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Sammandrag:  

Den här studien undersöker hur företag kan forma sin marknad mer hållbar – dels för 

att företag behöver förbättra förmågan att driva marknader, dels för att hållbar 

affärsverksamhet är ett sätt att bli konkurrenskraftigare. 

Marknaden formas av de faktiska aktiviteter som förekommer mellan aktörer, så 

kallad marknadspraktik. En ny idé på en marknad, till exempel idén om hållbarhet, 

formar aktörernas affärsmodeller och genom dem marknadspraktik. Man indelar 

marknadspraktikerna i utbytes-, normerings- och avbildningspraktik. Det är intressant 

att titta på hur en aktör kan forma marknaden som helhet genom att påverka 

marknadspraktikerna. Marknadspraktikernas samspel och dynamik diskuteras. 

Verktyg som aktörer använder för att få mer makt att forma marknaden är en viktig 

aspekt av drivandet av marknaden. 

Den empiriska undersökningen är en fallstudie som studerar det teoretiska problemet 

genom fallet UPM Biofuels. Den empiriska kontexten utgörs av affärsverksamheten 

kring UPM:s förnybara diesel och bränslemarknaden företaget ämnar forma mer 

hållbar. 

Studiens centrala konklusion är att företag formar sin marknad mer hållbar främst 

genom att påverka utbytespraktik; genom att skapa en hållbar handelsvara och genom 

att flytta den hållbart till kunderna. Normerings- och avbildningspraktik påverkas för 

att stöda dessa hållbara utbyten. En intressant upptäckt är också att olika aktörer 

påverkas på olika sätt för att möjligast väl uppnå den allmänna målsättningen. 

Nyckelord: marknad, marknadspraktik, dynamik, verktyg, hållbarhet, forma 

marknader, kvalifikation, inkorporering, reformering, representation 
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1 INLEDNING 

Företagsledare har insett efter de senaste årens omvälvningar i och med finanskrisen 

och revolutionerande teknologiska innovationer att det inte kommer att komma en tid 

som skulle karaktäriseras av ”det nya normala”. Förändring är konstant. Då blir det allt 

viktigare för företag att vara bra på att hantera förändring för att klara sig. (IBM 

Insititute for Business Value 2012) 

Jaworski, Kohli och Sahay (2000) hävdar att det finns företag som är marknadsdrivna, 

som reagerar på förändringar i marknaden mer eller mindre framgångsrikt – och så 

finns det företag som själva driver marknader. Ett företag som driver en marknad 

kommer att ha chansen att ta vara på möjligheterna till snabb och lönsam tillväxt på 

den nyuppfunna marknaden innan andra aktörer hunnit till bordet (Kim & Mauborgne 

2005). Studier visar att företag som finansiellt presterat klart bättre än 

genomsnittsföretagen har mycket mer sannolikt (94 procent högre sannolikhet) skapat 

sådana innovationer som bildat helt nya industrier (IBM Institute for Business Value 

2012:47); det lönar sig att skapa nytt och omvälvningar inom branscher (Kim & 

Mauborgne 2005). Strategiexperterna Kim och Mauborgne (2005) menar att vi redan 

är rätt så bra på att konkurrera på marknader som existerar idag, men att vi inte vet 

mycket om hur man proaktivt formar marknader.  

Hållbar utveckling är ett koncept som få har lyckats undvika att stöta på de senaste 

åren. Hållbar utveckling står högt på företagens agenda på grund av att vårt samhälle 

står inför hållbarhetsproblem på många fronter, inte minst inom energi, transport och 

livsmedelsindustrin, vilka har en stor roll i upprätthållandet av vår livsstil (Farla, 

Markard, Raven & Coenen 2012). Företag och hela industrier är tvungna att ta i 

beaktande globala megatrender som globalisering, naturresursernas knapphet, 

klimatförändringen, befolkningsökningen, och snabbare teknologisk utveckling för att 

klara sig i framtiden. I bästa fall kan företag hitta nya sätt att skapa affärsmöjligheter på 

en hållbar grund. Dessa två trender, konstant förändring och samhällets 

hållbarhetsutmaningar, innebär att många företag är intresserade av hur de kan forma 

sin marknad mer hållbar och vara den ledande aktören inom den marknaden. 

Det är intressant att titta på hur hållbarhet blir en viktigare aspekt på olika marknader. 

Det finns exempelvis allt mer etiskt producerad mat och kosmetik. Textilföretag synas 

för användning av barnarbetskraft och det ställs hårda krav på fabrikers och gruvors 

utsläpp i den omgivande naturen. Man kan nästan säga att det finns ett behov att skapa 
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helt nya hållbara marknader: vi vill se en marknad för hållbart producerad mat, vi vill 

använda kläder som uppfyller vissa krav. Men så länge den hållbara varan ersätter ett 

problem som redan har en ohållbar lösning tänker man från ett analytiskt perspektiv 

snarare att man omformar den existerande marknaden att fungera mer hållbart. Vi vill 

inte se parallella hållbara och ohållbara marknader för metaller eller mineraler, utan vi 

tenderar tycka att den hållbara gruvdriften borde konkurrera ut den ohållbara 

gruvverksamheten. 

I trafiken konsumeras en stor mängd energi och trafiken orsakar också mycket olika 

typer av utsläpp i naturen. För att se hur trafiken kan göras mer hållbar kan man till 

exempel granska omformande av bränslemarknaden. Den här studiens empiriska del 

kommer att titta på formandet av bränslemarknaden genom att undersöka ett företag 

som introducerar en biodiesel på marknaden för att göra den mer hållbar. 

Det är lätt att skriva in ’hållbarhet’ som ett av företagets värden, men att leda 

formandet av marknaden i praktiken är svårare. North European Oil Trades 

verkställande direktörs frustration illustrerar problematiken: 

…vi kan göra vad vi vill inom hållbarhet och biobränslen, men det är irrelevant eftersom ingen 
verkar bry sig. Till sist kommer någon att drunkna i skit, och endast då kanske något signifikant 
händer i global skala. - Henrikki Talvitie, NEOT (i Huhtisaari 2012:59) 

Vad Talvitie bortser från är att det är möjligt för ett företag att ändra värderingarna på 

en marknad och forma marknaden mer fördelaktig för sig själv (Kjellberg & Helgesson 

2010; Storbacka & Nenonen 2011). Men vilka handlingar är det som faktiskt har en 

betydelse för ett företags hållbara lösningars framgång? 

1.1. Problemområde 

För att förstå hur företag formar sin marknad bör man ha en ordentlig uppfattning om 

vad en marknad är, hur en marknad fungerar och hur förändringar i marknader 

uppkommer. Man kan tänka på en marknad som socialt konstruerad, där aktörer 

samarbetar och påverkar varandra i ett nätverk. Det finns olika sätt att granska och 

analysera en marknad. Man kan titta på marknader från ett nätverksperspektiv där 

man försöker urskilja marknaders gränser. Ett annat perspektiv kan vara att titta på 

hur kulturen på en marknad påverkar utvecklingen på marknaden (Lie 1997). Inom 

marknadsföring har ett nytt forskningsområde vuxit fram som studerar marknader 

som praktik.  
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Praktik är ett koncept som härstammar från sociologin (Callon 1998; Schatzki, Knorr-

Cetina & Savigny 2001). Med begreppet menas ”sättet” på vilket saker och ting görs. 

Om man granskar en marknad genom den här linsen tittar man alltså på vad aktörerna 

i verkligheten gör på marknaden. Marknader formas av de praktiska sätt på vilka 

nätverken av aktörer utspelar affärsmodellerna i sina organisationer. Inom ramen för 

det här synsättet kallas de praktiska aktiviteter som utspelas på marknaden för 

marknadspraktik. (Kjellberg & Helgesson 2006) 

Helgesson, Kjellberg och Liljenberg (2004) har identifierat tre typer av 

marknadspraktik som står bakom marknadens utformning: utbytes-, normerings- och 

avbildningspraktik. Det handlar om hur varor utbyts, vilka regler som gäller och hur 

man beskriver marknaden. Det är samspelet och dynamiken mellan dessa som för fram 

förändringar i marknader. Marknader-som-praktik synsättet (engelska: markets-as-

practice), där den här studiens teoretiska grund ligger, innebär att marknader uppfattas 

som helheter av aktiviteter i ett nätverk av aktörer – alltså är marknader komplexa och 

starkt kontextbundna (Kjellberg & Helgesson 2006). 

Det intressanta inom området är inte enbart att finna mer empirisk information om 

marknadspraktikerna i sig, utan också att det finns en lucka i litteraturen gällande 

samspelet och dynamiken mellan dem (Farla et al 2012:996; Geiger et al 2012:144; 

Kjellberg & Spencer 2012:144; Storbacka & Nenonen 2011:265). 

Eftersom marknadspraktik är helheter av aktiviteter (engelska: bundles of practices) 

kan man inte säga att marknadspraktikerna i sig används för att forma en marknad, 

utan alla aktörer påverkar praktikerna så att marknaden till slut blir en kombination av 

allas försök att forma marknaden (Storbacka & Nenonen 2011). Diskussionen vänds 

därmed mot hur en enskild aktör kan påverka marknadspraktikerna. 

Utbyten har i litteraturen diskuterats från ett problemlösningsperspektiv – 

utbytespraktik kommer till för att lösa ett mänskligt problem (Callon 1998). Om 

problemet är ohållbar affärsverksamhet måste utbytespraktik ändras för att göra 

hållbarhet till en egenskap hos varan som tas i beaktande. Sker det här genom att skapa 

en produkt med dessa egenskaper, eller krävs det något annat för att utbytet verkligen 

ska ske? Det blir av vikt att inte enbart diskutera produktegenskaper, utan också hur 

varan hittar sin väg till kunden och vad som till slut påverkar beslutet att köpa varan. 
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I den här diskussionen börjar man snabbt inse att normerings- och avbildningspraktik 

också inverkar på om ett utbyte kan ske eller inte; det finns till exempel alltid regler och 

sociala normer för vad som är acceptabelt, och det finns varumärken med stark 

position på marknaden och i konsumenters tankar. För en aktör finns det diverse 

praktiska sätt att påverka dessa, men i grund och botten handlar det om hur den egna 

värderingen, till exempel hållbarhet, införs i praktikerna (Kjellberg & Helgesson 2010). 

Man tänker till exempel: hur kan vi få lagstiftaren att förstå att det är viktigt att få en 

lägre beskattning för miljövänliga alternativ? Eller man kan tänka: hur ska vi få 

allmänheten medveten om riskerna som finns om vi fortsätter utnyttja naturresurserna 

som vi gjort hittills? 

Det finns ett fåtal studier som granskat marknaders dynamik genom att identifiera hur 

aktörer påverkat de tre typerna av marknadspraktik (Lindeman 2012).  Däremot har 

dessa inte studerat hur en marknad formas mer hållbar. Förutom att den här studien 

ökar förståelsen för dynamiken mellan marknadspraktikerna behandlar den här 

studien hållbarhetsdimensionen. 

Hållbar utveckling och företagens ansvar gentemot samhället har varit ett hett 

diskussionsämne sedan slutet av förra seklet, inte minst på grund av att globala företag 

kan ha en så enorm inverkan på samhällena och miljön de verkar i. Med hållbarhet 

menas ofta att företagen har ett visst ansvar för de knappa resurser på jorden som de 

använder (Visser 2010a). 

Länge har företagsledare sett hållbarhet och företagens samhällsansvar som motstridigt 

med företagens ekonomiska ansvar. På senare tid har företagsledare börjat inse nyttan 

av att ändra affärsmodellen så att den är i linje med hållbar utveckling (KPMG & 

Economist Intelligence Unit 2011; Nidumolu, Prahalad & Rangaswami 2009). Många 

fördelar med den här utgångspunkten har hittats och bland dem: skapande av nya 

marknader (Adams & Frost 2008; Visser 2010b). 

Så länge en organisation tänker i samma gamla banor kommer innovation som driver 

marknader inte att ske (Prahalad 2004). Nya idéer om varför man finns och hur man 

fungerar ger möjlighet att verkligen skapa omvälvningar i marknader. En ny idé om 

företagets existens sätter press på att tänka kreativt på sin marknadsdefinition. 

Marknadsdefinitionen människorna i en organisation intagit kommer att avgöra 

organisationens identitet och hurdana innovationer företaget lyckas ta fram. Därför har 
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teorier och idéer om varför företaget finns samt strategiska marknadsdefinitioner en 

viktig roll i formandet av marknader (Callon 1998; Geroski 1998; Prahalad 2004). 

På samma sätt kan man tänka om idén om hållbar utveckling. Genom att etablera idén 

om hållbar utveckling som grunden till verksamheten kan företag börja se nya 

möjligheter att forma marknader. Värdegrunden i ett företag avgör hur man tänker om 

marknadens gränser, relevanta kundgrupper och nyckelteknologier (Geroski 1998; 

Prahalad 2004). Genom marknadsdefinitionen rinner idén om hållbar utveckling till 

affärsmodellen med vilken marknaden ska omformas. Men det är inte förrän 

människorna i företaget verkligen börjar agera i enlighet med dessa riktlinjer som 

marknaden på riktigt börjar ta en ny form (Kjellberg & Helgesson 2006; Storbacka & 

Nenonen 2011). 

Reijonen och Tryggestad (2012) har studerat hur ett företag formar marknaden med 

hållbara produkter, vilket täcker enbart påverkande av utbytespraktiken på marknaden. 

Den här studien tar i beaktande sätt att påverka alla tre typer av marknadspraktik; på 

den här punkten gör studien en kontribution till litteraturen.  

Studiens fokus ligger på marknadsföring, men förutom att studien gör en kontribution 

till litteraturen inom marknadsföring har studien en annan aktuell vinkel. Inom en ny 

forskningsdisciplin, forskning av hållbarhetsövergångar (engelska: sustainability 

transitions), publiceras litteratur från olika fält om hur samhällen och industrier ändras 

för att fungera mer hållbart (Farla et al 2012; Markard, Raven & Truffer 2012). Genom 

att inkludera synsätt och exempel från det här nya området kan man för det första 

finna vinklingar som gör marknadsföringsstudien mer relevant med tanke på 

hållbarhetskontexten, och för det andra mer robust eftersom det säkert finns nya idéer 

på andra håll som marknadsföringen ännu inte tagit fasta på. 

Inom hållbarhetsövergångsforskning har man noterat att hållbara tekniska 

innovationer inte ensamt räcker, utan aktörerna på marknaden har en viktig roll i att 

föra fram innovationerna, vilket inte studerats tidigare inom denna disciplin. 

Litteraturen kritiseras också för att stanna på en alltför hög systemnivå (Farla et al 

2012). Marknadsföringen har inte engagerat sig inom hållbarhetsövergångsforskning 

och således har teorier om hur marknadspraktik formar marknader inte introducerats 

inom området (Reijonen & Tryggestad 2012:216). Den här studien bidrar till 

hållbarhetsövergångsforskning både med en mer jordnära dimension samt en 

uppfattning om hur aktörer kan forma en marknad mer hållbar. 
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1.2. Syfte 

Den här studien intresserar sig för formande av marknader i kontexten hållbara 

marknader. Marknader-som-praktik synsättet har valts som utgångspunkt för den 

teoretiska referensramen. Studiens allmänna syfte formuleras på följande vis: 

Studiens syfte är att undersöka hur företag formar sin marknad mer hållbar. 

Det här betyder att två fokusområden kan urskiljas: 1) påverkande av marknadspraktik 

i allmänhet, och 2) påverkande av marknadspraktik i kontexten hållbara marknader. 

Det är också meningsfullt att poängtera att det uttryckligen handlar om hur en aktör 

kan påverka marknadens utformning, inte hur marknaden formas i allmänhet av alla 

aktörer. 

Det här breda syftet ska uppnås genom att göra en litteraturgenomgång av hur 

marknader formas och vad enskilda aktörer kan göra för att forma den. Den här teorin 

sammanförs till ett ramverk för datainsamling och analys. Sedan genomförs en 

empirisk undersökning som analyserar hur ett företag formar sin marknad mot mer 

hållbar affärsverksamhet. Man vill inte enbart se en lista på vad företaget gör, utan man 

vill förstå dynamiken som omformar marknaden. Analysen är slutligen den delen av 

studien som utvecklar resonemangen till studiens slutsatser. 

1.2.1. Avgränsningar 

Den här studien baserar sin förståelse av marknader på Storbacka och Nenonens (2011) 

ramverk för formande av marknader som har tre nivåer: mentala modeller, 

affärsmodeller och marknadspraktik. Teori kring alla dimensioner av denna modell 

skulle ha mycket att ge en diskussion om hur marknader aktivt formas, men den här 

studien kommer att fokusera enbart på den sista nivån, marknadspraktik – dock med 

kunskapen om att marknader inte formas enbart av marknadspraktik. 

Studien är intresserad uttryckligen av hur ett företag formar marknadspraktik. Vissa 

aktörer är bättre än andra på att navigera på marknaden och på att lära sig av både 

framgångar och misstag (Fligstein 2001; Storbacka & Nenonen 2011). Den interna 

organisationen och kulturen bör stöda det praktiska formandet av marknaden. Inom 

ramen för den här studien ska företagsinterna förhållanden dock inte diskuteras, utan 

intresset ligger genom hela studien i formandet av de yttre förhållandena. 
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Hållbarhet och företagets samhällsansvar är diffusa begrepp som debatteras flitigt i 

allmänheten. I litteraturgenomgången ges enbart en allmän presentation av hållbarhet, 

utan att ta ställning till vad hållbarhet, hållbar utveckling eller företags samhällsansvar 

är eller ska vara. Det är inte inom ramarna för den här studiens syfte att finna den 

perfekta definitionen på hållbarhet. I den empiriska undersökningen utgås från 

fallföretagets egen uppfattning om vad en hållbar marknad innebär. Det är motiverat 

att använda den här definitionen på hållbarhet i den empiriska studien eftersom det är 

enligt den idén om hållbarhet företaget formar marknaden. 

1.3. Studiens upplägg 

Studiens upplägg strukturerats möjligast enkelt eftersom formande av marknader som 

tema är abstrakt och allt hänger ihop. Litteraturgenomgången börjar med att 

presentera grunden för studien: Marknaders karaktär från ett 

marknadsföringsperspektiv öppnas för läsaren varefter hållbarhet som trend diskuteras 

från ett företagsperspektiv. En djupdykning i marknadspraktiker görs. Därefter vänder 

sig litteraturgenomgången till marknadspraktikerna. Marknadens dynamik diskuteras 

med konceptet kvalifikation (Callon & Muniesa 2005), Kjellberg & Helgessons (2010) 

påverkningssätt och så kallade ’verktyg’ som aktörerna använder som hjälpmedel. 

Metodkapitlet motiverar och evaluerar den empiriska undersökningens metod. 

Fallstudiens resultat presenteras i kapitel 4 medan själva analysen förs i det näst sista 

kapitlet. Diskussionen sammanfattar studien och vilket resultat man kommit till. Figur 

1 illustrerar upplägget med beskrivande frågeställningar för varje kapitel så att läsaren 

har lättare att följa med resonemanget under läsningen.  

 

 

 

 

 

Figur 1 Studiens upplägg 
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1.4. Definitioner 

Hållbarhet: Med hållbarhet menas att resurser används så att framtida möjligheter 

inte äventyras (Brundtlandkommissionen 1987). Man tänker också att hållbara 

affärslösningar är holistiska lösningar som evalueras på lång sikt (Butler, Henderson & 

Raiborn 2011). 

Marknader: Man talar om marknader framom marknad eftersom aktörers subjektiva 

kontext innebär att det finns många uppfattningar av marknaden. (Helgesson et al 

2004) 

Praktik: Enligt praktikteori har praktik definierats brett som ”kontextuella, ordnade 

mänskliga aktiviteter som kan vara materiellt förmedlade och som är centralt 

organiserade kring en gemensam uppfattning om dess betydelse” (Schatzki et al 

2001:11). Det uppfattas som ”sätt att göra något på”. Ordvalet praktik härstammar från 

engelskans practice i betydelsen ”utövande”. Man gör inget antagande om hur frekvent 

eller accepterat utövandet är. Därför ska uttrycket inte förväxlas med praxis. 

(Helgesson et al 2004) 

Marknadspraktik: ”Alla de aktiviteter som bidrar till att forma marknader” 

(Helgesson et al 2004:35).  

Aktivitet: Med aktivitet menas i all sin enkelhet någonting som görs. Samlade 

aktiviteter härstammar från engelskans bundles of practices vilket syftar på allt som 

görs ”sammanlagt”. 

Utbytespraktik: Konkreta aktiviteter som hänger ihop med ekonomiskt utbyte. 

(Alderson & Cox 1948) 

Normeringspraktik: Olika typer av riktlinjer för hur marknaden borde fungera. 

(Kjellberg & Helgesson 2007) 

Avbildningspraktik: Bilder som skapas av marknaden med till exempel ord, bilder 

och siffror. (Helgesson et al 2004) 

Aktör: Aktörskap fås genom att engagera sig på marknaden, det vill säga man tar en 

roll genom praktiska handlingar. (Helgesson et al 2004:49) 

Verktyg: Ordvalet baserar sig på engelskans device. Verktyg syftar på någon form av 

redskap, hjälpmedel, eller till och med något immateriellt som möjliggör en aktivitet. 
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2 FORMANDE AV HÅLLBARA MARKNADER 

För att skapa en stadig bas för diskussionen om formande av marknader inleds kapitlet 

med en introduktion till hur man kan tänka på marknader i en strategisk 

marknadsföringskontext. Eftersom studiens intresseområde är hållbarhet görs en 

genomgång av vad det diffusa begreppet ’hållbarhet’ egentligen är. Efter att frågorna 

”Vad är en marknad?” och ”Vad är hållbarhet?” besvarats är det här kapitlets 

målsättning att presentera marknadspraktik inom ramen för påverkande av 

marknaders utformning. 

Efter en generell introduktion av praktikteori specificeras de olika typerna av 

marknadspraktik; utbytes-, normerings- samt avbildningspraktik. Mot slutet av 

stycket diskuteras praktikernas dynamik. Det här sker med hjälp av Callon och 

Muniesas (2005) teori om hur utbytessituationer skapas och Kjellberg och Helgessons 

(2010) teori om hur företag kan påverka de regler som gäller marknaden och hur 

allmänheten talar om marknaden. Konceptet ’verktyg’ introduceras som ett hjälpmedel 

för implementerande av dessa strategier. Med hjälp av ramverket som presenteras till 

sist kommer en meningsfull empirisk undersökning att kunna genomföras i den 

kontexten som väljs. 

2.1. Marknader som nätverk, kulturella strukturer och representationer 
av idéer 

Vad är en marknad från ett marknadsföringsperspektiv? Trenden inom 

marknadsföringsdisciplinen är att kombinera olika forskningsinriktningars resultat för 

att bättre förstå vad marknader är och hur de fungerar (Araujo 2007; Arnould 

2008:23). Geiger et al (2012) har kategoriserat de olika synsätten med hjälp av två 

dimensioner. Skillnader finns för det första i vilken grad marknaderna anses vara 

”socialiserade”, det vill säga hur stor betydelse individernas mänsklighet har för 

marknadens struktur. Inga transaktioner antas stå utanför subjektiva sociala 

sammanhang där kultur, förtroenderelationer och samhällets historia spelar en stor roll 

för uppfattningen av marknaden (Carrier 1997; Granovetter 1992). Sociala strukturer 

stabiliserar marknaden (Weber 1978). På en mer allmän företagsnivå kan man dra 

slutsatsen att ”ekonomisk aktivitet är inneslutet i nätverk av sociala relationer och att 

marknader är socialt konstruerade” (Storbacka & Nenonen 2011:255). 
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För det andra finns skillnader i hur ”materialiserade” marknader anses vara. Synsätt 

på marknader som är väldigt materialiserade ger stor vikt åt materiella ting som 

drivkraft bakom förändringar, exempelvis teknologi (Geiger et al 2012:136). 

Sammanfattningsvis har Fourcade (2007:1019) konkluderat att marknader analyserats 

av marknadsföringsforskare i tre dimensioner: som nätverk, som kulturella strukturer 

och som representationer av teorier och existerande teknologier.  

Michel Callon, forskare inom det sociologiska fältet, är intresserad av hur traditionella 

nationalekonomiska teorier reflekteras på den faktiska marknadsplats där utbyte av 

varor och tjänster sker (Callon 1998). Om sambandet mellan teori och den faktiska 

världen säger han att ”… nationalekonomi, i dess vida bemärkelse, utför, formar och 

formger ekonomin, snarare än observerar hur den fungerar” (Callon 1998). Enligt 

Araujo (2007) finns Callons (1998) resonemang idag ofta i bakgrunden då en 

diskussion om hur aktörer aktivt påverkar marknader förs (Araujo 2007:11) och hur 

mentala modeller om marknaden, affärsmodeller och praktik hänger ihop och utspelar 

det vi kallar en marknad (Storbacka & Nenonen 2011). 

Eftersom Callon (1998) är intresserad av skillnaden mellan teori och verklighet, 

kritiserar han den akademiska världen för att så lite forskning görs på det praktiska 

planet, i den observerbara verkligheten. Han tycker att utbytessituationen är ett viktigt 

forskningsobjekt (Araujo 2007:212-215; Callon 1998). Marknadsföringsdisciplinen har 

det senaste decenniet studerat marknadspraktik för att förstå vilka krafterna bakom 

utvecklingen av en marknad är (Kjellberg & Helgesson 2007; Geiger et al 2012). 

Praktiska aktiviteter är ett sätt på vilket aktörer påverkar marknaden (Kjellberg & 

Helgesson 2006). 

Marknader-som-praktik synsättet (engelska: markets-as-practice) innebär att 

marknader uppfattas som helheter av aktiviteter i ett nätverk av aktörer – vilket gör 

att de är komplexa och kontextbundna (Kjellberg & Helgesson 2006). Den här 

inriktningen ligger ungefär på mitten på skalorna socialisation och materialisation 

(Geiger et al 2012), och den har en tydlig realistisk verklighetsförankring (Lindeman 

2012:237). Däremot får synsättet också kritik för att man försöker skapa mening av de 

minsta lilla sakerna och därmed riskerar att forskningen saknar relevans (Geiger et al 

2012). 
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Studien granskar marknadspraktik genomgående. Före litteraturgenomgången 

övergår till att lyfta fram teori inom det här specifika området ska studiens andra 

fokusområde presenteras: kontexten hållbara marknader. 

2.2. Hållbarhet på företagens agenda 

Vad är hållbarhet? Hållbarhet är ett trenduttryck bland människor i västvärlden idag, 

och därför har temat också lyfts upp på företagens agenda allt mer (Hume 2010; 

Rohweder 2004). Man tänker att eftersom företag använder  sig av världens resurser 

borde de också ha ett visst ansvar för hur de använder dem. Samtidigt kan man säga att 

företagens uppgift inte är att utplåna samhället omkring sig, utan att göra en positiv 

kontribution till den omgivande världen (Visser 2010a). 

Hållbarhet är ett diffust begrepp och därtill finns många närliggande begrepp. Ordet 

hållbarhet härstammar från termen hållbar utveckling. Brundtlandkommissionens 

definition på hållbar utveckling används ofta: ”hållbar utveckling tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (Brundtland kommissionen 1987; Rohweder 2004). 

Hållbar utveckling förknippas nuförtiden med företagens roll i samhället genom 

begreppet företagens samhällsansvar, ofta används också uttrycket CSR (engelska: 

Corporate Social Responsibility).  Förut diskuterades ofta företags etiska och moraliska 

skyldigheter, men i dagens läge handlar CSR mer om kopplingen mellan CSR och 

företagets kärnverksamhet (Lee 2008). Till exempel Butler et al har beskrivit CSR i 

följande termer: ”Hållbar affärsverksamhet är holisiska, livscykelorienterade lösningar 

som ska utvärderas på lång sikt” (Butler et al 2011:2). 

De kritiska aspekterna av hållbar affärsverksamhet definieras ofta som företagets 

ekonomiska och sociala ansvar samt miljöansvar (Rohweder 2004). Däremot har man 

kunnat påvisa att företagsledares syn på hållbarhet inte alltid är samma som 

forskarnas, företagsledare tänker ibland att hållbarhet enbart innefattar att ta hand om 

arbetstagarnas välmående och  användning av miljövänliga tillverkningssätt (Pedersen 

2010). 

Med tanke på företagens behov att omforma sin marknad är det intressant att man 

kunnat visa att det finns ett positivt samband mellan ansvarsfullt agerande och 

lönsamhet på lång sikt (Boatright 2008; Clark & Hebb 2004; Grankvist 2009; Lee 



 

 

12 

2008). Fördelarna varierar från att skapa en positiv varumärkesimage till reducerad 

risk och bättre tillgång till råvaror, rekrytering av topptalanger samt skapande av nya 

marknader och bättre förståelse av affärsomgivningen (Adams & Frost 2008; Visser 

2010b). 

Hållbarhet som trend har redan börjat ändra på marknaders konkurrenssituation då en 

del företag har tänkt om gällande produkter, teknologier, processer och affärsmodeller. 

Nidumolu med kolleger (2009) har studerat företagens hållbarhetsinitiativ över en 

längre period och kunnat visa att initiativen lett till ökad innovation både gällande 

teknologier och organisation. Dessa leder till förbättrat ekonomiskt resultat. Forskarna 

har skapat ett ramverk med fem steg som företag enligt dem borde följa för att kunna 

utnyttja hållbarhetsinitiativ för verklig innovation: 1) se striktare regler som en 

möjlighet, 2) gör värdekedjor hållbara, 3) skapa hållbara produkter och tjänster, 4) 

skapa nya affärsmodeller, och 5) förändra den dominerande logiken bakom 

affärsverksamheten. Exempel som ges är att företag kan fundera på att utveckla 

logistiska kedjor som ändrar förhållandena på marknaden på ett avgörande sätt, 

prissätta enligt tjänster istället för produkter, eller skapa teknologier som tillåter 

industrier att återanvända energi som produceras som biprodukt. Nyckeln till att 

kunna skapa innovationer som driver marknader med hjälp av hållbarhetstänkesättet 

är att ifrågasätta implicita antaganden om den nuvarande verksamheten. (Nidumolu et 

al 2009) 

Det här stycket har presenterat bakgrunden till hållbarhet som trenduttryck och varför 

hållbarhet är på företagens agenda. Hållbara marknader är studiens kontext. Nu när 

marknader och hållbarhet som koncept introducerats övergår litteraturgenomgången 

till att diskutera marknadspraktik på djupet. 

2.3. Praktikteori 

Forskningsområdet praktik i sig är inget nytt, praktikteori har existerat sedan slutet av 

1800-talet inom olika discipliner så som filosofi och organisation, och fått nytt lyft för 

ungefär 15 år sedan (Miettinen, Samra-Fredericks & Yanow 2009; Reckwitz 2002). 

Trots det här finns ingen klar definition på ’praktik’. I följande paragrafer diskuteras 

olika synsätt för att skapa en uppfattning om vad praktik är. 

På det stora hela förstås praktik som ett uttryck för samlade aktiviteter – ett slags 

helhetsord för mer specifika enskilda aktiviteter och beteende (Korkman 2006; 
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Schatzki et al 2001:11). För det mesta förstås praktik som ordnade aktiviteter individer 

emellan; man kan säga att praktik utförs av individer med hjälp av olika verktyg som 

utgörs av materiella ting (Korkman 2006:20,24-25). 

Men praktik kan även uppfattas på ett annat sätt: I en företagskontext (jämför sociala 

sammanhang) kan icke-individer, till exempel maskiner eller avdelningar, fungera som 

förmedlare av mänsklig aktivitet. Då kan man inkludera saker som aktörer som bidrar 

till praktiken. Det betyder att man inom praktikteori inte ger människans tanke någon 

överordnad position. (Andersson, Aspenberg & Kjellberg 2008; Kjellberg & Helgesson 

2007) 

Gemensamt för olika synsätt på praktik är att man ser att fenomen som kunskap, makt, 

språk, vetenskap och sociala institutioner samt historia innefattas av konceptet 

(Schatzki et al 2001:11). Det betyder i all sin simpelhet att kontext är centralt för 

praktik. Det är viktigt att notera att det som analyseras i första hand inte är aktörerna 

som utför aktiviteter, utan helheten där aktören utgör bara en del (Korkman 2006). 

Med praktik menar man alltså den kollektivt uppfattade kontext där aktiviteter sker 

(Korkman 2006; Schatzki 2001). 

En distinktion som bör göras är om praktik syftar på engångsföreteelser eller rutiner. 

Reckwitz (2002) menar att praktik handlar om rutinerade sätt att göra saker på. Men 

bland annat Helgesson et al (2004) konstaterar att alla de aktiviteter som påverkar 

världen – även sådana som utspelas bara en gång – måste ses som praktik. Dessutom 

är det möjligt att samma praktik inte sker många gånger; praktiker är inte statiska; 

praktiker förnyas med tiden genom motsägelser inom och mellan praktiker (Korkman 

2006:23). Det vara svårt att urskilja vilka av de praktiker som formar marknaden mer 

hållbar börjar bli rutiner då hållbarhet är en ny aspekt på många marknader. Inom 

ramen för den här studien verkar det logiskt att inkludera alla sådana praktiker som 

formar marknaden i analysen; därför kommer även engångsföreteelser att vara 

intressanta.  

Enligt Reckwitz (2002:251) innebär praktikteori ett helt nytt sätt att tänka på ”kropp, 

tanke, saker, kunskap, resonemang, strukturer och processer samt aktörer”. Han 

beskriver praktik på följande sätt: ”En praktik – ett sätt att laga mat, att konsumera, att 

arbeta, att undersöka, att ta hand om sig själv och andra, etc – formar så att säga ett 

’block’ vars existens beror på alla länkar av element, och kan inte reduceras till något av 

de enskilda elementen” (Reckwitz 2002:250). En mer specifik definition ges av 
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Korkman (2006:27) som studerat praktik i en konsumtionskontext: Praktik är ”mer 

eller mindre rutinerad aktivitet som är ordnad med verktyg, kunskap, bilder, rum samt 

ett subjekt som utför aktiviteten.” 

Dessa konceptualiseringar utgör en bra bas för den empiriska studiens utformning, 

men en mer allmän och heltäckande definition har getts av Schatzki et al (2001:11): 

praktiker kan ses som ”kontextuella, ordnade mänskliga aktiviteter som kan vara 

materiellt förmedlade och som är centralt organiserade kring en gemensam 

uppfattning om dess betydelse.” 

2.4. Marknadspraktik 

Marknadspraktik är egentligen inte skild från marknadsföringspraktik (så som 

konsumtionspraktik eller kommunikationspraktik), utan marknadspraktik har setts 

som ett paraplybegrepp för allt det (Kjellberg & Helgesson 2007:42). Storbacka och 

Nenonen exemplifierar: 

Praktikerna som influerar marknadens konfiguration kan definieras som kundpraktiker (bland 
annat varumärkespositionering, segmentering, kommunikation, val av kanaler, försäljning), 
erbjudandespraktik (bland annat prissättningslogik, bestämmande av erbjudandets egenskaper, 
uppsättning och villkor), operativa praktiker (bland annat inköp, produktion, montering, 
leverans), och ledningspraktik (bland annat ledningssystem, organisationsstruktur, planerings- 
och kontrollprocesser, IT-infrastruktur och belöningssystem). (Storbacka & Nenonen 2011:260) 

Med de allmänna definitionerna på praktik som presenterades i föregående stycke i 

minne definieras marknadspraktik som alla aktiviteter som bidrar till att forma 

marknaden (Helgesson et al 2004:35). Det är ett brett begrepp, men inget mer 

specifikt kan fånga alla de element som formar marknaden och därmed står denna 

definition i linje med den här studiens syfte.  

Det konstaterades att praktik traditionellt har ansetts innefatta immateriella 

fenomenen som mening, kunskap och vetenskap. Storbacka och Nenonen (2011) 

däremot betraktar marknaden som ett system med tre nivåer: aktörers mentala 

modeller, aktörernas affärsmodeller och marknadspraktik (Storbacka & Nenonen 

2011:256-257). Mentala modeller utgörs av alla teorier om hur marknaden fungerar och 

idéer om hur den borde fungera – så som idén om hållbar affärsverksamhet. 

Affärsmodeller har fem typiska karaktärsdrag: de förklarar hur värde skapas för 

kunden, förklarar lönsamhetslogiken, diskuterar värdenätverket, diskuterar tillgångar 

och förmågor, och definierar strategiska principer (Nenonen & Storbacka 2010). I 

enlighet med Storbacka och Nenonens (2011) ramverk kan man tänka att idén om 
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hållbarhet förflyttar sig genom omorganisering av företagets affärsmodell till de 

praktiska saker som individerna inom företaget gör – marknadspraktik. Eftersom 

människorna i företaget ändrar sitt beteende formas marknaden. Den här tankegången 

illustreras av Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Hur en idé flyter ner till marknadspraktik: mentala modeller, affärsmodeller och 
marknadspraktik 

Helgesson med kolleger (2004) har tagit fram en övergripande modell som har använts 

för analys av marknadspraktik. Som tidigare konstaterats ämnar teorin förklara 

marknadens utformning utgående från tre typer av praktiker: utbytes-, normerings- 

och avbildningspraktik.  

2.4.1. Utbytespraktik 

Utbytespraktik hänvisar till de konkreta aktiviteter som hänger ihop med ekonomiskt 

utbyte (Alderson & Cox 1948). Då syftar man på alla aktörers beteende, till exempel var 

och hur varor utbytes och vilka produkt- eller serviceattribut leder till köp (Jaworski et 

al 2000). Man bör tänka på utbyten i stora drag och med flera nivåer. Å ena sidan är 

utbyten exempelvis uppgörande av utbytespriset, där en del av utbytespraktik kan vara 

att en kassamaskin automatiskt räknar ut ett rabatterat pris för stamkunder. Å andra 

sidan är utbyten också prissättningsmekanismer och organisering av flödeskedjan 

(Kjellberg & Helgesson 2007). I det senare fallet utgör till exempel val av leverantör och 

transportmedel utbytespraktik. Man urskiljer alltså både småskaliga aktiviteter och 

omfattande aktiviteter, vilka alla tillsammans utgör utbytespraktik. 
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Att köpa och sälja aktier verkar som den simplaste formen av utbyte – köparna och 

säljarna möts på en elektronisk marknad (börsen) för att bestämma ett lämpligt pris. 

Hägglund (2006) har undersökt hur aktieanalys som praktik definierar hur marknaden 

utformas. Analytiker fungerar inte enbart som en ”osynlig hand” utan de har också 

egna intressen så som: att de helst analyserar företag med hög vinstpotential, att de inte 

använder all information på samma sätt, att de tolkar innehållet fritt, och att de har 

bindningar till företagen, investerarna och varandra. Dessutom är analytikerna många 

gånger samma personer som fungerar som rådgivare vid nyemissioner där de bär en 

annan hatt, men påverkar samma produkter. 

Alla de här aspekterna är exempel på utbytespraktik; utbytessätt på vilka 

aktiemarknaden fungerar i praktiken. Man märker att utbytespraktik påverkas av 

många typer av frågeställningar. Utbytespraktiker så som de ovannämnda formar hur 

marknaden verkligen utspelas, vilket man inte tänker på om man behandlar 

aktiemarknaden på systemnivå. (Hägglund 2006) 

2.4.2. Normeringspraktik 

Normer är enligt Norstedts svenska ordbok (Språkdata 1999) allmänt godtagna regler 

för handlande eller tänkande. Normeringspraktik som kategori innefattar alla de 

aktiviteter som aktörer vidtar för att skapa olika typer av riktlinjer för hur marknaden 

borde fungera (enligt den aktören). Det här kan aktörer (företag, myndigheter, 

branschorganisationer el dyl) göra enskilt, eller i grupp. (Kjellberg & Helgesson 2007) 

Normeringspraktik har mycket att göra med lagar och andra fastställda regler. 

Aktiviteterna aktörerna vidtar kan till exempel sträva efter marknadsreformer inom 

lagstiftning som gäller en viss bransch eller allmän konkurrenslagstiftning (Liljenberg 

2006). Ibland är det inte lagstiftaren som bestämmer om regler på marknaden, utan 

det kan finnas branschorganisationer som har makt att tillsätta regler och verkställa 

dem. Exempelvis finns i Finland Journalistförbundet som har strikta regler för hur 

journalister bör arbeta och vad som anses etiskt rätt att publiceras. Journalistförbundet 

har också ett råd som kan bestraffa journalister som inte följt reglerna (Finlands 

Journalistförbund 2013).  

Liljenberg (2006) har poängterat att normeringspraktik också handlar om hur lagar 

verkställs av domstolar. Domstolens uppgift i ett tvistemål kan många gånger vara att 

börja med att noggrant identifiera vilken den relevanta marknaden är och accepterad 



 

 

17 

praktik inom den (Liljenberg 2006). Det här har en stor inverkan på vilka lagar som 

gäller och hurdana domar som utdelas. 

Inom många tekniska branscher utgör standarder en viktig del av normerverket. 

Standarder är inte bindande regler, utan standarder har beskrivits som ”ett stycke 

allmänt råd” (Brunsson & Jocobsson 2000:2) som ändå ofta fungerar som en norm. 

Standarder produceras av olika typer av experter inom ett område, till exempel forskare 

och företagsrepresentanter, vilket alltså innebär att standarder inte skapas av 

demokratiskt valda grupper. Fördelar av att ha gemensamma standarder inom en 

bransch är bland annat att de förmedlar information och de simplifierar marknaden 

genom att det finns färre alternativ att välja mellan som alla skiljer sig aningen från 

varandra. Dessutom underlättar standarder storskalig produktion; likadana eluttag i 

alla hem innebär en enorm marknad för alla producenter av sladdar. (Brunsson & 

Jacobsson 2000) 

Normeringspraktik behöver inte ske påtvingat av en institution som tillsätter regler, 

utan företag kan också definiera egna frivilliga standarder som företagsspecifika etiska 

regelverk. Även strategiska planer och målsättningar fungerar som riktlinjer för 

företagens verksamhet och utgör därför normeringspraktik. (Kjellberg & Helgesson 

2007) 

Fombrun (2005) har identifierat att alla dessa typer av normeringspraktik existerar 

även inom hållbarhetsområdet. Exempelvis försöker länder inom EU och grupperingar 

av medlemsländer ändra lagstiftningen som gäller hållbarhet på EU-nivå. Det är både 

offentliga och icke-offentliga organisationer som lobbar för nya hållbarhetskriterier. I 

USA däremot hade en del företag tagit in hållbarhetsaspekten i verksamheten på 

frivilliga grunder redan för nästan tio år sedan då undersökningen gjorts. (Fombrun 

2005) 

2.4.3. Avbildningspraktik 

Marknader kan inte existera utan ”bilder” (Kjellberg & Helgesson 2007:43). För att 

kunna tala om en marknad måste man avbilda den i ord, bilder och siffror. Bilden som 

skapas definierar gränserna för vad som anses vara den relevanta marknaden. Den 

påverkar också i stor utsträckning vad som kan anses vara möjligt att uppnå. Eftersom 

man aldrig kan ha full information är avbildningen aldrig en perfekt representation av 

verkligheten. (Helgesson et al 2004) 
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Bilderna av marknaden kommer att fungera som utgångspunkt för nya beslut och 

förändrad verksamhet – på så sätt formar avbildningspraktik marknaden den avbildar 

(Osborne & Rose 1999). Aktörer försöker med hjälp av subjektiva bilder få en aktör 

eller en grupp av aktörer att ändra sin verksamhet i en önskad riktning. Starka bilder är 

studier och rapporter, statistik samt andra publikationer. Man försöker avbilda olika 

aspekter av utbyten för att skapa bilder av marknader och aktörer. (Helgesson et al 

2004) 

Ett vedertaget sätt att få synlighet för ett problem är att börja mäta det (Butler et al 

2011; KPMG & The Economist Intelligence Unit 2011). Inom hållbarhetsområdet har 

detta också identifierats. Hållbarhetsrapportering mäter inte enbart tidigare 

prestationer, utan dess funktion är också att fungera som stöd för evaluering av risker 

och utveckling av verksamheten (Butler et al 2011). Världens största 

hållbarhetsrapporteringsramverk Global Reporting Initiative har utvecklats 

uttryckligen för det här ändamålet (GRI 2012). Vilka hållbarhetsaspekter som får 

komma med i ramverket har en stor betydelse eftersom de sakerna då får mer synlighet 

och orsakar press på hur företag sköter sin verksamhet.  

För att gå tillbaka till de tidigare exemplen kan konstateras att aktieanalytikerns analys 

och presentation av den till samarbetare är ett typiskt fall av avbildningspraktik. 

Lobbyisterna som försöker påverka lagstiftningen i EU presenterar fakta, det vill säga 

bilder som beskriver ett problem i ett visst ljus, som ska övertyga beslutsfattarna att 

inkorporera nya normer på marknaden. Företagen som frivilligt upprättar nya 

standarder gällande företags samhällsansvar i sin verksamhet försöker avbilda sig 

själva och sin bransch som hållbar exempelvis med statistik. Dessa avbildningar av 

marknaden formar i slutändan den verkliga marknaden (Helgesson et al 2004). 

2.5. Marknadens dynamik 

Från exemplen ovan är det tydligt att de olika typerna av praktiker samspelar, det ena 

påverkar det andra. För att förstå hur praktikerna påverkar marknadens utformning är 

det essentiellt att granska hur samspelet fungerar. Med marknadspraktikernas 

samspel menas hur de hänger ihop och påverkar varandra. Med marknadens eller 

marknadspraktikernas dynamik menas hur helheten utvecklas över tiden. 

Samspelet går att analysera med så kallade översättningar. (Lindeman 2012:238). 

Översättningar har som begrepp använts inom sociologi för att beskriva hur något, som 
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exempelvis en idé, sprider sig i nätverk. Översättningar ses inom marknadsföring som 

de aktiviteter som finns mellan marknadspraktikerna som gör att nya saker sprider sig 

kedjemässigt. Med dem kan man påverka marknadspraktik som samlad aktivitet 

mellan aktörerna. (Helgesson et al 2004) 

Ett simpelt exempel är en försäljningssituation. Försäljaren ämnar skapa en 

utbytessituation. Men för att utbyte verkligen ska ske kanske försäljaren först måste 

underbygga situationen med försäljningsmaterial, alltså utöva avbildningspraktik. 

Samtidigt påverkar gällande lagar och normer. Försäljning brukar också mätas i 

efterhand och presenteras i någon form åt ledningen för planering av den fortsatta 

verksamheten. Genom dessa översättningar; försäljningsmaterial, lagändringar, 

mätinstrument; formas marknaden kontinuerligt och nya praktiker etableras. 

(Helgesson et al 2004:247) 

Helgesson et al (2004) har på basis av empiriska studier tagit fram ett antal generella 

översättningar mellan de tre olika typerna av marknadspraktik. Den här modellen 

illustreras av Figur 3 nedan. Modellen baserar sig på empiri och utesluter alltså inte att 

andra typer av översättningar också kan finnas. 
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Figur 3 Översättningarna skapar dynamiken mellan marknadspraktikerna  

Anpassad från (Kjellberg & Helgesson 2007:151). 

Nenonen och Storbacka (2011) har argumenterat för att vissa praktiker kan ha en större 

roll i olika skeden av marknadens utveckling. På en långt utvecklad marknad finns det 

mer sannolikt etablerade praktiker, medan på en marknad som inte stabiliserats till och 

med kan sakna någon av marknadspraktikerna helt. (Nenonen & Storbacka 2011) 

Det är marknadspraktikernas samspel som skapar dynamik. Dynamiken formar i det 

långa loppet marknaden (Helgesson et al 2004:247). Figuren ovan greppar vad studien 

är intresserad av. Eftersom studiens fokus ligger på hur företag formar sin marknad går 

följande stycke in på teori om hur företag kan påverka marknadspraktikerna – man 

frågar sig: Hur kan ett företag uppnå förändring i praktikerna? Målsättningen är att få 

de övriga aktörerna att samtycka med den egna uppfattningen om vad marknaden gör 

och hur den fungerar (Fligstein 2001). 

!"#$%&'$'()*+,-.- 
/0

+1
2+$
'()

*+,
-.-

 

32)-+$"'$'(,+ 

4
56
'$
'(
,+

 
72
)8
%6,
6 

456'$'())59 

72(%2+:0;<:"2+-6=( 
>'6+2))2' 

?6#=62)*+,-.- 

>&@2+ 

!A5+)B

10&2%%2+ 



 

 

21 

Först presenteras ett ramverk för utvecklande av utbytespraktik, varefter normerings- 

och avbildningspraktik behandlas skilt. Slutligen avrundas litteraturgenomgången med 

en diskussion om vad som krävs av ett företag för att framgångsrikt kunna använda de 

här strategierna. 

2.5.1. Utbytespraktik skapas med kvalifikation 

Litteraturen gällande påverkande av utbytespraktik har ett antal nivåer och 

dimensioner. I det här stycket diskuteras först på generell nivå hur utbyten blir till. 

Sedan specificeras hur produkterna som utbyts blir ålagda egenskaper, vilket kallas 

kvalifikation. Mot slutet av stycket exemplifieras hur dessa koncept syns i existerande 

marknader. 

I teorin går utbyten ut på att aktörer ”möts” på en marknad för att handla. För att den 

här handeln ska kunna ta plats måste handelsvaran hämtas till marknadsplatsen. Före 

det har leverantören bestämt vilka egenskaper produkten ska ha. När produkten 

hämtats till marknad evalueras den varefter ett utbyte kan ske. 

Callon och Muniesa (2005) har presenterat en trestegsprocess som förklarar det här i 

teoretiska termer. Första steget är att etablera en handelsvara med vissa egenskaper. 

Andra steget innebär att varorna flyttas och sorteras. Tredje steget leder till att 

aktörerna kommer fram till ett slutresultat: ett val av produkt, pris, feedback eller 

dylikt. (Callon & Muniesa 2005) 

Kvalifikation (engelska: qualification) möjliggör en analys av hur hållbarhet kan bli ett 

viktigt attribut hos ett erbjudande (Reijonen & Tryggestad 2012). Konceptet förklarar 

teoretiskt hur etablering av en handelsvara sker och hur den flyttas till marknaden för 

att ett utbyte ska ske. 

Kvalifikation som process består av objektifiering och singularisering som sker 

simultant. Objektifiering går ut på att göra en sak till en produkt; man definierar dess 

kvaliteter och funktioner. Singularisering innebär att produkten görs relevant. (Callon, 

Méadel & Rabeharisoa 2002; Callon & Muniesa 2005) 

Det här sker över en lång tid; kvalifikation är inte en engångshändelse. Processen 

förverkligas oplanerat tillsammans av aktörerna på marknaden som hänför betydelse 

till produkten. Å ena sidan placeras produkten i en rymd av produkter så att den blir 

liknad med andra produkter och får en referensgrupp (Callon et al 2002). Ett exempel 
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är en butikshylla som utgör denna rymd av produkter som ändå har klara gränser 

(Barrey, Cochoy & Dubuisson-Quellier 2000). Å andra sidan blir produkten också 

jämförbar, vilket är viktigt eftersom kunder kan göra beslut bara om produkten har 

kvaliteter som gör den annorlunda från alla andra produkter (Barrey et al 2000). 

Kvalifikation gör produkten klassificerbar och sorteringsbar (Callon et al 2002). 

Kvalifikation kan liknas med positionering där man definierar kundgrupper och 

konkurrenter (Callon & Muniesa 2005). 

Aktörer – tillverkare, kunder, myndigheter, osv – värdesätter olika kvaliteter hos ett 

erbjudande. Reijonen och Tryggestads (2012) studie gällande ekologisk hållbarhet som 

attribut hos hygienartiklar visade att ekologisk hållbarhet inte var en lika viktig kvalitet 

som pålitlighet och bekvämlighet, vilket tyder på att för att forma marknaden ”grönare” 

krävdes att produkterna är pålitliga och bekväma, och därutöver ekologiskt hållbara 

(Reijonen & Tryggestad 2012). 

Att forma marknaden innebär att man lyckas ändra aktörers preferenser (Jaworski et al 

2000; Kjellberg & Helgesson 2010). Omkvalifiaktion syftar på den kontinuerliga 

process där kvaliteternas tyngder ändras (Azimont & Araujo 2007; Callon et al 2002). 

För att ändra beteendet på marknaden bör man få de övriga aktörerna att fokusera på 

andra attribut i det existerande erbjudandet (Kjellberg & Helgesson 2010). Gamla 

produkter kan få nya användningssätt eller produktattribut som tidigare setts som 

onödiga kan ges mer uppmärksamhet. Det var aktuellt till exempel i Azimont och 

Araujos studie där aktörer försökte visa på att sockerhalten i läskedrycker är en 

betydelsefull egenskap i kategorisering av drycker (Azimont & Araujo 2007). Detta 

arbete kan gå ut på att ändra de faktiska produktattributen, det vill säga objektifiering 

av ett nytt erbjudande; eller ändra på emballage, den fysiska positioneringen i butiken 

eller den mentala rymden produkten existerar i, det vill säga singularisering (Azimont 

& Araujo 2007). 

Lindeman (2012) har beskrivit hur en marknad blir till med hjälp av Callon & Muniesas 

(2002) trestegsmodell. I studien om informella avfallshanteringsmarknader i 

utvecklingsländer identifierar hon att avfallen i hemmen genom objektifiering blir från 

ett problem till en resurs för skräpsamlarna. Singularisering syns i form av att olika 

typer av avfall blir jämförbara; skräpsamlarna lär sig vilka typer av avfall de får mest 

pengar för. Lindeman (2012) tar fasta på att förflyttandet av produkten står i en central 

roll för marknadens formation; avfallen måste fås från människornas gårdar till en 

plats där det kan säljas vidare. I det här steget har verktygens roll understrukits 
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(Lindeman 2012; Callon & Muniesa 2005) – dessa diskuteras vidare i stycke 2.5.3. 

Slutligen kan skräpsamlarna sälja sina produkter på vissa villkor som ofta beror på 

maktrelationerna mellan aktörerna (Lindeman 2012). 

Beteendet på marknaden formas av kvalifikationer som gör erbjudanden relevanta. 

Besluten om utbyten är däremot reflektioner av aktörernas värderingar. Normerings- 

och avbildningspraktik kommer med i bilden eftersom de kan påverka värderingarna 

kring utbytet (Geroski 1998; Helgesson et al 2004:247-248). I följande stycke 

diskuteras hur ett företag kan forma normerings- och avbildningspraktikernas 

utformning genom de andra aktörernas värderingar, det vill säga mentala modellerna 

om marknaden. 

2.5.2. Normerings- och avbildningspraktik formas med värderingar 

Mentala modeller kan ses som grundstenen till förändring av marknader (Geroski 

1998; Storbacka & Nenonen 2011). Olika aktörers teorier om hur marknaden borde 

fungera påverkar hur marknaden i verkligheten fungerar (Callon 1998; Kjellberg & 

Helgesson 2006). Kjellberg och Helgesson (2010) har funnit tre sätt på vilka aktörer 

kan införa värderingar på sin marknad – inkorporering, reformering och 

representation. Då många aktörer tävlar om att forma marknaden till sin fördel blir 

marknaden till slut en blandning av alla dessa försök (Håkansson & Ford 2002; 

Kjellberg & Helgesson 2006). 

Inkorporering syftar på att tillägga en ny värdering i erbjudandet, så som Nokia som 

försöker kommunicera att en Nokiamobil är mer än en telefon – den ”sammanför 

människor” (engelsk slogan: ”connecting people”). Den här typen av formande av 

värderingar har kallats direkt för ’marknadsföring’ (Kjellberg & Helgesson 2010). 

Det har visat sig att företag som driver marknader med innovativa erbjudanden ofta 

använder sig av få och okonventionella marknadsföringssätt. Radikala innovationer 

intresserar pressen och ofta sprider de första användarna ordet med iver (Kumar, 

Scheer & Kotler 2000). Företag som beskylls för ”greenwashing” kan anses ha 

misslyckas med sin inkorporering. Greenwashing syftar på situationer där företag har 

spridit missvisande information om verksamhetens miljöpåverkan (Delmas & Burbano 

2011). Dessa exempel illustrerar väl hur praktikerna hänger ihop och stöder varandra. 

Det är inte sagt att inkorporeringsförsök kommer att fungera i alla situationer. 
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Reformering handlar främst om hur man påverkar värderingarna genom formande av 

normer, till exempel med skatteincitament, regler för offentlig upphandling och 

standarder. Olika marknader har varierande sätt att genomföra reformering; ofta är 

lagstiftningsprocedurer och branschsamarbeten viktiga kanaler för påverkning. 

(Kjellberg & Helgesson 2010) 

Även Musiolik och Markard (2011) understryker nätverkens strategiska roll. De har 

studerat innovationssystemens utformning i Tyskland inom stationära 

bränslecellsbranschen. Inom ett framväxande teknologiskt fält kan stödande strukturer 

inte tas för givna; därför är aktörernas roll i att kollektivt forma branschen viktig. I 

bränslecellsfallet lyckades samarbeten bland annat med att etablera legitimitet för den 

nya branschen, fördjupa kunskap och utbyta information, skapa en leverantörskedja, 

samt lobba för nya riktlinjer och standarder. Musiolik och Markard (2011) konkluderar 

att en aktörs deltagande i formella nätverk gynnar aktören själv, men positiva 

externaliteter formar också marknaden som helhet.  

Representation innebär att en aktör istället för att försöka ändra på premisserna för 

utbytessituationer direkt ämnar ändra hur de nuvarande utbytena uppfattas (Lindeman 

2012:253). En aktör kan hävda att marknaden som den är nu producerar vissa icke-

önskade konsekvenser. Gällande miljövänlighet kan det här upptäckas i debatten om 

vare sig forskning verkligen visat att koldioxidutsläpp ger upphov till växthuseffekten 

eller inte. Aktörer satsar resurser på att förstärka och avmatta påståendet. Det här 

hänger ihop med att förbereda marknaden för introduktion av värderingar för att få till 

stånd förändringar (Kjellberg & Helgesson 2010). 

För att illustrera samspelet och dynamiken presenteras till näst Azimont och Araujos 

(2007) studie om läskedrycksmarknaden som visar hur försäljarna i praktiken ämnar 

påverka de mentala modellerna om marknaden och lyckas forma den med tiden. Vid så 

kallade kategorigenomgångstillfällen har alla försäljare och distributörer sin chans att 

påverka hur de gemensamma marknadsundersökningarna ska göras, det vill säga hur 

marknaden ska avbildas. Genom att omdefiniera läskkategorierna skapas nya mentala 

modeller om marknadernas gränser som avspeglar aktörernas värderingar. I processen 

urskiljs tydligt inkorporering i form av bland annat kategorisering av de olika typerna 

av drycker och hur varumärkena borde placeras i hyllorna, reformering i debatt om hur 

sockerhalt i dryckerna borde mätas, samt representation i form av bland annat 

trendanalyser. 
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Även Kjellberg och Helgesson (2010) har konkluderat att dessa sätt att införa 

värderingar används parallellt av aktörer. Marknadspraktikerna stöder varandra, men 

det är oklart vilka praktiker aktörer borde satsa på att forma för att bäst införa sina 

värderingar på marknaden (Geiger et al 2012:142). Reijonen och Tryggestad (2012) har 

studerat en aktör inom hygienbranschen i Danmark som ville introducera ekologisk 

hållbarhet som ett viktigt värde på sin marknad. Reformering fungerade bäst på 

ifrågavarande marknad. Lindeman (2012) konkluderar att avfallshanteringsmarknaden 

i Belo Horizonte i Brasilien krävde representation i form av workshops och utbildning 

för att börja utvecklas (Lindeman 2012:252-253). 

Det är också meningsfullt att fråga sig om aktören själv och dess resurser har betydelse 

för huruvida det är möjligt att forma marknaden (Storbacka & Nenonen 2011:258). 

Litteraturgenomgångens avslutande stycke går till näst in på den här frågeställningen 

genom att behandla så kallade verktyg. 

2.5.3. Verktyg som möjliggör formande 

Eftersom praktik är något som händer mellan aktörer och systemet påverkas praktik 

både av vad aktörerna gör, deras tankar och hur de använder ”saker” för att uttrycka sig 

själva (Lindeman 2012; Reckwitz 2002). Dessa ”saker” har i litteraturen kallats verktyg 

(Helgesson et al 2004). Med verktyg menas alla de hjälpmedel – saker, redskap eller 

konstruktioner – som möjliggör aktiviteter; det kan handla om allt från e-postlistor 

som möjliggör massutskick av marknadsföring (Callon & Muniesa 2005:1242) och 

kundvagnar som tillåter stora uppköp (Cochoy 2008) till mötesrum för diskussioner 

om marknadens framtidsutsikter (Lindeman 2012:252). 

Förmågan att agera på marknaden beror på tillgången till verktyg (Callon & Muniesa 

2005). Araujo (2007) har visat att verktyg ofta inte är jämnt fördelade mellan aktörer. 

Exempelvis Barrey et al (2000 beskriver) en situation där en hylla i butiken med en 

sammansättning produkter är extremt välplanerad av tillverkarna, marknadsförarna 

och distributörerna. I denna situation har konsumenten ingen chans att evaluera alla 

produkter med samma insyn. Försäljningssidans aktörer har mycket större tillgång till 

verktyg, inte minst tack vare de timmar de satt ner på att jobba för att planera 

produkternas placering i hyllan och de resurser företagen ger dem. I Reijonen och 

Tryggestads studie (2012) om etablering av ”gröna” hygienprodukter var det kunden 

som hade makten. Det var inte förrän de kommunala verken valde ekologisk hållbarhet 

som ett inköpskriterium i listorna som produkten började få fotfäste. Då fungerade 
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inköpskriterielistorna som verktyg, vilka kommunerna hade makten över. Araujo 

(2007) har konkluderat att olika typer av marknader högst troligen kommer att ha olika 

fördelning av verktyg och makt. 

Enligt Storbacka och Nenonen (2011) beror en aktörs formningskapacitet på dess 

position på sin marknad och relativa kraft. Framgångsrika aktörer har många 

meningsfulla förstahandskontakter (Storbacka & Nenonen 2011:258). Dessa kan ses 

som verktyg som ger aktören slagkraft. Positionen kan bestämmas genom att analysera 

vilka typs förhållanden aktören har på marknaden, vilket Lindemans (2012) resultat 

stöder; hon har visat hur uppbyggandet av ett handelssamfund för skräpsamlarna i en 

informell avfallshanteringsmarknad gav dem kollektivt möjlighet att påverka 

marknadens utformning genom att influera normeringspraktik. 

Kontroll över informations- och resursflöden ger också makt (Storbacka & Nenonen 

2011:258). MacMillan, van Putten & McGrath (2003) har preciserat vad slagkraften 

kan innefatta: dominans över distributionskanaler eller teknologiska försprång. I 

Reijonen och Tryggestads studie (2012) hade kommunen kontroll över ett stort 

distributionsnätverk och fungerade som portvaktare.  

Fligstein (2001) argumenterar också att stora och stabila organisationer har en bättre 

möjlighet att engagera andra aktörer i önskad riktning. Det beror på att existerande 

sociala normer och institutioner ger aktören makt. Liksom Storbacka och Nenonen 

(2011) understryker Fligstein (2001) betydelsen av stabila förhållanden gentemot andra 

aktörer, men tillägger att på ett praktiskt plan kan man också se att en sådan aktör har 

bättre självförtroende att föra fram nya sätt att göra saker. Dessutom har en stor aktör 

möjligheten att ha många bollar i luften, vilket betyder att då ett av projekten tar fart 

verkar det som att mycket skulle vara på gång och då kommer aktören att verka ha 

ännu större slagkraft (Fligstein 2001). Mentala konstruktioner är enligt litteraturen 

verktyg som har betydelse för möjligheten att forma marknaden (Callon & Muniesa 

2005: 1237). 

Då en marknad ställs in för stora förändringar kan man i Fligsteins (2001) termer säga 

att marknaden genomgår en slags kris; existerande normer och institutioner är inte 

längre stabila. Han konkluderar att det då är mycket möjligt att en skicklig aktör kan 

utmana de stora aktörerna med helt nya sätt att agera. I en sådan kris har de storas 

makt alltså försvagats vilket ger spelrum för utmanare. 
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Araujo (2007:222) talar om att marknaden destabiliseras för att gå genom en ny fas av 

kvalifikation, med nya sammansättningar av verktyg hos aktörerna. Då nya verktyg 

finns tillgängliga menar Callon och Muniesa (2005) att aktörer har möjligheten att 

synliggöra asymmetrier av makt. Som exempel tar de upp medborgarorganisationernas 

större roll som påverkare och tillgängligheten av information (Callon & Muniesa 

2005:1239). Geiger et al (2012:143) konkluderar att det verkar finnas en bred skara av 

sätt att forma marknaden med materiella ting och verktyg som stärker eller försvagar 

asymmetrierna i marknaden. 

2.6. Referensram 

Litteraturgenomgången har överblickat vad konceptet praktik innebär inom 

marknadsföringsdisciplinen idag och argumenterat varför marknadspraktik är 

intressant då man försöker uppfatta hur företag kan forma marknader i önskad 

riktning. Teorin innefattar tre typer av marknadspraktik: utbytes-, normerings- och 

avbildningspraktik. Det har konstaterats att dessa formas gemensamt av alla 

engagerade aktörer på marknaden. 

På basis av litteraturgenomgången har en referensram sammanställts som kommer att 

användas i den empiriska delen av den här avhandlingen. Referensramen presenteras 

av Figur 4. Det är meningen att undersöka ett företag som vill forma sin marknad mer 

hållbar. Referensramens övre cirkel representerar företaget; företaget har en idé 

(hållbar affärsverksamhet) och en affärsmodell. I enlighet med teorin representerar 

ovalerna praktikerna – de samlade aktiviteterna – på marknaden. Den blåa ovalen 

bakom antyder att praktikerna antas samspela och forma en helhet av 

marknadspraktik. Pilarna med förklaringar är de sätt på vilka företag kan påverka 

marknadspraktik. Å ena sidan tittar man på hur utbyten skapas genom att etablera en 

handelsvara, flytta den till marknaden, och komma till ett slutresultat. Å andra sidan 

tittar man på hur normer och avbildning påverkas för att forma aktörers beteende på 

marknaden. Det har refererats till en teori som omfattar inkorporering, reformering 

och representation. Dessa är således i fokus i den empiriska delen av studien. 

Därutöver har litteraturgenomgången funnit att tillgången till så kallade verktyg har en 

inverkan på hur ett företag lyckas påverka marknadspraktik. 
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Figur 4 Referensram 
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3 METODDISKUSSION 

I det här kapitlet kommer den empiriska undersökningens metod att diskuteras och 

kritiskt evalueras. Jag motiverar den metod jag valt och beskriver dataurvalsprocessen. 

Metodvalet har gjorts för att möjligast väl stöda studiens syfte; att undersöka hur 

företag formar sin marknad mer hållbar. Därefter följer en diskussion om hur 

datainsamlingen gjorts samt en förklaring av dataanalysen. Jag granskar studiens 

kvalitet på basis av litteratur och egna reflektioner. 

3.1. Vetenskapsfilosofi och ansats 

Inom de sociala vetenskaperna finns två dominerande vetenskapsfilosofier: positivism 

och konstruktivism. Den konstruktivistiska filosofin ser att uppfattningen av verklighet 

är bunden till kontext, och att kunskap då kan vara subjektivt och relativt; kunskap är 

olika i olika tider och platser (Patton 2002:100). Marknader-som-praktik synsättet 

innebär att man förstår marknader som i högsta grad komplexa och kontextbundna 

(Araujo 2007; Kjellberg & Helgesson 2006). Litteraturgenomgången konkretiserar 

uppfattningen om att de olika dimensionerna av en marknad hänger ihop och påverkar 

varandra och kan därmed inte separeras. Den här forskningen lutar alltså på en 

konstruktivistisk vetenskapsfilosofi (Patton 2002). 

Den konstruktivistiska ståndpunkten innebär att man ser att människor inskriver 

mening åt verkligheten och deltar i konstruktionen av det som blir ”verklighet” (Patton 

2002). Då marknader är socialt konstruerade utav nätverk, sociala sammanhang, 

kultur samt teorier om världen kan en objektivt existerande marknad inte antas given. 

Därför har subjektiv kontext som karaktärsdrag förstärkts i diskussionen om hur 

marknader bör uppfattas (Araujo 2007; Mason & Spring 2011; Kjellberg & Helgesson 

2006). Som precisering av det här kan man säga att alla har en unik uppfattning av vad 

verkligheten är och att jag som forskare kommer att vilja försöka fånga denna mångfald 

(Guba & Lincoln 1989). Jag är också medveten om att min egen subjektiva syn på 

frågeställningen har en viss inverkan på hur studien blir (till exempel vilka fenomen jag 

fastnar för) vilket också kan ses som en aspekt som berikar studien (Gummesson 

2000:73-91). (Patton 2002) 

Den här studiens ansats är att komplettera existerande teorier genom att studera dem i 

ett nytt sammanhang, studien följer alltså ett deduktivt resonemang. Genom att vinkla 

de existerande teorierna om formande av marknader, marknadspraktik samt hållbarhet 
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mot den empiriska undersökningens data kan intressanta ämnesområden inom ramen 

för studiens syfte upptäckas. Studien testar existerande teori i kontexten hållbara 

marknader och försöker hitta kunskap inom området som kan utveckla teorin 

(Eisenhardt 1989). 

Studien har även induktiva drag eftersom den också intresserar sig för dynamiken 

mellan marknadspraktikerna – i den frågan måste resultaten uppenbara sig under 

analysprocessen i data eftersom teori inom området är knappt. På så sätt kan studien 

även bygga teori av empirin. 

Det är naturligt att den vetenskapliga ansatsen står i stark relation till forskarens egen 

världsbild (Hudson & Ozanne 1988; Gummesson 2000), och den uppfattning som 

skapas genom den teoretiska referensramen. Denna vetenskapliga ansats vägleder mig 

och fungerar som ramverk för utvecklandet av studiens metod (Patton 2002:66). 

3.2. Val av metod 

Jag har valt en kvalitativ metod för den här studien av tre primära orsaker. För det 

första berör kvalitativ data ”på riktigt förekommande, vanliga händelser i riktiga 

situationer” (Miles & Huberman 1994:10). Kvalitativ data visar alltså fenomen i sin 

naturliga kontext, inte bara på förhand definierade plock. Det här är en av de viktigaste 

fördelarna då man studerar ett kontextspecifikt fenomen och försöker beskriva det 

(Miles & Huberman 1994). Studiens fokus är högst kontextuellt vilket tyder på att en 

kvalitativ studie som tar vara på riktiga situationer lämpar sig för ändamålet. 

För det andra möjliggör kvalitativa studier en holistisk granskning av fenomen (Patton 

2002:228). Att man ser kunskap som kontextbundet brukar hänföras till ett holistiskt 

sätt att tänka på omvärlden; vilket antyder att helheten av ett fenomen är större än alla 

dess delar tillsammans, och man inte kan reducera fenomen till en liten del av helheten 

(Patton 2002:59). Kvalitativ data är rik och kan förklara fenomen på djupet (Miles & 

Huberman 1994). Typiska egenskaper hos kvalitativa studier är bland annat följande: 

beskrivande, flexibel, spekulativ, subjektiv och politisk (Hudson & Ozanne 1988; 

Silverman 2006). På basis av beskrivningen lämpar sig den typen av undersökning för 

studiens målsättningar. Då jag i min undersökning försöker uppfatta en aktörs försök 

att påverka marknadens utformning kommer jag att vara tvungen att ta i beaktande 

många aktörers subjektiva syn på vad som görs. Det här gör data komplext och jag 

måste kunna förstå de olika aktörernas kontext för att förstå det som händer. Det här 
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kommer också att kräva mycket självreflektion av mig som forskare (Miles & 

Huberman 1994:10). 

För det tredje har kvalitativa studier fördelar för undersökande av nya fenomen som 

inte studerats mycket (Miles & Huberman 1994; Yin 2003). För den här studiens 

målsättningar torde en kvalitativ undersökning passa bäst. 

3.2.1. Fallstudiens karaktär 

Det viktigaste steget vid val av kvalitativ metod är identifierandet av 

forskningsfrågornas typ (Yin 2003). Yin (2003) menar att för studier med beskrivande 

”vad” och ”hur”-frågor av den typen som den här studien fokuserar kan fallstudier, 

enkäter eller experiment lämpa sig. Eftersom den här studien vill förstå ett fenomen på 

djupet och i sin naturliga kontext passar fallstudie som metod bättre för ändamålet än 

enkäter eller experiment (Dubois & Gadde 2002:554; Scholz & Tietje 2002). 

Enligt Eisenhardt (1989) passar fallstudier som metod för studier som skapar ny teori. 

Det har konstaterats att studien tar en deduktiv ansats, men att den också har induktiva 

drag i och med att vissa delar av undersökningens område inte täcks av existerande 

teori. Genom att jag väljer fallstudie som metod för min studie har jag också en bra 

utgångspunkt för att bygga ny teori från empirin. 

Fallstudiers både för- och nackdelar är att de ämnar ta fasta på en komplex 

konstruktion av mindre delar, grupper, händelser samt länkar och förhållanden mellan 

dessa. Då man identifierat att fallet har många dimensioner bör man vara medveten om 

att gränsen mellan fallet och dess omgivning inte alltid kan anses klar (Yin 2003). 

Gummesson (2000) poängterar att en fördel med kvalitativa studier är att forskaren 

inte behöver inskränka sig till förutbestämda hypoteser, men nackdelen är att 

fallstudier ofta innefattar fler intressanta aspekter än det finns utrymme för – även 

utanför det definierade fallet (Stake 2000). Jag bör vara noga med att hålla analysenhet 

och datainsamlingsenhet avskilt så att analysenheten inte ändras under 

datainsamlingens gång (Yin 2003). Exempelvis finns risken att en person i en 

organisation (datainsamlingsenhet) har en viss uppfattning om organisationen 

(analysenheten) som sedan ändrar på vad jag som forskare egentligen avsåg vara 

analysenhet – det här undviker jag genom att vara medveten om problematiken och 

med ett klart identifierat fall. Urvalsstrategin motiveras i nästa stycke där det också 

preciseras hur studiens fall definieras. 
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3.3. Urval 

Urvalsstrategin är en central del av undersökningen (Eisenhardt 1989) och då 

samplingen gjorts meningsfullt stöder den datainsamlingen, analysen och tolkningen 

(Nachmias & Nachmias 1992).  

I den här studien gör jag ett medvetet urval som passar bra ihop med den teoretiska 

problematiken och är informationsrikt. Många teoretiska fenomen är svåra att greppa 

och man ska undvika ett ogenomtänkt urval som försvårar analysen (Silverman 2006; 

Eisenhardt 1989). Medan ett omedvetet urval bygger på statistisk sannolikhet med 

vilket generaliserbara resultat söks, eftersträvar ett medvetet urval att finna 

informationsrika fall (Patton 2002). Eftersom jag vill hitta ny kunskap om ett teoretiskt 

problem väljer jag sampel på basis av teorin; jag väljer ett sampel som kan tänkas ge 

djupare insyn i det fenomen studien är intresserad av på ett transparent sätt 

(Eisenhardt 1989). 

Yin (2003) gör skillnad mellan fyra olika typer av fallstudier som illustreras av Figur 5. 

För att hålla reda på vad som är analysenhet och vad som utgör mindre delar av fallet 

är det viktigt att definiera vilken typ av fallstudie som görs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Typer av fallstudier 

Källa: (Yin 2003:40). 
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Jag studerar ett teoretiskt problem och använder fallet för att empiriskt skapa 

förståelse för det. För den här studien tillämpas fallstudiedesignen i kvadraten uppe till 

vänster i Figur 5. Den här typen av fall undersöker ett fall och är holistisk, det vill säga 

utgörs fallet av en helhet som inte är indelad i mindre enheter. I följande paragrafer 

motiveras detta val. 

En fallstudie med flera fall kan anses ha bättre möjlighet att förklara ett fenomen, men 

Dubois och Gadde (2002) argumenterar också att ett ökat antal fall också kan leda till 

nackdelar; medan flera fall kan bidra med bredd finns det en risk att man mister djup 

(Dubois & Gadde 2002). Patton (2002:244) understryker att det inte finns några 

”regler” för hur många fall en kvalitativ fallstudie bör innefatta, utan sampelstorleken 

beror alltid på studiens syfte och forskningsfrågorna. Inom ramen för den här studiens 

syfte bedömer jag att det är mer meningsfullt att studera ett företag i dess kontext på 

djupet, än att ta in flera företag i flera olika omgivningar. 

Att välja en design för studien med ett fall passar bra då fallet utgör ett extremt eller 

unikt fall (Yin 2003:40-41; Patton 2002:243). Fallet som valts till den här studien 

representerar uttryckligen ett sådant fall. Det finns alltså inte många företag som kunde 

fungera som fall för den här studien. Studier med flera fall blir intressanta först då det 

finns material att jämföra (Yin 2003). 

Den här studiens design är i Yins (2003) ordalag holistisk, det vill säga fallet utgör en 

enda analysenhet. En holistisk studie är att föredra då inga logiska mindre 

analysenheter kan identifieras eller om den teoretiska referensramen i sig är holistisk 

(Yin 2003:45). Båda dessa kriterier fylls i den här studien (Reckwitz 2002:250; Patton 

2002:228). Teorin som presenterats i kapitel 2 understryker att det fenomen som 

studeras är ett komplext nätverk av delar som påverkar varandra, vilket är 

kännetecknande för det holistiska perspektivet (Patton 2002:41). Då en holistisk design 

för studien väljs löper man risken för att analysen fastnar på en abstrakt nivå (Yin 

2003). Det undviker jag effektivt i den här studien eftersom litteraturgenomgången 

uttryckligen gäller hur praktiska aktiviteter formar helheten. 

Som fallföretag väljs UPM; ännu mer specifikt UPM Biofuels, alltså UPM:s 

biobränsleverksamhet (som kommer att benämnas UPM genom hela studien). Fallet 

UPM utgör ett extremt case-urval (Patton 2002:243-244; Yin 2003). UPM är ett 

företag som integrerat de två aspekter som står i centrum av den här studien i sin 

strategi: 1) Strategin går ut på att man vill vara ledare av innovation inom sitt område, 
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och 2) att man strävar efter att denna innovation baserar sig på hållbara lösningar 

(UPM 2012; Mannonen, intervju 6.8.2013). Det betyder att jag kan använda företaget 

som fall för att belysa det presenterade teoretiska fenomenet. 

Fallet är en analysenhet, men undersökningen görs med en grund med många 

dataenheter. Samplingsstrategin är i högsta grad kritiskt urval och snöbollsurval 

(Patton 2002:243-244), vilket innebär att jag har försökt hitta informanter som kan 

tillföra möjligast mycket information. Inom ramen för den empiriska undersökningen 

är studien intresserad hur UPM formar marknaden mer hållbar. Informanterna har 

alltså valts så att de har en koppling till UPM:s verksamhet. Genom att vända mig till 

olika källor som fungerar i varierande kontexter kan jag öka diversiteten och graden av 

förståelse för fenomenet (Silverman 2006:396). Jag har inte velat tala enbart med 

UPM. Jag har velat ha fler informanter utifrån för att kunna ta fasta på olika 

uppfattningar om hur UPM formar sin marknad, vilket också Eisenhardt (1989) har 

framställt som en användbar strategi för fallstudier vars målsättning är att förstå 

fenomen på djupet. Att beakta olika subjektiva uppfattningar i datainsamlingen är en 

viktig aspekt med tanke på den vetenskapsfilosofi studien baserar sig på. 

Snöbollsurval innebär att alla informanter inte definierats på förhand. Genom 

dokument som jag gått igenom inom ramen för studien och från de samtal som jag fört 

med informanter har jag hittat nya intressanta personer att tala med. Småningom 

under studiens gång fastställs förståelsen för vilka aktörer som kan göra en 

kontribution till undersökningen. På det här sättet kommer också antalet informanter 

att definieras; då jag märker att studiens syfte uppfylls finns det inte anledning att hitta 

fler informanter (Patton 2002:230). Med den här urvalsstrategin – en kombination av 

kritiskt urval och snöbollsurval – uppfylles Eisenhardts (1989) rekommendation att 

välja sådana informanter som visar det undersökta fenomenet så transparent som 

möjligt. 

3.3.1. Bakgrundsinformation om fallföretaget UPM 

UPM är ett finskt aktiebolag med en omsättning på 10,4 miljarder euro (2012). 22 000 

människor jobbar för företaget i 17 olika länder (UPM 2012). Det handlar alltså om ett 

av världens ledande skogsbolag. 

UPM som enskilt företag har funnits sedan 1996, men har en lång historia i den finska 

skogsindustrin. Koncernens första träsliperier, pappersfabriker och sågar startades för 



 

 

35 

över 140 år sedan (UPM 2013f). Idag identifierar UPM åtta affärsverksamhetsområden 

varav papper i Europa, faner, skogen och sågverk sägs vara ”mogen affärsverksamhet” 

och där energi, biobränslen, pappermassa, papper i Asien och självhäftande material 

(finska: tarrat) sägs vara ”tillväxtaffärsverksamhet” (UPM 2012). 

Efterfrågan på papper i västvärlden har börjat minska, vilket ledde företaget till att byta 

strategiskt fokus år 2008; Biofore strategin introducerades. Då formulerades visionen 

så här: ”Som föregångare i den nya skogsindustrin leder UPM integrationen av bio- och 

skogsindustrierna mot en ny, hållbar och innovationsdriven framtid” (UPM 2009:8). 

Den nya strategin har inneburit att man medvetet satsat mer på 

tillväxtaffärsverksamheten och kört ner på de mogna affärsverksamheterna. Sedan 

2007 har de senare minskat med 11 procent mätt i omsättningens värde, men 

pappersverksamheten utgör ännu 67 procent av omsättningen (UPM 2013k). 

Målsättningen är att tillväxtaffärsverksamheterna i slutet av decenniet ska utgöra över 

hälften av omsättningen (UPM 2012:4-5). 

Idag utgör tillväxtaffärsverksamheterna 22 procent av omsättningen, varav noll procent 

kommer från biobränslen (UPM 2013k). UPM håller på att bygga världens första 

anläggning som producerar träbaserat förnybart bränsle för kommersiellt bruk i 

Villmanstrand. Produktionen väntas starta sommaren 2014 och ska producera årligen 

ungefär 100 000 ton bränsle till trafiken. Allmänheten har också informerats om en 

möjlig investering i Strasbourg i Frankrike. (UPM 2012) 

Det här gör UPM:s biobränsleverksamhet intressant. UPM ser att biobränslen är en 

hållbar innovation. De måste verkligen satsa på den nya verksamheten för att lyckas 

forma bränslemarknaden mer hållbar. 

3.3.2. Informanternas kontext 

Informanterna representerar många olika organisationer. Snöbollsurvalet har lett till 

att alla informanter inte personligen har lika mycket att göra med UPM:s anställda, 

men alla arbetar med frågor som är viktiga för utformningen av marknaden. Därför är 

det viktigt att försöka förstå informanternas kontext i vilken de skapat sin uppfattning 

om UPM. I Tabell 1 ges en överblick av de utvalda informanternas kontext. 
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Tabell 1 Informanternas kontext 

Namn Position Länken till UPM 

Sari Mannonen Direktör: Affärsrelationer & 
marknadsföring på UPM 
Biofuels 

 

Jouni Valtanen Chef för Ny affärsverksamhet: 
Produkter och Innovationer på 
Skogsindustri rf 

UPM är medlem av intressebevakningsorganisationen. 

Tage 
Fredriksson 

Branschchef med ansvar för 
träbränslefrågor och 
biobränslefrågor på Bioenergia 
ry 

UPM är medlem av intressebevakningsorganisationen. 

Helena Vänskä Verkställande direktör på 
Oljebranschens 
centralförbund 

UPM är inte medlem av intressebevakningsorganisationen, men 
deltar både formellt och informellt i organisationens verksamhet, 
t.ex. gällande standardisering. 

Saara 
Jääskeläinen 

Trafikråd på Trafik- och 
kommunikationsministeriet 

Tjänsteman, lagförberedare. Ordnar intressentseminarier gällande 
lagändringar och sitter i samma arbetsgrupper som branschens 
intressenter. 

Jukka Saarinen Överingenjör för 
Energiavdelningen på Arbets- 
och näringsministeriet (TEM) 

Tjänsteman, lagförberedare. En av nyckelpersonerna gällande 
biobränslelagstiftningen i Finland. 

Timo 
Huhtisaari 

Hållbarhets- och 
biobränsleexpert på North 
European Oil Trade 

NEOT är ett inköpsbolag som handlar med olika typer av bränslen. 
Huhtisaari själv ansvarar för anskaffning av nya råvaror, 
uppfyllandet av biomandatet, utveckling av standarder, 
intressebevakning samt projekt. 

Tiina Vehmala-
Viksten 

Utvecklingschef för 
”trafikenergi” i Abc-kedjans 
koncernledning 

S-gruppen är en av de största distributörerna av trafikbränslen i 
Finland som känner till distributionsverksamheten i Finland och 
har flera produkter som anses mer hållbara än traditionella 
bränslen. 

Jochim Donner Verkställande direktör på 
Motiva 

Motiva verkställer Finlands politiska målsättningar; genom att 
samla ihop relevanta aktörer inom en marknad för att tillsammans 
göra en förändring på marknaden. Arbetet kretsar mest kring 
avbildningspraktik. 

 

Även om UPM ända från början varit positivt inställd till att undersökningen görs om 

deras biobränsleprojekt har jag stött på problem på grund av att kontexten är en helt ny 

affärsverksamhet. I samplet hade jag velat inkludera en till person från UPM för att det 

ändå är deras verksamhet som är i fokus och på det sättet hade jag kunnat validera det 

den första informanten sagt. Det här var dock inte möjligt från UPM:s sida eftersom det 

ansågs att informanten redan hade gett all den information företaget kan berätta 

allmänt i det här skedet; många saker som gäller formandet av marknaden kan ses som 

affärshemligheter särskilt i en kontext där en helt ny produkt håller på att lanseras. Min 

slutsats från diskussionerna är att faktumet att den andra informanten sade att han 

inte har något att tillägga betyder att han håller med om vad den första informanten 

hade berättat (Snellman, e-postmeddelande 26.9.2013). 
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3.4. Datainsamling 

Enligt Yin (2003) ökar en fallstudies kvalitet om flera datainsamlingsmetoder används. 

För att hitta möjligast mångsidig data och för att kunna pejla data från olika källor har 

jag i studiens datainsamling inkluderat intervjuer, dokument samt deltagande i ett 

branschseminarium. 

Intervjuerna gjordes semistrukturerat, alltså med hjälp av en intervjuguide som leder 

diskussionen med informanten, men tillåter flexibilitet (Patton 2002; Silverman 2006). 

Det här innebär att kvaliteten på insamlat data beror i hög grad på intervjuarens 

kompetens – dels att förbereda intervjuerna, dels att inse vilka tilläggsfrågor som är 

viktiga (Patton 2002). Av den här orsaken planerades intervjuerna väl, vilket beskrivs i 

stycke 3.4.1. om intervjuguidens utformning. 

Fördelarna med intervjuer som datainsamlingsmetod är flera. En välplanerad 

intervjuguide leder till att frågorna är riktade direkt på fallets huvudsakliga fokus. 

Informanterna har också möjlighet att ge svar på hur de anser att saker hänger ihop 

(Yin 2003), jämfört med observationer där kopplandet blir helt på forskarens ansvar. 

Patton (2002) understryker också att intervjuer är metoden som möjliggör förståelse 

för informanternas personliga perspektiv. 

Semistrukturerade intervjuer har också sina risker. Om man förbiser risken för svagt 

formulerade frågor kan informanternas svar vara missvisande av en eller annan orsak 

(Yin 2003). I den här studien upplevde jag som intervjuare att informanternas svar 

ibland var selektiva, men drog slutsatsen att det också kan ses som ett uttryck för hur 

just den informanten väljer att avbilda sin omgivning – alltså ett resultat gällande 

avbildningspraktik. Ibland upplevdes också att svaren var selektiva eftersom alla 

känner alla inom branschen och tänker på vad kollegerna tycker om de svar som givits. 

Ändå bad ingen om att få vara anonym. Ett antal informanter bad om att få se vad som 

skrivits om dem innan inlämning, men de har inte tillåtits ändra på resonemanget. 

Alla intervjuer gjordes vid personliga möten. Intervjuernas längd varierade från 35 

minuter till 1 timme 34 minuter. Informanterna hade fått informationen om det 

studerade ämnet; alltså att det handlar om UPM:s affärsverksamhet inom biobränslen 

och att intresset ligger på så kallad marknadspraktik. Alla informanter hade alltså 

möjligheten att kolla upp vad marknadspraktik betyder på ett teoretiskt plan innan 

mötet. Alla eventuella frågor om vad syftet med studien är besvarades också ärligt 

(Patton 2002), men man ville inte begränsa informanternas ramar för diskussionen för 
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mycket på förhand. Efter nio intervjuer kunde jag märka att informanterna talar 

huvudsakligen om samma saker, det vill säga datainsamlingen var mättad och inga fler 

intervjuer krävdes (Patton 2002).  

Alla intervjuer utom en bandades. De intervjuer som bandades tillät full fokus på 

kontexten som diskuterades och på vilken nästa relevanta fråga kunde vara – enbart 

nyckelteman och tankar antecknades (Patton 2002:380). Under den intervjun som inte 

bandades (Mannonen, intervju 6.8.2013) gjordes noggrannare anteckningar. Efter 

intervjun skrev jag genast ner allt jag kom ihåg (Patton 2002:383). Informanten hade 

bett om att få se texten på förhand och hade ännu möjligheten att kommentera det jag 

uppfattat att hon sagt, vilket också betyder att risken för missförstånd från min sida 

inte finns trots att intervjun inte bandades (Yin 2003).  

För att höja kvaliteten på fallstudien har triangulering av datakällor utförts (Yin 

2003:97). Dokument från sekundärkällor har ingått i datainsamlingen. Det handlar 

om webbsidor, rapporter och nyhetsartiklar. Fördelen med att inkludera dessa källor 

också är att de inte är relaterade till fallstudien ursprungligen och därför kan ses som 

mer opartisk information gällande fallet (Yin 2003). Samma fördel gäller 

branschseminariet som jag besökte 10 oktober 2013 (Transeco-päätösseminaari 2013). 

Patton (2002:285-286) kallar den här typen av datainsamling ”oplanerad interaktion” 

vilket ger möjligheten att vara öppen för nya typer av insikter man får då man tittar och 

lyssnar på en oplanerad situation. 

3.4.1. Intervjuguiderna 

Genom att bygga en intervjuguide som grund för de semistrukturerade intervjuerna 

avgjorde jag hur det är bäst att använda tiden för intervjun (Patton 2002:343). 

Intervjuguiderna har formulerats på basis av teorin och grunden för dem alla har varit 

den samma. Därutöver har intervjuguiden skräddarsytts för respektive informant för 

att ta i beaktande på vilket område informantens expertis gällande 

marknadspraktikerna ligger. (Patton 2002) 

Frågorna i intervjuguiden har konstruerats så att de ska vara öppna och neutrala 

(Patton 2002:353,365). Det har funnits bakgrundsfrågor om informantens 

organisation och om informantens roll (Patton 2002). Informanterna har också betts 

presentera sin egen syn på hur biobränslemarknaden har utvecklats och hur de tror att 

den fortsatta utvecklingen kunde se ut. På det här sättet har jag kunnat värma upp 
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diskussionen väl och samtidigt skapa mig själv en precis bild av hurdana frågor 

informanten kan svara på samt möjligtvis hurdana frågor utanför intervjuguiden kunde 

vara intressanta (Dundon & Ryan 2010). 

Jag har velat få reda på hur UPM påverkar marknadspraktikerna, hur de agerar på 

marknaden för att göra den mer hållbar, och frågat om exempel från utbytes-, 

normerings- och avbildningspraktikerna. De tre stegen gällande formande av utbyten 

samt inkorporering, reformering och representation har uttryckligen bakats in i 

kunskapsfrågor, åsikts- och värderingsfrågor samt erfarenhetsfrågor (Patton 2002). 

På det här sättet har informanterna genomgående diskuterat frågor som är relevanta 

för den här studien. Intervjuguiden för UPM-intervjun och en allmän version av 

intervjuguiden för övriga informanter finns i Bilaga 1 vilka också förtydligar de enskilda 

frågornas koppling till den teoretiska referensramen. 

3.5. Analys av data 

Analysen av data har varit grundlig och jag har följt riktlinjerna för högklassig analys 

som presenteras i litteraturen. 

Alla intervjuer har transkriberats. Efter transkriberingen har jag läst igenom texten och 

gjort kommentarer med mina egna intryck av det som informanten sagt. I slutet har jag 

skrivit upp för mig själv vilka frågor som väckts och vad det är för information som jag 

ännu saknar. På det här sättet har jag kunnat bygga min kunskap efter varje intervju 

(Patton 2002:384). Analysen har alltså börjat redan under intervjuperiodens gång 

(Silverman 2006). 

För att analysera data strukturerat har svaren kategoriserats deduktivt enligt den 

presenterade teoretiska referensramen (se stycke 2.6.). Analysprocessen fortsatte med 

att identifiera vilka teman som verkade stiga upp ur de olika kategorierna – det här 

brukar kallas för abstraktion. De här har namngetts och syns i resultatkapitlet i 

sammanfattningstabellernas mellanrubriker. Efter dessa moment följer jämförande 

analys där data ställs mot varandra för att hitta skillnader. Det här har gjorts även 

medan datainsamlingen pågått för att utveckla den fortsatta datainsamlingen. 

Dimensionalisering innebär att skapa förståelse för kategoriernas egenskaper, dels vad 

som gör dem lika, dels vad som gör dem olika. Integration betydde att prioritera 

uttalandena för att verkligen förstå vilka fenomen som verkar ha den största effekten på 

hur marknaden formas mer hållbar. Iteration, att regelbundet gå tillbaka till de olika 
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faserna har varit en viktig del av hela undersökningen. Det har varit naturligt att hela 

tiden gå tillbaka till syftet och litteraturen för att omevaluera exempelvis 

dimensionaliseringen och integrationen. Utgående från den här analysprocessen kunde 

mönster för hur påverkningssätten hänger ihop urskiljas. Den här typen av 

analysprocess har alltså möjliggjort att se dynamiken mellan marknadspraktikerna. 

(Spiggle 1994) 

Resultatet av fallstudien har jag därmed nått genom att titta på detaljnivå på de teman 

som urskiljer sig i datat. Däremot tas resultatet från undersökningen ännu tillbaka till 

en högre nivå då analysen övergår till att diskutera vad det här resultatet kan betyda för 

formande av marknader mer hållbara i allmänhet. 

3.6. Studiens kvalitet 

Då studiens kvalitet granskas bör man se helheten och dess delar. Den här studiens 

helhetskvalitet kan anses hög: problemet är aktuellt och relevant för företag, den 

presenterade litteraturen likaså. En sammanfattande referensram med vilken det är 

möjligt att göra en meningsfull deduktiv kvalitativ studie har skapats. I det här kapitlet 

har metoden motiverats och den lämpar sig för forskningsproblemet. Dataanalysen är 

explicit beskriven och illustreras senare med tabeller. Studiens syfte besvaras och 

användbarheten av resultaten samt alternativa forskningsproblem diskuteras vidare i 

de nedanstående kapitlen. (Wallendorf & Belk 1989) 

Förutom helheten är det av betydelse att diskutera ett antal aspekter som beskriver 

studiens kvalitet. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, verifierbarhet och 

integritet (Wallendorf & Belk 1989). 

Trovärdigheten av den här studien kan anses hög. På det stora hela sägs att kvalitativa 

studiers trovärdighet beror på forskarens kompetens och noggrannhet (Patton 2002). I 

en kvalitativ studie ökar reliabiliteten genom att forskaren är kapabel att visa att 

teorierna som presenteras verkligen hänger ihop med den värld informanterna 

uppfattar och att man faktiskt kan analysera fenomenen med teorierna som verktyg 

(Yin 2003:37-38). I den här studien har det här gjorts bland annat genom att ge 

möjligast mycket beskrivningar av metoden och citat för läsaren att evaluera 

(Silverman 2006: 283-284). 
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Citaten däremot är översatta (med undantag för Tage Fredrikssons och Jochim 

Donners intervjuer) vilket alltid innebär en viss snedvridning i nyanser. Inom ramen 

för den här studien kan man notera att forskaren har studerat språk och översättning 

till svenska, så kvaliteten på översättningarna borde vara relativt hög. 

Genom hela forskningsprocessen har triangulering haft stor betydelse för forskningen, 

vilket anses öka studiens kvalitet avsevärt. Ämnet, syftet och texten har triangulerats 

med andra forskare med insyn i litteraturen. Triangulering har också varit en del av 

datainsamlingsprocessen; metodkapitlet har beskrivit trianguleringen av metoder och 

informanter som kommer från olika organisationer som fungerar i analysenhetens 

(UPM) omgivning. Dessutom är det en styrka att datainsamlingsprocessen varat i över 

två månader, en längre iterationstid betyder att onödiga tankefel kan undvikas. 

(Wallendorf & Belk 1989) 

Överförbarhet brukar användas som kvalitetsmått för kvalitativa studier framom 

extern validitet. Validitet handlar om hur ”sanna” resultaten anses vara (Silverman 

2006:289,291), det vill säga till vilken grad resultaten är generaliserbara i hela 

populationen i en positivistisk studie. En kvalitativ studie representerar inte ett 

stickprov vars resultat ska generaliseras, utan istället är målsättningen att kunna 

använda resultaten till att förbättra eller expandera teorierna för framtida 

forskningsändamål och till att överföra lärdomar till andra fall (Yin 2003:37). Studiens 

resultat diskuteras uttryckligen ur den här synvinkeln. 

Överförbarheten har mera att göra med hur lätt det är att använda studiens resultat i en 

annan kontext. Möjligheten att överföra studiens resultat har förstärkts genom att ge 

utförliga beskrivningar på fallföretaget och informanternas kontext. Då är det lättare 

för någon som vill föra över resultaten till en annan kontext att uppfatta vilka hinder 

som möjligen finns. (Wallendorf & Belk 1989) 

Med pålitlighet menas att en annan forskare som följer exakt samma metoder borde 

komma till samma slutsatser. Pålitligheten av den här studien kan anses vara hög, 

eftersom metoderna och resultaten är väldokumenterade; inte bara transkriberingarna 

har sparats, utan även egna reflektioner kring intervjuerna. Dessutom har hela 

forskningsprocessens anteckningar sparats i samma block, där man kan följa med hur 

resonemanget utvecklats sedan början av 2013.  Det här ökar också verifierbarheten, 

som handlar om att alla steg i processen ska kunna bevisas. (Wallendorf & Belk 1989) 
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Integritetsbegreppet syftar på riktigheten av de svar som informanterna ger 

(Wallendorf & Belk 1989). Det har diskuterats att informanterna ibland verkade ge 

kontroversiella svar på grund av sin position och på grund av att kontexten är en helt 

ny affärsverksamhet där många affärshemligheter ännu finns. Det har genomgående 

understrukits att studiens syfte inte är att gräva i affärshemligheter och att personliga 

erfarenheter och exempel på verksamheten är viktigare än att ge en uttömmande, 

perfekt bild av hur den nya affärsmodellen fungerar. Genom att använda sådan här typ 

av god intervjuteknik har kvaliteten på svaren kunnat höjas då informanterna känner 

sig bättre till mods med intervjusituationen (Wallendorf & Belk 1989). Intervjuerna har 

alltså alltid utgått från frivillighet och informanterna har varit medvetna om för vilket 

ändamål informationen insamlas (Patton:405-407). 

Studien har eventuellt några brister läsaren borde vara medveten om innan resultaten 

presenteras. En sak att hålla i minne är att kvalitativa studier ofta finner mera 

intressanta aspekter än det finns utrymme för i resultatdiskussionen. Särskilt i den här 

studiens teoretiska kontext där allt hänger ihop kan konstateras att allt som kunde 

tänkas vara intressant inte kan inkluderas – välinformerade val har gjorts. Det finns en 

annan risk med den empiriska kontexten: faktumet att forskaren inte har tidigare 

erfarenhet av den specifika branschen eller någon annan lika teknisk bransch. Det 

betyder att det kan hända att någon aspekt inte fått tillräcklig tyngd på grund av det 

här. Det är ändå värt att poängtera att grundligt förarbete gällande den empiriska 

kontexten har gjorts för att undvika den här typen av problem. 

UPM är ett företag som fungerar internationellt, och bränslemarknaden i Finland kan 

anses vara väldigt liten jämfört med övriga världens bränslekonsumtion. Inom ramen 

för den här undersökningen har det ändå inte varit möjligt att inkludera informanter 

utomlands, till exempel från Bryssel. Det här gör att undersökningsresultaten 

antagligen ger mer tyngd åt det som sker inom Finland, medan UPM själv som 

multinationellt företag säkert har ett globalt tankesätt. Många av informanterna 

fungerar ändå i en internationell kontext, så en del av problemet har varit möjligt att 

tacklas. Dessutom börjar UPM sin biodieselverksamhet i Finland, så på kortare sikt är 

Finland säkert i fokus för UPM också. 
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4 RESULTAT 

Det här kapitlet presenterar den empiriska studiens resultat. Med intervjuer, 

sekundärdata samt ett besök på ett branschseminarium har man samlat in data som i 

det här stycket presenteras grundligt. Resultatkapitlets målsättning är att visa hur UPM 

formar marknadspraktikerna mer hållbara; utbytes-, normerings- och 

avbildningspraktik behandlas i skilda stycken. Mot slutet av kapitlet sammanfattas 

resultaten genom att titta på dem genom referensramen som presenterats i kapitel 2 

Den här diskussionen avslutas genom att dra slutsatser om dynamiken mellan 

marknadspraktikerna i fallets kontext. I analyskapitlet (kapitel 5) går diskussionen in 

på vad fallstudiens resultat betyder för formande av marknader mer hållbara i 

allmänhet. 

I resultatet uppkommer många termer som kan anses vara fackuttryck som en läsare 

som inte är bekant med biobränslen från förut har möjligen svårt att greppa. Därför har 

i bilagorna inkluderats en ordlista samt en kort beskrivning av de relevanta lagarna 

(Bilaga 2). 

4.1. Utbytespraktik 

Resultatet gällande utbytespraktik har kategoriserats på basis av teorin. Först 

presenteras hur UPM har skapat en ’hållbar’ handelsvara med hjälp av kvalifikation, 

senare i stycket presenteras hur UPM flyttar varan till marknadsplatsen. Själva 

utbytesresultatet – tredje dimensionen av utbytespraktik – diskuteras inte i den här 

undersökningen eftersom produkten inte finns på marknaden i kommersiell skala 

ännu. 

4.1.1. Skapande av handelsvaran 

Enligt Mannonen (intervju 6.8.2013) är företagsansvar utgångspunkten för all 

verksamhet i UPM. I företaget innefattar det socialt ansvar, miljöansvar och 

ekonomiskt ansvar, men gällande biobränslen är det så att man lätt talar främst om 

miljöansvar och ekologisk hållbarhet (Mannonen, intervju 6.8.2013). 

Utvecklingen av UPM:s Bioverno-bränsle började i samband med en stor 

strategiuppdatering i företaget (Mannonen, intervju 6.8.2013). I skapandet av en 

produkt utgick man från råvaran man hade från förut. 
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Vi tänkte: Vad har vi? Vi har mycket rester: tallolja som då såldes åt destillationsindustrin och 
brändes till energi. Vi såg business caset redan då, och vi bestämde oss för att satsa allt på det.  
(Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Mannonen förklarar att man skapade en hållbar produkt, eftersom man inte hugger ner 

mera skog för att producera bränslet, utan man använder de delar av trädet som förut 

sålts bort som onödigt material (Mannonen, intervju 6.8.2013). Fredriksson tycker att 

det är bra om man i första hand använder direkt avfall för tillverkning av biobränsle, 

men att den råvaran också är begränsad, och att det är där UPM kommer in i bilden; 

han menar att UPM inte har några större risker när det gäller hållbarhetskrav eftersom 

man i produktionen använder tallolja som är en restprodukt, inte direkt rundved 

(Fredriksson, intervju 29.8.2013). Vänskä påpekar att hållbarheten i utsläppstermer 

inte har att göra med råvaran, utan hållbarhet är en egenskap som alla bränslen som 

klassificeras som förnybar diesel har (Vänskä, intervju 27.8.2013). 

För tillfället används tallolja som råvara, men senare kommer UPM också att försöka 

göra bränsle av fast material så som kvistar och bark (Mannonen, intervju 6.8.2013). 

Jääskeläinen säger att det inte finns oändligt av talloljan heller, att situationen lever 

och att inom branschen söker man hela tiden nya råvaror (Jääskeläinen, intervju 

6.9.2013). 

Mannonen talar om att det finns mycket standarder och certifieringar inom branschen, 

både för råvaran och slutprodukten. UPM med en historia på över 140 år har redan de 

existerande certifieringarna som ska garantera att hållbarhetskraven för skogsbruk 

uppfylls. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Om man inte uppfyller alla standarder har man ingenting att göra på den här marknaden … 
Skogscertifieringarna har existerat redan länge, men vi utvecklar vår verksamhet hela tiden. 
UPM vet ursprunget av allt sitt trä. Varje aspekt är granskad av en tredje part, trädproduktionen, 
transporten, osv. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Produktutvecklingen har börjat 2007 och lanseringen planeras till sommaren 2014, 

vilket har varit en ovanligt snabb teknologiutveckling (Fredriksson, intervju 29.8.2013). 

Genom hela utvecklingsprocessen har man trott på produkten: 

Vi har inte upplevt några stötestenar under dessa fem år. Självklart finns det alltid många 
utvecklingsprojekt, och alla blir inte till en färdig produkt, men gällande det förnybara bränslet 
har vi från början till slut trott på business caset. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

UPM:s Bioverno som slutprodukt kategoriseras som förnybar diesel, vilket betyder att 

den uppfyller vissa produktkriterier: den 1) produceras i linje med hållbar utveckling 

(inte fossila råvaror), 2) tävlar inte med matproduktion, och 3) har avsevärt mindre 

koldioxidutsläpp (än fossil diesel) (Mannonen, intervju 6.8.2013). 
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Bioverno skiljer sig inte mycket från fossil diesel, för den är av så hög kvalitet 

(Valtanen, intervju 29.8.2013). Produkten är till sin kemiska uppbyggnad samma som 

fossila dieseln (Vänskä, intervju 27.8.2013), alltså kolväte. Från produktsynvinkel har 

det heller ingen skillnad vilken råvara som finns bakom, som Jääskeläinen 

exemplifierar med Neste oils erfarenheter: 

Helt samma vad det är för råvara. Om vi tänker på Nexbtl så gjorde man ju det i början bara av 
palmolja, men när det blev en sådan polemik så nu är bara ungefär hälften det o resten av annat 
råmaterial. Ändå är det Nexbtl, alltså samma produkt. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Slutprodukten definieras i praktiken av standarder som skrivs gemensamt av aktörer 

på marknaden. Eftersom Bioverno motsvarar fossil diesel till sin kemiska uppbyggnad 

kunde man tanka 100-procentig Bioverno, men ”det finns vissa ställen i standarderna 

som begränsas HVO:s blandningsandel till 30-35 volymprocent” (Vänskä, intervju 

29.8.2013). 

På basis av diskussionen ovan kan man säga att resultaten gällande skapandet av den 

hållbara handelsvaran har två huvudteman: produktionens hållbarhet och 

slutproduktens hållbarhet. I följande tabell (Tabell 2) har resultaten sammanfattats 

samt kombinerats med den relevanta motiveringen. 

Tabell 2 Sammanfattning av resultaten gällande skapande av handelsvaran 

Resultat Källa 

Produktionen 

Råvaran som är hållbart 
producerad är utanför 
matkedjan. 

Vi har haft ett lite skeptiskt förhållningssätt till de här första generationens 
biobränslen. Genast när man talar om andra generationens produkter är 
uppfattningen att de är tryggare … Det har mest att göra med att om den [råvaran] 
inte är utanför matkedjan. Om vi talar om majs eller någon annan råvara som kan 
anses vara en del av en matkedja, att det är bort från någon människas tallrik, då är 
det alltid tvivelaktigt. (Vehmala-Viksten, intervju 27.9.2013) 

Råvaran är en restprodukt. Råvaran är och kommer att vara den samma som förut, allt utgår från träet, men nu 
söker vi en högre förädlingsgrad. Inom ramen för den nya strategin försöker vi 
använda det som blir över för allt möjligt annat, och biobränslen är den produkt vi 
kommit längst med. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Teknologiutvecklingen har 
varit ovanligt snabb. 

Fem år e snabb produktutveckling. De här e liksom helt annorlunda produktsegment. 
Man hade dels råvaran själv till stor del färdig … O sen hade man tydligen den 
möjligheten att ta fram den rätta, de här tekniska processerna. O man gjorde de 
ganska snabbt utan stödpengar dessutom. (Fredriksson, 29.8.2013) 

Slutprodukten 

Förnybar diesel anses vara 
en hållbarare produkt. 

… om råvarans produktion kräver mer energi än vad man får ut av bränslet, inte är 
det ju någon idé med det. Då refererar jag till första generationens … En tydlig skillnad 
syns då vi talar om andra eller tredje generationens biobränslen, det känns smart. 
Speciellt om vi har att göra med något avfallsmaterial. (Jääskeläinen, intervju 
6.9.2013) 

Bioverno utgör en förnybar 
diesel som till sina kemiska 

Alltså den här råvaran har i och för sig ingen skillnad för produktegenskaperna från 
en teknisk synvinkel, att det är sen en marknadsföringssak. Alltså att om du väljer att 
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specifikationer är likadan 
som Neste oils Nexbtl och 
motsvarar fossil diesel. 

lyfta fram det … Jag har sagt att även i andra generationens biobränslen finns det 
skillnader; främst produkten, inte den kemiska uppbyggnaden utan 
produktbrändingen och annat. Men gemensamt har de att de är av väldigt hög kvalitet 
och råvaran tävlar inte med matproduktionen. Det är en sådan där röd tråd, och på 
grund av det här så kommer det automatiskt ganska höga 
koldioxiutsläppsminskningar för att de är avfalls- och restbaserade. (Vänskä, intervju 
27.8.2013) 

Standarderna definierar den 
slutliga produkten som 
kommer till marknaden. 

Så då finns det varumärkena Bioverno och Nxtbtl, och det blandar vi oss inte i. Men 
produkterna i sig är, de är till sin kemiska uppbyggnad i praktiken av den typen som 
uppfyller vissa kvalitetskrav och standarder. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

4.1.2. Förflyttning av handelsvaran till marknaden 

Eftersom förnybar diesel till sin kvalitet är som fossil diesel går den att tanka i den 

existerande bilstammen. UPM testar för tillfället Bioverno i trafiken i samarbete med 

VTT och VV-Auto Group, och produktlanseringen planeras till sommaren 2014 (UPM 

2013l). 

UPM har fördelen att de använder samma råvara som tidigare; företaget har en 

hundraårig historia i träförädling, all sourcing och logistik existerar från tidigare 

(Mannonen, intervju 6.8.2013). Däremot kommer UPM inte att sköta distributionen 

själv, utan gör det i samarbete med en distributör som har ett servicenätverk som 

täcker hela Finland. (UPM kan inte berätta vilken distributör de för förhandlingar med 

innan beslutet är publikt.) UPM kommer att kunna använda distributörens tankbilar. 

Till samarbetet hör också att sköta marknadsföring tillsammans. (Mannonen, intervju 

6.8.2013) 

Formellt samarbete är ett nytt sätt att gå till väga. Länge kom alla oljeprodukter till 

Finland via Neste oil och övriga distributörer köpte av dem och tillsatte sina egna 

tillsatsämnen enligt sina recept (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013).  

Från inköpsbolagets perspektiv håller marknaden på att ändras på grund av alla nya 

produkter, det finns ingen formaliserad marknadsplats för dem. 

Den traditionella oljemarknaden är ju så transparent som den bara kan vara, där talas det på 
riktigt om en fjärdedelsdollars prisskillnader på marknaden … Men sen har du alla de här andra 
generationens; avfall, restprodukter, träbaserade, non-food cellulosabränslena som inte har 
någon marknad. De har inget marknadspris och de har inget jämförelsepris o så e de en helt egen 
vilda värld. (Huhtisaari, intervju 9.9.2013) 

Köparna av bränslen har många saker att ta i beaktande förutom hur hållbar en 

produkt är. På marknaden har minskade utsläpp en skillnad bara för att alla regler ska 

följas.  
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Vi [NEOT] köper så att det uppfyller kraven, att den har alla certifieringar och så, men det är helt 
samma om livscykel koldioxidutsläpp är 35 % eller 50 % mindre, eller 57 % eller 80 %. Det ger 
inte något marknadsvärde före vi går till det att skatten bestäms på basis av faktiska CO2 
utsläpp. Att det har skillnad att om det är avfall/rester för det har man konstgjort skapat den här 
dubbelberäkningen som du får ett visst mervärde. (Huhtisaari, intervju 9.9.2013) 

Först kommer produkten att lanseras i Finland, som är UPM:s hemmamarknad. 

Mannonen menar att det också har hållbarhetsaspekter. Råvaran, produktionen och 

distributionen finns till en början i Finland; man sparar i transportkostnader och 

utsläppsmängder. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Därefter siktar UPM in sig på Europa, som företaget också anser vara en 

hemmamarknad. Det finns förhandlingar om en produktionsanläggning i Strasbourg i 

Frankrike som skulle ha en kapacitet på hundra tusen ton per år där fasta råvaror 

kunde förädlas. Mannonen säger att beslutet beror bland annat på hur lagstiftningen i 

EU utvecklas inom den närmaste tiden. Det är viktigt för investerare att lagstiftningen 

är förutsägbar (Mannonen, intervju 6.8.2013). Den här aspekten för diskussionen in på 

normeringspraktik som behandlas i följande stycke. Resultaten gällande förflyttning av 

Bioverno till marknaden sammanfattas i tabellen nedan (Tabell 3). 

Tabell 3 Sammanfattning av resultaten gällande förflyttning av handelsvaran till 
marknaden 

Resultat Källa 

Går i existerande bilstammen 

Man behöver inte vänta på 
att en ny generation av bilar 
tas i bruk eller 
distributionssystemets 
förnyande. 

Det är en bra lösning för att rätt använd och med vissa blandningsproportioner 
sjunker den in i den nuvarande bilstammen, det behövs inga stora 
infrastrukturförändringar, det är möjligt att ta den i bruk direkt. (Vänskä, intervju 
27.8.2013) 

Om mängden olika typer av 
bränslen ökar kan 
infrastrukturen bli ett 
hinder. 

Men å andra sidan har vi ju en begränsad mängd behållare och pumpar. … att sen 
någon gång i framtiden så kanske till exempel 98:an bara försvinner därifrån från 
vissa stationer. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

UPM skapar ett distributionssamarbete 

Marknaden för bränslen är 
splittrad. Regelverket spelar 
en större roll än hållbarhet. 

Vi [NEOT som inköpsbolag] kan på riktigt hitta de kostnadseffektivaste, 
miljövänligaste alternativen. Och jag tittar likväl på etanol, som förnybar diesel, som 
jag tittar på traditionell diesel. Jag tittar på alla olika blends, hur kan vi uppfylla 
biomandatet? Blending wallsen kommer imot, HVO är nödvändigtvis inte det 
kostnadseffektivaste alternativet. (Huhtisaari, intervju 9.9.2013) 

Hållbarhet är en del av hela 
UPM:s värdekedja. 

Länken mellan hållbarhet och förnybar diesel finns genom hela värdekedjan. Råvaran 
är förnybar och hållbart producerad, vår egen produktion och logistik sköts hållbart. 
Hållbarheten syns alltså i råvaran, vår egen verksamhet, samt i slutproduktens 
användning. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Produktion och distribution 
i samma land har 
hållbarhetseffekter. 

Den förnybara dieseln produceras i Finland och säljs i Finland. Vi sparar i 
transportkostnader och i utsläppsmängder. Det är ingen idé att hämta trä från 
Sydamerika till Finland för att förädla till bränsle. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 
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4.2. Normeringspraktik 

Normeringspraktik är praktiken kring hur gemensamma spelregler skapas för en 

marknad, till exempel lagar och standarder. Normeringspraktik påverkas genom 

reformering. UPM har identifierat att vid sidan av produktutveckling har diskussionen 

med beslutsfattare varit prioritet tills nu (Mannonen, intervju 6.8.2013). I det här 

stycket presenteras resultaten av undersökningen över hur UPM påverkar 

normeringspraktik. Reformeringsverksamheten har grupperats i två kategoriserier: 

sakmässiga prioriteter och hur formningsomgivningen fungerar. 

4.2.1. Reformering – sakfrågor 

Biovernos chanser på marknaden beror till stor del på den pågående lagstiftningens 

utformning (Vänskä, intervju 27.8.2013). Hållbarhetsidéer ligger i grunden för 

lagstiftningens existens, men det är en annan sak hur normerna formas. De relevanta 

lagarna finns kort beskrivna i bilagorna (Bilaga 2), här presenteras UPM:s vinkel på 

dessa lagar. 

Bioskyldigheten förpliktar alla distributörer att ha en tio procents andel förnyelsebart 

bränsle tills år 2020, som i Finland höjts till 20 procent (Lag om främjande av 

användningen av biodrivmedel för transport 446/2007). Det här skapar en marknad 

för UPM:s förnybara diesel. 

… de e obligatoriskt att ha en sån hän komponent i bränsle, man ha ålagt de här 
bränslehandlarna … O de, de e ju ett otroligt effektivt sätt att få en säker marknad för en produkt 
– om man tvingar. Å andra sidan e de kostnadseffektivt, för då söker bränslehandlarna säkert 
fram den billigaste som fyller kraven. (Fredriksson, intervju 29.8.2013) 

UPM har själv inte varit med och lobbat fram de här incitamenten, utan det har varit 

oljebranschens intresseområde. Samma gäller skattelagstiftningen. Vänskä säger att 

”bioskyldighetslagen kom helt liksom enligt våra de här målsättningarna, och likaså 

den här nya skattemodellen som sen stöder det här biomandatet” (Vänskä, intervju 

27.8.2013). I dagens läge är de finska aktörerna - Neste oil, St1 Biofuels och UPM - 

ganska långt av samma åsikt om de stora linjerna gällande lagstiftningens prioriteter 

(Huhtisaari, intervju 9.9.2013). 

Inom ramen för det så kallade ILUC-förslaget diskuteras nu inte bara ett tak för första 

generationens biobränslen utan också en kvot för andra generationens biobränslen – 

det här är även UPM:s mål (Vänskä, intervju 27.8.2013). 
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Nog ser jag helt samma utmaningar [för UPM] i EU som HVO i allmänhet har. I samma båt 
kämpar vi mot FAME främst … och i Europa är ju bioskyldigheterna lägre, hälften av vad vi har i 
Finland. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

Utmaningarna i EU är stora. Eftersom man investerat mycket i 

produktionsanläggningar för första generationens biobränslen är motståndet hårt 

(Valtanen, intervju 29.8.2013). Dessutom är användningsmöjligheterna för 

blandningar med första generationens biobränslen bättre i Centraleuropa, eftersom 

köldegenskaperna inte kommer emot lika snabbt där (Huhtisaari, intervju 9.9.2013). 

Ett stort problem inom EU är att den interna marknaden inte fungerar, ett ömsesidigt 

erkännande av hållbarhetskriterierna förverkligas inte (Mannonen, intervju 6.8.2013; 

Vänskä, intervju 27.8.2013). Finlands röst är väldigt svag i EU (Huhtisaari, intervju 

9.9.2013; Vänskä, intervju 27.8.2013), men oavsett hör det här problemet till UPM:s 

största prioriteter på intressebevakningssidan (Mannonen, intervju 6.8.2013). 

UPM har varit aktivt med och påverkat den nuvarande hållbarhetslagen och den 

intressebevakningen har lyckats väl: ”Den här nuvarande hållbarhetslagen är enligt min 

mening bra från vår och våra företags synvinkel” (Valtanen, intervju 29.8.2013). 

Gällande UPM:s intressebevakning säger Saarinen att UPM inte särskilt ofta lyfter fram 

hållbarhetsaspekter: 

Inte kommer jag ihåg att UPM skulle ha pressat hemskt mycket att vi måste få strikta 
hållbarhetskrav och annat, men när de nu börjar göra den här andra generationens biobränsle så 
nog försöker de framhålla de fördelarna … Det som görs i Finland, och om det görs av finska 
råvaror så är nog utgångspunkten att det är hållbar verksamhet, riskerna är främst någon 
annanstans. Neste talar mycket oftare om de här hållbarhetsaspekterna… (Saarinen, intervju 
11.10.2013) 

Lagen definierar vilka råvaror som kan och inte kan anses hållbara (Vänskä, intervju 

27.8.2013). Enligt Saarinen är det oklart hur EU:s lista på hållbara råvaror kommit till. 

Det finns en informell grupp av nationella tjänstemän som beslöt att beställa en lista på 

vilka råvaror borde få dubbelberäkning. Konsultbyråns lista har sen tagits som grund 

för formandet av direktivet. Så det är ännu i viss mån oklart varför just dessa råvaror 

finns på listan (Saarinen, intervju 11.10.2013). 

Slutresultatet är att direktivet skapar en fördel för avfall och restprodukter. 

Hållbarhetsaspekten har ingen skillnad … Okej, det har skillnad att är det avfall eller rest, för det 
har man konstgjort med lagstiftning skapat den här dubbelberäkningen via vilken du får ett visst 
mervärde.  (Huhtisaari, intervju 9.9.2013) 

UPM har under våren 2013 påverkat vad som kan anses som en restprodukt för att själv 

få den här fördelen åt Bioverno. Det handlade om att kemiska industrins företag tyckte 
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att det förvrängde tävlingen att skapa ekonomiska incitament att använda tallolja för 

bränsleproduktion i stället för i deras existerande verksamhet. Det blev en diskussion i 

riksdagen om tallolja definieras som biprodukt eller rest. Slutsatsen blev att eftersom 

tallolja inte görs för att skapa tallolja så är det en restprodukt, inte en biprodukt. 

(Jääskeläinen, intervju 6.9.2013; Vänskä, intervju 27.8.2013) 

UPM:s Bioverno klassificeras som förnybar diesel, men UPM har gått in för att försöka 

lyfta fram sin råvara som ännu bättre än andra (Vänskä, intervju 27.8.2013; Huhtisaari, 

intervju 9.9.2013). 

Jag tycker inte hemskt mycket om sådant att för att på sätt o vis, om man vill lyfta sin egen 
produkt så med samma försöker man hitta på något dåligt om konkurrerande produkten … 
Leaders of Sustainable Biofuels, så där har det varit lite … att på sätt och vis pekar man ut någon 
råvara – som just Neste oil använder, någon djurfett – och försöker liksom visa hur dåligt det är 
istället för att lite neutralare tala för förnybara bränslen på ett allmänt plan. (Vänskä, intervju 
27.8.2013) 

Standardisering som är en annan arena för normering har varit en viktig del av 

marknadsutvecklingen. Det är inte lagstiftningen som i det här fallet definierar hur 

produkten används, utan standarderna. I Finland baserar sig lagstiftningen inte på 

standarder. 

Kvalitetsdirektivet sätter egentligen inga begränsningar på användning av HVO, men från 
standardsidan kommer att det i praktiken är ungefär 30-35 volymprocent … Men i praktiken är 
det helt samma till sin kemiska uppbyggnad som fossil diesel, att int finns det nån gräns. 
(Vänskä, intervju 27.8.2013) 

Tekniska specifikationen finns och standarden förbereds, att kanske den försvinner det där vissa 
gränsvärdet som gör det. 30-35 % är också mycket att blanda när man tänker att på bensinsidan 
har vi max 10 i E10:an. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

Standarderna på en mer allmän nivå hör till de saker UPM själv nämner som en av sina 

viktigaste prioriteter. Bestämmelserna kring råvaran måste harmoniseras; 

bestämmelserna gällande råvarans kriterier borde vara de samma oavsett till vilken 

industri råvaran säljs. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Det här styckets resonemang har byggts upp på basis av diskussioner med 

informanterna. Tabell 4 är en sammanfattning av resultatet gällande reformeringens 

sakfrågor. 
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Tabell 4 Sammanfattning av resultaten gällande reformering: sakfrågor 
Resultat Källa 

Bioskyldighet i EU och Finlands förhöjda krav 

UPM har inte varit med och 
lobbat för 
bioskyldighetslagen eller 
skatteincitamenten  

Att de e liksom vår bransch som lobbat att vi har 20 % år 2020, att. Därifrån kom 
bioskyldighetslagen helt liksom enligt våra de här målsättningarna, och likaså den här 
nya skattemodellen som sen stöder det här biomandatet. … Nå, ensamma, för att det 
här har varit vår bransch, biobränslen har varit liksom oljebranschens grej… (Vänskä, 
intervju 27.8.2013) 

Begränsning av första generationens biobränslen i EU 

UPM stöder genom 
branschorganisationen ett 
tak för första generationens 
biodiesel. 

Nå kommissionens bekymmer är ju att de råvaror som används för matproduktion 
borde inte användas till energiproduktion. Det finns så mycket människor som svälter 
i världen att jag förstår det väl …Vi stöder ju såklart kommissionens förslag. 
(Valtanen, intervju 29.8.2013) 

Förutom ett tak understöder 
UPM en kvot för andra 
generationens biobränslen. 

…vilket jag också vet att är UPM:s målsättning, alltså att det diskuteras om man i det 
här samma lagförslaget borde fastställa en kvot för de här mer utvecklade som HVO … 
Det man nu diskuterat är så små procenter att det i praktiken inte skulle ha någon 
skillnad, alltså det skulle fyllas redan av den här nuvarande produktionen. … Alltså 
den borde vara för flytande trafikbränslen minst 2 % så att den skulle vara tillräckligt 
ambitiös, så att den skulle ha en betydelse för efterfrågan. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

EU:s interna marknad 
fungerar inte gällande 
biobränslen. 

I Centraleuropa kan vissa länder liksom med sin egen lagstiftning skydda marknader, 
fast det inte borde vara så, men så är det i praktiken. Den interna marknaden fungerar 
liksom inte … HVO typens förnybara diesel går inte sälja i EU länderna. Det beror på 
jordbrukspolitik och handelspolitik, centraleuropeiska firmor har investerat massor i 
första generationens FAME, att de vill inte att en sådan här ny produkt kommer och 
blandar till det … Att nu när vi gör hållbarhetskriteriernas specificeringar borde man 
på något sätt säkra att ömsesidigt erkännande förverkligas … att UPM kommer att 
vara helt i samma båt. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

Råvarans klassificering och hållbarhetslagen 

Lagen definierar om 
råvaran är hållbar eller inte.  

Där sägs redan vilka råvaror är acceptabla och vilka inte är det, att i princip regleras 
det här redan med lagstiftning, den här råvaruanvändningen. Men att om något 
företag går in för att lyfta den egna råvaran till att vara ännu bättre … så det hör inte 
till oss. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

UPM försöker lyfta fram sin 
råvara som hållbarare än 
andra förnybara bränslen. 

De förstår inte att pappren de sätter vidare dit [till Leaders of Sustainable Biofuels] är 
motstridiga. De säger att de på en allmän nivå driver förnybara bränslens 
marknadstillväxt… De har hamnat i en nos-mot-nos situation, de är rädda för att ”om 
den där kommer åt den här marknaden så kommer vi inte”. (Huhtisaari, intervju 
9.9.2013) 

Råvaruincitamenten har 
krävt 
reformeringsaktiviteter av 
UPM. 

Från RES [direktivet] kunde man inte direkt se om tallolja var en restprodukt eller inte 
… Då [när trippelberäkning kommit upp] om den [talloljan] får en sådan här 
specialbehandling genom att den anses vara en restprodukt så lönar det sig att 
använda i trafiken … Tallolja görs ändå inte för att skapa tallolja, så det är en 
restprodukt. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Standardisering 

Lagstiftningen och 
produkten begränsar inte 
användningen, utan 
standarderna. 
Standardisering sker på 
ÖKL (UPM deltar). 

Kvalitetsdirektivet sätter egentligen inga begränsningar på användning av HVO, men 
från standardsidan kommer att det i praktiken är ungefär 30-35 volymprocent … Men 
i praktiken är det helt samma till sin kemiska uppbyggnad som fossil diesel, att int 
finns det nån gräns. 
Tekniska specifikationen finns och standarden förbereds, att kanske den försvinner det 
där vissa gränsvärdet som gör det. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

Förnybara dieseln är inte 
prioritet i Europa gällande 
standardisering heller. 

Vi har en teknisk specifikation för HVO, som ska uppdateras till en standard. Men 
uppdateringen är inte ändå den tekniska kommitténs CEN/TC19 högsta prioritet. Det 
här beror säkert på det att man i allmänhet i EU har satsat mera på första 
generationens biodiesel, till skillnad från Finland. Det här har resulterat till och med i 
protektionistiska åtgärder mot HVO inom EU. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 
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4.2.2. Reformering – formgivningsomgivningen 

I det här stycket presenteras i vilken omgivning UPM formar normeringspraktik och 

praktiska sätt på vilket det görs. 

Största delen av informanterna nämner att EU har en avgörande roll gällande 

utvecklingen av marknaden för förnybar diesel. Enbart Jääskeläinen påpekar att visst 

har Finland också påverkat genom att fördubbla EU:s mål tills år 2020 (Jääskeläinen, 

intervju 6.9.2013). UPM inser att det är nödvändigt att påverka på båda nivåerna: 

För att branschen är beroende av att EU regelverket är gynnsamt för förnybar diesel har 
myndigheterna den allra största rollen … vi jobbar aktivt både gentemot finska beslutsfattare och 
EU parlamentet. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Vi har såklart våra egna MEPar där som kör vår sak mera. (Valtanen, intervju 29.9.2013) 

Ett framträdande sätt för aktörerna att påverka på EU nivå är att kommunicera genom 

det nationella systemet till EU. Vänskä förklarar att det är tjänstemän som går på 

europeiska kommissionens möten och att Finlands representation i EU deltar i 

arbetsgrupperna, så det är viktigt att ha kontakter till dem (Vänskä, intervju 

27.8.2013). Finlands åsikt har koordinerats av en liten grupp människor på arbets- och 

näringsministeriet, miljöministeriet, trafik- och kommunikationsministeriet och 

statsrådets kansli (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013), därtill har man också hört 

intressenter som i praktiken också är ett fåtal individer inom branschen (Huhtisaari, 

intervju 9.9.2013).  

Mannonen påpekar att samarbetsorgan är viktiga för UPM:s intressebevakning och 

nämner deltagande i centralförbundet Skogsindustrin rf (Metsäteollisuus ry), EU 

nivåns intressebevakningsorganisation CEPI (Confederation of European Paper 

Industries), samt gruppen Leaders of Sustainable Biofuels (Mannonen, intervju 

6.8.2013). Fredriksson menar att pappersindustrin verkligen har en stark position i EU 

(Fredriksson, intervju 29.8.2013). 

Enligt Valtanen har samarbetet med UPM inte ändrat karaktär i och med den nya 

affärsverksamheten, det har enbart betytt nya arbetsgrupper. Skogsindustrin gör 

intressebevakning åt alla sina medlemmar, så de kan inte stöda ett företags sak 

(Valtanen, intervju 29.8.2013).  

Bioenergia ry är en ny intressebevakningsorganisation vars verksamhet startade för ett 

år sedan; föreningen startades då fyra gamla föreningar gick ihop. Det här var en 

möjlighet att förhandla om en hurdan förening medlemmarna ville ha. UPM som en 
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stor aktör har mycket makt i organisationen i och med att medlemsavgiften baserar sig 

på omsättningen och det i slutändan ändå finns en länk mellan hur mycket pengar man 

bidrar med och hur mycket man kan påverka beslutsfattandet (Fredriksson, intervju 

29.8.2013). 

Av dom stiftande medlemmarna har nästan alla av de största vari med. De va en såndän 
ettårsprocess när dom förhandla om hurdan förening dom vill ha istället för di gamla … Dom 
[UPM] e nog av dom aktivaste. Vi har ett 15-tal större företag som e mest aktiva, utan att på de 
vise minska andras roll. Men medlemsavgiften utgår från omsättningen av bioenergi o de har en 
viss betydelse o ger en viss tyngdpunkt åt en del företag. De måst ju finnas en balans i både 
medlemsavgifter o i beslutsfattande hur mycket inflytande. De e en evig balansgång som man 
bara måste se till att man hela tiden bevakar … Dom ställer opp, dom e med i nästan alla utskott 
som vi har, alla viktigaste utskottena … dom e troget på mötena o dom uttalar sig o de e ju bra 
tecken. (Fredriksson, intervju 29.8.2013) 

UPM har valt att inte (åtminstone ännu) gå med i oljebranschens centralförbund 

Öljyalan keskusliitto ry (ÖKL), men enligt Mannonen är ÖKL en viktig 

samarbetspartner UPM jobbar med hela tiden (Mannonen, intervju 6.8.2013). ÖKL 

samarbetar i viss mån med UPM gällande standardisering, och Vänskä berättar att hon 

träffas med ansvarige för PR och samhällsansvar på UPM för att tala om aktuell 

lagstiftning (Vänskä, intervju 27.8.2013). Informanterna i UPM:s omgivning säger att 

Finland är så litet att alla ändå känner alla och finner kanaler för diskussion (bland 

andra Donner, intervju 3.10.2013; Huhtisaari, intervju 9.9.2013; Saarinen, intervju 

11.10.2013) 

På ministerienivå sker lagstiftningens utveckling, strategiarbete och forskning. Det här 

arbetet går för det mesta framåt med arbetsgrupper, men informell kontakt är också 

viktig. Olika ärenden förbereds i olika stora grupper, men om ett ärende förberetts till 

exempel av en mindre grupp tjänstemän ordnas ofta tillställningar där intressenter kan 

diskutera och kommentera ett förslag. Nuförtiden sätts förslagen ibland på internet för 

att samla in kommentarer av andra aktörer. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Då ärenden kräver att man tar med utomstående intressenter i arbetsgrupper väljs de 

utifrån vem som kunde tänkas ha relevant information att dela med sig. Trafik- och 

kommunikationsministeriet har listor på intressebevakningsorganisationers expertis, 

men när det blir allt allmännare att även kalla in enskilda företag är det mer slumpen 

som avgör (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013): 

Vi har vedertagna listor på intressebevakningsorganisationer. Och den listan är lång, så det är 
inte någon diskriminering! Det är i princip information om dem man borde vända sig till om 
man vill ha en viss vinkel … Gällande företag har vi inte lika etablerade sätt. Nog är det hemskt 
mycket på basis av saken … Vi kan inte bjuda oändligt med folk till en arbetsgrupp att liksom 
plock: ”nå det där företaget kunde kanske komma o representera den där branschens kunnande 
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och information och synsätt”. Det är kanske mer slumpen. Sen försöker vi lappa med seminarier 
och kommentarspraxis. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Mannonen berättar också att beslutsfattare kontaktar UPM med frågor. Enligt henne 

bör beslutsfattare och industrin samarbeta för att nå hållbarhetsmålsättningarna i EU 

genom relevant lagstiftning (Mannonen, intervju 6.8.2013). 

Inom intressebevakningsorganisationerna sköts jobbet ofta så att en anställd som följer 

med utvecklingen i EU förbereder möten med medlemmarna gällande till exempel ett 

nytt direktiv. Utskotten samlas och diskuterar och kommer till konsensus om hur man 

går vidare. I något skede kommer ett nytt förslag som sen igen ska kommenteras. 

(Fredriksson, intervju 29.8.2013;Valtanen, intervju 29.8.2013) 

Utskotten i Bioenergia ry diskuterar bland annat stödpolitik så som skatter och 

understöd – det finns inte någon klar gräns för vad som hör eller inte hör till utskottens 

uppgift. Däremot är det lite speciellt att köpare och säljare sitter vid samma bord, vilket 

betyder att till exempel prissättning inte kan diskuteras. Anställda utformar ärendena. 

Medlemsutskotten är arbetsredskap när det gäller sakkunskap, plockar fram vad som 

ska göras, samt besluter om finansiering av projekt. I sista hand besluter föreningens 

styrelse. (Fredriksson, intervju 29.8.2013) 

Oljebranschens centralförbund sköter om standardisering gällande biobränslen i 

Finland. På ÖKL finns en anställd som koordinerar elva uppföljningsgrupper som följer 

med CEN:s (europeiska standardiseringsföreningens) arbete. I en av grupperna sitter 

också UPM formellt med. Inom ramen för ÖKL:s verksamhet finns också utskott som 

utför konkret intressebevakningsarbete. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

Vi har vissa utskott där företagsrepresentanterna är med, och där sen diskuteras och görs de här 
åtgärderna. Om det ska skrivas ett PM eller ett brev, liksom just i de här hållbarhetssakerna, så 
har vi längs med våren gjort PM åt statsministern och olika ministrar … (Vänskä, intervju 
27.8.2013) 

Att påverka beslutsfattare före lagförslagen finns till ses som väldigt viktigt: 

De hör till bilden [att aktivt kontakta politiker]. Då när de e i utskottsfas så e de ju ett färdigt 
lagförslag. Allt går nog mycket ut på att försöka veta vad som komma skall före nån skriver hur 
en lagtext ska vara skriven, för då kan de vara för sent när de en gång e skrivet. (Fredriksson, 
intervju 29.8.2013) 

I Finland är kontakten till riksdagen och ministerierna bra (Vänskä, intervju 

27.8.2013). Skogsindustrin har bland annat lyckats påverka hållbarhetslagen genom 

kontakten till riksdagen: 
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Ett bra exempel är hållbarhetslagen som kom nu i juli. Där fick vi, kunde vi påverka ganska stort 
att det inte kom sådana hinder som. Vi var bland annat i riksdagen, i riksdagens utskott och 
berätta våra åsikter. Självklart var företagen själv också där. Därutöver var vi hos politiker, 
lagförberedare, ministerier och berättade vad som är viktigt för oss eller viktigt för våra 
medlemsföretag … Vi måste ha någon typ av presentation … Mycket möten med ministrar och 
lagförberedare, helt face-to-face. (Valtanen, intervju 29.8.2013) 

Mera exempel på det praktiska arbetet finns i tabellen i slutet av stycket som 

sammanfattar resultaten gällande formningsomgivningen (Tabell 5). Nedanstående 

lista utgör plock av saker som nämnts av informanter. 

 

 

 

 

Figur 6 Praktiska reformeringsexempel 

Mannonen säger att UPM ämnar påverka beslutsfattarna på ”helt alla sätt”, bland 

annat med personliga kontakter, presentationer och seminarietillställningar, 

besöksdagar på fabriker och tillsammans med samarbetspartners (Mannonen, intervju 

6.8.2013). UPM håller först på att bygga ut sina nätverk till relevanta beslutsfattare, 

men de börjar nog synas allt mer (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013). 

Vi jobbar ofta i forskningsgrupper eller samarbetsorgan där det sitter bland annat EU 
tjänstemän, forskare, representanter från industrin, icke-statliga organisationer och 
Skogsforskningsinstitutet Metla samt skatteexperter. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

UPM jobbar inte bara gentemot beslutsfattare (politiker, tjänstemän och de som 

beviljar bidrag), utan också övriga aktörer1 som är inblandade i 

beslutfattningsprocessen, så som medborgarorganisationer med olika syften (WWF 

exempelvis ämnar skydda naturen2). (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

För att påverka beslutsfattarna bör den allmänna bilden av branschen också vara bra. 

UPM:s påverkning gentemot beslutsfattarna via media har lämnats till nästa stycke 

som behandlar avbildningspraktik; hur UPM påverkar hur det talas om deras 

verksamhet och biobränslen i allmänhet. Tabell 5 nedan sammanfattar resultaten 

gällande formningsomgivningen. 
                                                        
1 En officiell lista över samarbetsorganisationer finns på UPM:s webbplats 
2 Vår mission är att bygga en framtid där människor och naturen lever i harmoni. Enligt vår erfarenhet, 
som världens ledande självständiga naturbevarande organ, vet vi att människans och naturens välmående 
har nära kopplingar. Därför är vårt tillvägagångssätt integrerat arbete. (WWF 2013) 
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Tabell 5 Sammanfattning av resultaten gällande reformering: formningsomgivningen 

Resultat Källa 

EU-Finland kanaler 

EU har en väldig roll inom 
energipolitiken. 

Man kan säga allmänt taget all energipolitik så den avgörs nog väldigt långt inom EU, 
den här rörelsefriheten e egentligen ganska liten som vi har i energipolitiken. De mesta 
dikteras nog från Bryssel. (Fredriksson, intervju 29.8.2013) 

Det nationella ”maskineriet” 
är en viktig 
påverkningskanal. 

Om vi tänker på vårt centralförbund – vi är så små – att vi påverkar nog genom det 
nationella maskineriet, alltså via tjänstemän som går på kommissionens möten och i 
viss mån gentemot parlamentet, men ganska lite, det är nu bara en resursfråga. O sen 
i Bryssel, i EU, alltså Finlands representation där deskerna går på arbetsgruppernas 
möten, att den vägen. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

Några ministerier har 
koordinerat Finlands åsikt. 

Vi har haft här i Finland ett litet gäng som koordinerar den här Finlands syn: där har 
varit arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och trafik- och 
kommunikationsministeriet, statsrådets kansli. Och så har vi frågat divisionerna och 
också intressenterna vad man borde tycka. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Bioenergins 
intressebevakning är svag 
på europeisk nivå. 
Skogsindustrin själv har 
större lobbningsmakt. 

Vi har int nån man eller kvinna i Bryssel tills vidare i varje fall. …De finns en europeisk 
organisation för olika länders bioenergiföreningar som heter Aebiom, men den e ju 
ganska liten jämfört med ska vi säga energiindustrins motsvarande eller 
skogsindustrins motsvarande. Men d e i alla fall en väg som vi kan påverka. 
(Fredriksson, intervju 29.8.2013) 

Samarbetens karaktär 

Tjänstemännen sitter i 
allmänhet med i många 
arbetsgrupper. 

Ganska långt samma människor sitter i forskningsgrupper och andra arbetsgrupper. 
Finland har en ganska liten förvaltning. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Små kretsar i Finland och i 
världen. 

Int e dihär kretsarna så himmelens stora så nu träffar man ju på dom på olika ställe … 
Int bara i Finland, ja ha nog märkt samma på andra ställen också. De e så pass speciell 
bransch i varje fall. (Fredriksson, intervju 29.8.2013) 

Trots att UPM inte är 
medlem i ÖKL samarbetar 
de formellt och mindre 
formellt. 

Vi samarbetar i viss mån med UPM med standardisering … Sen har vi haft helt direkt 
informationsbyte med Marko Janhunen gällande den aktuella lagstiftningen och vi har 
träffats. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

Ministeriets arbete går 
framåt med arbetsgrupper 
och mindre formella 
kontakter. 

Den här statsrådsnivån är säkert den vi rör oss mest i. Sen har vi samarbete med 
kommuner och olika intresseorganisationer … Arbetsgrupper är säkert vanligaste 
sättet att före vidare en sak … Det kan gälla lagstiftningens utveckling, strategiarbete 
eller forskning. Dock har vi också mindre formell kontakt: direkt kontakt, e-post, 
telefon, när man ser människor går på lunch med dem. (Jääskeläinen, intervju 
6.9.2013) 

Samarbeten: arbetssätt 

Tittar centralt på förslag 
från EU. 

Man söker efter konsensus 
genom att sitta kring 
samma bord. 

Det kommer ett direktivförslag först, vi här inom huset tittar på det och samlar sedan 
våra medlemsföretag, diskuterar med dem och bestämmer vad vi börjar … Vi 
diskuterar på mötet. Om det kommer ett gemensamt beslut så de är ju de allra lättaste 
sättet. Nog e de enligt mig i allas intresse om man kan nå samförstånd. Alltid lyckas 
det inte … Sen kommer det en ny version därifrån igen och så tittar vi igen. (Valtanen, 
intervju 29.8.2013) 

Utskottsmedlemmarna har 
makten över vad pengarna 
sätts på. Anställda gör 
faktiska arbetet. 

Dom [utskotten] kan vara med o besluta om finansieringen, om pengarna för nån 
undersökning om de behövs, där e dom viktiga, men dehär e ju förstås anställda som 
sen utformar saker o ting, men de e ju utskottena som beslutar att de här ska vi göra. O 
plocka fram; de här e ett problem, de måst göras nånting åt. (Fredriksson, intervju 
29.8.2013) 

Forskarna har en viktig roll i 
att påverka tjänstemän. 

Om det handlar om något forskningsprojekt så är forskarna den aktör som skapar 
materialet och styrgruppen som får informationen. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 
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Egen intressebevakning 

UPM själv är med i Leaders 
of Sustainable Biofuels, har 
egen lobbning och blir 
inbjuden av ÖKL. 

UPM är med i föreningen Leaders of Sustainable Biofuels, via vilken de försöker 
kommunicera. De har också egen aktiv verksamhet gentemot beslutsfattare. UPM har 
också varit med och diskuterat vilken Finlands linje kunde vara via ÖKL. (Huhtisaari, 
intervju 9.9.2013) 

UPM har egen 
intressebevakning också i 
Bryssel. Det lönar sig att 
delta i samarbeten för att 
där finns goda kontakter 
från förut. 

Jag har kanske ändå bättre kontakter dit till beslutsfattarna … Jag vet att företagen 
själv också går och träffar tjänstemän och knyter av de där kontakterna, att vi är nu 
här i vår bransch en sådan här tilläggsyxa kan man säga. …UPM har en människa i 
Bryssel, jag vet inte sedan hur mycket [människor] via Finlands näringslivs byrå. 
(Vänskä, intervju 27.8.2013) 

UPM har också 
intressebevakning gentemot 
andra intressenter. 

Vi arbetar mycket tillsammans med medborgarorganisationer så som WWF. Vi 
inbjuder dem till våra fabriker och forskningscentrum och vi diskuterar med dem. Vi 
tycker att det är viktigt att höra allas åsikt, trots att de slutliga besluten inte alltid 
behöver behaga alla. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

4.3. Avbildningspraktik 

Med avbildningspraktik menas hur man talar om marknaden, produkterna och 

aktörerna. Olika aktörer försöker påverka hur bilden av marknaden utformas för att 

den ska vara möjligast gynnsam för aktören själv. Här presenteras resultat gällande hur 

UPM påverkar marknadspraktik genom representation, det vill säga hur den 

nuvarande marknaden avbildas; och inkorporering, det vill säga hur nya aspekter lyfts 

fram till bilden av marknaden. 

I sin årsberättelse har UPM definierat sina intressenter med vilka man kommunicerar 

och samarbetens målsättningar. Till dessa hör underleverantörer, den egna personalen, 

lokalsamhällen, medier, myndigheter och beslutsfattare, kunder, investerare samt 

medborgarorganisationer (UPM 2012:44-45). Det intressanta att fokusera på med 

tanke på studiens syfte är hur man kommunicerar hållbarhet. 

4.3.1. Bilden som ges 

Representation handlar en hurdan bild UPM själv försöker ge av sin verksamhet. Å ena 

sidan ges en kort översikt av hur UPM talar om hållbarhet i företaget som helhet, å 

andra sidan hur marknaden för förnybar diesel och deras Bioverno-bränsle avbildas 

som hållbar. 

4.3.1.1. UPM:s samhällsansvar 

Hållbarhet är utgångspunkten för allt som görs i UPM enligt Mannonen (intervju, 

6.8.2013). Hållbarhet – eller ”samhällsansvar” – är socialt ansvar, miljöansvar och 
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företagets ekonomiska ansvar (Mannonen, intervju 6.8.2013). Man har redan länge 

fokuserat på innovationer som gör produkterna hållbara över hela sin livscykel samt 

resurs- och materialeffektivitet, men idag står Biofore-strategin som grund för den 

hållbara verksamheten; den ”leder företagets innovationsverksamhet och 

produktutveckling samt säkra och hållbara verksamhetssätt” (UPM 2012:40). En 

central del av strategin har att göra med förnybara och återanvändbara råvaror som får 

en viktigare roll när naturresurserna minskar (UPM 2012:40). Mannonen menar att 

företaget framöver ska göra sina största investeringar på biosidan; ”det är vår vinkling 

framöver och dit ska vi” (Mannonen, intervju 6.8.2013). Av dessa produkter har 

biobränslet kommit längst (Mannonen, intervju 6.8.2013). 

UPM klassificerar som sina allra viktigaste hållbarhetsprinciper som leder 

hållbarhetsarbetet bland annat som: lönsamhet på lång sikt, ledning av kundrelationer, 

miljöprestanda, administration, företagets varumärke, arbetshälsa och -säkerhet, 

klimatförändringen, produktsäkerheten, intressebevakning, miljömärken samt 

transparens och dialog (UPM 2012:42-43). Figur 7 illustrerar hållbarhetsagendan.  

 

Figur 7 UPM:s samhällsansvar och Biofore-strategin 

I sin årsberättelse presenterar UPM vilka av hållbarhetsmålsättningarna uppnåtts. 

Gällande det ekonomiska ansvaret har man fått särskilt bra resultat gällande 

implementering av uppförandekoden (engelska: Code of Conduct). Gällande det sociala 

ansvaret har man fått bra resultat gällande personalens engagemang och svarsprocent 

på personalenkäten. Dessutom har en kampanj för arbetssäkerhet lett till resultat inom 

området. Leverantörskoden har också implementerats enligt plan. Gällande 

miljöansvaret har man lyckats få 25 procent av UPM:s produkter miljömärkta och 85 

procent av fiber är certifierat. Man har minskat COD-utsläppen och soptippsavfallet 

enligt plan. (UPM 2012:41) 
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Många hållbarhetspriser och erkännanden har tilldelats UPM3. Företaget lyfter fram 

bland annat att de blivit listade som det enda skogs- och papperföretaget i världen i 

Dow Jones Sustainability indexet4 (Mannonen, intervju 6.8.2013). Företaget valdes till 

Supersector ledare i basråvaror och ledare i skogsbruk & papperskategorin. UPM:s 

hållbarhetsrapportering har fyra år i rad fått erkännande inom ramen för Carbon 

Disclosure Project5 som medlem av ledarindexet i Norden (UPM 2013e). Ett exempel 

på ett pris som Bioverno-produkten fått är vinsten i Sustainable Biofuels Awards i 

kategorin Innovationsgenombrott i teknologi i mars 2013 (Green power conferences 

2013). 

På UPM:s globala webbplats hittas mycket information om hållbarhet inom företaget. 

Hållbarhet lyfts fram på ett synligt sätt: på första sidans banner nämner hälften av 

lyften hållbarhetsaspekten6, hållbarhet har en egen undersida (UPM 2013j), hållbarhet 

är integrerad i årsberättelsen (UPM 2012), och det finns en skild webbplats med 

information om hållbarhet som UPM kallar Responsibility hub (UPM 2013i) 

4.3.1.2. Biovernos image 

UPM bygger målmedvetet en bild av Bioverno-bränslet. Biobränslen, liksom alla andra 

produkter har en egen sida på webben som presenterar produkten (UPM 2013a). 

Dessutom finns en annan sida som presenterar affärsklimatet för produkten (UPM 

2013b), där företaget också lagt upp en videoblogg som rapporterar om 

affärsverksamhetens utveckling. UPM har också skapat en stark visuell image för 

Bioverno-varumärket som genom den gröna färgen signalerar hållbarhet. Bilden nedan 

visar imagen (UPM 2013m).  

                                                        
3 Lista på erkännanden finns på: http://www.upm.com/EN/RESPONSIBILITY/Principles-and-
Performance/Recognition/Pages/default.aspx 
4 http://www.sustainability-indices.com/ 
5 https://www.cdproject.net 
6 Informationen är hämtad 15.8.2013 
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Figur 8 Biobränslens varumärkesimage  

Källa: (UPM 2013a) 

Att UPM strävar efter att göra Bioverno till ett varumärke har överraskat aktörerna på 

marknaden. Vehmala-Viksten menar att det har varit ett modigt steg att så starkt skapa 

ett varumärke innan produkten ens finns. Hon säger också att dieselvarumärken 

funnits länge på den amerikanska och centraleuropeiska marknaden, men att den här 

typens ”premiumprodukter” har fått fotfäste i Finland så sent som i år (Vehmala-

Viksten, intervju 26.9.2013). 

Ganska överraskande att dom har ett eget brand på biodiesel, men dedär de e ju ett sätt att höja 
profilen … Dom e säkert ute efter att positionera sig gentemot andra produkter. (Fredriksson, 
intervju 29.8.2013) 

Jääskeläinen menar att varumärkets kärna är talloljan som rest (Jääskeläinen, intervju 

6.9.2013). Vänskä tillägger att produktens inhemska ursprung betonas (Vänskä, 

intervju 27.8.2013). Varumärket passar också väl ihop med UPM:s historia: 

Jag tycker att brändet är fräscht och passar för en bioprodukt. Det lyfter bra fram den här deras 
skogssida och kombinerar den med biobränslen. Där syns den där råvaran. Jag gillar nog 
imagen. (Vehmala-Viksten, intervju 26.9.2013) 

Bioverno-produkten har, enligt UPM, tre stora fördelar: att den är gjord på förnybart 

material, att den orsakar klart mindre utsläpp, och att den passar som sådan i 

dieselbilarna som körs med idag (Mannonen 2013:15). Råmaterialet klassificeras som 

hållbart särskilt eftersom det står utanför matens produktionskedja. Dessutom medför 

produktionen enligt UPM ingen ökad indirekt markanvändning eftersom bränslet 
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produceras av rester (Mannonen 2013:22). Företaget är noga med råvaruinköpen. UPM 

känner till ursprunget av allt sitt trä (Mannonen, intervju 6.8.2013) och 2012 var 

ungefär 77 procent av träet certifierat (UPM 2012:48). Vänskä poängterar att råvaran 

inte har någon skillnad för produktegenskaperna från en användningssynvinkel, utan 

man måste hitta andra aspekter man använder sig av om man vill skapa ett varumärke 

åt produkten (Vänskä, intervju 27.8.2013). 

Produktens slutliga test är ännu i gång, men UPM meddelar redan nu att innovationen 

minskar utsläppen med ungefär med 80 procent jämfört med fossila bränslen. Det här 

är ett mått på utsläppen i hela värdekedjan och utgör en så hög nivå att bränslet 

klassificeras som ”förnybar diesel”, produkten överträffar hållbarhetskriterierna för 

transportbränslen som fastställts av EU (Mannonen, intervju 6.8.2013). Dock visar det 

här vad UPM väljer att lyfta fram, för koldioxidutsläppen blir automatiskt rejält lägre 

för att råvarorna är avfalls- och restbaserade (Vänskä, intervju 27.8.2013). 

4.3.1.3. Biovernos marknad 

UPM:s åsikt är att utöver bränslesnålare bilar är biobränslen det enda effektiva och 

pragmatiska sättet att minska utsläppen från trafiken (Good news from Finland 2013) 

– det kommer en gräns för hur mycket etanol som kan blandas i bensin (Mannonen, 

intervju 6.8.2013). UPM har som målsättning att bli en stor aktör inom förnybara 

bränslen i Europa, med en omsättning som överstiger en miljard euro (UPM 2013b; 

Mannonen, intervju 6.8.2013). 

UPM ser att Bioverno som förnybar diesel har en stor marknad att fylla på grund av 

EU:s och Finlands målsättningar att minska utsläppen. Enligt Mannonen estimeras 

marknaden för biodiesel och förnybar diesel för tillfället öka med 7 procent per år 

(Mannonen, intervju 6.8.2013); år 2010 var efterfrågan på biobränslen 94 miljoner ton, 

vilken förväntas stiga till 249 miljoner ton tills 2020. Lagstiftningen i EU blir strängare 

och strängare och undersökningar har funnit att det är osannolikt att efterfrågan på 

biodiesel och förnybar diesel som följd av EU:s utsläppsmål kan mättas tills 2020 (Hart 

Global Biofuels Outlook 2010-2020 i Mannonen 2013:9).  

Informanterna från andra organisationer på marknaden har olika syner på marknadens 

storlek. Saarinen menar att Finlands marknad tills år 2020 kommer i linje med 

lagstiftningen att vara 400-800 tusen ton beroende på beräkningsgrunden (en möjlig 

dubbelberäkning). Han säger att om man kunde tänka sig att förnybar diesel skulle 
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utgöra en procent av trafikens förnybara energi i Europas skala så skulle det vara 

ungefär tre miljoner ton biobränslen (Saarinen, intervju 11.10.2013) – alltså rejält 

mindre än den siffra UPM kommunicerar. Huhtisaari talar om att finska marknaden 

snabbt fylls av Neste oils, Vapos och UPM:s produktion och att det inte finns garantier 

på att den europeiska marknaden ska växa i det långa loppet (Huhtisaari, intervju 

9.9.2013). 

Vänskä lyfter fram att man kan definiera sin marknad på många sätt och menar också 

att den utvecklingen av marknaden i Europa på lång sikt inte är säker: 

Marknaden är mycket större, marknaden är liksom trafikens bränslen. När HVO inte bara tävlar 
med fossil diesel och FAME, utan också med alternativa rena bränslen; el, väte, naturgas, biogas. 
Om vi går ännu längre så tävlar bilen också med andra färdmedel. Att vill man helt och hållet 
minska på bilande och öka på tågtrafiken istället? Särskilt i Centraleuropa är det här en hård 
diskussion, man skulle hela tiden vilja göra användningen av bilar svårare och flytta människor 
till tåg. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

UPM däremot menar att de inte har några egentliga konkurrenter eftersom Neste oils 

produkt till en stor del utgörs av palmolja som tävlar med matproduktion, medan 

”Bioverno är 100 procent förnybart” (Mannonen, intervju 6.8.2013). 

Jag tycker nog kanske att det finns en marknad för alla. Man ska lyfta fram positiva saker; 
berätta att vi bygger liksom en succéstory. Försöka undvika att hamna i en sån situation där man 
hamnar försvara sig. O de finns mycke bränslen, men vårt bränsles fördel e att de e bara att köra 
till macken o tanka de, att de passar till alla bilar. Godkänna de att du e en del av paletten på 
utbud. De tror ja att UPM också borde göra. (Donner, intervju 3.10.2013) 

Marknaden i Finland avbildas i dagens läge långt som en stor möjlighet. Informanterna 

ser att biobränslen kunde vara en viktig exportindustri för Finland (Donner, intervju 

3.10.2013; Jääskeläinen, intervju 6.9.2013; Saarinen, intervju 11.10.2013). Motiven har 

ändrats längs med åren; i början var motiven klarare miljöfrågor, men när ekonomin 

går dåligt har man börjat fokusera mer på beroende av oljeimport (Saarinen, intervju 

11.10.2013). 

Beskrivningen som getts av UPM:s verksamhet inom hållbarhetsområdet, Bioverno-

produkten och hur UPM presenterar marknaden för förnybar diesel jämfört med andra 

aktörers syner representerar hur UPM avbildar sin marknad, tabellen nedan 

sammanfattar de här resultaten. Nästa stycke går in på resultaten gällande hur den här 

bilden kommuniceras till övriga aktörer på marknaden för att forma avbildningspraktik 

i önskad riktning. Läsaren bör komma ihåg att de utlåtanden informanterna gett för 

studien också utgör formande av avbildningspraktik. 
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Tabell 6 Resultat gällande avbildning: bilden som ges 

Resultat Citat 

Varumärket 

Skillnaden mellan 
olika typer av andra 
generationens 
biobränslen ligger i 
imagen. 

Jag har sagt att även i andra generationens biobränslen finns det skillnader; främst 
produkten, inte den kemiska uppbyggnaden utan produktbrändingen och annat. Men 
gemensamt har de att de är av väldigt hög kvalitet och råvaran tävlar inte med 
matproduktionen. Det är en sådan där röd tråd, och på grund av det här så kommer det 
automatiskt ganska höga koldioxiutsläppsminskningar för att de är avfalls- och 
restbaserade. (Vänskä, intervju 27.8.2013) 

Biodiesel-varumärken 
är något nytt i 
Finland. 

De här brändade dieslarna har kommit till den finska marknaden, att nog har det ju 
funnits av dom i Amerika och Centraleuropa hur länge som helst, men den här typen av 
premiumprodukter har först nu under det här året kommit med i spelet. (Vehmala-Viksten, 
intervju 26.9.2013) 

Talloljan fungerar 
som spetsen av 
kommunikationen. 

Om vi tänker på kommunikationen – som har filtrerats genom Transsmart [Transeco] och 
media – så är det nog talloljan som mest skiner igenom, det har liksom tryckts på, eller 
erbjudits i kommunikationen som en typ av spets, att det faktiskt görs av rester 
(Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Inhemsk karaktär och 
första fabriken som 
använder 
skogsindustrins 
rester. 

Jag har sett att de talar om den inhemska karaktären, och att det är den första fabriken 
som baserar sig på de här skogsindustrins rester … och sen också att det hittas på ny 
verksamhet för skogsindustrins kapacitet som blir oanvänd så det är positivt. (Vänskä, 
intervju 27.8.2013) 

Skogsindustrin ses 
redan färdigt som en 
”grönare” industri. 

Bioverno brandets styrka är säkert liksom att aktören [UPM] kommer från en ”grön” 
bransch – skogsbranschen – trots att det inte alltid varit lätt där heller, nog har det varit 
mycket diskussion om de här hållbarhetssakerna där också men. (Vänskä, intervju 
27.8.2013) 

Hur marknaden avbildas 

Biobränslemarknaden 
diskuteras idag också 
mycket ur ett 
exportpotentials-
perspektiv. 

Jag tror att det [marknadens utveckling] har startat ganska långt från RES direktivet. Att 
sen som ett nyare drag i diskussionen har till exempel Finlands bytesbalans diskuterats och 
om vi importerar fossila för dyra pengar då vi kunde åtminstone delvis vända flödet åt 
andra hållet då vi har en inhemsk råvara och så får vi bra inkomster av att förädla den och 
exportera. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Inga konkurrenter 
med kommersiell 
verksamhet eftersom 
Neste oil använder 
sådana råvaror som 
UPM klassificerar 
som ”ohållbara”. 

Producenter av första generationens biodiesel är egentligen inte våra främsta 
konkurrenter, för marknaden för förnybar diesel är så stor och aktörerna så få att vi har 
svårt att fylla ens den. Om vi räknar bara producenterna av förnybar diesel är 
konkurrenterna ganska få: Neste oils biodiesel är hälften palmolja som tävlar med 
matproduktion. I Italien och Mellaneuropa finns några mindre testanläggningar som gör 
förnybar diesel av halm, men de klarar åtminstone inte ännu av kommersiell produktion. 
(Mannonen, intervju 6.8.2013) 

På den nuvarande 
marknaden med 
lagstiftad efterfrågan 
finns konkurrens för 
produkten. 

Visst har de konkurrenter. Om vi tänker på kall fakta så bränner Neste i Borgå 320 tusen 
kubik HVO, motsvarande produkt för UPM 120 tusen kubik i Villmanstrand, Vapo i Kemi 
120 tusen kubiks skogsanläggning; vi har sammanlagt 620 tusen kubik HVO typens drop-
in diesel. Finlands dieselmarknad är 2,6 miljoner kubik. Mandatet för den här typens 
dubbelberäknade produkter är 10% så 260 tusen. No om vi tänker 20 % så sku de vara 
ungefär 500. Ändå kommer det att finnas extra. Alltså måste du sälja utomlands, hitta en 
marknad utomlands. Sen har Neste ännu sammanlagt 1,6 miljoner kubik i Rotterdam och 
Singapore. Så det finns nog av den där produkten, och det finns inte en så stor efterfrågan 
för att förpliktelserna har inte utvecklats till den nivån att det skulle finnas en riktig 
efterfrågan. (Huhtisaari, intervju 9.9.2013) 



 

 

64 

4.3.2. UPM:s avbildningsverksamhet 

UPM kommunicerar med sina intressenter på ”helt alla sätt”; bland annat genom 

traditionella och sociala medier, tillställningar, pressmeddelanden, bolagsstämmor. 

Mannonen menar att man vill uppnå bästa möjliga transparens. Det bästa sättet att 

kommunicera är en kombination av informering och proaktivitet (Mannonen, intervju 

6.8.2013). Det här har en positiv inverkan för hela marknadens utveckling. 

UPM:s brand i hela den där Biofore grejen, de kommunicerar ju mycket öppet. Och jag tycker 
nog att det att UPM kommunicerar öppet om det nya är positivt för hela skogsindustrin, inte 
enbart för UPM. (Valtanen, intervju 29.8.2013) 

Informanterna lyfter fram att UPM lyckas få fram sitt meddelande väl genom medierna 

(Valtanen, intervju 29.8.2013; Vänskä, intervju 27.8.2013). Bioverno-projektet har fått 

mycket synlighet i tidningar (Fredriksson, intervju 29.8.2013).  

Vi har mycket samarbete med medierna. Vi släpper pressmeddelanden och ordnar 
presstillställningar. Vi bjuder också ibland in reportrar på exkursioner till fabrikerna. En tid 
sedan bjöd vi in vetenskapsjournalister på besök. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Jag har sett åtminstone reklamer och så har jag sett bilen som hade reklam på dörren. Och 
tidningsgrejer, jag tycker tidningsgrejerna har varit bra i dagstidningar och på sätt och vis under 
någon energirubrik har man fått synlighet i form av en artikel som marknadsför projektet. 
(Vänskä, intervju 27.8.2013) 

Dessutom har UPM gjort reklamkampanjer för Bioverno. Informanterna nämner en 

pärmsidans reklam i Helsingin Sanomat (Vehmala-Viksten, intervju 26.9.2013), och 

testbilen i trafiken som har stora reklamer på sig (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013). 

UPM verkar vilja bygga upp en positiv bild av sig till allmänheten för att den bilden ska 

fungera som en sköld om dåliga nyheter uppkommer (Vehmala-Viksten, intervju 

26.9.2013; Vänskä, intervju 27.8.2013). Figur 9 visar de praktiska exempel på 

inkorporerings- och representationssätt UPM använder som kommit fram i datat. 

 

 

 

 

Figur 9 Praktiska inkorporerings- och representationsexempel 

UPM verkar lyfta fram hållbarhetsaspekten mer än andra (Fredriksson, intervju 

29.8.2013). Förutom miljöfördelarna lyfts hållbarheten fram särskilt inom ramen för 
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skogsindustrins omvandling och att arbetsplatserna hålls i Finland, menar Huhtisaari 

(intervju 9.9.2013). 

Donner poängterar att det är viktigt att tänka på vad konsumenterna vill ha. Enligt 

honom är hållbarhet inte den viktigaste aspekten då man väljer bil utan pris, 

bränsleförbrukning och beskattning är viktigare. Han menar att det här är något UPM 

också borde ta i beaktande eftersom konsumtionssituationerna bilinköp och tankande 

av bränsle hänger ihop (Donner, intervju 3.10.2013) 

Fram till nu har business-to-businessmarknadsföringen varit i fokus i UPM:s 

kommunikation. Där har UPM lagt tyngden på de tekniska aspekterna av produkten. 

UPM har gjort undersökningar tillsammans med konsulter som också visat att 

’hållbarhet’ inte är ”hela folkets grej”. Mannonen berättar att i 

konsumentmarknadsföringen kommer Bioverno-bränslet att kommuniceras som ett 

’inhemskt’ alternativ; en ”när-diesel”. UPM väntar att den inhemska vinkeln kommer 

att väcka tankar om ”vår finska skog” och om att UPM är ett hederligt företag som 

investerar i finska arbetsplatser. Samma inhemska vinkling kommer enligt den 

nuvarande planen också att användas i marknadsföringen i Europa då produkten 

lanseras där också. Enligt Mannonen fungerar samma argument även i Europa, men 

därutöver är en viktig aspekt också att ett inhemskt bränsle innebär minskat beroende 

av leverantörer på andra håll i världen. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Här e ju också lite samma sak att folk kanske vill vara del av en sånhän succé. Att vi gör 
inhemskt, att jag tankar såhär. O vi importerar int. De e dehär att berätta någo som stories – 
helst positiva stories. (Donner, intervju 3.10.2013) 

Det praktfulla brändet, var ska det synas och hur? Hur tar man produkten i verkligheten till 
konsumenterna? … Om man funderar att de kanske har tänkt sätta bilder på någon kedjas 
pumpar eller mätare, så inte funkar de helt så lätt… (Vehmala-Viksten, intervju 26.9.2013) 

Mannonen säger att fokus nu flyttar till konsumentmarknadsföringen. Den kommer att 

skötas i samarbete med distributören så snart parten offentliggörs. (Mannonen, 

intervju 6.8.2013) 

Transeco har varit ett viktigt forskningsprogram inom fältet; det har fungerat som ett 

nätverk för projekt gällande energieffektivitet och nya bränslen. Enligt Jääskeläinen är 

det en av de mest betydelsefulla kanalerna att få saker på beslutsfattarnas bord 

(Jääskeläinen, intervju 6.9.2013); tjänstemän till exempel använder informationen som 

uppkommer i nätverket i sitt arbete (Donner, intervju 3.10.2013). Donner beskriver 

nätverkssamarbetet så här: 
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Så e de otroligt sällsynt globalt att man kan arbeta i sånhäna nätverk i Finland, forskningen e 
med, politiska beslutsfattningen e me, företagenas representanter e me, alla sitter i samma bord 
o talar ganska öppet också. Sen dedär små detaljerna, att va e dedär tillsattsämne så de berättar 
man ju int förstås, för de e då VTT:s forskningsresultat. UPM ha också vari me t ex i ”valitse auto 
viisaasti”. Säkert också därför för att di ville ren titta lite att hur fungerar de här o vad diskuterar 
man. (Donner, intervju 3.10.2013) 

Motiva har ansvarat för Transecos kommunikation men på ett allmänt plan är 

verksamhetsidén att ”ta fram såna projekt där man på praktisk nivå verkställer Oy 

Finland Ab:s målsättningar” (Donner, intervju 3.10.2013). 

Att om vi ha lova att minska CO2 utsläppena med så o så mycky inom trafiksektorn så kan vi ju 
göra det bara med att vi får till stånd en förändring på marknaden. Till exempel så gör vi arbeten 
där på personbilssidan o med bioandelar i bränslen o sen då med kollektivtrafiksidan för att få 
folk att resa mera i resekedjor. Vi gör de på de vise att vi måst förstå företagenas business på 
marknaden. O sen springa ihop med dem såna projekt som stöder deras verksamhet o sälja den 
till ministerierna. Ett typiskt projekt för oss e där di sitter alla runt samma bord o där vi skapar 
vissa gemenasamma spelregler. Vi arbetar i marknadsföringen me såna saker som till exempel de 
att vilka e di nyckelord som alla borde använda i marknadsföringen. (Donner, intervju 3.10.2013) 

UPM:s roll i Transeco har inte varit särskilt stor (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) och 

Motiva försöker också få UPM med i sin verksamhet (Donner, intervju 3.10.2013). I 

fortsättningen tar ett nytt forskningsprogram över som heter Transsmart. Där kommer 

UPM att vara med i ett projekt där man söker sätt att ersätta fossil diesel (Transeco-

päätösseminaari 2013). Projekten gynnar ofta särskilt enskilda aktörer, men också 

allmänheten (Donner, intervju 3.10.2013). I det här projektets fall förutser man kunna 

få aktuell information som man kan använda för att se över Finlands biobränslestrategi 

och ”på vilken nivå distributionsskyldigheterna kan och borde sättas” (Transeco-

päätösseminaari 2013). 

Mätning av hållbarhet är också en viktig aspekt av avbildningspraktik. Jääskeläinen 

berättar att biobränslena har inneburit en kraftig förändring i hur man talar om 

trafikens negativa effekter. 

… Vi konsumerar nog energi i trafiksektorn, men när den är förnybar, så på sätt och vis är ju 
utsläppssidan där i produktionen. Om vi räknar att den har nollutsläpp, statistiskt sett har den 
noll utsläpp, helt samma som i elbilar, utsläppen sker redan i energiproduktionen. Därför måste 
man lära sig de här energitermerna på ett nytt sätt. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Hållbarhet i UPM mäts och leds av en så kallad livscykelanalys (engelska: life cycle 

impact analysis) (UPM 2013d) som använts i femton år i samband med produkt- och 

processutveckling. Förhållningssättet innebär att miljöaspekter tas i beaktande under 

produktens hela livscykel, alltså även efter användning i form av återanvändning (UPM 

2013d; UPM 2013h). Gällande sourcing har företaget också ett ramverk som används 

för utveckling av hållbarheten av inköpen som bland annat innefattar en 

leverantörskod (engelska: Supplier Code) som innehåller hållbarhetsaspekter gällande 
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ekonomiskt ansvar, socialt ansvar, miljöansvar, hälsa och säkerhet, samt 

produktsäkerhet. I uppföljningsarbetet kan användas bland annat frågeformulär, 

revisioner och nyckeltalsuppföljning (UPM 2013c). 

Mätarna och målsättningarna som finns synliga för allmänheten i årsberättelsen 

(diskuterade i stycke 4.3.1.1.) är de enda som kommuniceras utåt (Mannonen, intervju 

6.8.2013; UPM 2012:41). Däremot erbjuder UPM en tjänst för underleverantörerna, 

skogsägarna, till exempel med certifieringar och skogsskötsel där UPM:s sätt att mäta 

och göra saker har en inverkan även utåt (UPM 2013g). Huhtisaari menar att UPM 

också borde mäta och kommunicera:  

…sådana nyckeltal som visar vilken deras kontribution för Finlands ekonomi är. De kunde visa 
hur inhemsk produktion och en inhemsk råvara verkligen har en positiv inverkan på Finlands 
handelsbalans. (Huhtisaari, intervju 9.9.2013) 

UPM:s avbildningsverksamhet är omfattande. Tabell 7 utgör en sammanfattning av 

resultatet av datainsamlingen. 

Tabell 7 Resultat gällande avbildning: UPM:s avbildningsverksamhet 

Resultat Citat 

Kommunikationssätt 

UPM satsar mycket på sin 
hållbarhetsrapportering. 

Nog har jag sett UPM:s hållbarhetsrapporter och enligt min uppfattning satsas det 
ganska mycket på den – som skogsbolagen i Finland överhuvudtaget gör, både 
miljöansvar och samhällsansvar. De är ganska långt föregångare … 

Kommunikation genom 
medier fungerar bra också 
gentemot beslutsfattare 

Sådär mediamässigt tycker jag att dom ha skött de ganska bra, dom ha lyckats 
komma igenom i media ganska bra. Också i riksdan vet alla att dom håller på med 
det. (Fredriksson, intervju 29.8.2013) 

Tidningarna lyfts fram som 
en viktig kanal samt 
evenemang. 

Skriver i tidningar, syns i tidningar, visst har de också egna journalister. De är ju 
också på mässor, olika typer av konferenser – nog har jag sett ganska mycket.  
(Valtanen, intervju 29.8.2013) 

UPM är ny aktör inom 
Transsmart projektet där 
det görs seminarier, 
nyhetsbrev, 
forskningsprojekt och 
resultatkort. 

[Gällande Transsmart] Det har ordnats seminarier, vi gör nyhetsbrev, och sen 
sådana som det fanns mycket av i Transeco också, forskningsprojekt gällande 
bioenergi eller sådana där resultatkort som man fast kan ge i handen på 
riksdagsledamöter eller vem man nu vill. Jag är inte helt säker på om det fanns ett 
om UPM:s produkt, men det finns nog säkert i nyhetsbrevet, eller hittas på 
nätsidorna. Det finns nödvändigtvis inte ett kort ännu om projektet är helt i början. 
(Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

UPM:s Bioverno bil är en 
synlig reklam. 

De briljerar med den där bilen som de har målat i deras färger. Det är i min mening 
allra synligast … Den har varit på alla, olika evenemang gällande nya drivmedel. 
(Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Till vem riktas kommunikationen? 

UPM jobbar hårt med sitt 
varumärke. För tillfället 
mest B2B. B2C kommer att 
göras i samarbete med 
distributören. 

Vi måste vara ödmjuka. UPM som företag är trovärdigt, men inte ännu som 
bränsleproducent. Vi är tvungna att jobba med vårt varumärke … För tillfället 
brändar vi främst i B2B syfte där vi uttryckligen understryker produktens tekniska 
fördelar. Marknadsföring gentemot konsumenter kommer vi att göra i samarbete 
med distributören från och med i höst. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 
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Två viktiga grupper, 
politiker och allmänheten. 
Allmänhetens åsikt speglas 
också i politiken. 

Jag tror att UPM försöker kommunicera om sin hållbarhetsagenda åt två olika 
viktiga grupper, dels till allmänheten, och dels till politiker. Att berätta i positiv anda 
om projektet till allmänheten hjälper dem att få acceptans här i Finland. Det här 
stöder också på det politiska fältet, eftersom väljarnas åsikter ändå filtreras till 
beslutsfattarna i slutändan. (Huhtisaari, intervju 9.9.2013) 

UPM bygger ett varumärke 
som sedan kan stöda i tvist 
situationer. 

...Kanske de har kunnat förvänta sig en sådan här reaktion av Neste. Kunnat förutse 
att konkurrenten reagerar starkt och därför tagit ett sådant här litet försprång, gjort 
produkten lite känd på förhand. (Vehmala-Viksten, intervju 3.10.2013) 

Neste oil gjorde en pilot 
med ”green” som slogan på 
pistolerna men ändrade 
taktik. 

Det är viktigt att känna 
konsumenten. 

Konsumentena sa att ”jag litar int på de”, o 10-15 % av marknaden sa att ”de e int 
hållbart producerat så jag tankar int de” osv. Då gick di just ut dit på den där svaga 
isen. O så ändra di strategi o sa att ”du får hästkrafter till, o mindre förbrukning”. De 
passar iaf liksom män. De e så! De ska liksom vara kraft i motorn. Du ska påriktigt 
känna den där kunden, du måst analysera på många olika sätt, vad e de han 
egentligen vill liksom höra. (Donner, intervju 3.10.2013) 

Samarbeten: arbetssätt 

Inom ramen för samarbeten 
kommuniceras aktivt mot 
olika intressenter. 

Vi kan också informera om saker i samarbete med grupperingar vi är med i. Till 
exempel gentemot beslutsfattare kan Leaders of Sustainable Biofuels, som UPM är 
med i, kommunicera i form av exempelvis utlåtanden eller informationsinslag. 
(Mannonen, intervju 6.8.2013) 

Motiva jobbar med att få till 
stånd förändringar på 
marknaden genom att samla 
alla aktörer kring samma 
bord. 

Att om vi ha lova att minska CO2 utsläppena med så o så mycky inom trafiksektorn 
så kan vi ju göra det bara med att vi får till stånd en förändring på marknaden. Till 
exempel så gör vi arbeten där på personbilssidan o med bioandelar i bränslen o sen 
då med kollektivtrafiksidan för att få folk att resa mera i resekedjor. Vi gör de på de 
vise att vi måst förstå företagenas business på marknaden. O sen springa ihop med 
dem såna projekt som stöder deras verksamhet o sälja den till ministerierna. Ett 
typiskt projekt för oss e där di sitter alla runt samma bord o där vi skapar vissa 
gemenasamma spelregler. Vi arbetar i marknadsföringen me såna saker som till 
exempel de att vilka e di nyckelord som alla borde använda i marknadsföringen. 
(Donner, intervju 3.10.2013) 

Transeco nätverket utför 
praktisk lobbning till 
exempel genom sk casekort. 

De va vi gör då e att vi tar o lyfter di där sakerna som påriktigt har betydelse på 
praktisk nivå o gör sånhäna så kallade casekort av dem o distribuerar dem till di 
målgrupper som vi vet att e viktiga. De kan va bilförsäljare, de kan va politiker, de 
kan va ämbetsmän på ministeriena, o till exempel Saara Jääskeläinen o Leo 
Parkkonen på finansministerie o andra så di sitter alla i den här ledningsgruppen o 
di använder den här informationen som kommer fram o di här diskussionerna i de 
här nätverket i sitt eget arbete. O så försöker di fundera till o me ungefär att hur 
borde beskattningen då läggas opp för att vi ska få en sån bilpark som vi vill. De e 
viktit att vara me där i de där hela nätverket, fast du har din egna produkt. (Donner, 
intervju 3.10.2013) 

Avbildningspraktiken 
innefattar inte delning av 
bra idéer. 

Företagen delar inte med sig best practice erfarenheter. (Valtanen, intervju 
29.8.2013) 

Transparens 

UPM vill berätta 
transparent om sitt projekt i 
det här skedet. 

Dom börjar vara i det skedet att dom vill tala om vad som e på kommande. De e 
löften om en bättre framtid. (Fredriksson, intervju 29.8.2013) 

UPM informerar öppet. 

Det har en positiv effekt på 
hela industrins framtid. 

UPM:s brand i hela den där Biofore grejen, de kommunicerar ju mycket öppet. Och 
jag tycker nog att det att UPM kommunicerar öppet om det nya är positivt för hela 
skogsindustrin, inte enbart för UPM. (Valtanen, intervju 29.8.2013) 

Mätningssätt 

Biobränslena har inneburit 
en förändring i hur man 
räknar gällande hållbarhet i 
och med att utsläppen sker i 

Den mängden energi som trafiken konsumerar är så enorm. Den här energisidan har 
kommit här vid sidan av bränslena helt de senaste åren – uttryckligen på grund av 
biobränslena för de orsakar att utsläppen åtskiljs från energikonsumtionen. På det 
sättet att vi konsumerar nog energi i trafiksektorn, men när den är förnybar, så på 
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produktionen, inte i 
konsumtionen. 

sätt och vis är ju utsläppssidan där i produktionen. Om vi räknar att den har 
nollutsläpp, statistiskt sett har den noll utsläpp, helt samma som i elbilar, utsläppen 
sker redan i energiproduktionen. Därför måste man lära sig de här energitermerna 
på ett nytt sätt. (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013) 

Hållbarhet kan 
kommuniceras genom 
externa system. 

Hållbarhet mäts med externa system. Dow Jones systemet är väldigt omfattande och 
den fina vinsten ifjol har krävt mycket jobb i flera år. (Mannonen, intervju 6.8.2013) 

4.4. Sammanfattning av marknadens utformning 

Resultatkapitlet har presenterat resultaten skilt för utbytes-, normerings- och 

avbildningspraktik. Praktikerna har beskrivits med rika detaljer. Det som kvarstår är 

att visa hur de hänger ihop – hur UPM påverkar marknadspraktik för att forma 

marknaden mer hållbar. Inom ramen för den här diskussionen, i stycke 4.5.1., lyfts 

också upp de verktyg som verkar vara viktiga för formande av den här marknaden. 

Grunden för dessa finns också i de resultat som presenterats ovan. 

Figur 10 nedan visualiserar hur UPM påverkar marknadspraktikerna. Det framgår att 

alla aktiviteter inte egentligen har att göra med hållbarhet direkt (så som att UPM har 

utvecklat teknologin ovanligt snabbt), men indirekt har de en stor inverkan på 

formandet av en hållbar marknad. Vissa aktiviteter möjliggör andra – allt hänger ihop 

med allt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Sammanfattning av empiriska undersökningens resultat 
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4.5. Dynamiken mellan marknadspraktikerna 

Marknadens dynamik syns genom att identifiera vilka aktiviteter som samspelar och 

tillsammans omformar marknaden. Till följande beskrivs de viktigaste iakttagelserna 

gällande UPM:s formande av en hållbarare bränslemarknad. 

En av de viktigaste händelserna för UPM:s formande av en hållbar marknad har varit 

att lyckas skapa en produktinnovation som anses hållbar. Med snabb 

produktutveckling kom Bioverno-produkten till. Den har UPM försökt kvalificera som 

ett alternativ för fossil diesel, att den minskar utsläppen och att den inte utgör en del av 

matkedjan anses hållbart. Dessutom är UPM noga med sin sourcing av trä, vilket de 

menar att bidrar till produktens hållbarhet, liksom faktumet att produktionen och 

konsumtionen kommer att vara nära varandra. UPM utgår från sin produkts 

egenskaper i formandet av marknaden. 

De hållbara produktegenskaperna räcker inte i sig för att forma marknaden. UPM har 

varit tvungen att jobba för att få den egna råvaran klassificerad som hållbar från ett 

juridiskt perspektiv. Dels har det här inneburit reformeringsaktiviteter gällande 

hållbarhetsdirektivets lista på ”hållbara råvaror”, dels påverkande av vilka termer som 

används om råvaran. Det här har krävt avbildningsverksamhet bland annat i riksdagen. 

UPM har representerat sin syn på den existerande marknaden för tallolja, och 

inkorporerat tanken om att tallolja inte är en biprodukt, utan en rest. Här skapas 

dynamiken av att UPM påverkar avbildningspraktik för att reformera normer. 

Faktumet att talloljan klassificeras som rest betyder att den får fördelar som skapats 

med lagar som direkt kommer att påverka utbytespraktik. Bioskyldighetslagen skapar 

en marknad för förnybar diesel genom att tvinga alla som säljer bränslen att blanda en 

viss andel förnybara komponenter. Det här har UPM inte från början varit med och 

lobbat, men stöder nu sådana lagförslag som sätter tak för andelen första generationens 

biobränslen och minimi kvoter för andra generationens biobränslen. Här syns 

samspelet mellan normerings- och utbytespraktik: Genom reformeringsaktiviteter 

påverkar UPM normeringspraktik som kommer att forma även utbytespraktik. UPM 

vill påverka lagstiftningen mer hållbar genom att skapa incitament för hållbara 

produkter – särskilt sin egen. 

I UPM:s representation stiger starkt fram hur UPM talar om sin marknad och sina 

konkurrenter. UPM talar om att marknadspotentialen är stor, medan många andra 

aktörer menar att det inte alls är en så säker marknadspotential av bland annat 
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politiska skäl. UPM menar att förnybar diesel är ett av de mest pragmatiska sätten att 

minska utsläppen från trafiken. Så här kan man vilja avbilda marknaden för att 

kommunicera att det går bra för företaget och på så vis hålla investerarna nöjda och 

lagstiftarna intresserade av företagets åsikt. 

UPM positionerar sig som den enda hållbara producenten av förnybar diesel till 

exempel genom att säga att Neste oil som blandar olika råvaror i sin motsvarande 

produkt använder ohållbara råvaror. Slutprodukterna har samma egenskaper, men 

genom avbildning skapar man skillnader hos dem – uttryckligen skillnader i hållbarhet. 

Då använder sig UPM av representation för att visa på hur de konkurrerande 

produkterna idag har ohållbara konsekvenser för marknaden. Vissa informanter 

menade att det här inte är en bra strategi (Donner, intervju 3.10.2013; Vänskä, intervju 

27.8.2013), utan att man hellre ska hålla sig till att tala gott om sin egen produkt. Det 

här betyder att det finns sociala normer om vad som anses vara tillåtet, vilka UPM nu 

går emot och påverkar med sin representation av konkurrenter. Att använda 

inkorporering gällande hållbarheten av den egna produkten är mer socialt accepterat 

än att representera någon annan aktör negativt. 

Resultaten från undersökningen har också visat att diskussionen i EU om vilka råvaror 

som kan anses hållbara och vilka inte kan det ännu är oavslutad. Genom att eliminera 

så många råvaror som möjligt från den här listan kan UPM få en större potentiell 

marknad för sig själv, vilket UPM på basis av resultaten gör via till exempel Leaders of 

Sustainable Biofuels och i skogsbolagens samarbetsorgan. De här är klara fall där 

dynamiken fungerar så att UPM påverkar normeringspraktik (till exempel listan på 

hållbara råvaror) för att få till stånd förändringar i utbytespraktik. 

Biovernos stora fördel som förnybar diesel jämfört med andra bio dieslar är den går i 

den existerande bilstammen, men UPM har tagit ett steg till för att lyckas forma 

marknadspraktik. Distributörssamarbetet är en nyhet som kommer att forma 

marknaden åtminstone i Finland avsevärt (beroende på om distributören är en global 

aktör). Det här är ett helt nytt sätt att fungera. Förut har all olja köpts in på en väldigt 

transparent marknad med ett klart marknadspris, vilket skiljer sig radikalt från ett 

partnerskap där man besluter om gemensam logistik och marknadsföring samt priser. 

Att skapa ett distributionssamarbete har inte direkt att göra med hållbarheten av 

marknaden, utan är ett indirekt sätt för UPM att förverkliga den här idén. UPM önskar 

att få en möjligast stor marknadsandel med hjälp av samarbetet och på så sätt få ut så 
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mycket som möjligt av sin hållbara produkt på marknaden. Distributionssamarbetet 

handlar om hur varan flyttas till marknaden. Genom ett helt nytt sätt att flytta varan till 

marknaden påverkar UPM utbytespraktikens utveckling i fortsättningen. 

Distributionssamarbetet kan också ses som nyckeln till att det blir möjligt att skapa ett 

brand för bränslet. Då produkten inte köps av vilken distributör som helst kan man 

tillsammans planera marknadsföringen. Det här är också något nytt på 

bränslemarknaden (i Finland) och överraskar aktörerna. Eftersom samarbetet handlar 

om hur varan förflyttas till marknaden kan man alltså se hur utbytespraktik har en 

effekt på avbildningspraktik. Det här nya sättet att hämta produkten till 

konsumenterna möjliggör skapande av ett brand för bränslet, vilket inte varit möjligt 

på samma sätt tidigare. 

Det har kommit fram att konsumenter inte är mest intresserade av ”gröna” bränslen. 

Av den här orsaken har UPM inte i planerna att marknadsföra produkten som hållbar i 

första hand, utan man vill skapa en ”när-diesel”. Den här typen av avbildning tror man 

alltså att ska stöda utbytespraktik bättre än att skapa en ”hållbar diesel”. I det här 

fenomenet syns att avbildningen påverkar utvecklingen mot mer hållbar 

utbytespraktik. Genom att skapa ett så attraktivt brand som möjligt kan UPM sälja mer 

av sin hållbara produkt och på så vis forma marknaden som helhet hållbarare. 

UPM har hittills sett som sina största prioriteter att utveckla produkten och påverka 

lagstiftningen. I den här kommunikationen (i business-to-businesskontexten) har UPM 

valt att vara mer teknisk (Mannonen, intervju 6.8.2013) och visa hur marknaden kan 

göras mer hållbar med Bioverno. Däremot kan man analysera den bild av företaget som 

helhet och Bioverno som kommuniceras utåt idag. Den bilden kan man säga att är 

”grön” på basis av de källor som resultatet presenterat i början av avbildningsstycket 

(stycke 4.3.1.2.). Avbildningen gentemot sakkunniga och konsumenterna är alltså 

annorlunda. Dessutom verkar finnas en tredje publik, nämligen ”allmänheten” som 

informanterna nämner. Huhtisaari (intervju, 9.9.2013) och Vehmala-Viksten (intervju, 

26.9.2013) säger att UPM har försökt skapa en positiv anda hos allmänheten kring 

projektet för att stöda reformeringsverksamheten. Den här bilden verkar vara ”grön” 

med tanke på den allmänna kommunikationen om företaget och projektet. 

Att man lyckats skapa den här innovationen har också medfört nya sätt att mäta 

hållbarhet inom bränslemarknaden. I resultatet presenterades att UPM har en 

leverantörskod med hållbarhetsaspekter och att företagets hållbarhetsrapportering är 
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av Finlands mest avancerade. Sakerna som tas upp i dessa sätter ramar för vad som 

anses viktigt inom hållbarhetsfältet, UPM som föregångare kan fungera som en aktör 

som ”fastställer hållbarhetsagendan” enligt sina preferenser och styrkor. 

UPM mäter hållbarhet med livscykelanalys. Samma tankesätt formar för tillfället också 

bränslemarknaden. I och med biobränslena förflyttar sig den värsta utsläppstidpunkten 

från konsumtionen till produktionen. Det här övar sig även beslutsfattare på att 

hantera. Listan på ”hållbara” råvaror som producerats av en konsultbyrå för 

kommissionens bruk kan också ses som ett resultat av det här nya sättet att tänka på 

hållbarhetsaspekternas inverkan. Det finns även röster i EU som säger att tallolja inte 

heller är en hållbar råvara efter som det utarmar jorden och förstör skogar (Valtanen, 

intervju 11.10.2013) – det är ett annat sätt att mäta hållbarhet. I den här kedjan syns 

tydligt hur marknadspraktikerna samspelar: utbytespraktik (en ny innovation) 

påverkade avbildningspraktik (mätningssätt) som har en effekt på normeringspraktik 

(olika rekommendationer för hur lagar borde skrivas). 

Dessa teman utgör huvuddragen i hur UPM formar marknaden mer hållbar. Det hela 

utgår från att företaget själv ser sin produkt som hållbar, och försöker skapa en 

möjligast stor marknad för den genom att påverka utbytes-, normerings- och 

avbildningspraktik. Här har beskrivits hur marknadspraktikerna samspelar och hur 

dynamiken formar marknaden. Figur 11 illustrerar de teman som diskuterats, många 

fler kunde inkluderas på basis av de detaljerade resultaten i detta kapitel. Läsaren bör 

notera att figuren är en grov simplifiering av en verklighet där allt hänger ihop, det 

lönar sig inte att tillägga alla kopplingar i en figur.  
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Figur 11 Sammanfattning av resultaten gällande marknadspraktikernas dynamik 

4.5.1. De kritiska verktygen på marknaden 

Med verktyg menas de hjälpmedel vilka aktörer använder för att kunna verka på 

marknaden. I litteraturgenomgången noterades att det kan handla om konkreta saker 

som används som hjälpmedel, eller om immateriella konstruktioner. I det här stycket 

plockas fram de kategorier av verktyg som kommit fram i undersökningen som viktiga 

för UPM:s formande av marknaden. 

En stor del av UPM:s formningsförmåga beror på företagets långa historia och 

existerande resurser. En ananlys av hur UPM lyckats skapa sin produkt visar att 

kunskapen om råvarans egenskaper och de ekonomiska resurserna att satsa på 

forskning och utveckling har varit centrala. Likaså har det varit viktigt att man har haft 

tillgång till alla resurser och all därtillhörande logistik från förut. 

Det har också noterats att UPM haft ett starkt brand från tidigare som stöder byggandet 

av brand för de nya affärsverksamheterna. Dessutom har UPM:s brand upplevts som 

“hållbart” för att UPM fungerar inom skogsindutrin. Samtidigt har flera av 
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informanterna (Jääskeläinen, intervju 6.9.2013; Valtanen, intervju 11.10.2013) sagt att 

då ett så pass vedertaget företag gör någonting så gör den det nog grundligt – UPM har 

trovärdighet också inom det nya affärsområdet. 

Att ha ett starkt brand är inte en resurs bara för fortsatt marknadsföring, utan kan ha 

en positiv effekt också på hur lätt UPM kommer åt att påverka beslutsfattarna. I 

resultaten har kommit fram att ministerier allt mer samarbetar med företag också, inte 

längre bara med centralförbund. Iakttagelsen var att det finns vedertagna listor på 

centralförbund som kallas in då det behövs branschkunskap om specifika ärenden. 

Däremot är valet av företag som representerar hela branscher i till exempel 

arbetsgrupper mer slumpartat. I det här fallet konstateras att personerna som väljer 

vilka företag man kallar in har oundvikligen personliga uppfattningar om olika företag 

som kommer att ha påverkats av företagens kommersiella brand. För centralförbunden 

skulle tillgång till listorna fungera som verktyg, men för företagens del är brandet det 

kritiska verktyget. 

Brandets betydelse kan inte heller förbises när det kommer till andra aspekter av 

normeringspraktik. UPM:s brand kan ses ha varit en förstärkande faktor i polemiken 

kring om tallolja är en biprodukt eller en rest. 

Utöver att UPM:s brand kan vara en stödande faktor gällande påverkning av normer 

har det också kommit fram att skogsindustrin från förut har mäktiga 

intressebevakningsorganisationer i såväl Finland som i Europa. Så länge 

skogsföretagen kan enas om sina åsikter har de på grund av historen en tung röst i 

lagstiftningssammanhang. 

Genom de här organisationerna har UPM också direkt tillgång till viktiga kontakter så 

som EU parlamentariker som de vet att håller för deras sak. Det verkar viktigt att vara 

på plats i Bryssel där en stor del av EU lobbningen sker; exempelvis har listan på 

hållbara råvaror skapats i en informell krets där på plats. Det är viktigt att genom 

förstahandskontakter få tillgång till den listan som verktyg för formande av 

marknadspraktik. Som stort företag med ekonomiska resurser har UPM också kunnat 

skicka en egen lobbare till Bryssel, vilket inte till exempel 

intressebevakningsorganisationen för bioenergibolagen i Finland (Bioenergia ry) 

kunnat göra. 
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En andra observation är att samarbeten är en central kategori av verktyg för att forma 

marknaden. Samarbeten kan många gånger fungera som portar till makt. En av 

studiens mest betydande ensklida resultat är att UPM kommer att göra samarbete med 

en distributör för att flytta varan till makrnaden. Det här gör att Bioverno inte köps 

som ”bulkvara” på oljemarknaden eller i pumpen. Tillgången till pumpen och mätarna 

är verktyg som formar avbildningspraktik och utbytespraktik och därigenom 

marknadspraktik i allmänhet. 

UPM har gjort forskningssamarbete med bland annat VTT under produktutvecklingen 

och nu i testfasen. Men forskningssamarbeten verkar också vara viktiga verktyg för att 

påverka beslutsfattare där forskningsresultaten fungerar som avbildning. I resultaten 

kom bland annat fram att forskare många gånger kan vara med i arbetsgrupper på 

statsrådsnivå där strategiarbete eller lagförberedning sker. Då är det bra för UPM att de 

har kontakt med forskare och kan påverka den vägen. 

Inom branschen har Transeco-programmet varit ett viktigt nätverk, som nu övergår i 

ett nytt program som heter Transsmart. Nätverket satsar på forskning och 

marknadsföring. Transeco har konstaterats vara ett ovanligt öppet forum för diskussion 

om utvecklingen av branschen. Genom nätverket hittar också beslutsfattare 

information för sitt arbete. UPM har varit väldigt begränsat med i Transeco, men går 

allt mer med i projekten som finns under Transsmart. 

UPM är bra på att samarbeta med media. UPM:s PR-arbete kan ses som essentiellt. 

Med hjälp av reklam, och egna webbplatser, men också tidningsartiklar lyckas UPM 

visa upp sig för allmänheten. 

UPM har varit med och format ett nytt samarbete: Bioenergia ry. Den nya 

intressebevakningsföreningen skapades för ett år sedan, då fyra föreningar gick ihop. 

Även om Bioenergia är ungt och söker sin plats ännu är det intressant hur UPM kan 

använda organisationen för sin intressebevakning. I föreningen har de gamla 

medlemmarna varit med och format föreningens stadgar om vad dess syfte är. Förutom 

att man definierat verksamheten har man bestämt om medlemsavgifter. För tillfället 

baserar sig medlemsavgiften på omsättning (från bioenergi), vilken för UPM:s del från 

och med 2014 i finsk skala kommer att vara avsevärd. Samtidigt visar resultatet att de 

som betalar mest också måste få sin röst hörd. Det är på utskottsmötena som 

finansiering av projekt diskuteras, så där kommer UPM att ha möjligheten att i viss 

mån leda riktningen föreningen tar. Det här är inte något som påverkar marknaden 
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mycket idag, men samarbetet med Bioenergia kan bli ett viktigt verktyg om biobränslen 

blir den exportindustri för Finland som aktörerna på marknaden jobbar för. Även inom 

samarbeten verkar de stora aktörerna alltså ha mycket makt. 

Sammanfattningsvis är det meningsfullt att notera att den här typen av öppna 

samarbeten kanske inte skulle fungera annanstans än i Finland. En viktig kategori av 

verktyg kan anses vara det som innefattas av Finlands ”påverkningsklimat” som inte är 

ett massivt maskineri (Vänskä, intervju 27.8.2013). Alla informanter nämnde att 

kretsarna är mycket små. Väldigt informell kontakt mellan aktörer är inte ovanligt. 

Dessutom har flera av informantera understrukit att man nu satsar mycket på 

biobränslen i Finland. Man hoppas på att skapa en ny exportindustri (Valtanen, 

intervju 11.10.2013). Det positiva klimatet torde göra alla parter mottagligare för att 

satsa resurser och öka på samarbeten. 

 

Figur 12 Kategorier av UPM:s verktyg för formande av marknaden 

Historia 
• Kunskap, exiterande logis(k, brand och intressebevakningsmaskineri 

Ekonomiska resurser 
• Forskning & utveckling, makt inom samarbeten, person i Bryssel 

Samarbeten 
• Forskning, distribu(on, marknadsföring, media 

"Påverkningsklimatet" i Finland 
• UPM utgör en del av Finlands strategiska satsning på fram(da export 
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5 ANALYS 

Efter en grundlig genomgång av studiens resultat i föregående kapitel är analysens 

viktigaste uppgift att pejla resultaten mot litteraturen och dra slutsatser som är 

relevanta för litteraturens utveckling och för möjliga tillämpningsområden. Eftersom 

studiens syfte är att undersöka hur företag formar sin marknad mer hållbar diskuteras 

vad studiens resultat betyder för teori om formande av marknader och kontexten 

hållbara marknader. 

Resultatet av fallstudien visade tydligt att fallföretaget påverkade alla tre typer av 

marknadspraktik. Däremot ansågs inte alla praktiker vara lika viktiga för tillfället. Vid 

sidan om produktutveckling och skapandet av ett samarbete för att ta produkten till 

marknaden var det viktigt att påverka lagstiftningen. Dessa två saker har enligt 

fallföretaget själv varit prioritet tills nu när produkten snart ska lanseras, men 

avbildningarnas roll hittills heller kan på basis av undersökningens resultat inte nekas. 

Det fanns också aspekter relaterade till hållbarhetskontexten inom påverkningen av 

alla marknadspraktiker. Fallföretaget ville skapa en möjligast hållbar produkt och 

leverera den till kunderna på ett hållbart sätt. Företaget menade också att de ville vara 

med och utveckla lagstiftningen så att den stöder målet att minska utsläppen – vilket 

samtidigt innebar att man skapade en marknad för sin egen produkt. Hållbarhet var 

ofta synligt i företagets kommunikation, men inte alltid. 

Att praktikerna hade olika viktig roll på marknaden stöder Nenonen och Storbackas 

(2011) argumentation att marknader vid olika utvecklingsskeden kan ha fokus på vissa 

praktiker. Normeringspraktik hade en central roll i fallet, vilket berodde på att 

marknaden för produkten från ett ekonomiskt perspektiv ”skapats” med hjälp av 

lagstiftning. På EU nivå hade man satt upp vissa målsättningar för minskande av 

växthusgasutsläpp. För att dessa skulle uppnås måste lagen skapa incitament för 

kommersialisering av sådana innovationer som minskar utsläppen. I fallet hade 

lagstiftningen inte nått en status där man kunde säga att reglerna är stabila, utan 

normverket utvecklades fortfarande kraftigt. Ytterligare incitament för fallföretagets 

produkt diskuterades aktivt: tak för försäljning av konkurrerande, mindre hållbara 

produkter, och kvoter för den egna. I Fligsteins (2001) termer kan man säga att 

marknaden höll på att genomgå en slags kris, medan Storbacka och Nenonen (2011) 

skulle säga att en ny idé håller på att förflytta sig genom aktörers affärsmodeller till 
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marknadspraktik. I den här omgivningen är det naturligt att företagen ser det som 

gynnsamt att engagera sig i påverkning av normeringspraktik. 

I Finland jobbade man ofta genom det nationella systemet så att man koordinerade 

Finlands åsikt. Det var viktigt för företaget att träffa beslutsfattare och lagförberedare i 

olika forum, och även bjuda in dem för att höra om den egna verksamheten. Aktörerna 

jobbade i nätverk och kontakten kunde vara väldigt informell, vilket betyder att 

personliga kontakter och en positiv bild av företaget var viktigt för att kunna fungera 

som en påverkare. Tidigare forskning har också visat att kontakter är ett av de 

viktigaste verktygen oavsett vilken marknad man diskuterar (Fligstein 2001; Storbacka 

& Nenonen 2011). 

Fallföretaget insåg också att det var viktigt att ha egna anställda i Bryssel för att ha 

förstahandskontakter till de personer som jobbar med EU direktiven. Även i EU fanns 

det informella kretsar som gjorde stora beslut, till exempel skapande av en lista över 

vilka råvaror anses hållbara. Man kan inte delta i informella nätverk på distans. Att 

påverka på den här nivån var möjligt för fallföretaget på grund av dess långa historia 

som mäktigt skogsföretag med existerande lobbningsmaskineri och företagets 

ekonomiska resurser. 

Att en positiv bild av företaget kan ha en betydande inverkan på hur lätt man lyckas 

inverka på normeringspraktik har inte lyfts fram i litteraturen om aktörers 

formningsförmåga. Fligstein (2001) har diskuterat att stora, stabila organisationer kan 

tänkas ha stor slagkraft – vilket också stämde i fallet – men att ett företag kan bli 

inbjuden till arbetsgrupper på basis av en allmän uppfattning om företaget har inte 

kommit fram förut. Företagets brand kunde också tänkas ha en roll då dess råvarubas 

definierades som hållbar från ett juridiskt perspektiv. I det här fallet hade alltså 

företaget en fördel av att vara ett stort och känt företag i Finland som andra aktörer 

hade en positiv bild av. Dessutom hade företaget en ny ”biostrategi” som 

kommunicerades stort och i väldigt positiv, hoppfull anda. 

I och med att experter ofta hörs inom normeringspraktik och Transeco-Transsmart 

nätverket skapats i Finland har forskare en tung röst när det gäller utvecklingen av en 

så pass teknisk bransch som i fallet. Forskningsresultat av mätningar och rapporter 

utgör alltså ett viktigt sätt att representera och reformera marknaden. I resultatet lyftes 

fram att möjligheten att göra forskning och delta i forskningssamarbeten kräver 

resurser av företaget. Även om företaget själv inte var tvunget att finansiera ett 
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forskningsprojektet kunde företagets storlek ge dess åsikt större tyngd. Det här 

understryker de storas makt; pengar föder mera pengar. 

Fallföretaget skilde inte på viktigheten mellan att påverka normeringspraktik och 

utbytespraktik. I fallets kontext var det naturligt att produktutveckling hade varit i 

fokus sedan biostrategin implementerats. I fallet kom fram hur viktigt det på en starkt 

reglerad marknad är att skapa en produkt med de egenskaper som gör att produkten 

klassificeras i en viss grupp. Det här betydde inte enbart lagen, utan standarderna hade 

en avgörande roll: de existerande produkterna påverkar standarderna, men 

standarderna påverkar också produktutvecklingen. 

Fallföretaget hade lyckats skapa en hållbar produkt; enligt standarderna klassificerades 

den som en ”förnybar diesel” med vissa hållbarhetsegenskaper. Dessutom satsade 

fallföretaget på att alla processer i företaget skulle fungera hållbart, till exempel satsade 

man på att veta råvarans ursprung och på att ställa krav på leverantörerna. Formandet 

av marknaden mer hållbar utgick från den här hållbara produkten. Genom att skapa 

en möjligast stor efterfrågan på den här produkten formade fallföretaget hela 

bränslemarknaden mer hållbar. 

Förutom att reformera normeringspraktik mer gynnsam för sin egen hållbara produkt, 

påverkade fallföretaget kraftigt utbytespraktik och avbildningspraktik för att stöda 

produktens framgång. Den stora förändringen gällande utbytespraktik handlade om 

hur man valt att flytta varan till marknaden, fallföretaget skapade ett samarbete med en 

distributör. Det här är ett helt nytt sätt att tänka på bränslemarknaden som 

karaktäriserats av en transparent marknad där man konstant kan följa med sålda 

volymer och priser. Det här verifierar att det är meningsfullt att analysera formande av 

utbytespraktik med Callon och Muniesas (2005) trestegsmodell. Skapandet av en 

hållbar produkt utgjorde grunden till att forma marknaden mer hållbar, men sättet att 

förflytta varan till marknaden formade utbytespraktik så att produkten har bättre 

chanser att få en stor andel av marknaden. 

Distributörssamarbete som sätt att forma utbytespraktik och avbildningspraktik hänger 

ihop på två sätt. För det första kan fallföretagets förnybara diesel ”göras mer hållbar” 

än andra förnybara dieslar bara genom att skapa ett brand; från produktsynvinkel har 

de samma egenskaper. Det betyder att kvalifikation (Callon & Muniesa 2005) och 

inkorporering av värderingar (Kjellberg & Helgesson 2010) är kopplade. 
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För det andra skulle det i praktiken inte ha varit möjligt att använda sig av 

inkorporering i samma utsträckning om inte distributörssamarbetet hade funnits. 

Samarbetet med distributören är nyckeln till att skapa ett brand åt bränslet. Då 

distributörer köper bränsle som ”bulkvara” finns det begränsat med möjligheter för 

producenten att marknadsföra produkten, eftersom konsumenterna inte kan veta vems 

diesel de tankar i sina bilar. Då kan man tänka på samarbetet och tillgången till 

pumparna på stationerna som verktyg för formande av marknaden. 

Trots att fallföretaget själv menade att marknadsföring av produkten skulle få större 

fokus framöver, kan konstateras att avbildning hade en stor roll för formandet av 

marknaden. Inverkan av företagets positiva brand på normeringspraktik diskuterades 

redan. Företagets hållbara brand skapades genom inkorporerings- och 

representationssätt av mång slag: till exempel hållbarhetsrapporter, reklamer, 

tidningsartiklar, seminarier och hållbarhetspriser. 

Det är intressant hur fallföretaget valde att avbilda sig själv, sin marknad och sina 

konkurrenter. Slutsatsen av analysen av resultatet är att kommunikationen inte var 

samma gentemot alla aktörer. Kommunikationen gentemot beslutsfattare och 

branschspecialister handlade i högsta grad om hållbarhet från olika synvinklar. Som 

sagt är EU:s och Finlands målsättning att minska växthusgasutsläppen. Då är det 

naturligt att företag kommunicerar om hållbarhet gentemot dessa aktörer. Företag 

försöker bevisa att de kan hjälpa beslutsfattarna att nå sina hållbarhetsmål för att 

komma i en position där man kan skapa bättre förutsättningar för sin 

affärsverksamhet. 

Däremot skulle konsumentmarknadsföringen inte främst hävda produktens hållbarhet, 

utan att den är inhemsk. Det betyder inte att hållbarhet skulle nekas, men 

huvudbudskapet skulle bli ursprunget och fördelarna med att produkten är finsk. Man 

har kommit fram till den här strategin med samma logik: företag försöker bevisa att de 

kan hjälpa konsumenterna att nå sina mål. Resultatet visade att konsumenternas 

främsta mål inte var att tanka hållbart bränsle. 

Reijonen och Tryggestad (2012) studerade formande av en ”grönare” marknad från 

utbytespraktikens synvinkel. Studien fann att produkten som skulle göra marknaden 

hållbarare inte främst skulle ha ekologisk hållbarhet som egenskap, utan pålitlighet och 

bekvämlighet. För att forma marknaden grönare krävdes att produkten var pålitlig, 

bekväm och därutöver hållbar. Den här studiens resultat visar att samma gällde i det 
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här fallet; det förnybara bränslet hade en stor fördel av att det kunde tankas i den 

existerande bilstammen, få skulle köpa en ny bil för att tanka hållbarare bränsle. Men 

dessutom kan man dra slutsatsen att logiken inte gäller enbart utbytespraktik, utan 

också avbildningspraktik. Man talade främst om de kvaliteter som är viktiga för 

köparna, och därutöver kunde produkten också vara hållbar. 

I litteraturen har diskuterats att kvaliteters tyngder kan ändra med tiden (Azimont & 

Araujo 2007; Callon et al 2002). På basis av diskussionen ovan kunde man tänka sig att 

det här är aktuellt gällande den förnybara dieseln; att omkvalifikation håller på att ske. 

Dels är det här sant, eftersom Finlands fokus har skiftat från att enbart minska 

utsläppen till att också satsa på förnybara bränslen som en framtida exportindustri. 

Men på basis av argumentationen gällande att aktören (till exempel en politiker) 

tillsammans med företaget kan nå aktörens målsättningar blir slutsatsen inte att 

omkvalifikation är ett starkt fenomen, utan att fallföretaget faktiskt avbildar produkten 

– eller det gemensamma värdeskapandet – olika gentemot olika aktörer. Mot 

beslutsfattare avbildas produkten som hållbarhetsfrämjande och mot konsumenter 

som inhemsk. 

Det här fenomenet har inte diskuterats inom litteraturen om marknadspraktik. 

Storbacka och Nenonen (2011) har talat om att konfigurationen av praktiker måste 

fungera ihop. Det betyder att det är svårare att få igenom en förändring på marknaden 

om det man kommunicerar inte är ungefär i linje med den uppfattning marknaden 

redan har. Det är alltså lättare att få konsumenterna att köpa produkten om man säljer 

den mest med sådana argument som konsumenterna är mottagliga för, vilket också 

informanterna för fallstudien poängterade. Den här studien visar att marknaden inte 

har en enda uppfattning, utan företagets kommunikation måste passa ihop med olika 

konfigurationer på samma marknad.  

Att ett brand skulle skapas för bränslet över huvudtaget var något som formar 

marknaden – det återstår att se i hur stor utsträckning. Avbildningspraktik på 

bränslemarknaden har traditionellt lutat mot att människor köper bränsle som 

bulkvara; ”bränsle som bränsle så länge bilen går framåt”. Inom ramen för 

fallföretagets formande av marknaden innebar det här att företaget aktivt påverkade 

avbildningspraktik, men att hållbarhet inte var i fokus i avbildningen gentemot 

konsumenter. Oavsett bidrog den nya typen av avbildningspraktik till marknadens 

formning. Fallföretaget önskade att det här skulle ge dem en större roll på marknaden 
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för att kunna sälja mera av sin hållbara produkt och på så sätt forma hela marknaden 

hållbarare. 

Helgesson med kolleger (2004) konstaterade att det är marknadspraktikernas 

dynamik som i det långa loppet formar marknaden. I litteraturen kallas de aktiviteter 

som skapar dynamiken för översättningar som gör att de olika typerna av 

marknadspraktik samspelar. Från en aktörs perspektiv kan man jämföra 

översättningarna med de sätt på vilka aktören påverkar marknadspraktikerna. 

Aktörens påverkningsmöjligheter beror på dess tillgång till verktyg (Callon & 

Muniesa 2005). 

Studiens resultat hittade ett antal verktyg av immateriell karaktär som har bidragit till 

att fallföretaget haft förmågan att påverka marknadspraktikerna. Företagets historia 

och existerande resurser har möjliggjort skapande av den hållbara produkten samt 

påverkande av normeringspraktik. Man kan säga att formningskapaciteten delvis beror 

på aktörens ”slagkraft” (Storbacka & Nenonen 2011). Påverkningsklimatet i Finland har 

varit gynnsamt för att skapa formella och informella nätverk som främjar utvecklingen 

av alla typer av marknadspraktik. De här resultaten stämmer bra överrens med 

Musiolik och Markards (2011) studie om nätverkens strategiska roll; även på 

bränslemarknaden kunde man se att nätverken fördjupade kunskapen inom branschen 

och möjliggjorde lobbning av nya riktlinjer och standarder. 

Förutom nätverkens roll kan enskilda samarbeten ses som viktiga verktyg. Samarbetet 

med distributören gav fallföretaget makt över informations- och resursflöden 

(Storbacka & Nenonen 2011) samt distributionskanaler (MacMillan et al 2003).  Man 

kan säga att företagets nätverksposition ändrades (Storbacka & Nenonen 2011). 

Samarbetet var en sådan förändring på marknaden som gjorde att marknaden 

destabiliserades och sammansättningen av verktyg hos aktörerna ändrades (Araujo 

2007). Med hjälp av de här kom företaget åt att forma marknaden. 

Studiens resultat gällande dynamiken mellan marknadspraktikerna har diskuterats 

genomgående i stycke föregående kapitel. Från resultatet är det klart att praktikerna 

och sätten att påverka dem stöder varandra (Geiger et al 2012), ett sätt att påverka 

avbildningspraktik till exempel kan leda till förändringar i normeringspraktik. 

Kedjorna är långa, en förändring leder till oändliga reaktioner mellan 

marknadspraktikerna (Storbacka & Nenonen 2011). I det långa loppet omformas 

marknaden. 
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Vilka slutsatser om dynamiken kan man dra gällande kontexten hållbara marknader? 

En generell slutsats är central: Fallföretaget formade en hållbarare marknad främst 

genom ny form av utbytespraktik. Normerings- och avbildningspraktik användes för att 

stöda utbytena av den hållbara produkten. På så sätt formade företaget hela marknaden 

hållbarare, trots att vissa sätt att påverka marknadspraktikerna inte hade med 

hållbarhet att göra direkt. 

Idén om en hållbar marknad hade lett företaget till att skapa en hållbar 

produktinnovation. Produkten och dess affärspotential stod i centrum för formandet av 

en hållbar marknad. Faktumet att lagstiftningens utveckling i EU och i Finland skapade 

en marknad för produkten gjorde att det lönade sig att kommersialisera innovationen. 

Företaget försökte förstärka den här hållbarhetstrenden inom normeringspraktik 

genom sin lobbningsverksamhet, bland annat genom att forma avbildningspraktik för 

att övertyga beslutsfattarna om vad som är hållbart. Sättet att flytta produkten till 

marknaden, ett samarbete med en distributör, formade utbytespraktik, men 

innefattade inte en hållbarhetsaspekt i sig. Den nya typen av utbytespraktik ökade 

chanserna till större försäljningsvolym av den hållbara produkten. Samma gäller 

avbildningspraktiken gentemot konsumenter som inte var hållbarhetsfokuserad, den 

ökade också efterfrågan av den hållbara produkten – alltså stödde utbytespraktik. Dock 

leder alla dessa sätt att påverka marknadspraktik till en hållbarare marknad.  

Det här resultatet är något som inte diskuterats ingående i litteraturen om 

marknadspraktik. Kjellberg och Helgesson (2010) har kommit till slutsatsen att 

inkorporering, reformering och representation används parallellt av aktörer. Det sägs 

att marknadspraktikerna kan ha olika tyngd (Helgesson et al 2004:250-251; Nenonen 

& Storbacka 2011) och att olika sätt att påverka marknaden kan ha olika stor effekt på 

den slutliga förändringen (Lindeman 2012). Det har konstaterats att 

marknadspraktikerna samspelar och stöder varandra. 

Callon och Muniesa (2005) har utgått från att utbyten kommer till för att lösa problem 

som människor har. Med tanke på det här är det logiskt att man inte skapar regler för 

reglers skull eller bilder för bilders skull. Även om man från marknadens dynamik kan 

se att alla marknadspraktiker stöder varandra hävdar den här studien att normerings- 

och avbildningspraktik särskilt stöder utbytespraktik som ämnar lösa människors 

problem. Det betyder att för att forma marknaden hållbarare gör man det genom 

förändrad utbytespraktik, men stöder förändringen med normerings- och 

avbildningspraktik. 
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För att sammanfatta analysen presenteras en figur som visar den här centrala 

slutsatsen. Figur 13 ämnar visa på ett allmänt plan hur studien fann att företag formar 

sin marknad mer hållbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Studiens slutsats: Hur företag formar sin marknad mer hållbar 
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6 DISKUSSION 

Den här studien har undersökt hur företag kan forma sin marknad mer hållbar. 

Utgångspunkten har varit att man vill göra en djupdykning i hur marknadspraktik 

fungerar. Det här har gjorts i kontexten hållbara marknader. Litteraturgenomgången 

har diskuterat hur marknadspraktikernas samspel i teorin fungerar och hur en aktör 

kan påverka den dynamiken. Det finns trots allt ännu luckor i litteraturen gällande 

dynamiken och exakt vad som krävs av aktörer för att göra marknaden möjligast 

gynnsam för den egna verksamheten då marknadens utformning ändå alltid blir ett 

resultat av alla aktörers eftersträvanden. 

Det man kan se är att marknaden ändras då en aktör har en ny idé. Idén påverkar 

hurdan affärsmodell aktören väljer att implementera, vilket i sin tur influerar hur 

människorna i företaget beter sig; vad de producerar, hur, vem de träffar och så vidare. 

Man kan också se att idén om hållbarhet påverkar marknadspraktik. Hållbarhet är ett 

trenduttryck i dagens läge, som många aktörer har anammat, men den empiriska 

undersökningen inom ramen för den här studien har tittat noggrannare på hur UPM 

formar sin marknad mer hållbar. Den undersökta kontexten utgjordes av UPM:s 

affärsverksamhet inom bränslebranschen då företaget kommer att lansera ett 

biobränsle sommaren 2014. Studier med de tre marknadspraktikerna – utbytes-, 

normerings- och avbildningspraktik – där fokus uttryckligen är på hur en aktör formar 

marknaden är få, i allmänhet har forskare fokuserat på hur hela markanden utformas 

vad gäller de tre typerna av marknadspraktik. Resultatet av studien indikerar att det är 

meningsfullt att titta på marknader från den här synvinkeln. 

Hållbarhetskontexten är relativt ny för marknadsföringsdisciplinen, hållbarhet hade 

inte undersökts tidigare från marknadspraktikernas perspektiv, därför är det intressant 

att diskutera med vilken kunskap studien kontribuerar till litteraturen och vad 

slutsatserna betyder för företagsledare som vill forma sin marknad mer hållbar. 

Studiens centrala konklusion var är att för att forma marknaden mer hållbar verkar det 

som att företag utgår från att forma utbytespraktik mer hållbar. Normerings- och 

avbildningspraktik kan också under vissa omständigheter formas för att bli mer 

hållbara, men det görs i första hand inte på grund av hållbarhetsaspekten. Företag 

verkar vilja påverka normerings- och avbildningspraktik för att regler och bilder ska 

stöda utbyten av den egna produkten. Dock innebär det här att företaget formar 

marknaden som helhet mer hållbar i och med att den utbytta varan är hållbar. 
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I och för sig är det här inte ett praktiskt problem, utan snarare en iakttagelse om hur 

hållbarhetsövergången sköts av aktören. Utbyten anses ske för att lösa problem som 

människor har. Då är det en bra sak om dessa kan lösas på ett hållbarare sätt, till 

exempel genom att den utbytta varan är hållbarare än den man förut löste problemet 

med. Det är inget egenvärde i att ha ”hållbara” lagar. Det finns ingen anledning att 

tycka att det är viktigt att tala om hållbarheten på marknaden om utbytena sker 

hållbart ändå. 

Däremot kunde ju resultatet ha blivit att aktören främst ämnar påverka normerings- 

eller avbildningspraktik för att forma marknaden som helhet mer hållbar. Det finns ett 

antal sätt att tänka på varför utbytespraktik fungerade som basen för 

påverkningsaktiviteterna i den här studien. För det första kan det tänkas att det har att 

göra med aktören som valts för den empiriska studien. Om man till exempel hade valt 

en medborgarorganisation som också ämnar påverka samma marknad mer hållbar, 

skulle den aktören ha fokuserat på andra marknadspraktiker i sin påverkning? 

För det andra kan man tänka sig att det finns vissa ”typ-marknader” som karaktäriseras 

av att den typens marknader påverkas främst genom att påverka en viss praktik. I det 

här fallet kunde man tänka sig att den valda marknaden är väldigt teknisk och regleras 

av många lagar, jämfört till exempel med ett cykeluthyrningsföretag. En framtida 

forskning inom området skulle säkert också ha en stark koppling till diskussionen om 

hur ”färdiga” marknader kan anses vara, det vill säga om man kan tänka att det finns 

olika mognadsskeden av marknader. 

För det tredje kom studien fram till att påverkningsklimatet i Finland var sådant att det 

var relativt lätt att fungera som en betydelsefull aktör; det fanns allt från formella 

samarbeten till informella kontakter mellan många typer av aktörer. I ljuset av tidigare 

forskning om hållbarhetsövergångar som också ansett att de här strukturerna är viktiga 

kan man konstatera att dynamiken kunde se väldigt annorlunda ut i ett annat 

påverkningsklimat. På basis av den här studien kan man inte säga att alla typer av 

aktörer på en marknad, eller aktörer på alla olika typer av marknader ska utgå från att 

forma marknaden mer hållbar genom att fokusera sina påverkningsaktiviteter gällande 

hållbarhet på utbytespraktik.  

Det är också en annan diskussion om den här slutsatsen – att företag ämnar påverka 

normerings- och avbildningspraktik för att stöda utbytespraktikens utveckling – kan 

generaliseras på ett teoretiskt plan till vilken som helst idé som man vill föra in på en 
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marknad. Det borde göras flera studier specifikt om hur aktörer försöker forma en 

marknad enligt en viss värdering eller idé. Det torde inte vara svårt att finna intressanta 

fall, eftersom så gott som alla företag idag har företagsspecifika värden som de 

implementerar i sina arbetssätt. 

Vad är det då som skapar stödande normerings- och avbildningspraktik? Studiens 

slutsats är att företag ämnar påverka praktikerna på sådana sätt att de andra aktörerna 

på marknaden kan känna att de uppnår sina mål genom att ändra sitt beteende. För 

företag kan det betyda att övertyga beslutsfattare som försöker hitta sätt att minska 

växthusgasutsläppen att den egna innovationen är ett pragmatiskt sätt att minska 

utsläppen.  

Den här konklusionen ledde också fram till slutsatsen att det kan löna sig för företag 

att kommunicera olika saker åt olika aktörer på marknaden – beslutsfattare är 

intresserade av utsläpp och konsumenter av bränslets pris. Inom en marknads 

avbildningspraktik kan finnas olika konfigurationer som kräver att företag profilerar 

sin påverkning på olika sätt. 

Det här hade litteraturen gällande marknadspraktik inte tagit fasta på tidigare. Insikten 

skapar intressanta utgångspunkter för fortsatt forskning som skulle handla om att allt 

mer kombinera marknader-som-praktik synsättet med litteratur om hur företag kan 

skapa värde tillsammans med olika aktörer på marknaden och hur det här 

värdeskapandet kan forma marknaden på långt sikt. 

Marknadspraktik utgår från nätverk av aktörer som fungerar ihop, men samarbeten 

presenterades som en kategori av verktyg som har varit essentiell för formandet av 

marknaden. Det här kan säkert generaliseras till många typer av marknader men de 

kanske kan karaktäriseras av att olika former av samarbeten har relevans. Det är 

anmärkningsvärt att intervju som fallstudiens metod ledde till att begränsade slutsatser 

kunde dras om de kritiska verktygen på marknaden. Man kunde se klara kategorier av 

viktiga verktyg, men genom en långvarig observationsstudie kan man tänka sig finna 

detaljkunskap om vilka verktyg som är mest centrala inom kategorierna. 

Ett specifikt samarbete ansågs särskilt viktigt inom ramen för den här studiens 

empiriska undersökning – det var distributionssamarbetet som gav aktören tillgång till 

bränslestationernas infrastruktur. I den här slutsatsen är kopplingen som finns mellan 

de tre nivåerna av en marknad – mentala modeller, affärsmodeller och 
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marknadspraktik – synlig. Samarbeten och alla praktiska implikationer som finns inom 

den kategorin av verktyg hänger ihop med företagets affärsmodell. Affärsmodeller har 

definierats på många vis, till exempel som en förklaring på hur värde skapas för 

kunden, eller en beskrivning av värdenätverket. Förutom att tidigare forskning har 

noterat att det vore bra att vidare undersöka alla tre nivåer, kan tilläggas att det är av 

intresse att få veta mera om kopplingarna mellan nivåerna. Kan man till exempel 

fundera på att en optimal affärsmodell är sådan som identifierat de kritiska verktygen 

för formandet av marknadspraktik? 

I den här studien var distributören en portvaktare till viktiga verktyg för formandet av 

marknaden. Förutom att man förbigick en marknadsplats där volymer och priser 

bestäms strikt på basis av utbud och efterfrågan skapade man dessutom en möjlighet 

att forma avbildningspraktik radikalt. Det kommer inte fram vad det var som gjorde att 

det här förverkligades. Det kan hända att det gjorts en bred kartläggning av vilka de 

kritiska verktygen för företagets framgång är, möjligen har man diskutrat styrkor och 

svagheter i den egna affärsmodellen. Med de här frågeställningarna efterlyses ett 

ramverk för analyserande av kritiska verktyg för påverkning av marknadspraktik. Ett 

sådant skulle verkligen vara användbart för företag för att förstå med en hurdan 

förändring i asymmetrierna av verktyg de kan ha en stor inverkan på marknadens 

utformning. 

Den här studien är egentligen relevant för vilket företag som helst. De flesta företagen 

har värden de lever enligt som de önskar att övriga aktörer skulle förstå viktigtigheten 

av – om de inte finns explicit nerskrivna har arbetstagarna sina egna uppfattningar om 

varför företaget finns till. Studien erbjuder ett perspektiv på den egna 

affärsverksamheten som skapar möjliga praktiska åtgärder att utveckla verksamheten 

och lyckas forma marknaden. 

Den här studiens syfte har varit att undersöka hur företag kan forma sin marknad mer 

hållbar. Det här är något många företagsledare idag tänker på. Hållbarhetsrapportering 

blir allt mer populärt samtidigt som kritiker menar att företagen bara sysslar med 

greenwashing. Att verkligen lyckas implementera hållbarhet i den egna verksamheten 

blir allt viktigare. Men samtidigt kan man se hållbarhet som en möjlighet att hitta nya 

sätt att destabilisera marknader och nå framgång. Den här studien har visat hur det här 

i praktiken kan gå till. 
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APPENDIX 1 INTERVJUGUIDERNA 

Intervjuguide för UPM 

Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on tietyn alan siirtyminen vastuullisempaan toimintaan 
(”sustainability transition”) – eli käytännössä miten vastuullinen innovaatio viedään 
markkinoille. Tässä tapauksessa tutkimus rajataan UPM:n biopolttoaineliiketoimintaan 
poissulkien yrityksen muut liiketoiminnat. Asioista ollaan kiinnostuneita erittäin konkreettisella 
tasolla, eli yksilöt, heidän käyttämät työkalut, yksittäiset ideat, sekä yksittäiset onnistumiset ja 
vastoinkäymiset ovat keskiössä – esimerkit voivat siis monesti olla tärkeämpiä kuin universaalit, 
kaikenkattavat vastaukset. 
 
Taustaa 
Kertoisitko vähän omasta työnkuvastasi? 
Voitko kertoa lyhyesti omin sanoin UPM:n biopolttoaineliiketoiminnan historiasta? Koska ideaa 
on alettu kehittää ja miksi; miten päädyttiin päätökseen tehdä T&K hankkeesta oikeaa 
liiketoimintaa? Mikä on työssäsi ajankohtaista tällä hetkellä? 
Onko työnkuvasi muuttunut Bio Verno projektin aikana, miten? 

Markkina 
Kerro vähän miten uusiutuvan dieselin markkina on kehittynyt, ja miten näet, että se kehittyy 
tulevaisuudessa? Mitkä ovat vahvimmat draiverit tämän kehityksen takana? 

Minkälainen rooli ja asema UPM:llä tällä markkinalla on? Mitkä tuotteet ovat mielestäsi UPM:n 
suurimpia kilpailijoita? 
 
Tuote 
Miten miellät vastuullisuuden ja uusiutuvan dieselin linkin? 
Onko uusiutuvan dieselin raaka-aineissa merkittäviä eroja vastuullisuuteen liittyen? 
Minkälaiset mahdollisuudet näillä eri kategorioilla mielestäsi on markkinoilla? Miksi? 
Liittyykö tuotantoon joitakin suuria eroja jotka voivat vaikuttaa mahdollisuuteen kaupallistaa 
tuotteet (esim tuotantotekniikka, standardit)? 
Liittyykö supply chainiin ja jakeluun joitakin suuria eroja jotka voivat vaikuttaa 
mahdollisuuteen kaupallistaa tuotteet? 
 
Mitä voit kertoa tässä vaiheessa BioVernon jakelusta? 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
Mitkä ovat teidän mielestä tärkeimpiä prioriteettejä alan lainsäädännön kehityksessä? 
Missä foorumeissa tuot nämä näkökulmat esille? Mitä argumentteja käytät? 
Kun istut edunvalvontaorganisaation/yhteistyön valiokunnissa miten projektit etenee? Mitä 
tavoitteita näillä yksittäisillä projekteilla voi olla? 
Voitko kertoa esimerkin jostain edunvalvontaprojektista joka sinun mielestä on onnistunut tai 
epäonnistunut? 
Onko UPM:n edunvalvontatyö mielestäsi muuttunut jotenkin BioVerno hankkeen myötä? 
 
Miten sinä olet osallistunut Bio Vernoon liittyvään standardointiin? Mitkä ovat sinulle 
prioriteettiasioita standardointipuolella? Näkyykö vastuullisuus jotenkin standardointityössä ja 
standardeissa? 
 
Mitä mieltä olet Suomen ilmastostrategiasta? 
Mitä mieltä olet ILUC-direktiivistä? 
Mitä mieltä olet jakeludirektiivistä biopolttoaineiden osalta? 
Mitä mieltä olet Suomen polttoaineverotuksesta? 
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Voitko sanoa jotakin TEM:n budjetissa olevasta energiatuesta? (Esim. Onko tuet hyvä idea? 
Onko UPM hakemassa?) 
 
Oletko itse tekemisissä kansalaisjärjestöjen kanssa? Minkälaisissa asioissa? 
Oletko itse tekemisissä yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa? Minkälaisissa asioissa? 
Onko uudentyyppisiä yhteistyösuhteita/kontakteja syntynyt hankkeen ansiosta? 
 
Markkinointi 
Mikä on BioVernon brändi? Millä käytännön toimilla brändiviestiä tuodaan esille? 
 
Mitä materiaalia käytetään? Missä? Kenelle? 
Miten Bio Vernon ja vastuullisuuden linkistä viestitän? 
Mitä materiaalia käytetään? Missä? Kenelle? 

Onko sinulla odotuksia minkälaiseksi työnkuvasi muuttuu lähitulevaisuudessa? 
Onko sinulla muuta lisättävää?  

 

Svensk översättning samt tydliggörande av kopplingen till den teoretiska 
referensramen 

Undersökningen intresserar sig för en viss bransch hållbarhetsövergång (”sustainability 
transition”) – alltså i praktiken hur en hållbar innovation tas till marknaden. I det här fallet 
begränsas undersökningen till UPM:s biobränsleverksamhet, och utesluter alltså de övriga 
affärsverksamheterna. Man är intresserad av ämnet på en väldigt konktret nivå, då är alltså 
individer, de hjälpmedel de använder, enskilda idéer samt enstaka fram- och motgångar i 
centrum. Exempel kan många gånger vara viktigare än universala, heltäckande svar. 
 

Koppling till teoretiska 
referensramen 

Frågor 

• Bakgrundsinformation 
• Dynamik 

Kan du berätta om ditt arbete? 

Vad är aktuellt i ditt jobb just nu? 

Har dina arbetsuppgifter ändrat under BioVerno-projektets gång, hur? 

• Hur UPM talar om sin 
marknad 

Berätta lite, hur marknaden för förnybar diesel har utvecklats och hur du ser att sen 
kommer att utveckla sig i framtiden. Vilka är de starkaste drivkrafterna bakom 
utvecklingen? 

En hurdan roll har UPM på den här marknaden? Vilka produkter tycker du att är 
UPM:s största konkurrenter? 

• Skapandet av produkten 
• Hållbarhetens koppling 

till BioVerno och 
konkurrenter 

Kan du berätta med egna ord om bakgrunden till UPM:s biodieselverksamhet? När och 
varför har idén börjat utvecklas; hur beslöt man att skapa en kommersiell produkt av 
F&U projektet? 

Hur ser du på länken mellan hållbarhet och förnybar diesel? 

Finns det skillnader mellan olika råvaror för förnybar diesel gällade 
hållbarhetsaspekter? 

Hurdana chanser tycker du att de här olika kategorierna har på marknaden? Varför? 

Finns det några sådana aspekter i produktionen som kan påverka möjligheten att 
kommersialisera produkterna (t.ex. tekninken, standarderna)? 

• Hur produkten förs till 
marknaden 

Finns det några sådana aspekter gällande supply chain eller distribution som kan 
påverka möjligheten att kommersialisera produkterna? 

Vad kan du berätta om BioVernos distribution? 

• Hur UPM använder 
påverkar 
normeringspraktik 

Vilka är era största prioriteter gällande lagarnas utveckling? 

I vilka forum tar ni fram de här synpunkterna? Vilka argument använder du? 



 

 

101 

 

Intervjuguide för övriga informanter 

Taustaa 
Kerro lyhyesti omin sanoin teidän toiminnasta ja omasta työnkuvastasi?  
Minkä tyyppisten tahojen kanssa tällä hetkellä teette yhteistyötä biopolttoaineisiin liittyen? 
Oletko itse tekemisissä UPM:n kanssa? 
 
Markkina 
Kerro vähän miten biopolttoainemarkkina on kehittynyt, ja miten näet, että se kehittyy 
tulevaisuudessa? 
Mitkä ovat vahvimmat draiverit tämän kehityksen takana? 
 
Miten näet eri tyyppisten biopolttoaineiden erot?  
Kuka haluaa ostaa uusiutuvaa dieseliä ja miksi? 
Minkälainen rooli ja asema UPM:llä tällä markkinalla on? Mitkä tuotteet ovat mielestäsi UPM:n 
suurimpia kilpailijoita? 
 
Tuote 
Miten miellät vastuullisuuden ja uusiutuvan dieselin linkin? 
Onko uusiutuvan dieselin raaka-aineissa merkittäviä eroja vastuullisuuteen liittyen? 
Minkälaiset mahdollisuudet näillä eri kategorioilla mielestäsi on markkinoilla? Miksi? 
Liittyykö tuotantoon joitakin suuria eroja jotka voivat vaikuttaa mahdollisuuteen kaupallistaa 
tuotteet (esim tuotantotekniikka, standardit)? 

• Dynamiken När du sitter i ett intressebevakingssamarbete, hur gör ni i praktiken; hur framskrider 
projekten? Vilka målsättningar kan de enskilda projekten ha? 

Kan du berätta ett exempel på något intressebevakningsprojekt som du tycker att har 
lyckats eller misslyckats? 

Har UPM:s intressebevakningsarbete ändrat i och med BioVerno-projektet? 

Hur har du deltagit i standardisering gällande BioVerno? Vilka är prioriteterna 
gällande standarderna? 

Syns hållbarhetsaspekten på något sätt i standardisering och standarderna? 

Kan du berätta något om energistödet som finns i arbets- och näringsministeriets 
budget? (T.ex. är stöden en bra idé? Ska UPM söka?) 

• Specificerande frågor 
om sakfrågor inom 
reformering 

Vad tycker du om Finlands klimatstrategi? 

Vad tycker du om ILUC-förindringen? 

Vad tycker du om distributionsdirektivet för biobränslens del? 

Vad tycker du om Finlands bränslebeskattning? 

• Samarbeten 
• Dynamiken 

Har du själv att göra med medborgarorganisationer? I hurdana ärenden? 

Har du själv att göra med universitet eller forskningsinstitut? I hurdana ärenden? 

Har det formats nya typer av samarbeten/kontakter i och med projektet? 

• Avbildning 
• (Alla svar är egentligen 

avbildning gentemot 
mig som forskare) 

Vad är BioVernos brand? På vilka praktiska sätt lyfts brandet fram? 

Hurdant material används? Var? Till vem ges det? 

Hur kommuniceras om BioVenros och hållbarhetens koppling? 

Hurdant material används? Var? Till vem ges det? 

• Dynamiken 
• Öppen fråga som tillåter 

informanten att leda 
diskussionen om jag 
inte tagit upp något som 
hon tycker att är 
relevant 

Har du förväntningar på hurdan din roll kommer att bli i fortsättningen? 

Har du något annat att tillägga? 
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Liittyykö supply chainiin ja jakeluun joitakin suuria eroja jotka voivat vaikuttaa 
mahdollisuuteen kaupallistaa tuotteet? 
 
UPM - kuvauskäytännöt 
UPM on uusi kaupallinen toimija polttoainealalla. Miten arvioisit UPM:n uskottavuuden tällä 
puolella? 
Miten UPM on mielestäsi yrittänyt rakentaa uskottavuuttaan? (Käytännön esimerkit) Onko 
onnistunut mielestäsi? 
 
Mikä on UPM:n, ja erityisesti BioVernon brändi? Mitä UPM tekee erottuakseen kilpailijoista?  
Millä käytännön tavoilla brändiviesti tuodaan esille? 
Miksi luulet, että tuote halutaan brändätä näin? 
 
Miten UPM yrittää viestiä BioVernon vastuullisuudesta? 
Kenelle vastuullisuudesta yritetään viestiä? Luuletko, että viestinnässä on jotain 
prioriteettitahoja? Miksi? 
 
Mitä kautta tieto UPM:n tekemisistä tulee teille? 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
Mitkä ovat teidän mielestä tärkeimpiä prioriteetteja polttoainelainsäädännön kehityksessä? 
Luuletko, että tämä eroaa UPM:n tavoitteista? 
Mitä argumentteja UPM käyttää tämän näkökulman esilletuomiseksi? 
Miten sinä olet saanut tämän käsityksen UPM:n tavoitteista? 
Mitä kautta UPM onnistuu tuomaan nämä mielipiteet päättäjien pöydille ja miten ne saadaan 
ylipuhuttua samaan mielipiteeseen? 
 
Minkälaisissa foorumeissa istutte saman pöydän ääressä UPM:n kanssa? Miten työskentely 
käytännössä tapahtuu (projektien kulku, sisältö)? Mitä tavoitteita näillä on? Onko jossain 
yhteisessä asiassa onnistuttu, onko jossain epäonnistuttu? Miksi? 
 
Tekeekö UPM tietääksesi yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa (erityisesti BioVernon 
suhteen)? Mitä tiedät siitä? 
Tekeekö UPM tietääksesi yhteistyötä yliopistojen kanssa (erityisesti BioVernon suhteen)? Mitä 
tiedät siitä? 
 
 
Miten UPM:n mielestäsi pitäisi toimia eri lailla kun nyt toimitaan? 
Onko sinulla jotain muuta lisättävää? 
 
 

 

Den här intervjuguiden har fungerat som bas för planerandet av intervjuerna. 

Intervjuguiden informanter har skräddarsytts beroende på informantens kontext. 
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Svensk översättning samt tydliggörande av kopplingen till den teoretiska 
referensramen 

Koppling till teoretiska 
referensramen 

Frågor 

• Bakgrundsinformation Kan du berätta om vad ni gör och ditt arbete? 

Med vilken typ av aktörer samarbetar ni för tillfället gällande biobränslen? 

Har du själv att göra med UPM? 

• Hur ser informanten på 
marknaden 

Berätta lite, hur marknaden för förnybar diesel har utvecklats och hur du ser att sen 
kommer att utveckla sig i framtiden. Vilka är de starkaste drivkrafterna bakom 
utvecklingen? 

Vem vill köpa förnybar diesel och varför? 

En hurdan roll har UPM på den här marknaden? Vilka produkter tycker du att är 
UPM:s största konkurrenter? 

• Skapandet av produkten 
• Hållbarhetens koppling 

till BioVerno och 
konkurrenter 

Vad ser du att är skillnaden mellan olika typer av biobränslen? 

Hur ser du på länken mellan hållbarhet och förnybar diesel? 

Finns det skillnader mellan olika råvaror för förnybar diesel gällade 
hållbarhetsaspekter? 

Hurdana chanser tycker du att de här olika kategorierna har på marknaden? Varför? 

Finns det några sådana aspekter i produktionen som kan påverka möjligheten att 
kommersialisera produkterna (t.ex. tekninken, standarderna)? 

• Hur produkten förs till 
marknaden 

Finns det några sådana aspekter gällande supply chain eller distribution som kan 
påverka möjligheten att kommersialisera produkterna? 

• Avbildningspraktik 
• Hållbarheten i imagen 
• Kommunikations-

kanaler och viktigaste 
aktörer 

UPM är en ny kommersiell aktör inom bränslebranschen. Hur ser du på UPM:s 
trovärdighet i den här nya branschen? 

Hur tycker du att UPM har försökt bygga på sin trovärdighet? 

Vad är UPM:s och särskilt BioVernos brand? Vad gör UPM för att differentiera sig från 
konkurrenterna? 

På vilka praktiska sätt lyfts brandet fram? 

Varför tror du att produkten brändas så här? 

Hur försöker UPM kommunicera om BioVernos hållbarhet? 

Till vem försöker man kommunicera om hållbarheten? Tror du att det finns några 
aktörer som prioriteras? Varför? 

Vilka vägar kommer informationen om vad UPM gör till er? 

• Hur UPM använder 
påverkar 
normeringspraktik 

Vilka är era största prioriteter gällande lagarnas utveckling? 

Tror du att det här skiljer sig från UPM:s mål? 

Vilka argument använder UPM för att lyfta fram den här synvinkeln? 

Hur har du fått den här uppfattningen om UPM:s mål? 

Vilka vägar lyckas UPM lyfta de här åsikterna på beslutsfattarnas bord och hur kan de 
övertala beslutsfattarna? 

• Samarbeten I hurdana forum sitter ni kring samma bord med UPM? 

Hur sker arbetet i praktiken (projektens gång, innehåll)? Vad har ni för målsättningar 
för dessa? Har ni lyckats eller misslyckats i någon gemensam sak? Varför? 

Vet du om UPM samarbetar med medborgarorganisationer (speciellt gällande 
BioVerno)? Vad vet du om det? 

Vet du om UPM samarbetar med universitet (speciellt gällande BioVerno)? Vad vet du 
om det? 

• Öppen fråga som tillåter 
informanten att leda 
diskussionen om jag 
inte tagit upp något som 
hon tycker att är 
relevant 

Vad tycker du att UPM borde göra annorlunda? 

Har du något annat att tillägga? 
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APPENDIX 2 FACKUTTRYCK GÄLLANDE BIOBRÄNSLEN 

Ordlista 

Biobränslen: som hör till biodrivmedel, utgörs av bränslen som är gjorda på olika 

typer av växter, till exempel från jordbrukets eller skogsbrukets rester. Genom olika 

förädlingsprocesser kan det växtbaserade materialet omvandlas till exempel till 

bioetanol eller biodiesel (Bioteknologiainfo, 2013b). 

Första generationens biobränslen: tillverkas runt om i världen av bland annat 

sådana växter som innehåller mycket socker och stärkelse samt växter som innehåller 

mycket olja (Bioteknologiainfo, 2013a). FAME syftar även på första generationens 

biobränslen (Öljyalan keskusliitto 2013). 

Andra generationens biobränslen: är framställda av avfall och växt- och 

träbaserad cellulosa, det vill säga av råvaror som inte kan användas för matproduktion. 

Båda generationernas biobränslen kan ändå vara etanol eller diesel (Bioteknologiainfo, 

2013a). 

Förnybar diesel: räknas grovt sett till en andra generationens biodiesel. HVO syftar 

även på förnybar diesel (Öljyalan keskusliitto 2013). 

 

Direktiv och lagar: 

Distributionsskyldighet innebär att alla bränsledistributörer är skyldiga att ha en 

viss andel biobränslen av det totala energiinnehållet som säljs (bensin, diesel och 

biodrivmedel). Mellan åren 2011 och 2014 ska andelen vara minst sex procent, och från 

och med dess stiger skyldigheten småningom till 20 procent år 2020 (Lag om 

främjande av användningen av biodrivmedel för transport 446/2007/). 

Dubbelberäkning: Sådana biobränslen som har framställts av avfall, restprodukter 

eller cellulosa från icke-livsmedel ska energiinnehållet i drivmedlet räknas dubbelt vid 

uppfyllandet av distributionsskyldigheten (Lag om främjande av användningen av 

biodrivmedel för transport 446/2007/). 

Skatter: Finland var ett av de första länderna som implementerade både 

energiinnehålls- och koldioxidutsläppbaserad beskattning av bränslen år 1994, vilket 
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stödde användningen av andra generationens biobränslen (Huhtisaari, 2012; Lag om 

punktskatt på flytande bränslen 1472/1994). 

RES-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

definierar att EU:s målsättning tills 2020 är att tio procent av trafikens energi ska 

komma från förnybara källor (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG). 

Finland höjde sitt mål till 20 procent till år 2020 i och med den nya nationella energi- 

och klimatstrategin (Nationell energi- och klimatstrategi SRR2/2013). Att uppfylla ett 

mandat syftar på att komma upp till de andelar som regelverket kräver. 

RES-direktivet definierar ett antal hållbarhetskriterier som måste uppfyllas för att 

en produkt ska räknas med i kvoten. Hållbarhetskriteriernas viktigaste idé är att 

växthusgasutsläppen ska under biobränslets livscykel ska minska 35 procent eller mer 

jämfört med fossila bränslen (från och med 2017: 50 procent). (Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2009/28/EG) 

RES-direktivet håller på att ändras för tillfället, man talar om en ILUC-förändring 

(engelska: Indirect Land Use Change). Kommissionen har föreslagit att av den tio 

procent som ska utgöras av biobränslen får högst fem procent härstamma från sådana 

råvaror som finns i matkedjan, det vill säga att man kunde ha använt råvaran till mat 

(Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv COM (2012) 595). 

 

 


