna studie, för att bidra med ökad kunskap om digitaliseringen inom skogsindustrin och 

framtida teknologier. 

 

Arctic Paper 

Arctic Paper är en papperskoncern som tillverkar högkvalitativt finpapper. Ända sedan 1960-

talet har de fokuserat på miljöfrågorna och de är certifierade enligt hållbarhetsstandarder. 

Koncernen har sitt säte i Polen och Arctic Paper S.A är moderbolag till fyra finpappersbruk: 

Arctic Paper Munkedals AB, Arctic Paper Grycksbo AB, Arctic Paper Mochenwangen GmbH 

och Arctic Paper Kostrzyn. Arctic Paper Sverige finns idag i Malmö, Stockholm och Munkedal. 

Arctic Paper förespråkar hållbarhet i alla led och är certifierade enligt både FSC-standarder och 
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PEFC-standarder. De produkter som levereras är certifierade och av högkvalitativt finpapper. 

Max Sievert tituleras som utvecklingsingenjör inom kvalitet och miljö, men arbetar även som 

revisor för certifieringarna FSC och PEFC inom Arctic Paper. Sievert har även arbetat med de 

spårbarhetssystem som tillämpas inom pappersbruk (Arctic Paper, 2018). 

 

Arctic Paper arbetar inte med blockkedjeteknik i sin verksamhet, men de har under de senaste 

åren utvecklat modeller för pappersbruk, främst organisatoriska utvecklingsmodeller för en mer 

effektiv produktionskedja. Sievert nämner att Arctic Paper har mer lätta versioner inom 

kommunikation som går att koppla till hur blockkedjetekniken fungerar. För studien är Arctic 

Paper intressant, då de förädlar råvara och som en senare aktör i en produktionskedja utgör de 

ett viktigt bidrag med information om potentiella teknologier för framtida pappersbruk och hur 

spårbarheten kan förbättras med hjälp av ökad digitaliseringstakt.  

 

Skogforsk 

Skogforsk är skogsbrukets samlade forskningsinstitut och är finansierade av skogsnäringen och 

staten. Skogforsk arbetar mest med uppdrag från intressenter i form av de svenska skogsbolagen 

och de projekt som utförs görs i samarbete med dem. Skogforsk strävar mot att ge största 

möjliga nytta för forskning och innovation inom områden med tydliga förbättringspotentialer 

för skogsbruket och samhället. De har idag 120 anställda varav 80 forskare som finns fördelade 

i Uppsala, Ekebo samt Sävar utanför Umeå. Forskningen spänner över hela skogsbrukets 

värdekedja där digitalisering är en del (Skogforsk, 2018). 

 

Erik Willén jobbar som processledare inom digitalisering på Skogforsk. Det innebär att Erik 

Willén har en budget som han lägger ut på olika projekt som engagerar både interna samt 

externa intressenter i form av anställda och konsulter för att få fram resultat till områden han 

forskar inom. Magnus Thor arbetar som forsknings- och innovationschef på Skogforsk och har 

god kunskap om innovationer och digitala projekt som genomförs inom skogsindustrin. Marie 

Larsson-Stern arbetar som hållbarhetschef inom Skogforsk och har därför kunskap om 

hållbarhetsarbetet inom skogsindustrin och vilka målsättningar branschen verkar efter. 

Skogforsk utgör därför ett viktigt bidrag i denna studie då de besitter kunskap inom olika 

ämnesområden med avseende på skogsindustrin.  

 

Holmen AB 

Holmen är en skogsindustrikoncern med produktion av trävaror, kartong och tryckpapper, där 

huvudmarknaden för Holmen är Europa. Bortsett från produktinriktade affärsområden utgör 

skog och energi råvaruinriktade affärsområden. Koncernens affärsidé är ägandet och 

förädlingen av skog som råvara. Det skogliga innehavet uppgår till cirka en miljon hektar och 

utgör verksamhetens bas (Holmen, 2018). Lisa Nilsson arbetar som chef för sektionen IT och 

beslutsstöd inom Holmen Skog. Nilsson ansvarar för de strategiska IT-frågorna, där 

digitalisering är en del. Syftet är även att leda etablering och verksamheten utgörs av avancerad 

analys. Hannes Vomhoff arbetar med databehandling inom Holmens olika industrier. Vomhoff 

arbetar bland annat med att effektivisera de industriella processerna med hjälp av användningen 

av data. 

 

Holmen arbetar inte direkt med blockkedjeteknik idag, men arbetar med digitalisering inom 

olika processer och utvecklar IT-strategier. För studien utgör Holmen ett viktigt bidrag då de är 

en stor aktör inom svensk skogsindustri och har olika industrier inom koncernen vilket gör att 

de kan bidra med kunskap om hur ökad digitalisering och teknologier kan påverka olika 

industriella grenar. 
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Martinsons Group AB 

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier och har sitt huvudsäte 

i Bygdsiljum, Västerbotten. Koncernen har idag cirka 450 anställda som arbetar på olika sätt 

för att förädla den norrländska skogen för att bland annat skapa ett modernt byggande och ta 

ansvar för den hållbara livsmiljön (Martinsons, 2018). 

 

Per Lundgren arbetar som miljö och kvalitetssamordnare på Martinsons och kan därför besvara 

våra frågor gällande certifieringar och hållbarhet. Tord Johansson arbetar som IT-chef på 

Martinsons och kan därför delge sina syner kring digitalisering på ett bredare plan. Martinsons 

arbetar inte med blockkedjetekniken och har få kunskaper kring teknologin men som egenskap 

av ett företag från Västerbotten är det ett intressant företag för oss att ställa frågor till för att 

studien ska få en lokal förankring.  

 

Svenska Certifieringsgruppen 

År 2001 grundades Svenska Certifieringsgruppen med syftet att underlätta certifiering för 

mindre företag verksamma inom skogsindustrin. Föreningens policy är att aktioner ska ske i 

enlighet med de intentioner som PEFC och FSC förespråkar och att marken som medlemmarna 

arbetar med ska vara certifierad. Cirka 60 företag är idag anslutna till Svenska 

Certifieringsgruppen och under 2013 bildades en undergrupp som utgörs av mindre sågverk, 

träbearbetande företag och tradingverksamheter. Medlemmarna finns inom hela Sverige. 

(Svenska Certifieringsgruppen, 2018).  

 

Jesper Key arbetar på uppdrag av Svenska Certifieringsgruppen med frågor som rör 

certifieringar som utfärdas av PEFC och FSC. Key har därmed en god insyn i hur arbetet med 

certifieringsfrågor ser ut även för de mindre skogsägarna och vilka utmaningar och möjligheter 

som finns. Han uppger även att Svenska Certifieringsgruppen inte arbetar med 

blockkedjeteknik idag, men att medlemmar anknutna till organisationen undersöker teknikens 

potential för deras verksamheter. För studien är Svenska Certifieringsgruppen intressant då de 

bidrar med kunskap om hur ökad digitalisering och blockkedjeteknik kan påverka mindre 

aktörer inom skogsindustrin.  

 

Norra Skogsägarna 

Den norrländska skogen har länge haft en stor ekonomisk betydelse för Sverige och på slutet 

av 1800-talet började fler argumentera för att de privata skogsägarna hade för litet inflytande 

över de skogliga processerna. När den ekonomiska situationen förvärrades för Sverige i början 

av 1900-talet blev det allt viktigare för de privata skogsägarna att organisera sig och därför 

bildades år 1933 den första föreningen Tall och Gran. I och med Norrlands stora geografiska 

omfång bildades allt fler organisationer i syfte att stödja de privata skogsägarna och för att 

uppnå effektivitet fusionerades allt fler organisationer med varandra. Själva namnbytet till 

Norra Skogsägarna (Norra) skedde år 1999 och är ett resultat av flera historiska fusioner av 

skogliga organisationer runt om i Norrland (Norra Skogsägarna, 2018). 

 

Idag är Norra en skogsägarförening med ett totalt innehav på drygt en miljon hektar skogsmark 

i Västerbotten, Norrbotten, Lappland och Ångermanland. Föreningen ägs av cirka 17 000 

medlemmar i form av privata skogsägare och har ett tydligt fokus på att företräda skogsbruket 

för dessa medlemmar. Norra verkar långsiktigt och hållbart och driver egen 

skogsbruksverksamhet och har egen industri för att producera trävara samt förmedlar virket till 

externa industrier (Norra Skogsägarna, 2018). 
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I vår studie har vi valt att inkludera Germund Spetz som är IT-utvecklingsansvarig samt Niklas 

Norén som arbetar som kvalitets- och miljöansvarig på Norra. Valet av två respondenter 

grundar sig i att Spetz har möjligheten att ge oss ökad förståelse för hur Norra ser på 

digitalisering och en möjlig implementation av blockkedjetekniken samt att Norén kan ge oss 

svar på hållbarhetsfrågor som möjliggör för synpunkter kring hur CSR-arbetet kan stärkas 

genom en ökad digitalisering. I dagsläget arbetar inte Norra med blockkedjeteknik i deras 

verksamheter. Vidare har vi valt Norra Skogsägarna för att få mer lokal förankring i vår studie 

då de verkar i Norrland samt har deras huvudkontor i Umeå. 

 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av studiens respondenter 

Namn Företag Roll Datum för 

intervju 

Magnus 

Hedin 

SDC Vice VD och avdelningschef för 

tjänster  

2018-04-19 

kl.10:00 

Ian Von Essen Mellanskog IT-chef 2018-04-09 

kl.16:00 

Kalle 

Brammås 

Mellanskog Verksamhetsutvecklare 2018-04-17 

kl.11:00 

Larz Teke Södra Innovationsledare, Praktisk 

Digitalisering 

2018-04-09 

kl.15:30 

Max Sievert Arctic Paper Utvecklingsingenjör, Kvalitet och 

Miljö 

2018-04-10 

kl.10:00 

Erik Willén Skogforsk Processledare, Digitalisering 2018-04-18 

kl.10:00 

Marie 

Larsson-Stern 

Skogforsk Hållbarhetschef och 

Processledare, samhällsnyttor 

2018-04-23 

kl.10:05 

Magnus Thor Skogforsk Forsknings- och innovationschef 2018-05-04 

kl.14:30 

Lisa Nilsson Holmen Skog IT-chef, Holmen Skog 2018-04-13 

kl.11:00 

Hannes 

Vomhoff 

Holmen Databehandling 2018-04-20 

09:30 

Per Lundgren Martinson Group  Miljö- och kvalitetssamordnare 2018-04-18 

15:50 

Tord 

Johansson 

Martinson Group IT-chef 2018-04-18 

15:50 
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Jesper Key Svenska 

Certifieringsgruppen 

Konsult, Revisor certifieringar 2018-04-17 

13:00 

Germund 

Spetz 

Norra Skogsägarna IT-utvecklingsansvarig 2018-05-07 

12:15 

Niklas Norén Norra Skogsägarna Kvalitets- och miljöansvarig 2018-05-07 

12:15 

 

5.2 Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat och en sammanställning av detta. I inledningen av 

avsnittet presenteras för- och nackdelar med ökad digitalisering för att ge en bild av 

skogsindustrins aktörer syn på dessa. Sedan presenteras ett avsnitt med Supply Chain 

Management och hur digitalisering och teknologier kan påverka försörjningskedjan för 

skogsindustrins aktörer. Blockkedjeteknik möjliggör för ökad transparens, varpå vi behandlar 

informationsasymmetri i resultatet. Slutligen presenteras CSR-avsnittet med fokus på 

hållbarhet. Hela avsnittet som avser resultat presenterar respondenternas olika åsikter, vilket 

syftar till att belysa helheten och skillnader, samt likheter mellan respondenterna. Detta 

möjliggör för senare delar av studien avseende analys och diskussion, som diskuteras utifrån 

studiens teorier.   

 

5.2.1 För- och nackdelar med ökad digitalisering 

För att få ökad kunskap om hur skogsindustrins aktörer upplever digitaliseringens framfart 

valde vi att ställa frågor som rör digitaliseringens för- och nackdelar. Vi frågade först vilka 

fördelar respondenterna såg med ökad digitalisering, följt av de nackdelar som kan tänkas 

infinna sig i spåren av mer digitalisering. Digitalisering kan tolkas olika beroende på vem 

respondenten är och detta har bidragit till att vi fått olika svar på frågorna, vilket gett oss en bra 

bredd och ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkar olika företag inom skogsindustrin. 

 

Några av de fördelar som respondenterna lyfte fram med ökad digitalisering berör 

effektivisering, ökad kundnöjdhet, transparens och spårbarhet. Att kunderna till skogsbolagen 

lättare kan följa sina privata affärer och skogsinnehav med hjälp av digitaliseringsverktyg kan 

förbättra den upplevelse som kunden får. Gällande effektivisering betonade flertalet av 

respondenterna möjligheter till att automatisera processer i försörjningskedjan i större 

utsträckning, vilket kan sänka de kostnader som finns för respektive bolag. Transparens syftar 

till att öka informationsdelningen mellan parter och där kan blockkedjetekniken spela en roll. 

Begreppet spårbarhet avser främst skogscertifieringen Chain-Of-Custody och möjligheten att 

följa skogsprodukter i försörjningskedjan och kunna säkerställa dess ursprung. Det finns 

tekniker för att följa skogsråvaran på vältnivå idag, men inte på individnivå. Där kan ökad 

digitalisering i form av nya teknologier möjliggöra för att följa skogsråvaran på individnivå. Ett 

exempel på en sådan teknologi är blockkedjetekniken.  

 

“Vi har hittat några områden som skulle vara intressanta för blockkedjetekniken. Ett är kring 

certifieringen och kring intern och extern revision för att få ned transaktionskostnaderna för 

vår egen uppföljning. Med hjälp av blockkedjetekniken göra färre uppföljningar, då våra 

revisorer vet att informationen från skogen inte går att manipulera”. - Ian Von Essen, 

Mellanskog 
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Von Essen menar att med hjälp av blockkedjeteknik kan skogsbolag underlätta internrevisionen 

och uppföljningen av de skogscertifieringar som de innehar. En av dessa är PEFC-certifieringen 

Chain-Of-Custody, där skogsbolagen ska kunna följa skogsråvaran från skogen till slutlig 

destination för att försäkra att råvaran kommer från certifierade skogar. Med hjälp av 

blockkedjeteknik kan den informationen lagras i en blockkedja och tillgängliggöras för 

förbestämda parter, där den egna revisionen kan underlättas då informationen inte kan 

manipuleras av någon part. Blockkedjetekniken kan således fungera som ett förstärkt 

äkthetsbevis för att skogsråvaran kommer från certifierade skogar. 

 

“Ett spännande område är det här med att garantera ursprunget. Många skogsägare avverkar 

själva och som självverksam levererar du till Mellanskog och där skulle blockkedjetekniken 

kunna nyttjas för att sätta äkthetsbeviset på fotografier, geo-taggad bild, som ej går att 

manipulera. Som skogsägare kan du visa att här är virket avverkat, ej hämtat från nyckelbiotop, 

certifikatregler och övriga regler efterföljs. Med hjälp av blockkedjeteknik kan man säkerställa 

att informationen ej är manipulerad, speciellt leveransvirke som skogsägare avverkat själva”. 

- Ian Von Essen, Mellanskog 

 

Just transparensen och äkthetsbeviset är tydliga fördelar med ökad digitalisering och främst 

blockkedjetekniken, vilket Von Essen lyfter fram. Med hjälp av detta kan således informationen 

säkerställas och underlätta, samt reducera de kostnader som kan uppstå i samband med att 

säkerställa att certifikatregler efterföljs. Att sedan kunna välja vilka som ska ta del av den 

informationen som ingår i blockkedjan möjliggör för att hålla informationen till relevanta 

intressenter.  

 

Att digitaliseringen möjliggör för ett bättre informationsflöde lyfter flertalet respondenter fram. 

Även fördelen med att ett mer kvalitet i informationen kan öppna upp för ny kunskap och 

således fler möjligheter till förbättringsprocesser. Beroende på skogsbolag och verksamhet 

skiljer sig digitaliseringens möjligheter åt, för de som arbetar främst mot privata skogsägare 

finns fördelar i kommunikationsmöjligheterna som möjliggörs med hjälp av nya digitala 

verktyg. 

 

“Våra entreprenörer ska deklarera hur det gick när de är färdiga med ett jobb. Vissa fyller 

fortfarande i pappersblanketter, en del använder excel eller PDF. Nu håller vi på att lansera 

en tjänst för att göra det i IOS-appar. Vi har gjort det så mycket enklare att registrera saker. 

Det har fått effekt direkt, saker som vi aldrig skulle fått reda på kommer fram”. Kalle Brammås 

- Mellanskog 

 

Brammås lyfter fram ett tydligt område som gör skillnad för såväl entreprenörerna som för 

skogsbolaget. En förbättrad tjänst som möjliggör för mer kvalitet i informationen, som sedan 

kan användas för att utveckla tjänster vidare. Detta är ett tydligt exempel på hur 

digitaliseringens möjligheter kan skapa förbättrad kundupplevelse och möjliggöra för 

skogsbolag att vidareutveckla och förbättra processer inom försörjningskedjan. 

 

När det gäller riskerna med ökad digitalisering lyfter respondenterna främst fram 

informationssäkerhet som en tydlig risk. Att drabbas av ett intrång kan innebära stora kostnader 

för skogsbolagen. Vidare beskriver flertalet av respondenterna att sårbarheten för cyberattacker 

kan innebära väsentliga kostnader, speciellt om man måste bygga upp ett icke-digitalt parallellt 

system. Ytterligare risker som respondenterna beskriver rör systemtillit, huruvida man kan lita 

på att de system som används ger korrekt data.  
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“Att man litar på systemen. En sån enkel sak som om jag kommer hit lite sent varje morgon och 

går tidigt. Kan jag vara säker på att min flextid fungerar riktigt eller beräknas min semester 

rätt och såna saker.” - Max Sievert, Arctic Paper 

 

Det Sievert menar är om de system som används skulle visa fel information så riskerar processer 

inom bolagen att bli fel i slutändan. Detta innebär således kostnader, då man är beroende av att 

de system som används inte manipuleras eller havererar. Ytterligare risker som lyfts är att 

skogsbolagen måste ställa om till en digitaliserad miljö i rätt tid och ha möjlighet att genomföra 

den transformationen. 

 

“Risken är såklart, om man tittar på alla skogsbolag, är man inte med så räcker det inte att 

göra rätt, man måste vara bra också. Jämför man med taxibolag, så finns det de som har varit 

duktiga, men inte lyckats med digitaliseringen. Då finns det utrymme för andra aktörer att ta 

marknadsandelar som nya uppstickare.” Larz Teke - Södra  

 

Att som skogsbolag kunna använda sig av digitaliseringens möjligheter kan innebära fördelar, 

men om omställningen till en digitaliserad miljö inte sker tillräckligt bra så finns risken att 

marknadsandelar går förlorade till de aktörer som lyckas med transformationen. Teke beskriver 

detta med hjälp av exempel inom taxibranschen. Nya uppstickare kan dra nytta av 

digitaliseringen på ett sätt som förbättrar kundupplevelsen och därmed har de möjlighet att ta 

marknadsandelar från aktörer som inte lyckats lika bra med transformationen mot en digital 

miljö. 

 

Att hantera stora informationsmängder ser studiens respondenter som en risk om informationen 

ej tillgodogörs på ett bra sätt. Om man inte vet vad man kan göra av informationen är risken att 

det ökade informationsflödet skapar felaktiga angreppssätt. Ett begrepp som respondenterna 

nämner är Big data, som utgörs av stora mängder digitalt lagrad information. Att kunna hantera 

den på ett optimalt sätt är således en utmaning. 

 

“Istället för Big Data ha Smart Data och sen slänger man 95 % av informationen om den inte 

är relevant för processen. Det skulle kunna ge onödigt brus. De resterande 5 % ska man jobba 

effektivt med för att få förståelse för processen och kategorisering på ett bättre sätt”. - Hannes 

Vomhoff, Holmen 

 

Att arbeta med relevant information och kunna ha metoder för att sortera ut denna är således 

avgörande för skogsbolagen. Att arbeta med sätt för att hantera information blir således 

viktigare ju mer information som ska hanteras. Annars är risken att man fokuserar på fel 

information och därmed påverkar beslutsstödet negativt. Att arbeta smart med Big Data är ett 

område som förefaller viktigt för skogsbolagens framgång. 

 

5.2.2 Tillämpningsområden teknologier 

I detta avsnitt studerar vi vad intervjukandidaterna har för åsikter kring användningsområden 

där potentiella teknologier kan användas inom skogsindustrin. Vi studerar detta för att ta reda 

på hur arbetet är med digitalisering idag inom branschen och för att få en bättre förståelse för 

hur de olika aktörerna inom skogsindustrin har utforskat och har vidare kunskap gällande olika 

potentiella teknologier. Ur ett digitaliseringsperspektiv är det givande att veta vilka teknologier 

som aktörerna ser som intressanta för sin bransch och vilka delar inom deras arbete som kan 

effektiviseras och dra fördelar av ett utnyttjande av ökad digitalisering. Vi har främst fokuserat 
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på blockkedjetekniken när det gäller digitalisering men även ställt öppna frågor om övriga 

teknologier som är intressanta ur en digitaliseringsaspekt. Detta för att få ökad kunskap kring 

vad som är aktuellt inom skogsindustrin men också undersöka potentialen för 

blockkedjetekniken möjligtvis kan samverka med andra framtida teknologier inom 

skogsindustrin. 

 

Det är olika ställningstagande om hur blockkedjetekniken kan tillämpas och det mesta studeras 

främst i hypotetiska samband då tekniken är så pass abstrakt och ny för att kunna testas på 

praktiska sätt.  

 

“Känner inte till något initiativ inom skogsindustrin att aktivt undersöka blockkedjetekniken i 

Sverige och det är främst konsultbolag som sitter och spånar. Det är det som är så svårt med 

blockkedjetekniken, för att det krävs att man har lite förståelse för att man ska förstå vad det 

ska handla om”. -Larz Teke, Södra 

 

Teke förklarar vidare att det finns en stor vilja att digitalisera även om det är en konservativ 

bransch där det är en process att gå utanför det man känner till och kan. Vidare förklarar Teke 

att Södra har kommit långt när det gäller digitalisering och kollar på vilka möjligheter som finns 

men samtidigt är det inte teknologi som är skogsindustrins främsta kompetens och därför är det 

främst konsultbolag som funderar kring mer abstrakta framtidsområden när det gäller 

digitalisering. 

 

“Blockkedjor än så länge är såhär att det finns lite i Sverige som gjorts, är abstrakt och det är 

svårt att tänka sig att man har ett behov och ett problem och det finns en lösning. Mer att man 

går in och tittar på tekniken och ser vad som finns för behov”. -Magnus Hedin, SDC 

 

Hedin är inne på samma linje och förklarar vidare att han har haft en del kontakt med 

konsultfirmor och teknikbolag som vill sälja in idén med blockkedjeteknologin men att det 

fortfarande är relativt få exempel som tas fram men att tekniken kan hjälpa till med behov som 

har att göra med spårbarhet och förtroende inom branschen.  

 

Det vi tycker är intressant är att även mindre aktörer inom skogsindustrin studerar möjligheterna 

med tekniken. En stor fördel med blockkedjetekniken är att den möjliggör reducerade kostnader 

i och med att processer blir automatiserade. 

 

“Vi ser idag att våra kostnader för egenkontrollen och uppföljning i fält att följa lagstiftningen 

och certifieringsreglerna, de kostnaderna skenar bara. Kan vi där hitta sätt att göra det 

smartare med hjälp av blockkedjetekniken är det i högsta grad intressant”. -Ian Von Essen, 

Mellanskog 

 

Skogsindustrin är idag förknippad med en del kontrolluppgifter kring certifieringar och 

lagstiftning som till stor del behöver utföras manuellt. Von Essen förklarar vidare att 

Mellanskog ständigt behöver rekrytera medarbetare och sommarjobbare för att kunna hänga 

med att utföra kontrolluppgifterna tidseffektivt. Här menar Von Essen att blockkedjetekniken 

kan fylla en roll att effektivisera tidskrävande uppgifter och kapa kostnader. Detta är ett 

genomgående tema gällande blockkedjetekniken enligt våra intervjukandidater. 
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“Jag tror att blockkedjetekniken kan kapa administrationskostnader och jag vet att företag 

nämnt att medarbetare och entreprenörer gör en del kontrollåtgärder och uppföljningar. 

Blockkedjeteknik kan lösa att någon kontrollerar det som kontrolleras”. -Magnus Hedin SDC 

 

Hedin menar här att blockkedjetekniken kan vara en bidragande faktor att reducera 

administrationskostnader men betonar att det är viktigt att tekniken inte ska ta ett helhetsansvar 

gällande kontrollerna. Snarare har blockkedjetekniken möjligheten att hjälpa till med att 

kontrollåtgärder och uppföljningar sköts på rätt sätt och har potentialen att fungera som ett 

hjälpmedel för industrin att dubbelkolla att allting sköts på ett korrekt sätt enligt regler och 

lagstiftning.  

 

När vi har ställt öppna frågor gällande potentiella teknologier inom skogsindustrin har flera lyft 

fram fjärrmätning som något som kommer ta allt större plats i framtiden. Idag sköts 

virkesmätningar till stor del manuellt på plats och hjälper till att ge underlag mellan köpare och 

säljare för att veta bland annat kvalitét och sort på det virket som det görs affärer mellan. 

Fjärrmätning har dock växt fram de senaste åren på grund av att tekniken har blivit billigare 

och fungerar genom att lastbilarna ställer sig i en mätstation innan de kör ut till industrin och 

får virket fotat av kameror som sedan skickas över till SDCs mätstation i Sundsvall. Efteråt 

kontrollerar personalen på SDC virket genom en programvara som kan kontrollera virkets 

egenskaper.  

 

Respondenterna är också positiva till att fjärranalys kommer att användas mera inom 

skogsindustrin. Skoglig fjärranalys går ut på att mäta och kategorisera skog med hjälp av 

sensorer som exempelvis laserskannrar. Sensorerna kan vara utrustad på maskiner ute i fält men 

även på satelliter och drönare som gör att aktörerna får en helhetsbild över området de är 

verksamma inom. 

 

“Automatisk insamling av skoglig data, kanske med hjälp av drönare eller glasögon”. -

Germund Spetz, Norra 

 

“Vi tittar på bland annat fjärranalys för kvalitetssäkring som alternativ till att vara ute i 

terrängen och mäta manuellt”. -Kalle Brammås, Skogforsk 

 

Brammås menar här att fjärranalys säkrar kvaliteten men att de också är inne på att mäta via 

produktionsdata som kan skickas till SDC för bearbetning. Via produktionsdata kan SDC skapa 

produktionsfiler om varje enskilt träd och geografiska koordinater där maskinen fällde trädet. 

Vidare förklarar Brammås att detta är en stor potential till bättre service till uppdragsgivarna 

och ökar transparensen. 

 

“Att kombinera olika datatyper, förädla dom och hitta samband. Det är ett teknologiområde 

som är superviktigt idag och kommer bli viktigare”. -Magnus Hedin, SDC 

 

Hedin menar att via skoglig fjärranalys och annan typ av skoglig data samlar SDC på sig väldigt 

mycket information från skogsmaskiner idag och att det är viktigt att man använder 

informationen på rätt sätt. Det är därför essentiellt för  SDC att sortera mängden data de hämtar 

in så att de kan bidra med information som kan underlätta för aktörernas beslut. 

 

“Grunden är informationen och om vi inte har kontroll på informationen så kommer det ej vara 

digitaliserat. Den med mest rätt information vinner, inte den med mest information”.  

-Lisa Nilsson, Holmen 
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Nilsson är också inne på samma spår där det blir allt viktigare att man använder informationen 

på rätt sätt och att branschen inte ska låsa sig fast vid att ett stort informationsinsamlande 

automatiskt leder till bättre beslut. Även hennes kollega inom koncernen belyser denna viktiga 

ståndpunkt. 

 

“Mängden data är snarare ett hot än en möjlighet och det är lätt hänt att man tappar fokus. 

Det är vad du gör med datat som är viktigt”. -Hannes Vomhoff, Holmen 

 

Vi ser därför ett tema gällande potentiella teknologier att det är viktigt att informationen som 

utvinns är exakt och kan användas på ett effektivt sätt istället för att det ska skapa mer arbete i 

form av onödig information. Att sortera bland information är tidskrävande och har en del 

manuella processer. Ett framtida sätt att sortera bland information är via Artificiell Intelligens 

där datorer själva kan hitta den information som är viktig för de olika beslut aktörerna 

överväger. 

 

“Artificiell intelligens kommer leda till att mycket av det arbete som gjorts manuellt kommer 

att automatiseras för exempelvis beslutsstöd”. -Ian Von Essen, Mellanskog 

 

Med detta menar Von Essen att rollen som skoglig rådgivare om 5-10 år kommer vara ett helt 

annat jobb än idag. Det kommer inte bli lika många inventeringar i fält och man kommer få 

informationen serverad på ett förädlat och bra sätt. Artificiell intelligens har inte bara 

potentialen att förändra arbetet för en skoglig rådgivare men också påverka skogsindustrin i 

helhet med exempelvis självkörande fordon som också är en potentiell teknologi som 

intervjupersonerna nämner. 

 

“Självkörande fordon är att de kan köra i terrängen själv men med hjälp av artificiell 

intelligens så kan de också förstå vilka träd de ska ta och koppla ihop med industrin. Få 

feedback av industrin och ta ett annat träd nästa gång”. -Lisa Nilsson, Holmen  

 

“I vår bransch börjar vi få det svårt att rekrytera förare till våra fordon. Om 10 år kommer vi 

säkert ha självkörande fordon som kan övervakas på distans. Det är ett område där det kommer 

att hända jättemycket”. -Ian Von Essen, Mellanskog 

 

5.2.3 Corporate Social Responsibility 

I denna del har vi valt att undersöka hur digitalisering kan påverka ett företags samhällsansvar. 

Digitalisering i form av nya teknologier och sannerligen blockkedjetekniken kommer med ökad 

transparens som kan ge genomslag för ett företags arbete att verka ansvarsfullt då samhället 

tydligare kan ta del av information. Vi har valt att ställa en öppen fråga i form av hur 

intervjukandidaterna tror att en ökad digitalisering kan påverka deras arbete med att verka som 

en hållbar aktör. Anledningen varför vi har valt att ställa denna öppna fråga är att vi inte vill 

leda intervjukandidaten till ett specifikt svar inom området CSR utan att istället undersöka vad 

de tror företaget kan dra fördelar av med digitalisering för att verka som en hållbar aktör inom 

skogsindustrin.  

 

“Digitalisering kan hjälpa oss att fatta bättre beslut för att skapa mer tillväxt i skogen. Lyckas 

vi med alla beslut höjer vi tillväxten i skogen och varje tillväxtprocent är värd mycket för att 

minska växthuseffekten samt många miljoner konor för vi har så mycket skog i Sverige”. -Lisa 

Nilsson, Holmen 
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Skogen binder koldioxid när den växer samt att den ger alternativ till fossila bränslen i form av 

t.ex uppvärmning. Nilsson menar här att om skogen får mer tillväxt än vad den avverkas skapas 

det miljöfördelar i form av att skogen binder koldioxid. Skogsindustrin kan då också avverka 

mer skog om den har en hög tillväxt och på så sätt skapar det också vinst. Då Sverige har så 

pass mycket skog är det viktigt med hög tillväxt för att dra vinst- och miljöfördelar och 

digitalisering kan hjälpa branschen med beslut för detta. 

 

“Ökad digitalisering bör kunna ge konkurrensfördelar och därmed bättre lönsamhet på sikt”. 

-Tord Johansson, Martinson 

 

“Ökad digitalisering kan förenkla och effektivisera kommunikationen med både skogsägare 

och entreprenörer. Mer data från verksamheten med bättre kvalitet ger bättre underlag för 

beslut och på sikt effektivare processer”. -Niklas Norén, Norra 

 

“Digitalisering gör det enklare för oss att göra rätt och med digitala hjälpmedel som gps-

koordinatorer kan underlätta när det gäller att undvika att avverka skog med höga 

naturvärden”. -Ian Von Essen, Mellanskog 

 

Von Essen poängterar också digitaliseringens roll att underlätta vid beslutsfattande och lyfter 

rollen den kan fylla när det gäller att undvika skog med höga naturvärden där det finns en hög 

variation och andel gamla träd. Just konkurrensfördelarna genom att vara en hållbar aktör är 

något som även Lundgren håller med om. Det bör även kunna leda till ökad lönsamhet på sikt 

om företag lyckas med att positionera sig väl som en hållbar aktör och kan visa på fördelarna 

detta ger mot slutkund. Marie Larsson-Stern, Skogforsk beskriver hur de börjat komma in på 

LCA - livscykelanalyser och hur det tidigare gjorts inom olika delar av skogsindustrin för att 

beskriva produkter, men att företagen inte haft ett enhetligt arbetssätt. Som en fortsättning på 

framtagandet av SIS-standarder om hållbarhetskriterier och LCA är Skogforsk nu med i ett 

projekt där de tillsammans med Svenska Miljöinstitutet och Research Institutes of Sweden ska 

arbeta med LCA-frågor runt skogens produkter för att förbättra förutsättningarna att 

kommunicera skogliga produkters hållbarhet på ett välgrundat, transparent och trovärdigt sätt, 

vilket i sin tur är en grund för att facilitera en framtida omställning till bioekonomi, enligt Marie 

Larsson-Stern. Flertalet respondenter lyfter fram hållbarhet och digitala hjälpmedel som ett sätt 

att utveckla skogsindustrin.  

 

“Hållbarhet är aktuellt och jag tror att pratar man skogsråvara är det rationella och 

emotionella band kring skogen”. -Magnus Hedin, SDC 

 

“Vi försöker lyfta över skogsägarna på den digitala plattformen som vi har”. -Ian Von Essen, 

Mellanskog 

 

“Privata markägare kan använda appar som hjälpmedel och få tips om skogsbruksåtgärder. 

Detta ökar interaktiviteten, framförallt får man hjälp med vad man ska göra med sin skog”. 

-Erik Willén, Skogforsk 

 

Eftersom svensk skog är till stor del privatägd, menar Hedin att det finns många olika relationer 

till sin skog för svenska skogsägare. Vidare går han in på att skogsägare har olika kunskaper 

om skog och där kan digitalisering hjälpa till. Von Essen och Willén belyser styrkan med 

digitala hjälpmedel i form av medlemsapplikationer och att de applikationerna kan hjälpa och 

påminna skogsägare kring beslut. Digitala hjälpmedel kan skapa bryggor mellan de skogliga 

företagen och de privata skogsägarna och samtidigt öka aktiviteten i skogen genom påminnelser 
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i form av skötselåtgärder. Eftersom aktiviteten och tillväxten ökar är detta också bra för miljön 

samtidigt som företagen får tillgång att kommunicera med skogsägare och på det sättet skapa 

en öppenhet som kan bidra till en positiv uppfattning kring skogsbolagens etiska principer. 

 

Ur ett digitaliseringsperspektiv nämndes också blockkedjetekniken som en teknologi som kan 

förverkliga vinster monetärt men även för miljön. 

 

“Ett område med blockkedjor är virkesbyten, hur vi ska köra virket för att det ska bli så bra 

som möjligt. Enorma miljövinster om man byggde upp en handelsplattform för bytesvolymerna. 

Då skulle alla bli vinnare, att man får ned antalet tonkilometer rejält genom att byta smartare 

och inte köra tomma lastbilar som möts på vägen när de åker och hämtar och lämnar hos 

varandra”. -Ian Von essen, Mellanskog 

 

Von Essen menar här att blockkedjetekniken skulle kunna hjälpa de olika aktörerna att 

samarbeta med varandra när det gäller virkesbyten genom en handelsplattform. Idag körs det 

tomma lastbilar för att mötas någonstans och om de istället skulle kunna vara lastade och mötas 

skulle många fördelar kunna göras genom besparing av resurser och reducering av 

miljöpåverkan. 

 

En annan aspekt inom digitaliseringens roll för arbetet som en hållbar aktör är spårbarheten och 

att det möjligen finns konkurrensfördelar att kunna presentera för slutkunden vart exakt råvaran 

har kommit ifrån. Idag fungerar spårbarheten främst från planta till industri men efter industrin 

går det inte att följa råvaran längre.  

 

“Efter industrin tappar SDC greppet. Det finns projekt att följa råvaran längre fram och 

särskilt om man tänker sig konsumentmarknaden. Tänk företag som IKEA om de exempelvis 

kan säga att råvaran från hyllan IVAR kommer från Kramfors”. -Magnus Hedin, SDC 

 

Idag sköter SDC mycket av spårbarheten inom skogsindustrin gällande exempelvis certifierade 

råvaror med hjälp av certikontot och andra verktyg. Hedin poängterar däremot att efter industrin 

är det svårt att följa råvaran och att det hade varit intressant för konsumentmarknaden om olika 

slutkunder skulle kunna presentera en geografisk position vart deras produkt kommer ifrån. 

 

“Idag har inte stocken någon identitet, även om man skulle kunna ge stocken en identitet sågas 

den itu och då är det svårt att följa var den kommer ifrån”. -Larz Teke, Södra 

 

“Trävaror sköts bulkmässigt idag och på enstaka nivå kan man inte spåra trävarorna. Vi har 

kollat på blockkedjan som en möjlighet för ökad spårbarhet”. -Magnus Thor, Skogforsk 

 

Det finns däremot svårigheter att uppnå denna vision enligt Teke då råvaran ofta delas upp i 

flera delar inom industrin. Det är däremot väldigt intressant att kunna förverkliga idén med att 

kunna presentera vilken geografisk position en slutprodukt kommer ifrån och även på det sättet 

kunna säkerställa att produkten är gjort av certifierad råvara. Thor förklarar att Skogforsk är 

nyfikna på vilka möjligheter blockkedjetekniken kan öppna för att öka spårbarheten på 

individnivå och att de nyligen har gjort en ansökan till Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 

(Mistra), en stiftelse som finansierar forskning inom hållbar utveckling för att möta samhällets 

miljöutmaningar. Med hjälp av finansiellt stöd av Mistra ämnar Skogforsk att bland annat kolla 

på blockkedjeteknikens möjlighet att spåra trävaror på individnivå och hur detta kan bidra till 

hur skogsindustrin kan verka mer hållbart.  

 



  42 
 

5.2.4 Supply Chain Management 

Med utgångspunkt i PEFC-certifieringen Chain-Of-Custody har vi ställt tre öppna frågor för att 

undersöka hur digitalisering och teknologier kan påverka skogsbolagens försörjningskedja. Då 

skogsindustrin kan sägas bestå av en lång försörjningskedja, där certifiering av skogsråvara 

passerar olika mellanhänder är det av intresse att få generell kunskap om en del av den 

certifierade försörjningskedjan. En av frågorna berör vilken roll blockkedjeteknik kan ha för att 

efterfölja skogscertifieringar. Ytterligare frågor rör hur pass digitaliserat arbetet är med att 

efterfölja PEFC-certifieringen Chain-Of-Custody och om respondenterna såg några problem 

med certifieringen idag. Dessa frågor grundar sig i teorin om Supply Chain Management där 

ett av målen rör reducering av kostnader inom försörjningskedjan.  

 

I teorin beskrivs hur lönsamheten inom en försörjningskedja kan öka med hjälp av reducerade 

kostnader, men att det inte bör ske på kundens bekostnad. Skogsbolag ska således inte göra 

avkall på certifierad skogsråvara för att sänka de kostnader som finns inom försörjningskedjan 

för att producera denna. Hur digitalisering och teknologier kan möjliggöra för mer effektiva 

arbetssätt är således av stor vikt för att förstå hur kvaliteten på utflödet av produkter kan 

bibehållas, samtidigt som en förståelse för hur försörjningskedjan kring skogscertifieringar är 

uppbyggd och om den innehåller uppenbara svagheter. Detta för att kunna sätta teknologier och 

digitalisering i ett sammanhang. Just blockkedjetekniken sägs vara en teknologi som kan 

påverka bolags försörjningskedjor positivt, vilket är anledningen till att vi valt att fokusera på 

den teknologin för de intervjufrågor som är kopplade till Supply Chain Management. Det är 

även intressant att få vetskap om hur digitaliserat arbetet är idag för att efterfölja 

skogscertifieringar, detta för att få en bild av hur skogsindustrins aktörer ställer sig till nya 

arbetssätt och implementeringar inom försörjningskedjan.  

 

På frågan om vilken roll blockkedjeteknik kan ha för att efterfölja skogscertifieringar har svaren 

varit att tekniken definitivt kan ha en roll, men vilken roll skiljer sig åt mellan respondenterna. 

Några områden är att blockkedjetekniken kan medföra ökad transparens i försörjningskedjan, 

vilket gör det lättare för externa parter att kontrollera skogsprodukters ursprung och att 

samtidigt sätta ett äkthetsbevis på detta.  

 

“Vi kan säkert fånga mer information och sätta det här äkthetsbeviset på informationen. Det 

resulterar i att vi kan serva systemet med bättre data”. -Ian Von Essen, Mellanskog 

 

“Blockkedjetekniken kan definitivt vara ett verktyg för att efterfölja certifiering, men hittills har 

SDC som opartisk, ekonomisk förening hanterat information på ett sätt som motsvarar kraven. 

Blockkedjor skulle kunna vara ett sätt för SDC att ytterligare säkerställa spårbarhet”. -Magnus 

Hedin, SDC 

 

Just äkthetsbeviset och möjligheter till att säkerställa information uppger de flesta 

respondenterna som stora fördelar med just blockkedjetekniken. En vidareutveckling av de 

tekniker som används för att säkerställa spårbarhet i linje med PEFCs Chain-Of-Custody. Detta 

är ett tydligt implementeringsområde för blockkedjetekniken och möjligtvis även ett område 

som kan öka transparensen inom skogsindustrin. Idag är arbetet med att efterfölja Chain-Of-

Custody digitaliserat till viss del, även om manuella inslag ofta förekommer. Många av 

respondenterna hänvisar till SDCs system när vi ställde frågan om hur digitaliserat arbetet är 

med att efterfölja certifieringen Chain-Of-Custody. SDC tillhandahåller bland annat ett 

certikonto, som innebär att en producerad volym av certifierad råvara ger möjlighet att sälja 

motsvarande, i procentuella tal. Det är således ett sätt att hantera en del av informationen för att 

möjliggöra för spårbarhet i försörjningskedjan.  
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“Idag anses att hanteringen med SDC/VMF och VIOL-systemet/Certikonto säkerställer och 

garanterar spårbarheten för viss information på en godtagbar nivå”. -Magnus Hedin, SDC 

 

“Fått bort papperna i alla fall, utom avtal, det är fortfarande papper. 

Certifieringar där tillhandahålls ett certikonto, en branschlösning för att kunna hantera 

certifieringsvolymerna. Dataflödet kring produktionsprocessen är samlat till SDC. Vilket gör 

att där kan man ju också skapa de transaktionerna. Alla transaktioner går igenom SDC”. -Lisa 

Nilsson, Holmen Skog 

 

“Vi vet väldigt väl var virket kommer ifrån genom kontoprincipen. Inget som ger en stock en 

exakt identitet. Köper vi in 72 % certifierat, får vi sälja 72 % certifierat, kontoprincipen”. -

Larz Teke, Södra 

 

Att använda sig av kontoprincipen som SDC tillhandahåller möjliggör således för en bra 

process för skogsbolagen. Att genom SDC kunna garantera spårbarheten till viss del är även ett 

sätt att sätta en branschstandard och ett enhetligt arbetssätt. Det är även inom SDC som en 

potentiell blockkedja skulle kunna upprättas för att säkerställa information och utveckla arbetet 

med spårbarhet i hela försörjningskedjan. Någonting som skogsbolag även arbetar med är 

internrevisioner och hur digitaliserade de är skiljer sig åt mellan skogsbolagen. De 

internkontroller som genomförs är av vikt för att se till att certifikatregler och övriga regler 

efterföljs.  

 

“Det är digitaliserat i så mått att vi då har den här egenkontrollen som nu är digital. Vi gör 

egenkontrollen ute i fält, inte i kontoret efteråt”. -Ian Von Essen, Mellanskog 

 

“Systemet identifierar avvikelser, en stegrad larmnivå beroende på hur grav avvikelsen är. Det 

stora larmet går när någon upptäcker att man hugger i en nyckelbiotop. Det går direkt till vår 

miljösamordnare som ser till att det tar stopp. Mottagaren av virket får larm och vi åker på att 

ersätta dom om det sker. Vi jobbar på automatiserat så mycket som möjligt, men inte så att det 

stänger av maskinen, krävs att någon reagerar”. -Kalle Brammås, Mellanskog 

 

“Virkesordesnumren. Vad som händer efter i industrin vet jag inte. Fram till industrin kan man 

följa på virkesordesnumren. Det finns digitala standards”. -Jesper Key, Svenska 

Certifieringsgruppen 

 

Det är således olika system och hur digitaliserade internkontroller och internrevisioner är 

beroende på vem man frågar inom skogsindustrin. Utveckling sker inom området och att jobba 

med automatiserat svarar många respondenterna är ett område som undersöks flitigt. Om det 

manuella arbetet kan ersättas med hjälp av automatiska processer kan kostnader inom 

försörjningskedjan reduceras. Det finns även flera tekniker för hur skogsindustrins aktörer 

genomför sina kontroller för att se till att regelefterlevnad efterföljs. Det verkar däremot inte 

finnas tekniker för att individspåra en skogsråvara genom hela försörjningskedjan till slutkund. 

Som Teke var inne på ger kontoprincipen inte stockar exakta identiteter, men om ett skogsbolag 

köper in 50 % certifierat, får de sälja 50 % certifierat.  

 

Huruvida det finns några problem med PEFC-certifieringen Chain-Of-Custody, sett från 

skogsindustrins aktörers perspektiv råder det skilda meningar om. Vi ställde en öppen fråga, 

för att få ökad kunskap om generella problem, men vi frågade även om kostnader relaterade till 

att följa just Chain-Of-Custody och hur det kan tänkas påverka försörjningskedjan. Transparens 
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kan om möjligt vara en sak som kan utvecklas inom spårbarhetsområdet och att som tidigare 

nämnt sätta ett äkthetsbevis på informationen.  

 

“Stora administrationskostnader för att följa chain-of-custody”. -Kalle Brammås, Mellanskog 

 

” Skulle vara kul att se om det kommer något individmärkningssystem och se om det fungerar. 

Det skulle ge en annan trovärdighet att följa på individnivå. Ganska krävande att kontrollera 

att det efterföljs, där skulle man säkert kunna spara in en hacka om man inte manuellt behöver 

kontrollera det”. -Jesper Key, Svenska Certifieringsgruppen 

 

Att kunna garantera skogsprodukters ursprung är ett ämne som respondenterna kommer in på. 

Det är transparent, enligt respondenterna, men som Key nämner kan ett 

individmärkningssystem ge en annan trovärdighet. Vidare är Chain-Of-Custody delvis 

förknippat med kostnader. Om kontroller kan automatiseras, eller att nya teknologier kan 

implementeras för att säkerställa information från första början, kan försörjningskedjans 

kostnader reduceras. Denna fråga bidrog till många intressanta synpunkter, speciellt med tanke 

på att respondenterna har olika roller inom skogsindustrin, vilket bidragit till ett bredare 

perspektiv på tänkbara problem med PEFC-certifieringen Chain-Of-Custody.  

 

Processer och arbetssätt kring PEFC-certifieringen Chain-Of-Custody tycks vara väl 

utvecklade inom branschen, där det finns gemensamma branschlösningar som certikontot som 

SDC tillhandahåller. Sedan är frågan hur dessa processer kan effektiviseras för att reducera 

kostnader inom försörjningskedjan och i enlighet med teorin rörande Supply Chain 

Management skapa ökad lönsamhet med bibehållen kundfokus. Huruvida nya teknologier, som 

blockkedjeteknik kan implementeras för ett individspårningssystem är oklart. Det finns en 

betydande potential, men om tekniken bör implementeras av skogsbolagen själva eller genom 

en branschlösning är ytterligare frågetecken. Utvecklingsområden rörande PEFC-certifieringen 

Chain-Of-Custody rör administrationskostnader och att förbättra äkthetsbeviset.  

 

5.2.5 Informationsasymmetri  

Då en stor del av studien handlar om blockkedjetekniken och där intervjufrågorna till stor del 

rör just blockkedjetekniken har vi valt att inkludera en fråga som berör transparens. 

Anledningen till detta är att blockkedjeteknik sägs möjliggöra för ökad transparens då ett 

distribuerat nätverk ger såväl interna som externa parter insyn i försörjningskedjan. Hur detta 

kan påverka skogsindustrins aktörer är således intressant för att få ökad kunskap om hur 

respondenterna ser på en ökad transparens inom sin bransch. Det ger oss ett perspektiv på hur 

minskad informationsasymmetri värdesätts och hur det kan påverka såväl aktörer som kunder. 

Frågan vi ställde var hur respondenten ser på att ökad transparens är en av de främsta fördelarna 

med blockkedjetekniken. Genomgående i intervjuerna betonade respondenterna vikten av att 

ha transparens internt för att lättare kunna följa processer i försörjningskedjan.  

 

“Transparens är alltid bra för det i slutändan betyder att man har mer detaljkunnande i 

råvaran till slutprodukt. Längs vägen, stockarna går först in i sågverket och om jag vet om 

sågverket gör något med flisen som återstår är väldigt viktig information när flisen sen går 

vidare till tillverkning. Transparens är ökat kunnande om vad som händer i processen och det 

är alltid bra”. -Hannes Vomhoff, Holmen   

 

“Klart ökad transparens är bra. En viktig del av det nya VIOL-systemet är vem som ska få se 

vilken information. Från SDC plockar vi ihop information från virkestransporterna etc. Att dela 

information är bra, men det finns undantag”. -Magnus Hedin, SDC 
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“Jag tror att det finns uppgifter som man inte vill dela, men varför måste man dela allt? Man 

väljer ju själv vad man vill dela. Man vill ha reda på var virket kommer ifrån, kanske inte 

sågsnitten, då kan man sortera information. Man skulle kunna ha delmängder som går in i 

blockkedjan”. -Erik Willén, Skogforsk 

 

Att få mer information från försörjningskedjan kan således möjliggöra för bättre processer och 

även möjligheter för utveckling av befintliga arbetsprocesser. Att sedan välja vem som ska få 

tillgång till informationen i ett nätverk är såklart en fördel, vilket möjliggörs med hjälp av 

blockkedjetekniken. Som Willén säger är kanske inte all information av betydelse, men genom 

att sortera ut den relevanta och låta nätverket få tillgång till denna kan värdeskapandet 

förbättras. Som Vomhoff beskriver processen kan man tänka sig att även reducerar risken för 

fel i försörjningskedjan, då information i olika led blir mer transparent och därmed synliggjord 

för övriga aktörer som också kan kontrollera processerna. Möjligheten att dela information med 

de parter man vill är således en fördel, som förhindrar att obehöriga får tillgång till information.  

 

“Transparens är viktigt till en viss nivå men företag måste ändå kunna ha sina privata affärer 

och kunder. Det är väl där certifieringsorganen tittar på blockkedjetekniken för att följa 

transaktioner på andra sätt mellan företag och verifiera att affärer verkligen äger rum”. -

Jesper Key, Svenska Certifieringsgruppen 

 

Som Key säger är det viktigt för företagen att fortfarande ha möjligheter till att bevara viss 

information konfidentiell. Att sedan certifieringsorganen kan använda sig av blockkedjeteknik 

är ett intressant spår. Att följa transaktionsflöden är också en möjlighet med 

blockkedjetekniken. Att ha transparens internt i försörjningskedjan och mellan externa parter 

kan även möjliggöra för ökad kundnytta om informationen används på rätt sätt. 

 

“Internt behövs det ökad transparens, när man nu har resultat av olika slag gäller det att man 

använder dom och det ska presenteras på ett tydligt sätt så folk begriper och ser förbättringar. 

Mer transparenta gentemot kunder i båda sidor av kedjan. Bättre kundnytta åt båda håll”. -

Kalle Brammås, Mellanskog 

 

Brammås ser möjligheter till ökad transparens internt för att hela försörjningskedjan ska kunna 

se och ta del av de förbättringar som sker internt. Att även vara mer transparent gentemot kunder 

ser Brammås som en möjlighet till att förbättra kundnyttan. Att sedan kunna välja vilken 

information vilken part ska ha tillgång till är en möjlighet som kan genomföras med 

blockkedjetekniken som verktyg. 

 

“Jag tror att vi ska rädda om affärsuppgörelser och data. Jag tycker att det nästan är en fördel 

med blockkedjeteknik, då vi själva kan välja vad som ska delas ut i vilka led. Tydliga spelregler 

att vi ser ledet vi köper av och säljer till. Det ska vi nog inte förändra. Jag tror snarare 

blockkedjetekniken är ett bra verktyg för att styra vem som ska ta del av denna information”. -

Ian Von Essen, Mellanskog 

 

Von Essen beskriver blockkedjetekniken som verktyget för att välja vilka som ska ta del av 

vilken information. Beroende på vilken typ av information kan olika aktörer ha olika nytta av 

informationen, vilket innebär att en viss blockkedja kanske enbart ger tillgång till de som 

behöver informationen, snarare än de som vill ha informationen. Används information på rätt 

sätt kan den vara kvalitetshöjande, vilket respondenterna beskrivit. Att bli mer transparent är 

även någonting som kan förväntas från utomstående parter. 
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“Jag är för alla typer av transparens, kvalitetshöjande. Som sagt det finns en historia i 

skogsindustrin att inte jobba med transparens, vilket är gammaldags tänk. Men hur vi än 

vänder på det så kommer man behöva tvingas till det, då vi går mot en värld där allting är 

transparent”. -Larz Teke, Södra 

 

“Klart man skulle vilja ha mer information av det virke som kommer in till industrin. Vi vet 

mycket om det virke vi skickar in, men från andra vet vi väsentligt mindre om. När vi gör affärer 

med andra aktörer har vi inte kontroll på den informationen. Om ursprung etc. Det virket som 

vi ska kontraktera i vår process hade varit bra att få mer information om”. -Lisa Nilsson, 

Holmen Skog 

 

Som Teke beskriver kanske yttre förväntningar på ökad transparens kan skapa en press på 

skogsindustrins aktörer att dela med sig av mer information. Nilsson berättar även om vikten 

av att få tillgång till information när de är köpare av råvara, för att på så sätt kunna säkerställa 

bland annat råvarans ursprung, vilket går att koppla till spårbarhet. Blockkedjeteknik kan 

således möjliggöra för detta genom ett distribuerat nätverk som köpare och säljare verkar inom, 

där informationen som är relevant för parterna delges och inte är möjlig att manipulera. Detta 

förstärker äkthetsbeviset och garanterat köparen att säljarens produkter har ett visst ursprung, 

som går att kontrollera av utomstående parter, om dessa har tillgång till blockkedjan.  

 

Under våra intervjuer har respondenterna varit optimistiska till ökad transparens och beskrivit 

fördelarna med detta. Det finns således en potential med blockkedjetekniken och främst 

avseende transparenshöjning, som såväl kan ske för interna som externa parter. Detta kan i sin 

tur innebära ökad information om processer i den egna försörjningskedjan och att lättare få 

tillgång till nödvändig information i olika lägen, som är säkerställd och garanterad med hjälp 

av blockkedjetekniken. Trots positivismen kring ökad transparens har aktörer även belyst 

vikten av att få ha viss information internt, vilket såklart är en förutsättning för att inte dela med 

sig av sådan typ av information som kan gynna exempelvis konkurrenter i fel avseenden. 

Affärshemligheter bör således förbli internt bevarade. Som vissa av respondenterna varit inne 

på kan dock blockkedjeteknik användas för att bestämma vem som ska ha tillgång till vilken 

typ av information, vilket förhindrar att fel information delas till parter som inte bör ha tillgång 

till denna. Ett ytterligare intressant spår är det med att ökad transparens kan innebära ökad 

kundnytta. Här menar respondenterna att beroende på vilken information som delas kan 

kundvärden skapas, då kunden får en bättre inblick i det arbete som aktörerna gör. Även 

omöjligt att ökad transparens går att koppla till spårbarhet, även detta registrerat i blockkedjan, 

vilket skulle undanröja alla tvivel av att en viss typ av skogsråvara inte härstammar från 

certifierade skogar. Blockkedjetekniken avseende transparens tycks således ha många fördelar 

som är möjliga att implementera för förbättringar. Att säkerställa information och att kunna 

garantera informationen är ett område som definitivt skulle kunna underlättas med hjälp av 

blockkedjeteknik. Respondenternas svar har genererat många intressanta synpunkter och även 

om de varit enhetliga för det mesta, har de samtidigt gett studien ett brett perspektiv av 

skogsindustrins aktörers syn på ökad transparens.  
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6. Analys 

 

I detta avsnitt presenteras en analys av den empiri som erhållits med utgångspunkt i de teorier 

som valts för studien. Upplägget på analysen grundas i att de teorier som valts för studien avser 

att analyseras utifrån digitalisering och därmed blockkedjeteknik. Inledningsvis presenteras 

studiens resultat med utgångspunkt i Supply Chain Management. Vidare presenteras resultaten 

med utgångspunkt i CSR och asymmetrisk information. Detta för att se vilka effekter 

digitalisering och blockkedjeteknik får på dessa teorier avseende den svenska skogsindustrin.  

 

 

 

6.1 Supply Chain Management 

Blockkedjetekniken sägs ha möjlighet att effektivisera försörjningskedjan genom att reducera 

antalet mellanhänder och automatisera vissa processer. Vidare innebär ökad digitalisering olika 

möjligheter beroende på vilken del av försörjningskedjan som avser att digitaliseras. I 

teoriavsnittet avseende Supply Chain Management beskrivs en försörjningskedja som de 

direkta och indirekta parter som är involverade för att uppfylla en kunds förfrågan (Chopra et 

al. 2006, s.3). Förutom producenten ingår även distributörer, återförsäljare och kunder i olika 

led. Varje led i försörjningskedjan är anslutet genom ett flöde av information, produkter och 

tillgångar som kan kontrolleras genom mellanhänder (Chopra et al. 2006, s.4-5). I detta avsnitt 

avser vi att redogöra för vilka effekter ökad digitalisering och blockkedjeteknik kan få på 

försörjningskedjan.  

 

Chopra et al. (2006, s.5) beskriver att målet är att maximera lönsamheten i försörjningskedjan 

genom reducering av kostnader utan att inkräkta på kundens behov av produkten. Dessa utgörs 

sedan av tre steg, där det första innefattar vilken strategi företaget ska ha för sin 

försörjningskedja. Företaget måste ta strategiska beslut över strukturen av försörjningskedjan, 

vilka processer som ska utföras i vilket led och hur tillgångar bör allokeras. Det andra steget 

innefattar bland annat vilken informationsteknologi som ska användas för att följa upp de 

processer som sker inom försörjningskedjan. Detta steg inkluderar även planering av 

produktion sett till efterfrågan och därmed även hur företaget bör allokera resurser för att möta 

den prognostiserade efterfrågan. Det sista steget rör de operationer som företaget bör ägna sig 

åt beroende på hur de tidigare stegen utformats och hur företaget på bästa sätt kan möta 

kundernas efterfrågan baserat på produktion, transport och leverans. Dessa tre steg är avgörande 

för företags lönsamhet och framgång.  

 

De frågor vi ställt i vår intervju har varit öppna och breda frågor för att skapa en ökad förståelse 

för hur digitalisering och teknologier, främst hur blockkedjeteknikens roll kan påverka 

skogsindustrin och vilka användningsområden som kan tänkas finnas. Flertalet av våra 

respondenter hävdar att ökad digitalisering kan automatisera vissa processer inom 

försörjningskedjan och därmed reducera associerade kostnader. Vidare hävdar vissa av 

respondenterna att blockkedjeteknik kan användas för att öka informationsflödet i 

försörjningskedjan och därmed förbättra beslutsfattandet. Däremot kan olika led i 

försörjningskedjan påverkas olika mycket beroende på implementation av blockkedjetekniken, 

men överlag anser respondenterna att blockkedjans effekt genom minskad 

informationsasymmetri kan leda till ökad effektivitet och lägre administrativa kostnader för att 

följa upp processer.  
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Med studien ville vi även undersöka hur enskilda skogsbolag upplever att blockkedjeteknik och 

ökad digitalisering kan tänkas påverka deras verksamheter, baserat på hur deras affärsmodeller 

ser ut. Vidare ville vi skapa en förståelse för hur skogsindustrin i helhet kan påverkas, där 

respondenterna bidragit med sina åsikter och tankar för vilka implementationsområden de ser 

som möjliga. Resultatet visar på att respondenterna anser att en blockkedja för spårbarhet vore 

intressant att titta närmare på, detta då ökad transparens kan skapa en större vetskap om 

skogsprodukters ursprung med hjälp av information som inte går att manipulera. Däremot 

skilde sig åsikterna huruvida varje enskilt skogsbolag bör konstruera en egen blockkedja för att 

öka transparensen kring spårbarhet och därmed Chain-Of-Custody. Eftersom SDC agerar som 

garant genom att skogsbolagen använder sig av certikontot berättade en del av respondenterna 

att en möjlig lösning vore att SDC använder sig av blockkedjetekniken för att skapa en 

branschlösning. Det innebär i sin tur att de kan välja vilka parter som ska ha tillgång till vilken 

information i blockkedjan, samtidigt som transparensen inom försörjningskedjan ökar.  

Respondenterna uppger att skogsbolagen kan använda sig av blockkedjetekniken för att öka 

informationsflödet inom försörjningskedjan och därmed få ökad vetskap om de processer som 

sker i olika led inom denna. Detta skulle kunna öka informationen till beslutsfattande rörande 

processerna och även minska antalet mellanhänder som kontrollerar att informationsflödet är 

korrekt angivet beroende på process.  

 

Som Chopra et al. (2006, s.4-5) beskriver första steget inom Supply Chain Management rör det 

de strategiska beslut som företaget måste ta för försörjningskedjan, vilka processer som ska 

utföras i olika led och hur tillgångarna bör allokeras. Baserat på detta kan blockkedjetekniken 

användas för att öka informationsflödet mellan olika led i försörjningskedjan, minska antalet 

administrativa kostnader i form av manuell kommunikation och skapa en större förståelse för 

de processer varje led i försörjningskedjan utför. Med hjälp av blockkedjeteknik skulle smarta 

kontrakt kunna implementeras inom försörjningskedjan, där transaktioner kan utföras utan 

mellanhänder när förutbestämda villkor är uppfyllda (Shermin, 2017).  

 

Det andra steget inom Supply Chain Management beskriver Chopra et al. (2006, s.4-5) som 

planeringen med tidsram för försörjningskedjan, där företaget gör en prognos för framtida 

efterfrågan inom verksamma marknader för att veta hur mycket som behöver produceras. 

Genom prognosen kan företaget anpassa lagerföring och tillverkning för att möta de givna 

målen. Respondenterna har beskrivit hur blockkedjetekniken kan implementeras för att 

förbättra arbetet med spårbarhet i enlighet med PEFC-certifieringen Chain-Of-Custody. Detta 

är ett led i försörjningskedjan, där kontroller och internrevisioner avser att genomföras för att 

garantera att produktionen sker med hänsyn till de lagar och regler som ska efterföljas. Om 

blockkedjetekniken kan implementeras så kan det andra steget i Supply Chain Management 

underlättas i form av reducerade administrativa kostnader för kontroll av de producerade varor 

som ska till nästa steg i försörjningskedjan. En tänkbar metod för att effektivisera produktionen 

utan manuella inslag är införande av smarta kontrakt. Enligt Lansiti & Lakhani (2017) kan 

transaktioner effektivt verifieras och parter kan få tillgång till informationsflöden på ett smidigt 

sätt. Genom att implementera blockkedjetekniken med smarta kontrakt kan således 

transaktioner inom försörjningskedjan automatiskt utföras i varje instans utan involvering av 

manuella mellanhänder för transportering av information. Det skulle således kunna minska 

transaktionskostnader som kan uppstå inom en försörjningskedja. Flera av våra respondenter 

har berättat hur industriproduktionen automatiseras i löpande takt där möjliga områden 

kontinuerligt identifieras. Att öka informationsflöden mellan processerna kan därför vara ett 

möjligt inslag inom försörjningskedjan avseende industriproduktionen.  
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Det tredje steget inom Supply Chain Management beskriver Chopra et al. (2006, s.4-5) som 

processen när företaget anpassar sig efter en given tidsram och upprättar prognoser, vilket gör 

att de sedan kan börja fundera på vilka operationer de ska ägna sig åt. Målet med operationerna 

är att bemöta kundordrar på det bästa möjliga sätt genom produktion, transport och leverans. 

Just digitalisering av försörjningskedjan uppger respondenterna har ett stort fokus inom 

skogsindustrin idag. De berättar även att ett av målen är att sänka transaktionskostnaderna i 

försörjningskedjan och reducera antalet mellanhänder som är involverade i olika processer. När 

vi frågade respondenterna om vilken potential de ser för blockkedjetekniken i framtiden inom 

skogsindustrin berättade flertalet att just processerna med uppföljning inom försörjningskedjan 

och informationsflöden kan förbättras med hjälp av tekniken. En möjlig implementation baserat 

på det tredje steget i Supply Chain Management vore att implementera blockkedjetekniken för 

att underlätta informationsflödet mellan leden från produktion till leverans. Ytterligare 

möjligheter finns med smarta kontrakt som kan exekveras direkt när en kundorder är 

genomförd, där försörjningskedjan är sammanlänkad med hjälp av dessa kontrakt som 

producerar varan beroende på de förutbestämda villkoren.  

 

Kshetri (2018, s.87) beskriver hur en digitaliserad försörjningskedja kan förbättra arbetet i olika 

led och reducera de kostnader som kan uppstå på grund av mänskliga faktorer. Vidare beskriver 

Kshetri (2018, s.81) att blockkedjeteknik kan reducera transaktionskostnader inom 

försörjningskedjan, förbättra kvaliteten i produktionen och skapa en mer pålitlig 

försörjningskedja i alla led, då transparensen ökar till följd av ett decentraliserat nätverk. 

Baserat på respondenternas svar finns flera områden som är möjliga för implementation av ökad 

digitalisering och blockkedjeteknik för att förbättra försörjningskedjan. Steg ett inom Supply 

Chain Management kan förbättras med hjälp av ett förbättrat informationsflöde, vilket 

underlättar beslutsfattandet avseende de strategiska beslut som företagen måste ta. Steg två kan 

förbättras på samma sätt genom ett ökat informationsflöde, men även med användandet av 

smarta kontrakt som kan exekveras automatiskt och därmed anpassa produktionen beroende 

efter kundorder och de förväntningar som finns från kunden. Steg tre kan slutligen förbättras 

med samma metoder och implementationen av smarta kontrakt, som underlättar processen inom 

försörjningskedjan från inkommen kundorder till produktion och slutligen leverans. Det är 

däremot viktigt att de förutbestämda villkoren stämmer överens med kundens förväntningar. 

Huruvida flexibilitet kan infinna sig inom försörjningskedjan är därmed ett frågetecken. 

Sammanfattningsvis kan kostnader inom försörjningskedjan reduceras med hjälp av ökad 

digitalisering och främst blockkedjeteknik. Informationsflödet och transparensen mellan olika 

led kan förbättras och allt annat lika kan lönsamheten förbättras Kshetri (2018, s.88). Baserat 

på studiens resultat finns det implementationsområden som rör samtliga steg för teorin Supply 

Chain Management.  

 

6.2 Corporate Social Responsibility 
För att förhindra bland annat etiska dilemman inom försörjningskedjan är det viktigt att företag 

även arbetar aktivt med CSR. EU-kommissionen belyser vikten av ett aktivt CSR-arbete för att 

försörjningskedjans olika steg ska kunna verka ansvarsfullt. Speciellt företag som verkar 

internationellt behöver en tydlig CSR-strategi då deras internationella verksamhet kan påverkas 

olika beroende av vilka länder de är verksamma inom (Williamson et al., 2014, s.20). Studiens 

respondenter är eniga om att svensk skogsindustri redan idag är hållbar och att ett ökat CSR-

arbete är viktigt internationellt för att även verka hållbart i utvecklingsländer. Även om 

aktörerna inom svensk skogsindustri anser att branschen agerar hållbart diskuteras möjligheter 

för hur industrin kan bli mer hållbar med hjälp av digitalisering. 
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Begreppet CSR är invecklat att definiera och brukar även benämnas som hållbarhet eller 

företagets samhällsansvar. I teoriavsnittet redogjorde vi Carrolls CSR-pyramid som redogör för 

de fyra huvudansvar ett företag bör eftersträva när det gäller CSR-arbete. Huvudansvaren som 

ramverket belyser är det ekonomiska, legala, etiska och filantropiska ansvaret (Carroll, 2016a, 

s.1). I denna studie har vi valt att fokusera på de tre första ansvaren i pyramiden och exkluderar 

därför det filantropiska ansvaret i denna studie då ramverket förtydligar att detta inte är en 

förutsättning för ett företags eftersträvan att uppnå ett gediget CSR-arbete. Samhället förväntar 

sig inte det filantropiska ansvaret i samma grad jämfört med de tre första ansvaren (Carroll, 

2016a, s.4).  

 

I intervjuerna ställde vi en öppen fråga angående hur en ökad digitalisering kan påverka arbetet 

att verka som en hållbar aktör inom skogsindustrin. Frågan formulerades öppet då vi inte ville 

vinkla respondenternas svar och för att vi senare kunde redogöra om svaren kan kopplas till 

Carrolls CSR-pyramid. Flertalet av respondenterna ställde sig positiva till att en ökad 

digitalisering kan leda till positiva aspekter rörande hållbarhet och vi fick många olika svar från 

respondenterna. Svaren varierade på grund av respondenternas olika bakgrunder men att många 

belyste att hållbarhet var ett ämne som diskuterades vid möten och kunde ändå dra kopplingar 

till hur en ökad digitalisering kunde främja arbetet som en mer ansvarsfull aktör.  

  

Utifrån det ekonomiska ansvaret var respondenterna inne på liknande spår, att digitalisering har 

en stor potential till att hjälpa till som beslutsstöd men att det finns konservativa krafter inom 

skogsindustrin som inte vill förändra affärsmodellen om detta inte genererar mervärde. Detta 

går i linje med ramverket då Carroll förklarar att företagen behöver prioritera maximerad vinst 

för att vara långsiktiga och att beslut behöver försvaras över att det kan ge vinstfördelar innan 

man kan börja titta på beslutens övriga fördelar i form av en ökad syn som hållbar aktör (Carroll, 

2016a, s. 3). Det ekonomiska ansvaret innebär också att den högsta prioriteringen bör ligga i 

att kunna leverera efterfrågade tjänster och produkter från samhället och detta ser vi också att 

respondenterna betonar. 

 

Det legala ansvaret förklarar att samhället endast låter företag bedrivas om de kan följa legala 

föreskrifter kopplade till branschen de verkar inom (Carroll, 2016a, s.3). Tittar man på 

skogsindustrin finns det en del regler angående virkesmätning och avverkning kopplad till 

miljö. Exempelvis att avverkning inte får bedrivas i skog med höga naturvärden. Här finns 

enligt respondenterna en stor potential till att med hjälp av digitalisering ta bättre beslut kopplat 

till avverkningen och att tekniker som GPS-koordinatorer och artificiell intelligens skulle kunna 

verka för att undvika avverka skog som är viktig för miljön. Vidare kan bättre beslut leda till 

att tillväxten av skog kan öka för att i sin tur få mer tillgång till avverkningsbar skog.   

 

Tredje lagret inom ramverket är det etiska ansvaret som förklarar att utöver de legala 

föreskrifterna förväntar sig även samhället att företag följer moraliska aspekter (Carroll, 2016a, 

s.3-4). Det etiska ansvaret är brett och löper inom många aspekter. När vi tittar på 

respondenternas svar som kan kopplas till etiskt ansvar är svaren väldigt blandade men en 

intressant synvinkel är den att det oftast är emotionella eller rationella band kopplat till skogen 

för de privata skogsägarna. Det diskuterades att kunskap om skogsskötsel är kopplat till hur 

mycket skog som avverkas för den privata skogsägaren. Här tog en del av respondenterna upp 

att det kan vara känsligt att ta direkt kontakt med privata skogsägare angående avverkning men 

att det finns stor potential att via branschorganisationerna nå ut via digitala hjälpmedel i form 

av exempelvis applikationer. Flertalet av de privata skogsägarna i Sverige är medlemmar i 

någon av de branschorganisationer som finns och om då digitala hjälpmedel växer på bred front 

blir det lättare att kommunicera angående skoglig skötsel, avverkning eller ge information kring 
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om vilken typ av skog som är i besittning. Det finns då flera fördelar med att kunna 

kommunicera om miljöfördelar på ett mer öppet sätt då de privata skogsägarna själva har laddat 

ner det digitala hjälpmedlet på sin plattform. 

 

En annan viktig del i vår analys kring hur digitalisering kan hjälpa aktörerna inom 

skogsindustrin att verka mer hållbart finns inom konsumentmarknaden. Blockkedjetekniken 

skulle kunna hjälpa till att spåra råvara från planta till färdig produkt och slutkunder skulle då 

kunna kommunicera att en särskild produkt har ett ursprung från en specifik skog. Detta skulle 

vara förenligt med det etiska ansvaret då konsumenter skulle få mer transparens kring vart 

produkten är framställd ifrån och även om råvaran är certifierad. Hela försörjningskedjan med 

producenter, leverantörer och slutkunder skulle då kunna meddela ansvarstagande i 

framställningen av alla steg från planta till slutprodukt och på det sättet förstärka certifieringens 

legitimitet och ge en konkurrensfördel till att intressenterna får mer transparens kring 

slutproduktens framtagande (Borglund et al., 2012, s.170-171). 

 

Baserat på respondenternas svar kan digitalisering ge fördelar för skogliga aktörer på det sättet 

att de enklare kan få beslutsstöd av teknologier som kan minska påverkan på miljön, men även 

öka vinsten. Digitalisering behöver implementeras på det sättet att det ska generera fler fördelar 

än nackdelar för att slutligen kunna förstärka synen på bolaget från samhället. Detta stämmer 

överens med Carrolls CSR-pyramid, det vill säga att företagen först och främst bör maximera 

vinsten för att sedan fullborda de legala och etiska aspekterna som samhället ställer på dem 

(Carroll, 2016a, s.1-4). 

 

6.3 Informationsasymmetri 
I teoriavsnittet beskrivs asymmetrisk information som skillnader i tillgången på information. 

Detta uppstår således när olika aktörer har tillgång till olika information. Insynspersoner inom 

företagen har i regel bättre tillgång till information än externa parter (Råsbrandt, 2013, s.3). 

Chen et al. (2017, s.1) beskriver även att transaktionskostnader kan uppstå i försörjningskedjan 

till följd av informationsasymmetri, som i sin tur kan påverka kvaliteten inom olika led i 

försörjningskedjan. 

 

Studien genomfördes med fokus på att undersöka de effekter ökad digitalisering och 

implementering av blockkedjeteknik kan ha på ett företags försörjningskedja och CSR-arbete 

med utgångspunkt inom skogsindustrin. I de inledande avsnitten har vi presenterat transparens 

i olika sammanhang, bland annat med hänsyn till CSR och spårbarhet i försörjningskedjan. Då 

information inom försörjningskedjan kan sägas vara av ekonomisk karaktär kan oberoende 

parter verifiera denna information för att skapa bättre tillförlitlighet (Öhman & Lundberg, 2015, 

s.12). Blockkedjetekniken innebär att information inom exempelvis en försörjningskedja inte 

direkt kan manipuleras, vilket kan fungera som en oberoende part i detta fall (Lewis, et al,. 

2017).  

 

Blockkedjeteknikens roll som en oberoende part kan därför sägas reducera de 

transaktionskostnader som kan uppstå inom en försörjningskedja på grund av olika tillgång till 

olika information. En av våra respondenter lyfte fram vikten av att ha information från de som 

säljer råvarorna, för att bättre kunna säkerställa råvarornas ursprung. I dagsläget är det svårt att 

få full insyn i processer från externa parter, vilket är förståeligt. Blockkedjetekniken kan 

implementera i försörjningskedjan, där man kan välja vilka som ska få tillgång till den 

information som blockkedjan innehåller. Ett tänkbart scenario är att köpare kan ges tillgång till 

blockkedjan och därmed kan följa upp de råvaror som köpts och erhålla en ökad kunskap om 

deras ursprung. En annan respondent beskriver tydligt fördelen med att upprätta en blockkedja 
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för att sedan välja vem som ska ha tillgång till vilken typ av information. På detta sätt kan den 

asymmetriska informationen reduceras, samtidigt som företag behåller sina affärshemligheter 

utom räckhåll för externa parter.  

 

De flesta av våra respondenter hävdar även att ökad transparens är bra för skogsindustrin i 

helhet, beroende på vilken information som man avser att dela med sig av. Blockkedjetekniken 

kan därför användas som ett verktyg för att styra vilken information som delas och till vem. 

Vidare nämner flertalet respondenter att en fördel med ökad transparens inom 

försörjningskedjan är att de led som ingår i försörjningskedjan kan få en bättre insyn i det jobb 

som görs både före och efter en given process. De flesta av respondenterna är positiva till ökad 

transparens för skogsindustrin i helhet, men att det finns viss information som bör hållas intern. 

Däremot uppgav flertalet av respondenterna att ett ökat informationsflöde internt kan öka 

kvaliteten inom försörjningskedjan, då processer lättare kan överblickas och personer inom 

olika led i försörjningskedjan får tillgång till mer information. Om aktörer som är verksamma 

inom försörjningskedjan får samma tillgång till information, så att den asymmetriska 

informationen minimeras, kan de transaktionskostnader Mishkins & Eakins (2012, s.65) 

reduceras.  

 

Flera av våra respondenter diskuterade kring huruvida det är de enskilda bolagen som bör 

implementera blockkedjeteknik i sina verksamheter eller certifieringsorganisationerna som 

utfärdar certifieringar till skogsbolagen inom bland annat spårbarhet. En av respondenterna 

nämner att transparens är en viktig del såväl internt som externt, men att certifieringsorganen 

kan upprätta en gemensam blockkedja för att kontrollera transaktioner mellan aktörer. En av 

respondenterna berättar även att företag sannolikt kommer att implementera blockkedjeteknik 

för deras verksamhet, men att SDC kan skapa en branschgemensam tillämpning, där SDC 

tillhandahåller blockkedjorna. Det skulle således vara upp till SDC att välja vilka aktörer som 

får tillgång till vilken information. Oavsett kan blockkedjetekniken möjliggöra för ökad 

tillförlitlighet till den information som presenteras och även ge fler aktörer tillgång till mer 

information, vilket bör kunna reducera den asymmetriska informationen.  

 

Blockkedjeteknikens främsta fördelar har lyfts fram som reducering av asymmetrisk 

information. Sedan är det upp till de som tillhandahåller blockkedjorna att bestämma vilka 

aktörer som ska få tillgång till informationsflödet och i vilken utsträckning. Det kan således 

vara svårt att säga att all informationsasymmetri försvinner med införandet av 

blockkedjetekniken, men en del av den asymmetriska informationen kan säkerligen reduceras. 

De respondenter vi intervjuat är överlag positiva till en ökad transparens och ser de fördelar 

som det kan medföra. Däremot behöver viss information hållas internt och kanske till ett fåtal 

personer, vilket gör att all transparens förmodligen inte är bra transparens. Det finns således 

både för- och nackdelar med en ökad transparens, men med blockkedjetekniken kan aktörerna 

själva välja vilka som får tillgång till vilken information. Det betyder i sin tur att de kontrollerar 

transparensen. Oavsett utgör blockkedjetekniken ett verktyg för att minska den asymmetriska 

informationen.  
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7. Diskussion & Slutsats 

 

I detta avsnitt presenteras en diskussion och slutsats med utgångspunkt i den genomförda 

studien. I kapitlet ingår även samhälleliga och etiska perspektiv och de möjliga teoretiska och 

praktiska bidrag som studien kan sägas bidra till. Avslutningsvis presenteras potentiella 

framtida forskningsförslag med hänsyn till denna studie.  

 

 

 

7.1 Diskussion 
När internet uppmärksammades på 90-talet var många skeptiska till internets möjliga 

användningsområden. Vissa hävdade att internet var en trend som snabbt skulle försvinna från 

gemene mans vardag. Idag är internet någonting som vi dagligen använder oss av i vår vardag, 

både privat och professionellt. Befintliga affärsmodeller konstrueras om efter vårt digitala 

användande, där ett exempel är E-handeln som vi människor skapat förutsättningar för. 

Huruvida blockkedjetekniken kan få samma roll i framtiden som internet idag är en fråga vi 

funderat över. Däremot förekommer blockkedjeteknik i olika sammanhang med olika 

förutsättningar beroende på vilken bransch som studeras. Blockkedjeteknikens roll att verifiera 

transaktioner har lyfts fram som en av de främsta fördelarna med tekniken, samtidigt som den 

möjliggör för ökad transparens såväl internt som externt. Skogsindustrin har varit en intressant 

industri att undersöka, då studier relaterade till blockkedjeteknik och skogsindustrin är kraftigt 

begränsade. Inom skogsindustrin pratar man mycket om digitalisering av processer och 

införandet av nya verktyg för att förbättra kommunikationen mot slutkunder och övriga parter. 

Däremot är kunskapen om blockkedjeteknik förhållandevis koncentrerad till ett färre antal 

personer med anknytning till svensk skogsindustri. Det är kanske mer troligt att andra branscher 

hinner före, som exempelvis att finansindustrin implementerar blockkedjetekniken i sina 

verksamheter, där övriga branscher kan inspireras av de aktioner som finansindustrin möjliggör 

för. Resultatet i denna studie visar på att det finns potentiella områden där blockkedjetekniken 

kan göra nytta för skogsindustrin, bland annat inom spårbarhet av skoglig råvara. Detta innebär 

i sin tur att blockkedjetekniken kan få en roll i att efterfölja skogscertifieringar som exempelvis 

PEFC Chain-Of-Custody, där tekniken skulle underlätta för ökad transparens och reducerade 

administrativa kostnader. Med denna studie ämnar vi öka kunskapen om digitalisering och 

blockkedjeteknikens roll inom framtidens skogsindustri avseende försörjningskedjan och CSR-

arbete.  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka effekter ökad digitalisering och potentiella 

tekniker kan få på ett företag inom skogsindustrin. Enligt teorin har blockkedjetekniken 

kapaciteten att effektivisera försörjningskedjan samt öka transparensen inom 

försörjningskedjan men även mot externa intressenter. Studiens resultat visar på att 

blockkedjeteknikens främsta roll inom skogsindustrin rör hela försörjningskedjan och att 

möjliggöra för ökad information internt och externt. Respondenterna var eniga om att de strävar 

mot digitaliseringens möjligheter för att öka beslutsunderlag och på det sättet effektivisera 

processer. Blockkedjetekniken har möjligheten att förse hela försörjningskedjan med 

information som inte går att manipulera, men även för arbetet med att efterfölja skogliga 

certifieringar, där tekniken möjliggör för att följa skoglig råvara inom försörjningskedjan från 

planta till slutprodukt. Rörande hållbarhetsarbetet tyckte respondenterna att skogsindustrin i 

Sverige är i framkant, men att digitalisering har kapacitet att förbättra hållbarhetsarbete då 

kvaliteten på arbeten kan öka i samband med införandet av digitala processer. 
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Blockkedjetekniken är fortfarande en relativt ny teknik och hur denna kan påverka den svenska 

skogsindustrin är inte studerat i större omfattning. Blockkedjetekniken kan enligt teorin 

reducera kostnader inom försörjningskedjan, bidra till ökad transparens och verifiera 

transaktioner mer effektivt, men det är även intressant att studera vilka nackdelar ökad 

digitalisering medför.  

 

En risk som respondenterna menar på med blockkedjetekniken är att de vill vara säkra på att 

informationen som lagras inom de distribuerade nätverket inte når obehöriga intressenter. 

Därför kan ökad transparens ses som negativt då de skogliga aktörerna kanske inte vill dela 

med sig av allt för mycket information externt, men att ökad transparens internt inom företaget 

är eftertraktat för att exempelvis förbättra arbetet med certifieringar. Vidare nämner 

respondenterna risken med att få tillgång till ökad information är att verktyg krävs för att 

behandla informationen korrekt och skapa värden av denna. Det är kanske inte den som besitter 

mest information som har övertaget om denne inte kan sortera ut den mest relevanta 

informationen och skapa värden utifrån denna. En annan aspekt från respondenterna är att 

digitalisering ska implementeras med försiktighet då det finns en risk att man blir alltför 

beroende av tekniker. Teknik ska inte implementeras bara för aktörer ska framstå som moderna, 

utan det råder snarare en enighet om att ökad digitaliseringen endast bör ske om det kan leda 

till förbättrade affärsmodeller och mer effektiva arbetsprocesser.  

 

Ett av de mest centrala områden med blockkedjetekniken rör decentralisering av nätverken. 

Med detta menas att tredje parter inte behövs i samma omfattning då blockkedjetekniken 

möjliggör att de direkta parterna istället kan följa förändringar i realtid utan en centraliserad 

part. Detta skapar en högre transparens av informationen och de som är inkluderad kan även 

bestämma vilka övriga som ska vara inkluderade i det decentraliserade nätverket. 

Respondenterna ser möjligheter i att underlätta för uppföljning då det som lagras i blockkedjan 

inte går att manipuleras och kan fungera som ett äkthetsbevis. Även här belyser respondenterna 

att det är viktigt med tillit till systemet och att de tycker att det fungerar bra i industrin idag med 

de skogliga branschorganisationerna som utför arbeten som exempelvis oberoende 

virkesmätning.  

 

En intressant aspekt är att respondenterna refererade till att SDC är den svenska skogsindustrins 

svar på blockkedjan. SDC samlar in skoglig information och är branschägt vilket ger dem en 

hög tillit från skogsindustrins aktörer. På grund av detta har respondenterna inte det 

engagemanget för blockkedjetekniken som vi hade förväntat oss. SDC tillhandahåller verktyg 

för kontroller av certifieringar och är en trygg organisatör för att skoglig data samlas och 

bearbetas på korrekt sätt. SDC kan följa information om skoglig råvara från planta fram till 

industrin och här ser vi möjligheter för dem att implementera blockkedjetekniken för att på 

också kunna följa den skogliga råvaran efter industrin. Bland annat menade respondenterna på 

att det finns en konkurrensfördel inom konsumentmarknaden att presentera vart virket från en 

produkt kommer ifrån. Vi ser en potential för att CSR-arbetet kan förbättras på grund av detta 

då kunder kan få ytterligare information om vad de faktiskt köper och på det sättet kunna välja 

bland produkter som kommer från hållbara skogar.  

 

Vi ser en stor potential för ökad digitalisering och blockkedjetekniken i skogsindustrin men att 

man också behöver väga in de eventuella risker som detta kan medföra. Blockkedjetekniken är 

i en tidig fas för tillfället och det är i princip ingen bransch idag som använder tekniken fullt ut 

i Sverige. På grund av detta ser vi att det ligger några år i framtiden innan blockkedjetekniken 

kan användas inom skogsindustrin och att det snarare kommer att bli att de influeras av övriga 

branscher som kan visa på fördelarna tekniken kan ha för bland annat försörjningskedjan och 
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reducerade administrationskostnader. Vidare tror vi att blockkedjetekniken också kan 

kombineras med övriga tekniker och ett exempel på detta är fjärrmätning. Blockkedjetekniken 

skulle kunna höja kvaliteten av kontrollerna över virkesmätningen och hjälpa till att efterfölja 

försörjningskedjans processer. Dessa potentiella nyttor måste således vägas mot de potentiella 

risker som ökad digitalisering och implementering av blockkedjeteknik kan medföra.  

 

7.2 Slutsats  
Skogsindustrin har en lång historia samt stor betydelse för svensk ekonomi. Arbetssätten har 

givetvis förändrats med teknikens utveckling och sannerligen med internets intåg. Vissa hävdar 

fortfarande att branschen är konservativ och att utvecklingen på området behöver genomföras 

för att anpassa svensk skogsindustri till den teknologiska utvecklingen. För att företag ska 

hänga med i den teknologiska utvecklingen behöver nya tekniker undersökas och slutligen 

tillämpas ifall det kan resultera i ökad nytta. 

 

Blockkedjetekniken har kapaciteten att reducera asymmetrisk information, öka transparensen 

samt underlätta spårbarheten i försörjningskedjan. Teknikens kapacitet har också möjligheter 

till att främja skogsföretags hållbarhetsarbete då tekniker kan underlätta arbetet med att följa 

råvara genom hela försörjningskedjan och på det sättet säkerställa certifieringars äkthet. Vi ser 

därför att blockkedjetekniken har en potential att förändra skogsindustrin och frågeställningen 

vi använt oss av är; “Vilka effekter kan ökad digitalisering och implementering av 

blockkedjeteknik få på skogliga aktörers försörjningskedja och CSR-arbete?”. 

 

Utifrån studiens resultat kan blockkedjetekniken ha en roll i försörjningskedjan för 

skogsindustrins aktörer. Det främsta området som lyfts fram rör spårbarhet av skoglig råvara, 

där blockkedjetekniken kan få positiva effekter på äkthetsbeviset. Huruvida blockkedjetekniken 

bör implementeras för en gemensam branschlösning eller individuellt inom företagen var 

respondenterna osäkra på. Vi kan däremot konstatera att blockkedjetekniken har en roll i att 

underlätta spårbarheten inom försörjningskedjan för att följa skoglig råvara hela vägen från 

planta till slutprodukt och slutkund.  

 

Vidare framhöll respondenterna risker med ökad digitalisering, där främst cyberattacker och 

sårbarhet i ett säkerhetsperspektiv lyftes fram som tydliga risker. Det är således en avvägning 

som aktörer inom skogsindustrin måste göra för att säkerställa att den nytta som ökad 

digitalisering medför väger tyngre än de risker det innebär. Att implementera blockkedjor 

innebär även risken att information kommer i orätta händer vid en möjlig cyberattack. Däremot 

kan de som tillhandahåller blockkedjan själva välja vilka aktörer som ska ha tillgång till 

informationsdelningen, men risken för cyberattacker kvarstår.  

 

Blockkedjetekniken har även lyfts fram som ett verktyg för att minska den asymmetriska 

informationen mellan olika aktörer. Studiens resultat visar att respondenterna överlag är 

positiva till ökad transparens inom den svenska skogsindustrin, beroende på vilken typ av 

information som delas med vem. Här kan blockkedjeteknik underlätta informationsdelningen, 

då aktörerna själva väljer vem som ska ha tillgång till den information som finns i blockkedjan, 

där exempelvis en blockkedja kan användas internt inom försörjningskedjan för att ge samtliga 

led en bättre överblick över processerna, om dessa kan skapa värden för försörjningskedjan i 

helhet. En annan blockkedja kan användas för informationsdelning med externa intressenter 

som kan få en ökad insyn i företagens försörjningskedjor. Resultatet kan innebära reducerad 

informationsasymmetri.  
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När det gäller blockkedjeteknikens kapacitet att förbättra hållbarhetsarbetet var respondenterna 

försiktigt positiva. Studiens resultat visar att tekniken kan ge ökade förutsättningar till att följa 

skoglig råvara hela vägen och på det sättet kunna erbjuda konsumentmarknaden en större 

trygghet i att produkter de köper härstammar från certifierade skogar. En plattform av 

virkesbyten skulle också kunna genomföras med hjälp av blockkedjetekniken och på det sättet 

minska miljöpåverkan genom att aktörer sammansluts till ett distribuerat nätverk och på det 

sättet kan samarbeta när det gäller transporter. Lastbilar skulle då kunna vara lastade och mötas 

halvvägs istället för att köra tomlastade. Även om blockkedjetekniken har en potential till att 

förbättra arbetet med CSR visar resultatet att det snarare är digitalisering i helhet som är 

avgörande. Digitalisering bidrar till en effektivare informationsinsamling där de skogliga 

aktörerna lättare kan ta beslut kopplade till ökad tillväxt i skogen. En ökad tillväxt leder till att 

de skogliga aktörerna får mer skog att avverka samtidigt som det hjälper till att minska 

växthuseffekten eftersom skogen binder upp koldioxid. Respondenterna från de skogliga 

branschorganisationerna är eniga om att digitalisering kan främja hållbarhetsarbetet och de 

flesta av dem har redan lanserat appar för medlemmarna så att de enklare kan få råd och tips 

gällande sin skog. Detta hjälper till att skapa en öppen kommunikation samt bidrar till att privata 

skogsägare i sin tur enklare kan ta beslut kopplade till skoglig tillväxt och skogsskötsel.  

 

Den teori vi använde oss av var Carrolls CSR-pyramid och slutsatsen utifrån den är att de 

skogliga aktörerna kan förbättra det etiska ansvaret med hjälp av ökad digitalisering. Resultatet 

visar oss att det just är det ökade beslutsunderlaget som är den största fördelen och detta kopplar 

vi till det etiska ansvaret inom Carrolls CSR-pyramid. Det etiska ansvaret berör de 

förväntningar som samhället ställer mot företaget i frågan och här ser vi att ökade 

beslutsunderlag kan reducera miljöpåverkan, något som intressenter kan anse viktigt. Även den 

affärsetiska kommunikationen med de privata skogsägarna kan förbättras genom digitalisering 

då det kan medföra att de skogliga aktörerna enklare kan ta det ansvar som krävs för att skogen 

ska kunna skötas på ett korrekt sätt. Den öppna kommunikationen mot de privata skogsägarna 

leder till att skogsaktörerna kan bemöta och även överträffa samhällets förväntningar om hur 

en skoglig aktör ska kunna förmedla sin kunskap kring skog även till de som inte besitter den i 

samma grad. Privata skogsägare har antingen rationella eller emotionella band till sin skog. 

Kunskaperna kring skogsskötsel varierar på grund av detta och då är det rent av en affärsetik 

att försöka bemöta de privata skogsägarna på ett öppet och hjälpsamt sätt. Digitala hjälpmedel 

har möjlighet att göra detta eftersom det är ett eget beslut av de privata skogsägarna att hämta 

hem hjälpmedel och det blir därför en enkel och öppen kommunikationskanal för de skogliga 

aktörerna att nå ut genom. I takt med att digitala hjälpmedel införs kan skogsskötselåtgärder 

lättare överblickas och innebära mer korrekta åtgärder vid rätt tidpunkt som i sin tur kan 

förbättra hållbarheten inom svensk skogsindustri.  

 

Hur ökad digitalisering och blockkedjeteknik kan påverka den svenska skogsindustrin har varit 

ett intressant område att studera och den teknologiska utvecklingen är kännbar. Baserat på 

studien anser vi att digitalisering i form av blockkedjeteknik kan användas på olika sätt av 

skogsindustrins aktörer, vilket vi diskuterat genomgående i studien. Vilken roll 

blockkedjetekniken får för framtidens skogsindustri är fortfarande oklart, men studien visar på 

flertalet intressanta områden rörande spårbarhet, reducerad informationsasymmetri och i sin tur 

förbättrad CSR-arbete. Att förbättra spårbarheten inom försörjningskedjan har lyfts fram som 

möjligt med ökad digitalisering och blockkedjeteknik.  Vilka effekter en möjlig implementation 

får på skogsindustrins försörjningskedja och CSR-arbete är endast möjliga att konstatera om 

tekniken implementeras. 
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7.3 Samhälleliga och etiska aspekter 

I följande avsnitt diskuterar vi för hur ökad digitalisering och implementering av 

blockkedjeteknik förhåller sig till de samhälleliga och etiska aspekterna. I studien har 

blockkedjeteknik lyfts fram som en teknik som möjliggör för ökad transparens och minskad 

informationsasymmetri. Det är av vikt att fråga sig vilken typ av information som företagen 

avser att dela med sig av. Studien har främst lyft fram ökad transparens som positivt och 

möjligheten till att minska den asymmetriska informationen. Ökad digitalisering och 

blockkedjeteknik medför såklart nya risker och speciellt blockkedjetekniken innebär att 

information kan lagras i en kedja, oberoende av vilken typ av information det är. Allt från 

personuppgifter till ingående information om företagens försörjningskedjor. Om personliga 

uppgifter lagras i en blockkedja som externa intressenter får ta del av kan vi anta att den 

personliga integriteten försämras, vilket därmed kan anses negativt ur ett etiskt perspektiv. De 

som tillhandahåller en blockkedja väljer dock själva vilken typ av information som de ska dela 

med sig av externt, men att information kontinuerligt lagras i blockkedjan kan även väcka 

frågetecken ur såväl ett samhälleligt som etiskt perspektiv.  

 

Med ökad digitalisering kan befintliga arbetsprocesser effektiviseras och förbättras. 

Blockkedjeteknik har även förmågan att eliminera mellanhänder och verifiera transaktioner på 

ett mer effektivt sätt, utan manuella inslag. Att tekniken på så vis kan förändra marknader och 

branscher är en självklarhet. Hur den sedan implementeras är fortfarande oklart. Om en ökad 

digitalisering innebär införandet av blockkedjeteknik kan vi anta att centrala organ får en annan 

roll, då mellanhänder kan undvikas i större utsträckning. Hur styrningen av branscher och 

företag ska ske är därmed oklart och vilken roll de centrala styrningsorganen får. Däremot kan 

blockkedjeteknik möjliggöra för utomstående aktörer att få tillgång till information från 

företagens försörjningskedjor och därmed säkerställa att processer, lagar och regler efterföljs 

av aktörerna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det anses positivt.  

 

Att nya tekniker och ökad digitalisering medför risker är självklart. Cyberattacker, 

systemintegrering och informationsdelning kan vara några exempel på risker som kan 

uppkomma i samband med ökad digitalisering. Om blockkedjeteknik införs kan en hackad 

blockkedja innebära att information som endast aktörer inom kedjan ska ha tillgång till hamnar 

i orätta händer, vilket således är en risk. Med ökad digitalisering kan cyberhot anses vara en 

betydande faktor att beakta vid implementeringen av digitala processer. En cyberattack kan 

vara kostsamt såväl för samhälle, individ och företag. Att öka digitaliseringen och 

implementera blockkedjeteknik innebär således att väga de risker associerade till dessa med de 

möjliga nyttorna som dessa kan medföra.  

 

Att implementera blockkedjeteknik kommer mest troligt ha stora effekter på såväl samhälle 

som individ. Tekniken undersöks inom olika branscher och investeringar görs för att identifiera 

möjliga områden för implementation. Investeringar i digitalisering är nödvändigt för att följa 

den strukturella samhällsutvecklingen och därmed undersöka potentiella teknikers effekter på 

såväl samhälle som näringsliv. Det kan däremot behövas insatser för att öka kunskapen om 

bland annat blockkedjeteknikens möjliga effekter på olika branscher. Denna studie syftade till 

att undersöka vilka effekter ökad digitalisering och implementering av blockkedjeteknik kan få 

på företagens försörjningskedja och CSR-arbete inom skogsindustrin. Vi rekommenderar att 

ytterligare insatser görs för att undersöka övriga intresseområden för tekniken, för att på så vis 

öka kunskapen om tekniken, men även identifiera möjliga områden för implementation.  
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7.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Vi ämnade undersöka vilka effekter ökad digitalisering och implementering av 

blockkedjeteknik kan få på försörjningskedjan och CSR-arbetet inom den svenska 

skogsindustrin. Med studien bidrar vi med ökad kunskap om ämnet och om den teknologiska 

utveckling som sker inom skogsindustrin. Enligt vårt vetande finns i skrivande stund inga 

liknande studier gjorda, vilket innebär att området kan anses vara outforskat. Denna studie 

bidrar därför med ökad kunskap inom området.  

 

Studiens bidrar med kunskap om digitalisering och blockkedjeteknik inom skogsindustrin, samt 

områden som kan vara relevanta för en implementering av blockkedjetekniken. Studien riktar 

sig därför mot aktörer med anknytning till svensk skogsindustri. Vidare har risker lyfts fram 

med ökad digitalisering, vilket kan bidra med ökad förståelse för hur dessa skulle påverka den 

svenska skogsindustrin. Studien underlättar även för aktörer att få ökad förståelse för hur 

digitalisering kan hjälpa till med beslutsstöd och spårbarhet inom försörjningskedjan. Vidare 

bidrar studien med att visa på hur arbetet med skogscertifieringar kan förbättras med hjälp av 

digitala verktyg som underlättar spårbarheten av skoglig råvara.  

 

Blockkedjetekniken är däremot i en sådan tidig fas att antalet studier inom området kan anses 

vara begränsade, samtidigt som potentiella implementeringsområden fortfarande är 

oidentifierade. Att den teknologiska utvecklingen är i fokus är det svårt att ta miste om och 

studien kan därför bidra till förståelse för hur potentiella tekniker och främst blockkedjeteknik 

kan användas av aktörer. Oberoende av bransch kan blockkedjor implementeras i 

försörjningskedjor för aktörer och myndigheter samt organisationer kan nyttja studien för att 

specifikt undersöka skogsindustrin och dess teknologiska utveckling.  

 

7.5 Framtida forskning 
 

• Studien ämnade att undersöka skogsindustrin med fokus på ökad digitalisering och 

blockkedjeteknik, samt effekterna av dessa på försörjningskedjan och CSR-arbetet. 

Vidare studier kan undersöka skogsindustrin på en global nivå, för att upptäcka möjliga 

likheter och skillnader jämfört med svensk skogsindustri. 

• Ur ett annat perspektiv kan studier genomföras för att undersöka försörjningskedjan i 

andra branscher för att erhålla ökad kunskap om blockkedjeteknikens effekter på 

försörjningskedjor i olika branscher.  

• Blockkedjetekniken är i en tidig fas och vilka risker som tekniken medför är endast 

hypotetiska. Studier som ämnar att undersöka vilka risker blockkedjetekniken kan få på 

försörjningskedjan inom olika branscher kan öka förståelsen för teknikens negativa 

effekter.  

• Studiens resultat visar på att ett möjligt område för implementation av 

blockkedjetekniken är på branschnivå för branschorganisationer som tillhandahåller 

verktyg för bolagens spårbarhetsarbete. En intressant aspekt är att undersöka hur detta 

skulle kunna utformas i praktiken, för att undersöka om blockkedjetekniken gör bäst 

nytta i en gemensam branschlösning eller enskilt inom företagen avseende spårbarhet 

av skoglig råvara. 
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8. Sanningskriterier 

 

I detta avsnitt diskuteras sanningskriterier för studien: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet, objektivitet och äkthet.  

 

 

 

Att ta ställning till och styrka sitt kunskapsspråk är någonting den kvantitativa samt den 

kvalitativa forskaren måste göra, men metoderna för att hävda kunskapsspråket skiljer sig åt. 

Objektivitet, validitet och reliabilitet är kvalitetskriterier som utvecklats inom den kvantitativa 

forskningen och är inte anpassningsbar i samma grad till den kvalitativa forskningen. På 

förhand är inte den kvalitativa forskningen alltid bestämd gällande vad som ska mätas, vilket 

gör det svårt att ge skäl för validitet. I en kvalitativ forskning är inte syftet att resultatet 

nödvändigtvis ska kunna generaliseras och forskaren inte vara utbytbar. Detta leder till att 

reliabilitetskriteriet faller bort. Det är av betydelse att förstå att saklighet och tillförlitlighet är 

någonting den kvalitativa samt den kvantitativa forskaren måste tillämpa. Under 

forskningsprocessen behöver forskaren utförligt skildra, motivera och reflektera över sina val. 

Detta ger läsaren möjlighet att bedöma forskningen och kunskapsspråket, vilket leder till en 

ökad tillförlitlighet i studien (Widerberg, 2002, s.18). 

 

Denna studie har vi genomfört med en kvalitativ metod och därför är det viktigt att vi 

presenterar de olika avsnitten av arbetet och förstår betydelsen av att motivera samt redogöra 

för utvecklingen bakom vår studie för att kunna bygga en stark kredibilitet i undersökningen. 

Genom arbetsprocessen av studien har vi löpande redovisat och motiverat för de beslut vi har 

tagit. Enligt Bryman & Bell (2017, s.402) finns det kriterier som är av vikt för bedömningen av 

en genomförd studie, vilka vi redogör för i detta avsnitt. 

 

8.1 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman & Bell (2017, s.402-404) bör den som forskar redogöra för processen för att 

garantera att forskningen överensstämmer med de regler som finns, samtidigt som det är viktigt 

att forskaren skapar trovärdighet för sitt arbete hos den som läser forskningen. I en kvalitativ 

studie är resultatet, analysen och slutsatsen beroende av hur forskaren lyckas med dessa avsnitt 

och att forskaren får trovärdighet av läsaren är en viktig del för att skapa tillförlitlighet. De 

intervjupersoner som ingått i studien bör även få ta del av resultatet av studien och intervjuerna, 

för att säkerställa att det överensstämmer med de svar som respondenterna delat med sig av. 

Detta är även av vikt för att förhindra missuppfattningar i de genomförda intervjuerna. 

 

Genomgående i studien har vi motiverat varför och hur vi genomfört processer och de val vi 

tagit för studien, för att på detta sätt uppnå kriteriet avseende tillförlitlighet. På detta sätt får 

läsaren en bättre inblick och förståelse för den studie vi genomfört och de processer som legat 

till grund för den genomförda studien. Resultatet har skickat till samtliga respondenter för att 

de ska få ta del av det slutliga arbetet och återkomma med synpunkter. Vi har inte erhållit några 

synpunkter som behövt korrigeras.  

 

8.2 Överförbarhet 
I en kvalitativ forskning fokuserar forskaren oftast på att skapa en djup förståelse för det som 

studeras (Bryman & Bell, 2017, s.404-406). Det innebär i regel att resultatet är unikt för den 

miljö som studeras. Motsatsen är att skapa en bredd i studien med generaliserbarhet, vilket kan 
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vara fallet vid en kvantitativ studie. För att avgöra om de resultat som erhållits i en kvalitativ 

studie är överförbara till andra miljöer bör forskaren genomföra en grundlig skildring av den 

studerade miljön. 

 

Den genomförda studien har syftat till att undersöka vilka effekter ökad digitalisering och 

blockkedjeteknik kan få på försörjningskedjan och CSR-arbetet inom skogsindustrin. Studiens 

syfte har varit att skapa en djup förståelse för vilka effekter som är tänkbara och hur 

skogsindustrins aktörer ser på de möjligheter och risker som finns med ökad digitalisering och 

implementering av blockkedjeteknik. Samtidigt är blockkedjeteknik ett relativt nytt fenomen 

och dess användningsområden inom skogsindustrin är inte självklara. I avsnittet med resultat 

har vi presenterat studiens intervjupersoner och motiverat varför de är intressanta för studien. 

Syftet med detta har varit att ge läsaren en bild av intervjupersonen, vad de kan tillföra studien 

och varför vi anser att de är intressanta för själva studien. Detta har vi gjort för att skapa en 

grundlig förståelse för den miljö vi studerat.  

 

8.3 Pålitlighet 

För att skapa pålitlighet för den genomförda studien kan forskaren besluta sig för att spara 

material för den genomförda studien, exempelvis transkriberingar vid en kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2017, s.406). Ett sätt att skapa större pålitlighet för studien kan vara att låta 

övriga forskare granska studien, då dessa kan bidra med synpunkter som kan vara 

kvalitetshöjande och öka pålitligheten.  

 

Vi har löpande under studiens gång redovisat för de val vi gjort och motiverat varför vi valt att 

anta processerna, samt hur vi genomfört studien. De intervjuer som genomförts har 

transkriberats och transkriberingarna har sparats för att sedan användas för att återge en korrekt 

bild av respondenten. Vi har haft handledningsträffar med vår handledare för att säkerställa att 

studien fortlöper enligt uppsatta mål, samt erhållit löpande feedback från vår handledare. Vidare 

har kurskamrater under tre seminarier fått läsa igenom vår studie för att ge återkoppling, 

utvecklingstips och feedback som använts för att öka kvaliteten i studien.  

 

8.4 Objektivitet 
Forskare bör inte låta personliga värderingar och uppfattningar påverka den genomförda 

studien, då dessa påverkar objektiviteten (Bryman & Bell, 2017, s.407). Forskaren bör således 

kunna redogöra för hur objektiviteten har påverkats i studien. Det är däremot ofrånkomligt att 

objektiviteten påverkas i någon utsträckning och i samhällelig forskning är det oundvikligt.  

 

För att ge läsaren en uppfattning om vilka förkunskaper och erfarenheter vi besitter har vi i 

avsnittet rörande metod redogjort för vår förförståelse inom ämnet. Detta har vi presenterat för 

att skapa en förståelse för hur vår förförståelse kan påverka studiens objektivitet, inriktning och 

de val som ligger till grund för studiens arbetsprocess. Vi har redovisat för en begränsad teknisk 

kunskap om bland annat blockkedjeteknik och den miljö vi studerat. Under arbetets gång har 

vi kontinuerligt lärt oss om skogsindustrin och blockkedjeteknik, samt övriga potentiella 

tekniker. Vi bedömer att vår förförståelse och begränsade kunskap har en marginell påverkan 

på objektiviteten.  

 

8.5 Äkthet 
Enligt Bryman & Bell (2017, s.405) fungerar kriteriet äkthet som ett komplement till de fyra 

tidigare kriterierna. De perspektiv äkthet bland annat inberäknar är rättvis bild samt pedagogisk 
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och taktisk autenticitet. Äkthet är därför ett kriterium som behandlar mer övergripande frågor 

angående samhällets inflytande. 

 

En rättvis bild hjälper till att få en mer representativ studie där forskaren lägger vikt på att den 

studerade populationen härstammar från ett mer jämlikt och balanserat urval (Bryman & Bell, 

2017, s.405). I denna studie har vi försökt göra urvalet mer rättvist genom att inkludera olika 

respondenter inom skogsindustrin för att ta del av olika synvinklar gällande ökad digitalisering 

och blockkedjeteknik. Vidare har vi förutom företag även inkluderat branschorganisationer då 

de har en stor betydelse för att försörjningskedjan inom skogsindustrin ska fungera effektivt. 

Vi har även inkluderat respondenter från olika yrkesroller inom IT, miljö och ledarskap för att 

kunna erhålla specialiserade synvinklar relaterade till digitalisering, blockkedjeteknik, CSR 

samt försörjningskedjan. 

 

Hur deltagarna i en studie fått en bild av hur övriga respondenter uppfattar omgivningen rör 

pedagogisk autenticitet (Bryman & Bell, 2017, s.406). Vårt urval har varit varierat med 

personer med anknytning till svensk skogsindustri som har olika roller inom företag och 

branschorganisationer. Studien har bidragit till en ökad förståelse för hur respondenter upplever 

ökad digitalisering och hur de ser på möjligheterna med blockkedjetekniken. Studiens 

respondenter arbetar inom såväl mindre som större företag och branschorganisationer, vilket 

innebär att vi erhållit ett urval som är varierat även där. Under intervjuernas gång har vi löpande 

ställt frågor rörande studien som även tidigare deltagare tagit upp. Detta har bidragit till olika 

perspektiv och sätt att se digitalisering och tekniker i olika sammanhang. På detta sätt har 

deltagarna även fått en bild av hur övriga upplever exempelvis ökad digitalisering och 

blockkedjeteknik. Processen har även inneburit en ökad förståelse för hur olika respondenter 

upplever ökad digitalisering och blockkedjeteknik för just deras verksamhet.  

 

Studiens bidrag till att ge respondenterna en större möjlighet att kunna vidta åtgärder som krävs 

beskrivs av taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2017, s.405). En klart intressant aspekt erhölls 

under intervjun med branschägda SDC som samlar in skogliga data och förädlar den för de 

aktörer som finns inom skogsindustrin. Då de har en viktig roll inom skogsindustrin gällande 

digitalisering kan vi se att blockkedjeteknikens framtid inom branschen kan avgöras av dem. 

SDC har bra koll på de digitaliseringstrender som finns och kontaktas ofta av konsultföretag 

för möjlig implementation. Blockkedjetekniken har diskuterats på SDC som en möjlig teknik 

som kan användas i framtiden för att enklare kunna efterfölja kontroller av exempelvis 

virkesmätning. Att inkludera såväl branschorganisationer som företag har bidragit till ett 

bredare perspektiv i studien. De resultat som framkommit kan ge ökad förståelse för hur 

skogsindustrins aktörer ser på den digitala framtiden, samt ge insikt i hur försörjningskedjan 

kan påverkas av ökad digitalisering och möjlig blockkedjeteknik. Vidare tror vi att studien kan 

bidra med insikter om vikten av att följa den teknologiska utveckling, samt studera vilka 

effekter dessa kan få på en given bransch.  

 

 

  



  62 
 

9. Referenslista 

Alvehus, Johan (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. 1. uppl. Stockholm: 

Liber 

Arctic Paper. (2018). Om Arctic Paper. Arctic Paper.  

http://www.arcticpaper.com/sv/Arctic-Paper/Arctic/ 

[Hämtad 2018-05-02]. 

Bjereld et al., (2016), ‘Digitaliseringens effekter på individ och samhälle’. 

Digitaliseringskommissionen[Elektronisk]. 

http://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/bf87c5fce6fc4f9a889d57ea2e46a27d/sou-

2016_85_webb-pdf-med-framsida.pdf 

[Hämtad 2017-03-04]. 

Borglund, Tommy, De Geer, Hans, Sweet, Susanne, Frostenson, Magnus, Lerpold, Lin, 

Nordbrand, Sara, Sjöström, Emma & Windell, Karolina (2012). CSR - corporate social 

responsibility: en guide till företagets ansvar. 1. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:1 uppl. Stockholm: 

Liber. 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 3 

Stockholm: Liber 

Carroll International Journal of Corporate Social Responsibility (2016a) 1:3 DOI 

10.1186/s40991-016-0004-6  

Carroll, B. Archie. 2016b. Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. International Journal 

of Corporate Social Responsibility 1:3 p.1-8. doi: 10.1186/s40991-016-0004-6 

Chen et al., (2017). A Blockchain-Based Supply Chain Quality Management Framework. 

Chen, Paulraj 2004, An illustration of a company’s supply chain, Wikimedia Commons, the 

free media repository. 

Tillgänglig:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:A_company%27s_supply

_chain_(en).png&oldid=117516387 

[Hämtad 2018-05-08] 

Chopra, Sunil & Meindl, Peter (2006[2007]). Supply Chain Management: strategy, planning, 

and operation. 3. ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall 

Crosby et al., (2016) Blockchain Technology. Sutardja Center for Entrepreneurship & 

Technology Technical Report. Berkeley University of California. 

 

Düdder, Boris & Ross, Omri, Timber Tracking: Reducing Complexity of Due Diligence by 

Using Blockchain Technology (Augusti 8, 2017). Tillgänglig via: 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3015219 

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. 3:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur  

http://www.arcticpaper.com/sv/Arctic-Paper/Arctic/
http://www.arcticpaper.com/sv/Arctic-Paper/Arctic/
http://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/bf87c5fce6fc4f9a889d57ea2e46a27d/sou-2016_85_webb-pdf-med-framsida.pdf
http://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/bf87c5fce6fc4f9a889d57ea2e46a27d/sou-2016_85_webb-pdf-med-framsida.pdf
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:A_company%27s_supply_chain_(en).png&oldid=117516387
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:A_company%27s_supply_chain_(en).png&oldid=117516387


  63 
 

Enisa (2016). Distributed Ledger Technology & Cybersecurity. [Rapport]. Heraklion: Ensia 

Europeiska centralbanken (ECB). 2017. Hur kan ny teknik förändra de finansiella 

marknaderna? https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-

memore/html/distributed_ledger_technology.sv.html  

[Hämtad 2018-02-18] 

European Commission. (2018). Timber Regulation. What’s New. 

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 

[Hämtad 2018-03-05] 

Glatz, F. (2014). What Are Smart Contracts. Medium. 

https://medium.com/@heckerhut/whats-a-smart-contract-in-search-of-a-consensus-

c268c830a8ad 

[Hämtad 2018-02-14]. 

Hart, C. (1998). Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research 

Imagination. London: Sage Publications. 

Holmen. Om Holmen. Holmen. 

https://www.holmen.com/sv/om-holmen/ 

[Hämtad 2018-05-02]. 

Jensen, R.H. (1995). Företagsekonomisk problemlösning sett i metodperspektiv. I: P. Darmer, 

P.V. Freytag, red. Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. ss. 31-

46. 

Johansson, J (2014) Why do forest companies change their CSR strategies? Responses to 

market demands and public regulation through dual-certification, Journal of Environmental 

Planning and Management, 57:3, 349-368, DOI: 10.1080/09640568.2012.743882 

Johansson-Lindfors, Maj-Britt (1993). Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur 

Kshetri, N., 2018. Blockchain’s roles in meeting key Supply Chain Management objectives. 

International Journal of Information Management, 39, pp.80–89. Tillgänglig via: 

https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.005 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Laaper, S, Fitzgerald, J. (2017). Using blockchain to drive supply chain transparency. Deloitte. 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/blockchain-supply-chain-

innovation.html# 

[Hämtad 2018-04-12]. 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig. Första 

upplagan. Stockholm: Liber. 

Lansiti & Lakhani. (2017). The Truth About Blockchain. Harvard Business Review. 

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
https://medium.com/@heckerhut/whats-a-smart-contract-in-search-of-a-consensus-c268c830a8ad
https://medium.com/@heckerhut/whats-a-smart-contract-in-search-of-a-consensus-c268c830a8ad
https://www.holmen.com/sv/om-holmen/
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.005
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.005
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/blockchain-supply-chain-innovation.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/blockchain-supply-chain-innovation.html


  64 
 

Lewis, Rebecca. et al. 2017. Blockchain and Financial Market Innovation. Economic 

Perspectives - Federal Reserve Bank of Chicago, Vol. 41 

McKnight, P., McKnight, K., Sidani, S. & Figueredo, A. (2007). Missing Data: A Gentle 

Introduction. 1:a uppl. New York: The Guilford Press 

 Malterud, K. (2011). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Upplaga 3:2. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Martinsons. (2018). Om Martinsons. Martinsons. 

https://www.martinsons.se/om-martinsons 

[Hämtad 2018-05-02]. 

Mellanskog. (2018). Om Mellanskog. Mellanskog.  

https://www.mellanskog.se/OmMellanskog/ 

[Hämtad 2018-05-02]. 

Mishkin, F. S. & Eakins, S. G. (2012). Financial markets and institutions. Boston, Mass. [u.a.]: 

Pearson. 

Mougayar, William; Buterin, Vitalik (2016). The Business Blockchain [Elektronisk resurs]. 

Wiley 

Nakamoto, S, (2008), ‘Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System’, [Elektronisk]. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

[Hämtad 2017-01-26]. 

Nasdaq (2018). Five Challenges blockchain technology must overcome before mainstream 

adoption. Nasdaq. 

https://www.nasdaq.com/article/five-challenges-blockchain-technology-must-overcome-

before-mainstream-adoption-cm899472 

[Hämtad 2018-03-20]. 

Naughton, J (2016). Is Blockchain the most important IT invention of our age. The Guardian. 

24 Januari. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/24/blockchain-bitcoin-technology-

most-important-tech-invention-of-our-age-sir-mark-walport 

[Hämtad 2018-03-08]. 

Norra. (2018). Om Norra. Norra.  

https://www.norra.se/om-norra 

[Hämtad 2018-05-02]. 

Owari T, Juslin H, Rummukainen A, Yoshimura T (2006) Strategies, functions and benefits of 

forest certification in wood products marketing: perspectives of Finnish suppliers. For Policy 

Econ 9:380-391 

Palus, H et al. (2017). The status of chain-of-custody certification in the countries of Central 

and South Europe. European Journal of Wood and Wood Products. 

https://www.martinsons.se/om-martinsons
https://www.mellanskog.se/OmMellanskog/
https://www.mellanskog.se/OmMellanskog/
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.nasdaq.com/article/five-challenges-blockchain-technology-must-overcome-before-mainstream-adoption-cm899472
https://www.nasdaq.com/article/five-challenges-blockchain-technology-must-overcome-before-mainstream-adoption-cm899472
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/24/blockchain-bitcoin-technology-most-important-tech-invention-of-our-age-sir-mark-walport
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/24/blockchain-bitcoin-technology-most-important-tech-invention-of-our-age-sir-mark-walport
https://www.norra.se/om-norra
https://www.norra.se/om-norra


  65 
 

Pixabay, 2018, Blockchain, Pixabay. Tillgänglig:  

https://pixabay.com/sv/blockchain-block-kedja-teknik-3012026/ 

[Hämtad 2018-05-08] 

Programme for the Endorsement of Forest Certification. (2015). PEFC Skogscertifiering. 

[Broschyr]. http://pefc.se/wp-

content/uploads/2015/06/PEFC_broschyr_L%C3%85GUPPL%C3%96ST_150316.pdf 

[Hämtad 2018-05-02]. 

Programme for the Endorsement of Forest Certification. (2018a). History. 

https://www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/history 

[Hämtad 2018-02-20]. 

Programme for the Endorsement of Forest Certification. (2018b). Chain of Custody 

Certification. 

https://www.pefc.org/certification-services/supply-chain 

[Hämtad 2018-02-20]. 

Råsbrant, J. (2013). Swedish Glossary for Corporate Finance. Third edition. Great Britain: 

Clays Ltd. 

Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research methods for business students. 

6:e uppl. New York: Prentice Hall 

SDC. (2018). Om SDC. SDC. 

https://www.sdc.se/default.asp?id=1019&ptid= 

[Hämtad 2018-05-04]. 

Shermin, V. (2017). Disrupting governance with blockchains and smart contracts. 

Skogsaktuellt. (2017). Skogsbolag på topp i lista om uppfyllda hållbarhetsmål. Skogsaktuellt. 

http://www.skogsaktuellt.se/artikel/55146/skogsbolag-pa-topp-i-lista-om-uppfyllda-

hallbarhetsmal.html 

[Hämtad 2018-04-10]. 

Skogforsk. (2018). Om Skogforsk. Skogforsk. 

https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/ 

[Hämtad 2018-05-02]. 

Stark, J. (2016). Making Sense of Blockchain Smart Contracts. Coindesk. 

http://www.coindesk.com/making-sense-smart-contracts/ 

[Hämtad 2018-02-14]. 

Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp. (2018). Om oss. Svenska Skogsföretagares 

certifieringsgrupp. 

http://www.certifieringsgruppen.se/om-oss 

[Hämtad 2018-05-02]. 

https://pixabay.com/sv/blockchain-block-kedja-teknik-3012026/
http://pefc.se/wp-content/uploads/2015/06/PEFC_broschyr_L%C3%85GUPPL%C3%96ST_150316.pdf
http://pefc.se/wp-content/uploads/2015/06/PEFC_broschyr_L%C3%85GUPPL%C3%96ST_150316.pdf
https://www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/history
https://www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/history
https://www.pefc.org/certification-services/supply-chain
https://www.pefc.org/certification-services/supply-chain
https://www.sdc.se/default.asp?id=1019&ptid=
https://www.sdc.se/default.asp?id=1019&ptid=
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/55146/skogsbolag-pa-topp-i-lista-om-uppfyllda-hallbarhetsmal.html
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/55146/skogsbolag-pa-topp-i-lista-om-uppfyllda-hallbarhetsmal.html
https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/
https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/
http://www.coindesk.com/making-sense-smart-contracts/
http://www.coindesk.com/making-sense-smart-contracts/
http://www.certifieringsgruppen.se/om-oss


  66 
 

Södra. (2018). Detta är södra - vad vi gör. Södra. 

https://www.sodra.com/sv/om-sodra/detta-ar-sodra/vad-vi-gor/ 

[Hämtad 2018-05-02]. 

Thurén, T. & Strachal, G. (2011). Att bedöma information utifrån källkritiska principer. 1:a 

uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3:e uppl. Stockholm: Liber. 

Tuppura A, Toppinen A, Puumalinen K (2016) Forest certification and ISO 14001: current state 

and motivation in forest companies. Bus Strat Environ 25:355-368 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

White, R. (2017). Corruption and the securitisation of nature. Journal for Crime, Justice and 

Social Democracy. 6(4): 55-70. DOI: 10.5204/ijc. 

Wikimedia Commons, 2017, Smart contracts in insurance policies, Wikimedia Commons, the 

free media repository. Tillgänglig via: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Smart_contracts_in_insurance_policie

s.png&oldid=280242575 [Hämtad 2018-05-08] 

Williamson, Naomi. et al. 2014. CSR Compendium 2014. European Commission. p.3-100. doi: 

10.2767/27405 

Winter, J. (1992). Problemformulering undersökning och rapport. 3:e uppl. Malmö: 

Boktryckeriet 

 

Zachrisson, M, Agnesund, N. (2018). Många skogsföretag saknar digitaliseringsstrategi. Tieto. 

https://www.tieto.se/nyheter/manga-skogsforetag-saknar-digitaliseringsstrategi 

[Hämtad 2018-05-02]. 

Öhman, P. & Lundberg H. (2015). Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. 

Upplaga 1:1. Poland: Dimograf. 

 

  

https://www.sodra.com/sv/om-sodra/detta-ar-sodra/vad-vi-gor/
https://www.sodra.com/sv/om-sodra/detta-ar-sodra/vad-vi-gor/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Smart_contracts_in_insurance_policies.png&oldid=280242575
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Smart_contracts_in_insurance_policies.png&oldid=280242575
https://www.tieto.se/nyheter/manga-skogsforetag-saknar-digitaliseringsstrategi
https://www.tieto.se/nyheter/manga-skogsforetag-saknar-digitaliseringsstrategi


  67 
 

10. Appendix 

Tabell 3. Intervjumall bolag inom skogsindustrin 

Intervjufrågor 

Skogsindustrin 

Kompletterande frågor Frågornas syfte 

Artighetsfraser/hur är 

läget? 

 
Skapa närvaro och 

bekvämlighet 

Kan du beskriva din 

yrkesroll? 

 
Bakgrundsinformation 

Hur satsar ert företag på 

digitalisering? 

Vilka områden? 

Vilka teknologier? 

Kolla företagets inriktning 

mot digitalisering och få en 

bild av hur företaget ser på 

digitalisering inom 

skogsindustrin 

Vilka förbättringsområden 

ser du för skogsindustrin 

idag? 

• Hållbarhet 

• Försörjningskedjan 

Fylla ut kunskapsluckor kring 

vad branschen efterfrågar. 

Vilka är de främsta 

fördelarna med ökad 

digitalisering, enligt dig?  

• Transparens 

• Effektivitet 

• Reducerade kostnader 

 

Supply Chain Management 

CSR 

Asymmetrisk information 

Vilka är de främsta 

riskerna med ökad 

digitalisering, enligt dig? 

• Informationssäkerhet 

• Cyberattacker 

 

Få ökad kunskap om 

utmaningarna med 

digitalisering i 

skogsindustrin. 

Vilka potentiella 

teknologier ser du som 

viktiga för ert företag 

inom skogsindustrin i 

framtiden? 

 
Undersöka företagets syn på 

teknikers betydelse för 

framtiden 

Hur bekant är du med 

blockkedjeteknik?  

Har du arbetat med 

blockkedjeteknik? 

Undersöka kunskapen hos 

respondenten.  

Hur arbetar ert företag 

med blockkedjeteknik? 

Finns det personer inom 

företaget som undersöker 

teknikens potential för ert 

företag? 

Undersöka om tekniken är 

implementerad inom 

företaget.  

Vad ser du för potentiella 

användningsområden med 

blockkedjetekniken? 

Vilka användningsområden för 

ert företag och för branschen i 

helhet? 

Informationsasymmetri 

Supply Chain Management 
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Hur tror du att ökad 

digitalisering kan påverka 

ert arbete med att verka 

som en hållbar aktör inom 

skogsindustrin? 

• Transparens 

• Säkerställa kvalitet 

• Certifieringar 

CSR 

Supply Chain Management 

Hur digitaliserat är ert 

arbete med att efterfölja 

certifieringen Chain-Of-

Custody idag?  

Hur följer ni upp spårbarhet i 

försörjningskedjan?  

Supply Chain Management 

CSR 

Vilka problem ser du med 

PEFC-certifieringen 

Chain-Of-Custody idag? 

• Kostnader 

• Administration 

• Spårbarhet 

Supply Chain Management 

CSR 

Informationsasymmetri 

Vilken roll kan 

blockkedjeteknik ha för 

ert arbete med att 

efterfölja certifieringar? 

• Säkerställa kvalitet 

• Minskad asymmetrisk 

information 

 

CSR 

Supply Chain Management 

Informationsasymmetri 

 

Transparens är en av de 

främsta fördelarna med 

blockkedjetekniken, hur 

ser du på det? 

 
Informationsassymmetri  

CSR 

Hur ser du på 

framtidsutsikterna för 

blockkedjetekniken inom 

skogsindustrin?  

 
Blockkedjeteknikens 

potential (påbörja avslut av 

pågående samtal) 

Har du ytterligare tankar 

kring digitalisering och 

blockkedjeteknik som du 

vill berätta om?  

 
Öppna upp för ytterligare 

reflektioner 

 

Tabell 4. Intervjumall organisationer och forskningsinstitut inom skogsindustrin.  

Intervjufrågor 

organisationer och 

forskningsinstitut inom 

skogsindustrin 

Kompletterande frågor Frågornas syfte 

Artighetsfraser/hur är 

läget? 

 
Skapa närvaro och 

bekvämlighet 

Kan du beskriva din 

yrkesroll? 

 
Bakgrundsinformation 

Hur satsar företag inom 

skogsindustrin på 

digitalisering? 

Vilka områden? 

Vilka teknologier? 

Undersöka skogsindustrins 

inriktning mot digitalisering 

och få en bild av hur externa 
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aktörer ser på digitalisering 

inom skogsindustrin 

Vilka 

förbättringsområden ser 

du för skogsindustrin 

idag? 

• Hållbarhet 

• Försörjningskedjan 

Fylla ut kunskapsluckor 

kring vad branschen 

efterfrågar. 

Vilka är de främsta 

fördelarna med ökad 

digitalisering, enligt dig?  

• Transparens 

• Effektivitet 

• Reducerade kostnader 

 

Supply Chain Management 

CSR 

Asymmetrisk information 

Vilka är de främsta 

riskerna med ökad 

digitalisering, enligt dig? 

• Informationssäkerhet 

• Cyberattacker 

 

Få ökad kunskap om 

utmaningarna med 

digitalisering i 

skogsindustrin. 

Vilka potentiella 

teknologier ser du som 

viktiga för företag inom 

skogsindustrin i 

framtiden? 

 
Undersöka vilka teknologier 

som kan ha betydelse för 

skogsindustrin i framtiden 

Hur bekant är du med 

blockkedjeteknik?  

Har du arbetat med 

blockkedjeteknik? 

Undersöka kunskapen hos 

respondenten.  

Hur arbetar företag inom 

skogsindustrin med 

blockkedjeteknik? 

Finns det personer inom företag 

som undersöker teknikens 

potential? Undersöker er 

organisation/institut 

blockkedjeteknik? 

Undersöka om tekniken är 

implementerad inom 

skogsindustrin.  

Vad ser du för potentiella 

användningsområden 

med 

blockkedjetekniken? 

Vilka användningsområden för 

företag och för branschen i 

helhet? 

Informationsasymmetri 

Supply Chain Management 

 

Hur tror du att ökad 

digitalisering kan 

påverka arbetet med att 

verka som en hållbar 

aktör inom 

skogsindustrin? 

• Transparens 

• Säkerställa kvalitet 

• Certifieringar 

CSR 

Supply Chain Management 

Hur digitaliserat är 

arbetet med att efterfölja 

certifieringen Chain-Of-

Custody idag?  

Hur följer bolag spårbarhet i 

försörjningskedjan?  

Supply Chain Management 

CSR 
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Vilka problem ser du 

med PEFC-certifieringen 

Chain-Of-Custody idag? 

• Kostnader 

• Administration 

• Spårbarhet 

Supply Chain Management 

CSR 

Informationsasymmetri 

Vilken roll kan 

blockkedjeteknik ha för 

arbetet med att efterfölja 

certifieringar? 

• Säkerställa kvalitet 

• Minskad asymmetrisk 

information 

 

CSR 

Supply Chain Management 

Informationsasymmetri 

 

Transparens är en av de 

främsta fördelarna med 

blockkedjetekniken, hur 

ser du på det? 

 
Informationsassymmetri  

CSR 

Hur ser du på 

framtidsutsikterna för 

blockkedjetekniken inom 

skogsindustrin?  

 
Blockkedjeteknikens 

potential (påbörja avslut av 

samtal) 

Har du ytterligare tankar 

kring digitalisering och 

blockkedjeteknik som du 

vill berätta om?  

 
Öppna upp för ytterligare 

reflektioner 
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