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Sammandrag 

Efterfrågan på tryckpapper minskar i och med att tryckt media ersätts av digitala alternativ så 

som läsplattor och internet. Detta påverkar svenska skogsbolag som tillhandahåller råvaror för 

produktionen. Svensk skogsindustri är en mycket viktig näring för Sverige och studien ämnar 

därför undersöka hur svensk pappersindustri hanterar den minskade efterfrågan och i med det 

den nedgång den står inför. Studien bygger på en analysmodell i tre steg om organisationers 

nedgångar och utifrån denna har tre ledningspersoner inom branschen intervjuats. Resultatet 

visar på att nedgången är unik då produkten är obsolet. Det är inget misslyckande från 

skogsindustrin då det varit näst intill oundvikligt. De har inte visat på varken passivitet eller 

innovation för att lösa nedgången utan hanterar den genom omfördelning av resurser och en 

långsam nedskalning av tryckpappersdivisionerna. 
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1. Inledning 

1.1 Problem och bakgrund 

Tidningspapper är inte längre en lika självklar del i medielandskapet. Efterfrågan på 

tidningspapper minskade med 9,6 % mellan maj 2012 och maj 2013 (Papernet, 2013). Detta 

beror på att samhället går mot en allt mer digital värld där den teknologiska utvecklingen går 

snabbt och bidrar med nya produkter som slår ut äldre tryckta medier (Bischoff, 2013). 

Konsumenten har idag nya väl utvecklade och mer lättillgängliga plattformar vilka fungerar 

som alternativa lösningar till i stort sett all tryckt media och skrift. Exempel på detta är 

smartphones och läsplattor. Detta förändrar läsvanor och konsumenten ställer allt större krav 

på att kunna tillgodogöra sig texter mer oberoende av tid och rum. Det visar sig t.ex. att hela 

70 % procent av Sveriges kvällspresskonsumtion sker via webben (Svenskar & Internet, 

2013). Den ökade användningen av internet har också varit en stor bidragande faktor till den 

minskade efterfrågan på tryckta medier då det har utvecklats till ett substitut och fungerar som 

en ny kanal för många redan existerande medier. Idag finns inte bara tidningar i 

pappersformat utan även som digital utgåva. (Hadenius & Weibull, 2011)  

  

Dessa förändringar påverkar skogsindustrin och pappersbruken i Sverige och övriga världen. 

Detta eftersom de tillhandahåller de råvaror som behövs till papperstidningar och liknande 

cellulosaprodukter. Kina och USA är världens största producenter inom pappersindustrin 

(Haley, 2010). Mellan 2002 och 2007 föll försäljningen inom pappersindustrin i USA från 

154 till 152 miljarder dollar och på samma tid minskade även antalet anställda i sektorn från 

491000 till 417000 (Ho et al., 2013). Hela 40 procent av världens virkesavverkningar går till 

pappersindustrin (Abramovitz & Mattoon, 1999). Förändringar i efterfrågan på tidningspapper 

är alltså något som i stor utsträckning kan påverka skogsindustrin världen över. Under åren 

2012-2013 försvann en produktionskapacitet på knappt 1 miljon ton i Sverige med den 

huvudsakliga minskningen inom tidningspappersproduktion (Skogsstyrelsen, 2014). Detta 

kan ställas i relation till Sveriges totala pappersproduktionskapacitet som 2012 var 11,4 

miljoner ton (Skogsstyrelsen, 2013). Vidare lade andra skogsindustrikoncerner, så som Stora 

Enso, ner delar av sina pappersbruk. Detta p.g.a. den sjunkande efterfrågan på tidningspapper 

i världen (Sveriges Radio P4, 2013). Enligt Holmquist och Johansson (2012) minskade 

konsumtionen av tidningspapper från 9 miljoner ton till 7 miljoner ton mellan 2000 till 2009. 

Det är en kraftig förändring och den har pågått under ett drygt decennium. 
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Enligt statistik från CEPI (Confederation of European Paper Industries) sjönk den totala 

konsumtionen av papper och kartong med 1,5 procent under 2013 i Europa. Vidare föll 

produktionen av tidningspapper inom CEPI-länderna
1
 med 5 procent under 2013.  

Den europeiska pappersindustrin stängde under 2013 ner produktionskapacitet motsvarande 

2,4 miljoner ton, samtidigt gjordes nyinvesteringar vilka ledde till en ökning på 1,6 miljoner 

ton. Det ger en nettominskning på 0,8 miljoner ton vilket kan jämföras med den totala 

europeiska pappersproduktionen på 91 miljoner ton. (CEPI, 2013a) 

  

Pappersindustrin, som en del av skogsindustrin, är och har tidigare varit en konservativ och 

mogen bransch som präglats av strävan efter skalfördelar där närliggande aktörerna har 

konsoliderats (Jonsson, 2014; Wird, 2014). Idag ser dock förutsättningarna annorlunda ut och 

detta har lett till besparingsprogram och nedskärningar. Därför kan det komma att krävas nya 

tankesätt för att skapa fördelar, konkurrenskraft och nya innovationer (Wird, 2014). Små 

effektiviseringar är inte tillräckliga utan drastiska strukturella förändringar kan komma att 

krävas. Exempel på detta är att biobränsle används allt mer och användningsområdet för detta 

har utökats (Pätäri et. al. 2011). Vidare har branschorganisationen CEPI skapat möjligheter till 

organisationsöverskridande samarbeten i syfte att skapa möjligheter till innovationer inom 

industrins generiska områden där tillvägagångssätt inte skiljer sig särskilt mycket mellan olika 

företag (CEPI ,2013b). I The Economist (2013) skriver man om hur skandinaviska skogs- och 

pappersbolag tillsammans jobbar för att utveckla en mer effektiv teknologi kring industrin och 

skapa gemensamma förutsättningar för optimering av resurser. 

  

I och med att skogsbolagen påverkas negativt av sjunkande efterfrågan på tidningspapper 

väcker detta frågor kring hur skogs- och pappersindustrin i Sverige hanterar de förändrade 

marknadsförutsättningarna. Vanligt tidningspapper är inte längre en attraktiv produkt och 

skogsbolagen måste hantera dessa nya förutsättningar. Att skogsindustrin ska ge goda resultat 

är inte endast av egenintresse utan även viktigt för den svenska ekonomin och 

arbetsmarknaden. Under 2013 sysselsatte branschen runt 100 000 personer 

(Skogsindustrierna, 2013). Ytterligare 100 000 är indirekt anställda inom skogsindustrin 

(Larsson, 2014). Detta motsvarar 4 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige, och ca 

2.4 procent av BNP (Skogsstyrelsen, 2013). Nedgången i efterfrågan på tryckpapper antas 

                                                           
1 Länder som ingår i CEPI: Österrike, Belgien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, 

Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien.  
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fortsätta. I USA som ligger 5-10 år före i marknadsutvecklingen har nedgången inte visat 

något tecken på att avta (Jonsson, 2014; Larsson, 2014; Wird, 2014). 

 

1.2 Syfte & frågeställning 

Ovan beskrivs hur tryckpappersindustrin är utsatt för en nedgång. Teorier visar på att det som 

tycks vara mest kritiskt är hur man söker efter och använder den information som kan tyda på 

förändring och eventuella nedgångar i organisationer. Det är tydligt att det finns ett behov för 

organisationer att i ett tidigt skede på ett effektivt sätt förbereda sig för och handskas med 

pågående och kommande nedgångar. (Weitzel & Jonsson, 1989) 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svensk skogsindustri möter den förändrade 

efterfrågan på tryckpappersmarknaden vilken har sitt ursprung i den teknologiska utveckling 

som pågår. Den syftar också till att undersöka hur en bransch handskas med minskad 

efterfrågan på den produkter de erbjuder. Resultatet är något vi önskar kan vara till nytta för 

att klargöra hur detta kan gå till även i andra branscher. 

 

Detta leder oss in på frågan om hur svensk skogsindustri möter de förändringar som sker på 

tryckpappersmarknaden. Vi vill således undersöka med vilka strategier svenska skogsbolag 

hanterar den minskade efterfrågan på tryckpapper. Vidare vill vi jämföra om de olika bolagen 

har agerat olika och om de har lyckats vända nedgången. 

 

Av dessa anledningar blir vår forskningsfråga: 

 

Hur hanterar skogsbolag i Sverige den minskande efterfrågan på tidningspapper? 
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2. Teoretiskt ramverk 

Nedan har vi skapat ett ramverk och en teoretisk grund för att undersöka de utmaningar 

organisationer står inför och vad för typ av åtgärder som kan tänkas vidtas för att förebygga 

och lösa problem med nedgång i organisationer. För att ha en bra teoretisk grund att utgå ifrån 

i undersökningen av hur svenska skogsbolag hanterar en minskad efterfrågan på tryckpapper 

och därmed en nedgång i organisationen, har vi utifrån befintliga teorier skapat en egen 

modell indelad i 3 punkter. Modellen kan kortfattat beskrivas på följande sätt: 

 

1. Identifiering, definiering och orsak av nedgång 

Punkt 1 är en sammanställning av hur tidigare forskning definierar en nedgång, vad den beror 

på och hur viktigt det är att upptäcka nedgången i tid. Det är en beskrivning av vad som 

händer när förändringar sker i den miljö organisationer befinner sig i. 

 

2. Nedgångens faser  

Punkt 2 syftar till att ta reda på hur långt in i nedgången organisationerna finns samt hur de 

har agerat utifrån en femsfasmodell. De 5 faserna har sammanställts av Weitzel och Jonsson 

(1989) och vi har utifrån denna, kompletterat med ytterligare litteratur och skapat en version 

som passar vår studie. I denna studie lägger vi främst fokus på de första 3 stadierna då 

tryckpappersindustrierna ännu inte har nått längre än så in i femfasmodellen. De tre stegen är 

blindhet, passivitet och felaktiga beslut. De två sista faserna, kris och upplösning, nämns kort 

för att klargöra hur ursprungsmodellen ser ut. 

 

3. Hantering och utfall av nedgång - innovation eller passivitet 

Punkt 3 baseras på en modell av McKinley et al. (2013) där 4 scenarier beskriver hur 

innovation och passivitet kan leda till en fortsatt nedåtgående spiral eller en vändning av 

nedgången. I detta steg definieras även innovation och passivitet för att tydligare förklara vad 

studiens empiriska undersökning utgår ifrån. Denna punkt syftar till att skapa ett verktyg för 

att undersöka på vilket sätt organisationer kan hantera nedgångar och om de lyckas eller 

misslyckas i sin hantering. 

 

För att förtydliga, fokuserar passivitetsbegreppet i punkt 2 mestadels på förnekelse i 

kombination med organisationens ovilja att hantera nedgången. Passivitet i punkt 3 behandlar 

organisationens val att inte skapa nya produkter utan att istället på ett mer varsamt och 
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riskminimerande sätt hantera nedgången. 

 

2.1 Identifiering, definiering och orsak av nedgång 

Organisationer måste vara beredda på att snabbt kunna anpassa sig till miljöförändringar när 

de sker. Extra viktigt är det när förändringarna är stora och svåra att förutse. I det fall 

organisationer inte lyckas hitta rätt sätt att anpassa sig till nya förutsättningar står de inför vad 

som kan definieras som en nedgång. Detta, enligt Thompson (1967), gäller framförallt de 

kärnaktiviteter som inte kan skyddas mot eventuella nya förutsättningar. 

 

Cameron et al. (1987) definierar nedgångar som ett tillstånd där en väsentlig och absolut 

minskning av en organisations tillgångsbas sker under en avgränsad tidsperiod. Kotler (1980) 

ser organisationers liv som en cykel där en nedgång ofta beror på minskad efterfrågan på 

bolagets produkter och med det en minskad försäljning. Den minskade efterfrågan kan enligt 

Kotler vara kortsiktig och bero på brister i ledningen där man inte kunnat identifiera och svara 

på de signaler som givits. Marknaden kan vara mättad eller ersatt av ett mer 

konkurrenskraftigt substitut. Whetten (1980) såg två typer av nedgång i organisationer. Han 

definierade nedgångar som antingen stagnation eller nedskärningar. Stagnationen förekommer 

oftare hos organisationer som är byråkratiska, okänsliga eller passiva. Stagnationen kan leda 

till minskade intäkter och förekommer ofta i perioder innehållande relativt få farliga 

konkurrenter. Gällande nedskärningar beskrev Whetten (1980) det som en effekt av minskade 

marknadsandelar och försämrade möjligheter att konkurrera med andra aktörer på marknaden. 

Nedskärningar beror ofta på minskat behov av produkten samt bristande förmåga att leverera 

en produkt som resulterar i tillfredsställda kunder. Definitionen av organisationers nedgång 

utökades med ännu en beståndsdel när Levy (1986) hävdade att det är ett resultat av när 

interna och externa behov inte sammanfaller och när varningssignaler som visar på förändring 

blir ignorerade. De vidtar heller inte tillräckligt med åtgärder som i sin tur kan bero på att de 

från början inte lyckades identifiera eventuella problem. De kan också ha otillräckliga resurser 

och bristande intresse av att lösa ett problem som redan är identifierat.  

 

Greenhalgh (1983) menar att nedgångar uppstår när organisationer misslyckas med att 

bibehålla sin anpassningsförmåga gällande deras reaktioner på en stabil organisationsmiljö, 

eller när de misslyckas med att bredda eller öka sin kontroll inom en nisch med minskande 
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bärförmåga. Svårigheten ligger i att bedöma storleken och hastigheten på de anpassningar 

som kan behöva genomföras. Det är viktigt att komma till insikt med huruvida eventuella 

förändringar faktiskt är tillräckliga. I en miljö som förändras långsamt kan ett reaktivt 

handlingssätt vara tillräcklig. Vid snabbare förändringar i efterfrågan är en proaktiv och 

förutsägande strategi att föredra. Att tanken om en stabil organisationsmiljö skulle vara helt 

möjlig kan anses vara en myt. När en organisations nisch förändras i storlek och form finns 

stor risk att organisationen stagnerar. Helt oförutsedda förändringar kan leda till upplösningar 

av organisationer men då skiftet går att läsa av och hantera kan organisationen på bättre 

grunder styra verksamheten i rätt riktning för att möta förändringen. (Cameron & Zammuto, 

1983)  

 

Sammantaget betyder detta att det är viktigt att upptäcka nedgången och dess orsaker i tid 

samt att det ofta beror på förändringar i organisationsmiljö och en förändrad efterfrågan på de 

produkter en organisation tillhandahåller. Nedgången har sitt ursprung i att organisationen 

misslyckas med att förutse eller lösa detta. 

 

2.2 Nedgångens faser 

Weitzel och Jonsson (1989) har, baserat på ovan nämnda teorier skapat en modell om fem 

faser i nedgång. Dessa är blindhet, passivitet, felaktiga beslut, kris och upplösning. De menar 

att anpassning till förändringar i miljön och interna svårigheter i sig till en början kan ses som 

nedgångar.  Dock måste dessa justeringar göras till förmån för organisationens långsiktiga 

effektivitet. De definierar nedgångar i organisationer som misslyckanden att förutse, hitta, 

undvika, neutralisera eller anpassa sig till interna eller externa hot/problem som kan påverka 

organisationens långsiktiga mål negativt. Nedgångar uppstår enligt dem när organisationer 

misslyckas med att motarbeta negativa krafter genom otillräckliga mätningar eller genom att 

inte flytta sin verksamhet till en mer lämpad miljö eller marknad .  

 

För att summera påstås organisationer behöva lägga mer fokus på att utveckla deras förmåga 

att känna av rådande och framtida förhållanden gällande omvärldsmiljö och förutsättningar. 

Extra viktigt blir detta då organisationer ofta har svårt att bedöma hur långt in i en nedgång de 

befinner sig. Hambrick och D’Aveni (1988) menar att detta blir extra viktigt då det blir mer 

kostsamt att ta sig ur en nedgång i det fall den är långt gången vid identifieringen. Något som 
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enligt Weitzel och Jonsson (1989) är viktigt för att handskas med detta är ledningens förmåga 

att utvärdera situationen och skapa möjligheter till effektivisering. 

 

2.2.1 Fas 1 - Blindhet 

Det första som kan sätta en organisation ur balans är avsaknad av förmåga att identifiera olika 

problem. Här har mer effektiva organisationer bättre förutsättningar att känna av sin situation 

(Hedberg et al., 1976). Organisationer kan vara känsliga mot olika händelser bl.a. förändring 

av olika slag. Kvantitativa förändringar som påverkar den dagliga driften är ofta inte ett 

problem. Kärnverksamheten är dock extra känslig mot kvalitativa förändringar, teknologiska 

genombrott och utveckling. Till dessa kvalitativa händelser hör också förändringar i 

efterfrågan på marknaden. Vad som bör tas i beaktande är att nedgången inte nödvändigtvis 

omedelbart syns i olika finansiella rapporter eller bokslut. Det kan alltså uppstå en fördröjning 

mellan problem och symptom (Zammuto, 1982). För att ta reda på huruvida organisationen 

befinner sig i det första stadiet av blindhet behöver de utveckla verktyg för att läsa av miljön. 

Exempel på detta är att organisationer måste vara lyhörda och uppmärksamma på 

förändringar i efterfrågan på sina produkter och vad som händer på den marknad där de 

verkar. 

  

2.2.2 Fas 2 - Passivitet 

Trots tecken på nedgångar i organisationen visar inte organisationen på något initiativtagande 

eller någon åtgärdsplan. Här syns tecken på nedgång i form av minskad försäljning och 

intäkter. Det kan bero på att ledningen i en organisation har tolkat tillgänglig information om 

rådande situation på ett felaktigt sätt och att de är naiva i tron om att bolaget är odödligt. 

Varför de inte vidtar åtgärder kan bero dels på att de ser hoten som tillfälliga och vill “vänta 

och se” och dels på att åtgärder kan vara kostsamma (Miller & Friesen, 1980). Att inte vidta 

åtgärder, oberoende typen av problem, är aldrig att föredra. Att vänta leder endast till behov 

av större och oönskade förändringar. Olyckligtvis är organisationers vanligaste reaktion till 

nedgång passivitet, förnekelse och undvikande av åtgärder. Vidare är det också ofta så att 

organisationsledare vid tecken på nedgång blir än mer benägna att hålla fast vid rådande 

strategier och bidrar således ännu mer till passiviteten. (Levy, 1986) Thompson (1967) hävdar 

att det är viktigt med medhåll från närliggande dominanta aktörer gällande vilken riktning 

organisationer ska ta när det sker förändringar i miljön de befinner sig i.  
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2.2.3 Fas 3 - Felaktiga beslut 

Här fortsätter misslyckandet med att anpassa sig till den föränderliga miljön. Ofta tar ledning 

felaktiga beslut och blir allt mer trångsynta. Beslut tenderar också att centraliseras mer under 

denna fas. Istället för att här vara kreativa och nytänkande, tenderar organisationer att använda 

sig av enkla och snabba lösningar. Här försöker man ofta skapa nya mätsystem för effektivitet 

och man blir dessutom sparsam och börjar skära ner (Murray & Jick, 1985). Det kan dock 

vara så att man här kan få tillfälle att göra stora förändringar som man annars inte vågar eller 

ser som nödvändiga att genomföra. Det gäller alltså att vidta rätta åtgärder. 

  

2.2.4 Fas 4 & 5 - Kris & Upplösning 

I detta stadie råder kaos och organisationer kan tvingas att gå tillbaka till sina 

ursprungsstrategier. Här kan en omorganisation och helomvändning behövas. Ofta behövs 

även en ny ledning som tar över och kommer med nya idéer. Möjligtvis byts delar av 

medarbetarstyrkan också ut. I upplösningssteget förlorar organisationen förtroende, kapital 

och stora marknadsandelar. Alla resurser har använts till försök att åter få företaget på rätt 

kurs. Nu står organisationen inför uppköp eller upplösning. 

2.3 Hantering och utfall av nedgång - innovation eller passivitet 

När en organisation utsätts för nedgång kommer den på något sätt att behöva hantera den. 

När organisationer förändras föreligger alltid risk för en nedgång. Dessa förändringar utförs 

ofta för att skydda företaget mot nedgångar av olika slag. Greiner (1972) menar även att man 

kan se förändringar i sig som en nedgång då det ofta kräver nya resurser och kraftansamlingar 

både inom och utanför organisationen. Till exempel kan förändringen vara för aggressiv och 

olämplig på så sätt att den utarmar tillgångar allt för mycket eller att organisationen tar del av 

statliga program som ej stöds av konsumenter och samhälle. Vid förändring och utveckling 

överlag är det viktigt att organisationen finner externt stöd från den miljö den befinner sig i. 

Nedan följer en beskrivning av de olika scenarier vilka leder till vändning eller fortsatt 

nedgång genom förändring, innovation eller passivitet. 

 

2.3.1 Innovation 

Med innovation menar McKinley et al. (2013) produkter eller produktionsprocesser som 

skiljer sig väsentligt från tidigare produkter. Hit hör också förädling eller modifiering av 
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existerande produkter såväl som introduktion av helt nya produkter och tillvägagångssätt. 

Fokus ligger på utfall i produktionskedjan och inte på administrativa förändringar så som 

nedskalning eller strukturella förändringar inom organisationen. Det skiljs på flexibel och 

oflexibel innovation. Flexibiliteten bedöms utifrån vilken grad en ny produkt kan förändras 

efter det att den har introducerats på marknaden och hur snabbt man kan göra dessa 

förändringar (Golden & Powell, 2000). Vidare kan nedgångar i organisationer bidra till ökad 

innovation. Det grundar sig i att individer som ser en situation som en förlust har en tendens 

att försöka återhämta sig från den och i linje med detta har organisationer en benägenhet att ta 

större risker i det fall de står inför en nedgång (Kahneman & Tversky, 1979). 

 

2.3.2 Passivitet 

Detta är motsatsen till innovation oavsett flexibilitet. När en organisation befinner sig i någon 

form av stelhet undantrycks nya versioner av existerande produkter eller 

tillverkningsprocesser. Organisationen är i detta fall mest troligt inte benägen att på något sätt 

agera innovativt. (McKinley et al., 2013) Staw et al. (1981) menar att det inte handlar om 

inaktivitet hos organisationerna utan snarare om att redan etablerade aktiviteter fortgår som 

vanligt. De menar att reaktionen som följs av en nedgång kan vara minskat informationsflöde, 

samlad kontroll och ökad sparsamhet med resurser. Detta leder till minskad implementering 

av varierande produkter och processer. Organisationers nedgång kan alltså också bidra till 

passivitet och minskad innovation. 

 

2.3.3 Fyra scenarier vid innovation och passivitet 

Oavsett om en organisation agerar passivt eller innovativt vid en nedgång kan båda dessa 

hanteringssätt leda till både en vändning eller en fortsatt nedåtgående spiral (McKinley et al., 

2013). 

 

Innovation som leder till vändning 

I detta fall stimuleras företaget till innovation p.g.a. organisationens nedgång. Detta resulterar 

i någon forma av ny produkt eller tjänst. Dessa i sin tur skapar nya intäkter som får nedgången 

att vända. Detta kan också ske genom nya versioner av existerande produkter eller 

tillverkningsprocesser som resulterar i minskade kostnader och ökat kassaflöde. Varför detta 

fungerar och får en bra utveckling beror på att när trenden vänder skapas utrymme för nya 
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innovationer. Nedgången och vändningen blir alltså en självreglerande cykel där nedgången i 

sig resulterar i nya utfall som sedan skapar underlag för att förhindra ytterligare nedgång. Det 

råder dock en viss tvekan om huruvida innovation är den bästa lösningen för nedgångar i 

företag (Barker & Mone, 1994). De diskuterar huruvida återhållsamhet eller 

omstruktureringar kan vara en mer lyckad strategi.  

 

Chefers benägenhet att ta risker ökar i det fall cheferna är angelägna om att lösa orsakerna till 

nedgången. Vad som menas med angeläget är när det som orsakar nedgången kan leda till 

bestående problem. Det visar sig också vara så att en vändning i detta fall oftare sker när 

innovationen är flexibel. Detta för att, som nämnts ovan, det ska vara lättare att anpassa nya 

produkter till marknaden. När en marknad är dynamisk och föränderlig är detta av extra hög 

vikt. Dock kan man med något mer oflexibla innovationer vända en nedgång när en marknad 

är mer stabil och inte förändras i lika hög takt. (Mckinley et al., 2013) 

 

Innovation som leder till en nedåtgående spiral 

I detta fall skapar inte innovationerna nya kassaflöden och en vändning i nedgången utan 

snarare tvärtom. Innovationerna kan vara felaktiga och riskfyllda vilket leder till ytterligare 

nedgång. Detta scenario utspelar sig på ett sätt likt när innovationer leder till en vändning i 

nedgången. I detta fall leder det dock till ännu större nedgångar. McKinley et al. (2013) anser 

att detta beror på att innovationerna är alltför oflexibla och kan således inte anpassas till 

marknaden på ett bra sätt. Viktigt att påpeka här är att organisationen inte ses som oflexibel, 

endast de innovationer som skapas. Vidare kan det också vara så att en flexibel innovation 

inte kommer till sin rätt på en stabil och icke föränderlig marknad. En flexibel produkt är 

alltså inte den enda lösningen och även en flexibel innovation kan leda till fortsatt nedgång. 

 

Passivitet som leder till en fortsatt nedgång 

Vid nedgångar kan chefer och ledning låsas fast i existerande rutiner vilket leder till ännu 

större nedgångar p.g.a. passivitet. Detta är ett resultat av avsaknaden av innovationer och 

organisationen hade kanske klarat sig i det fall de hade svarat nedgången med ett innovativt 

tillvägagångssätt. Nedgången leder alltså till passivitet och passiviteten i sig leder till ökad 

nedgång. (Mckinley et al., 2013) Till motsats från innovationsscenariet uppstår ofta passivitet 

när chefer inte anser att de har kontroll över situationen eller om problemet inte känns 

angeläget och vidare om det uppfattas som tillfälligt.  
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Passivitet i form av riskeliminering som leder till vändning 

I detta fall leder passivitet till minskad nedgång och en vändning istället för, som nämnts 

ovan, att en avsaknad av innovation leder till ytterligare nedgång. Här har nedgången en 

negativ effekt på innovation vilken då minskar. Detta leder till att nedgången kan vända 

eftersom risken att innovationer skulle förvärra nedgången minimeras. Chefers hantering blir 

alltså att vänta och se, i hopp om att situationen blir bättre (Staw et al., 1981). Detta för att 

organisationsmiljön kan förändras på ett sätt som återigen gynnar organisationen. Genom att 

undvika risktagande undviker man också risken att innovation genom oflexibla produkter 

skulle leda till ytterligare nedgång. Miller och Chen (1994) menar att strategisk tröghet och att 

inte vara innovativ kan vara nyckeln till ökade prestationer.  

 

Modell 1 är en vår egen sammanställning och modell av studiens teoretiska ramverk där de 

olika punkterna fungerar som analysverktyg av organisatoriska nedgångar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1  
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3. Metod 

Nedan presenteras de tillvägagångssätt som använts vid insamling och tolkning av data till 

denna studie. Forskningen är en fallstudie av svenska skogsindustrins hantering av minskad 

efterfrågan på tidningspapper. För att svara på frågan om hur svensk skogsindustri hanterar 

nedgången och förändringar i marknaden har 3 intervjuer genomförts. Dessa intervjuer har 

kompletterats med en beskrivning av skogsindustrins rådande marknadssituation och en 

granskning av årsrapporter och bokslut hos de företag vi undersöker. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ studie är enligt Saunders et al. (2009) lämpligt vid en önskan om större 

förståelse eller insikt inom ett visst forskningsområde. Denna studie syftar till att skapa större 

förståelse för hur skogsindustrin hanterar nedgångar p.g.a. minskad efterfrågan. Därför har en 

kvalitativ metod valts i syfte att göra en explorativ studie. Då studien även ämnar skapa eller 

utveckla de teoretiska ramverk som uppsatsen baseras på är en kvalitativ ansats mer lämpad 

(Bryman, 2002). 

 

3.2 Induktiv och iterativ ansats 

Studien har en induktiv ansats vilken utgår från ett empiriskt fall eller problem med avsikt att 

utveckla och skapa teori (Saunders et al., 2009). I vårt fall har vi pendlat mellan teori och 

empiri och detta kan tolkas som en iterativ metod där forskningen grundas på ett teoretiskt 

ramverk för att sedan göra en empirisk studie med syfte att gå tillbaka och fylla i luckor eller 

utveckla teorier (Bryman, 2002). 

 

3.3 Urval och insamling 

I vår studie har vi valt att intervjua inom organisationerna högt uppsatta personer. Det har 

givit en heltäckande bild av hur branschen fungerar och vilka åtgärder som vidtagits inom de 

olika bolagen. Vidare har intervju genomförts med en projektmedlem för det 

organisationsöverskridande samarbetet som de olika organisationerna har ingått i. Syftet var 

att skapa en bättre förståelse för hur organisationerna i sig ser på de utmaningar som de står 
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inför och vilka effekter eventuella samarbeten har lett till. Vi har själva valt vilka personer 

och organisationer som vi ska undersöka och intervjua och detta är enligt Saunders et al. 

(2009) att föredra om data inte kan samlas från en hel population, om statistisk inferens inte är 

nödvändig, om det inte finns ett passande ramverk för urval, om urvalet ändå måste vara 

representativt, om det inte finns relevanta specifika variabler, och om studien är explorativ. 

Tre personer och tre bolag och en branschorganisation har valts ut. Detta kan anses som 

tillräckligt då samtliga intervjuobjekt är högt uppsatta inom tre stora organisationer i svensk 

skogsindustri och har med detta god insikt i branschen och bolagen. Utöver detta jobbar de 

även inom olika branschorganisationer. Detta tydliggörs nedan i Tabell 1. Företagen vi har 

valt är Holmen, Stora Enso och Svenska Cellulosa AB (SCA). Vi har valt dessa då de alla är 

verksamma inom pappersindustrin och tryckpappersindustrin, dock i olika utsträckningar. På 

Stora Enso har ingen intervju gjorts utan endast granskning av årsrapporter och andra 

publikationer. Vi har ändå sett detta som givande för studien då vi har kunnat utläsa mycket 

om Stora Ensos hantering av förändringarna på tryckpappersmarknaden. De tre företagen 

skiljer sig åt i deras relativa storlek av tryckpappersverksamhet vilket ger studien ytterligare 

en jämförelseaspekt som vi kan dra nytta av.  

 

Namn Position Intervjulängd 

Sven Wird 

Projektmedlem CEPI – Two Team Project 

Medlem i Skogsindustrins industrihistoriska utskott 

Konsult inom skogsbranschen 

1 h 23 min 

Ulf Larsson 

VD SCA Forest Products 

Styrelseledamot CEPI 

Vice Ordförande i Skogsindustriernas styrelse 

1 h 37 min 

Staffan Jonsson 

Teknisk Direktör Holmen AB 

Medlem Miljö & Energikomitén - 

Skogsindustrierna 

1 h 11 min 

Tabell 1. ”Översikt av respondenter” 

 

Personerna ovan bedömdes ge den mest relevanta informationen om hur bolagen på en 

övergripande strategisk nivå har hanterat de förändringar i efterfrågan som vi ser inom 

pappersindustrin.  

 

Vid en explorativ studie är djupgående semi-strukturerade eller ostrukturerade intervjuer att 

föredra (Saunders et al., 2009). I vårt fall har vi valt att använda semi-strukturerade intervjuer 
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för att samla in data. Som utgångspunkt för intervjuerna har vi haft en lista på ämnen och 

frågor vi vill ha svar på (Intervjumanus, Bilaga 1). Dock har vi låtit intervjuerna variera från 

gång till gång med anledning av att intervjuobjektet ska få möjlighet att berätta mer ingående 

om vad just deras organisation har vidtagit för åtgärder samt vilken syn de har på situationen. 

Vidare har de fått möjlighet att utveckla sina svar och ge utförliga beskrivningar av 

organisationens agerande. Vi har även granskat årsrapporter och bokslut för att skapa oss en 

bild om hur bolagen har reagerat på förändrade förutsättningar i marknaden. De sekundärdata 

vi har erhållit har använts för att jämföra bolagens varierande framgång och motgång. 

Tillsammans med primärdata från intervjuer och en studie av rådande situation inom 

branschen skapar dessa källor en förutsättning för att vi ska kunna undersöka hur svensk 

skogsindustri svarar på en minskad efterfrågan av tidningspapper. 

 

I vår granskning av företagens årsrapporter har vi tvingats göra ett antal egna uträkningar och 

i vissa fall egna indelningar av företagens affärsområden för att materialet ska bli jämförbart. 

För grafisk redovisning av bolagen utifrån deras egna affärsområden se avsnitt 4. Vi har inte 

gjort några egna antaganden i våra uträkningar utan endast med vår egen formel
2
 gått ett steg 

vidare med den information som publicerats i årsrapporterna. Detta för att kunna göra en 

jämförelse över alla år och mellan alla företagen. Vidare har vi, då vi anser det möjligt och där 

vi anser att det förenklar översikten, delat in företagens affärsområden under andra namn för 

att ytterligare förbättra jämförelsen mellan företagen. De namn vi har använt oss av är 

“Tryckpapper” och “Specialpapper”. Indelningen har vi gjort på så sätt att det som enligt 

definition är tryckpapper har lagts i den kategorin och alla pappersprodukter utöver dessa har 

kategoriserats som “Specialpapper”. Den här indelningen har vi använt oss av eftersom 

företagen har väldigt skilda namn på sina olika affärsområden. Detta eftersom företagens 

affärsområden inte alltid är homogena i sin verksamhet. Vi har tagit ut all data som rör 

pappersprodukter för företagen och sedan delat upp informationen under våra egna kategorier. 

Detta skapar en översikt och läsaren kan enkelt utläsa skillnaden i utveckling av tryckpapper 

och övriga pappersprodukter. I några enskilda fall har det inte varit möjligt att få fram specifik 

data för vissa affärsområden. Här har vi valt att inte göra några uträkningar för att få fram 

dessa data då vi anser att det då endast skulle vara våra egna estimeringar och istället lämnat 

dessa datapunkter blanka.  Avslutningsvis kan vi nämna att eftersom Stora Enso redovisar 

sina siffror i Euro har vi valt att behålla Euro som valuta i vår egen presentation, då en 
                                                           
2 Specifikt har de data i graferna markerat med “*” räknats ut enligt formeln: “affärsområdets nettoomsättning” x 

“procentuell andel av affärsområdets nettoomsättning vi ämnar undersöka”  
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felaktig växelkurs kan resultera i en missvisande jämförelse mellan bolagen. Eftersom vi 

ämnar undersöka förändringen över tid, vilket gör de absoluta talen tämligen ointressanta, så 

anser vi att en behållning av Euro för Stora Enso kommer ge en bättre jämförelse för vår 

studie än vid än omräkning till svenska kronor. 

 

3.4 Genomförande och bearbetning av intervjuer 

Kontakten med respondenterna upprättades genom e-mail som ledde till ett intervjutillfälle. 

Intervjuerna har protokollförts, spelats in och sedan sammanfattats för att i största 

utsträckning utesluta risken för missförstånd gällande tonfall och uttryck hos respondenterna. 

Vi har varit två personer som har intervjuat där en av oss har agerat intervjuare och den andre 

har fört anteckningar för att också bistå med kompletterande och utvecklande frågor vid 

behov. 

  

3.5 Etik och reliabilitet 

Eftersom vi är medvetna om de rådande förändringar som sker på pappersmarknaden i 

Sverige finns det en risk att vi har varit styrande i vad vi letar efter i våra intervjuer. Detta har 

vi varit medvetna om och haft i åtanke vid intervjutillfällena samt vid granskning av 

årsrapporter och övrig sekundärdata och vi anser att vi har förblivit objektiva. Vidare kan 

intervjuerna tolkas och behandlas subjektivt av oss då vi redan har en uppfattning om vad som 

händer på den svenska pappersmarknaden. Enligt (Bryman, 2002) är det vanligt vid 

kvalitativa studier. Vi har därför varit extra noga med att logga intervjuerna och lyssna på 

dem flertalet gånger och samtidigt diskuterat svaren och den information vi erhållit. Vi har 

samlat in data från tre intervjuer. Detta kan anses som få men vi anser det fullt tillräckligt med 

tanke på de höga positioner inom organisationerna dessa personer har och inom vilka olika 

branschorganisationer de är aktiva. Vi kan ut ifrån detta säga att vi har erhållit kvalitativ och 

tillräcklig data. Vår insamling av data har gett konsekvent information och vår studie är 

replikerbar. Detta är något som skapar reliabilitet i vår studie. (Saunders et al., 2009) Gällande 

undersökningens intervjuer föreligger en risk att det är intervjuobjektens personliga 

uppfattning vi erhåller och inte något som är representativt för hela bolaget. Stora Enso valdes 

därför att få en helt objektiv bild av ett företaget utifrån årsrapporter, pressmeddelanden och 



Företagsekonomiska Institutionen  Gustaf Callans 

Kandidatuppsats – VT14  Oskar Lind 

 

 

 21 

andra publikationer. Vi gjorde detta för att se huruvida vi ändå skulle uppnå samma resultat 

vid analys av Stora Enso likt det vi fått av Holmen och SCA. Enligt vår bedömning bör en 

undersökning som genomförts på detta sätt ge en mer objektiv bild. Stora Enso användes 

alltså som en utgångspunkt gällande huruvida en analys gjord helt utan några yttre störningar 

skulle vara jämförbar med analyser utifrån sekundärdata kombinerat med intervjuer där det 

finns större risk för att författarna påverkas. Intervjuobjekten i denna studie har gjorts 

medvetna om vad studien syftar till samt blivit tillfrågade i förväg om deras förhållning till att 

vi spelat in samtalen. De blev även tillfrågade om vi tilläts uppge dem vid namn och allt detta 

godkändes. 

 

3.6 Operationalisering 

Intervjuerna har utgått från det teoretiska ramverket som uppsatsen bygger på. Till en början 

har vi frågat om det finns en nedgång för att kunna jämföra det med den definition av nedgång 

som presenteras i vårt teoretiska ramverk. Vi har sedan frågat respondenterna om de första 3 

faserna av nedgång, blindhet, passivitet och felaktiga beslut. Vidare ställdes frågor om 

hantering av nedgången i syfte att ta reda på om de har varit innovativa eller passiva. Gällande 

begreppen har vi tolkat svaren ut efter vårt teoretiska ramverk. För att exempelvis bedöma 

bolagen som innovativa bör nya produkter och lösningar ha varit deras hantering. Vidare har 

vi bedömt deras hantering som passiv i det fall de har svarat att de inte har gjort någon 

förändring i deras produktportfölj eller andra kreativa lösningar för att möta nedgångar. Vid 

intervjutillfällena talade vi i mer vardagliga termer och bytte exempelvis ut ordet blindhet mot 

en öppen fråga om huruvida organisationerna var beredda på nedgången och om de kunde 

förutse den.  
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4. Tre skandinaviska skogsbolag 

Nedan presenteras en redogörelse för hur de tre skogsbolag i denna studie har hanterat och 

reagerat på den förändrade efterfrågan av tidningspapper. Empirin baseras på intervjuer, 

årsrapporter och bokslut. Därefter följer en presentation av ett projekt inom 

branschorganisationen CEPI där flertalet svenska skogsbolag ingår.  

 

4.1 Sammanställning av tre intervjuer 

4.1.1 Sven Wird – Projektmedlem CEPI 

Wird styrkte direkt den syn av pappersindustrins marknad som studien presenterat. Han 

klargjorde att det är en strukturell nedgång, i form av minskad efterfrågan, som skett och 

fortfarande sker inom tryckpappersindustrin. Framförallt beror den på teknologiska 

innovationer inom andra branscher vilka lett till ett minskat behov och efterfrågan av 

tryckpapper i allmänhet och tidningspapper i synnerhet. Wird nämner främst digitaliseringen 

som orsak, t.ex att nyheter läses på smartphones eller läsplattor. Wird berättar vidare hur det 

saknas dagstidning i vissa delar av USA. (Wird, 2014) 

Enligt Wird startade nedgången vid millennieskiftet i USA och fortsätter fortfarande där. Det 

tog därefter ett par år innan nedgången kom till Europa men enligt Wird fanns det en 

konsensus om att nedgången i Europa skulle komma även om tidpunkten var osäker. 

Branschen var inte på något sätt blind för att en nedgång var på väg menar Wird. (Wird, 2014) 

Enligt Wird har branschen tagit den här nedgången med ro. Det har funnits en medvetenhet 

men då nedgången är strukturell menar Wird att det inte har funnits några illusioner om att 

den skulle vändas genom något specifikt agerande från olika bolag. Det handlar snarare om en 

hantering av nedgången och han påpekar att alla företag har hanterat nedgången på sitt eget 

sätt. Wird nonchalerar inte nedgången utan menar att ett alternativ för tryckpapper måste 

hittas. Ett sätt för bolagen att hantera nedgången är att konvertera tryckpappersbruk för att 

istället producera andra typer av pappersprodukter så som kartong och specialpapper. Ett 

annat exempel är bolaget Holmen som enligt Wird stängt ner ett antal tryckpappersbruk. Han 

berättade avslutningsvis att tryckpappersindustrin inte är det mest centrala för branschen. 

Fokus har istället flyttats till att utveckla och producera specialpapper. (Wird, 2014) 
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4.1.2 Ulf Larsson – SCA 

Enligt Larsson identifierades tryckpappersindustrins nedgång tidigt då den startade i USA på 

2000-talet. Därefter spred sig nedgången till Europa och när finanskrisen bröt ut 2008 startade 

nedgången på riktigt i Europa och nedgången var betydligt kraftigare än väntat. Orsaken till 

nedgången var enligt Larsson den tekniska utveckling som skett genom att smartphones och 

läsplattor började ersätta den tryckta skriften. Larsson menar att marknaden har utsatts för en 

strukturell nedgång i form av minskad efterfrågan och ett minskat behov av tryckpapper. 

(Larsson, 2014) 

Larsson berättade att nedgången var väntad och att industrin var fullt medveten om att en den 

var på väg. Han berättar vidare hur SCA bemött detta med att sälja två av tre 

tryckpappersbruk för att investera i produktion av andra pappersprodukter. Det kvarvarande 

bruket har till viss del konverterats i syfte att producera specialpapper istället för tryckpapper. 

Larsson (2014) nämnde ytterligare att omställningen från tryckpapper började redan 1975 då 

SCA förvärvade Mölnlycke AB
3
 (SCA Historia, 2014), innan dess bestod SCA endast av 

affärsområdet Skogsindustriprodukter. 

Larsson betonar att det endast är tryckpappersindustrin som utsätts för en nedgång och i 

samtliga andra pappersområden sker en tillväxt. Vidare ser Larsson inget slut på nedgången. 

Han påpekar dock att det inte är troligt att efterfrågan försvinner helt men när nedgången väl 

avtar kommer efterfrågan att vara på en markant lägre nivå än tidigare. (Larsson, 2014) 

Larsson uppger avslutningsvis att den svenska pappersindustrin drabbas ytterligare p.g.a. 

svenska lagar. Marknaden, menar han, är inte det enda problemet. Den svenska 

konkurrenskraften minskar också i takt med att den svenska kronan blir starkare och 

transporter beskattas kraftigare. (Larsson, 2014) 

 

4.1.3 Staffan Jonsson – Holmen 

Jonsson berättar att starten för nedgången inom tryckpappersindustrin kan spåras tillbaka till 

2000-talet i USA. Europa, som är cirka 5 år efter i utvecklingen, drabbades av nedgången runt 

2005 säger Jonsson. Förändringen i marknaden har, enligt Jonsson, att göra med 

                                                           
3
 Svenskt bolag som producerade hygienprodukter såsom blöjor och inkontinensskydd. 
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teknologiskiftet där bland annat smartphones och läsplattor konkurrerar ut de tryckta 

medierna. (Jonsson, 2014) 

Jonsson säger att industrin som sådan inte blev överraskad av att nedgången har börjat och att 

den var väntad. Jonsson beskriver att Holmen har hanterat nedgången genom att gå ifrån 

produktion av tidningspapper. Den kommer att finnas kvar men i en allt mindre utsträckning. 

Alternativen som finns för industrin är enligt Jonsson: stänga ned tryckpappersproduktion, 

konvertera produktionen eller finna nya produkter som kan skapa en ny marknad för 

industrin. Jonsson betonar att frågetecknet för industrin inte är huruvida nedgången kommer 

att fortsätta utan frågan är med vilken hastighet nedgången kommer att fortsätta. (Jonsson, 

2014) 

 

4.2 Företagsundersökning 

4.2.1 Holmen 

Holmen med ett börsvärde på knappt 21 miljarder kronor (Nordnet, 2014a) är uppdelat över 

fem affärsområden, Holmen Timber, Skog, Energi, Paper och Iggesund Paperboard. Iggesund 

Paperboard och Paper är deras pappersindustridivisioner. Iggesund Paperboard producerar 

specialpapper och Holmen Paper producerar tryckpapper. (Holmen Årsrapport 2013, 2014). 

Det är dessa två divisioner som är intressanta för vår studie. 

 

För att jämföra dessa två affärsområden presenteras här Holmens uttalade strategi “Holmen 

ska växa och vara kundens förstahandsval för deras behov av högpresterande 

konsumentkartong, innovativa tryckpappersprodukter [...]” samt “Holmen ska utveckla nya 

produktområden baserade på träfibern.” (Holmen Årsrapport 2013, 2014). Holmen har en 

tydlig inriktning mot att utveckla sin verksamhet inom Iggesund Paperboard genom expansion 

och innovation av nya produkter. Holmen Paper däremot nämns inte alls i deras strategi. I 

Holmens årsrapport utläses vidare att koncernens nettoomsättning minskade med 1,5mdr kr 

2013 och rörelseresultatet minskade med 0,5mdr kr under samma period (Holmens årsrapport 

2013, 2014). Denna nedgång beror till stor del på tryckpappersdivisionen där rörelseresultatet 

gick från -99mkr till -449mkr (Holmens Bokslutsrapport 2013, 2014). Av en minskning i 

koncernens resultat på 500mkr kommer således 350mkr av dessa från tryckpappersdivisionen. 

Detta kan jämföras med specialpappersdivisionens fjärde kvartal 2013 där rörelseresultatet 
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fördubblades från 70mkr till 140mkr. Denna division hade ett totalt rörelseresultat över året 

på 433mkr. Varför jämförelsen endast baseras på 4e kvartalet är p.g.a. att divisionen 

drabbades av produktionsstörningar under helåret som resulterat i jämförelsestörande 

engångsposter. För ytterligare jämförelse kan vi också konstatera att av Holmens totala 

nettoomsättning står tryckpapper för 44 procent och specialpapper för 28 procent med 

rörelsemarginaler på -6 respektive 9 procent (Holmen Bokslutsrapport 2013, 2014). För en 

grafisk jämförelse över längre tid mellan samtliga bolagens pappersdivisioner och 

koncernerna som helhet, se graf 1 till 3 nedan som följer. Där presenteras även hur Holmen 

Paper har påverkats av den förändrade efterfrågan på tryckpapper. 

 

 

Graf 1: Holmen Tryckpapper heter ursprungligen Holmen Paper 

 

Graf 2: Holmen Specialpapper heter egentligen Iggesund Paperboard 
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Graf 3: Källa för samtliga Holmen grafer: (Holmen Bokslutsrapport 2013, 2014; Holmen Årsrapport 2013, 2014; Holmen 

Flerårsöversikt, 2014) 

 

4.2.2 SCA - Svenska Cellulosa AB 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget eller SCA har en lång historia och grundades 1929 då ett 

antal skogsbolag slogs samman av Ivar Kreuger (SCA Historia, 2014). Idag värderas bolaget 

till drygt 131 miljarder kronor (Nordnet, 2014b). Bolaget består av tre verksamhetsområden, 

Personliga Hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter. Det är under det 

sistnämnda affärsområdet som tryckpappersverksamheten återfinns. Dessa tre 

verksamhetsområden uppkom 2002 då Mjukpapper togs ut ur segmentet Hygienprodukter och 

blev ett eget affärsområde. (SCA Årsrapport 2002, 2003; SCA Årsrapport 2013, 2014). 

Inom Personlig Hygien och Mjukpapper produceras specialpapper. Under affärsområdet 

Skogsindustriprodukter återfinns bl.a. tryckpapper, förpackningar, sågade trävaror och 

förnybar energi. För att göra en rättvisande jämförelse av bolagen kommer förpackningsdelen 

hos SCA att läggas samman med Personlig Hygien och Mjukpapper för att få ett 

“specialpappersaffärsområde” likt de andra koncernerna i studien. Den här indelningen 

används alltså för att sortera in SCAs produktområden enligt grupperingen “Tryckpapper” och 

“Specialpapper”. 

 

Skogsindustriproduktsområdet är det minsta området och står endast för 17 procent av SCAs 

nettoomsättning. Den strategi som SCA arbetar utifrån visar att det inte är tryckpapper som 

SCA fokuserar på och de har inte för avsikt att vända den negativa trenden inom tryckpapper. 
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Strategin lyder; “För Personliga hygienprodukter har SCA ett årligt organiskt tillväxtmål på 

5–7 procent och inom Mjukpapper är målet 3–4 procent. Inom Skogsindustriprodukter är 

målet att växa i takt med marknaden.” (SCA Årsrapport 2013, 2014). Tilläggas kan dock att 

resterande delar inom Skogsindustriprodukter har en växande marknad och inom dessa 

områden kommer således SCA fortsätta att utvecklas (Larsson, 2014). Affärsområdet kommer 

alltså att finnas kvar men med den nuvarande strategin kommer tryckpapper att ha minskat 

betydligt eller inte finnas kvar alls. I SCAs årsrapport utläses att 87 procent av 

nettoomsättning kommer från specialpappersdivisionen samtidigt som tryckpapper endast 

utgör 5 procent. Samtliga affärsområden har en proportionellt lika stor nettoomsättning som 

rörelseresultat. Alla affärsområden har växt under 2013 och det har dessutom marginalerna 

för divisionerna gjort. (SCA Årsrapport 2013, 2014) Se graf 4 till 6 nedan. 

 

 

Graf 4: *Nettoomsättningen för 2012 och 2013 har vi själva räknat ut med information från årsrapporter (SCA Årsrapport, 

2012 & SCA Årsrapport, 2013). Rörelseresultatet däremot var inte möjligt att räkna ut för segmentet utifrån informationen i 

årsrapporterna. 

 

 

Graf 5: Specialpappersdivisionen är uträknad enligt vår egen definition av specialpapper. I SCAs fall består det av 

produktområdena för Mjukpapper, Personlig Hygien och Förpackningar.  
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Graf 6: Källa till data för samtliga SCA grafer: (SCA Årsrapport 2000, 2001; SCA Årsrapport 2002, 2003; SCA Årsrapport 

2005, 2006; SCA Årsrapport 2008, 2009; SCA Årsrapport 2011, 2012; SCA Årsrapport 2012, 2013; SCA Årsrapport 2013, 

2014) 

 

SCA har succesivt minskat sitt beroende av tryckpapper som produkt. Under 2012 avyttrade 

SCA sin andel på 50 procent i pappersbruket i Aylesford, Storbritannien och under 2013 det 

Österrikiska tryckpappersbruket i Laakirchen (Larsson, 2014; SCA årsrapport 2013, 2014; 

SCA Årsrapport 2012, 2013). Dessa två avyttringar har fått direkt effekt på produktionen av 

tryckpapper och mellan åren 2012-2013 minskade tryckpapper som del av SCAs totala 

nettoomsättning från 9,2 till 5 procent (SCA Årsrapport 2012, 2013; SCA Årsrapport 2013, 

2014). Efter dessa avyttringar har SCA nu endast ett tryckpappersbruk kvar, Ortviken i 

Sundsvall. Det är dessutom redan delvis konverterat då det även produceras 

förpackningspapper där (SCA Sustainable Packaging, 2014). Vidare består endast 20 procent 

av den nuvarande produktionen av tidningspapper (Sveriges Radio P4, 2013). 

 

Förändringen startade vid millennieskiftet. 1997 tillägnades 31 procent av SCAs 

investeringsbudget till segmentet Skogsindustriprodukter. År 2000 var motsvarande siffra 

endast 5 procent, en markant skillnad (SCA Årsrapport 2000, 2001). Denna omfördelning av 

investeringsbudgeten är bestående och affärsområdena Personlig Hygien och Mjukpapper har 

istället blivit centrala för investeringarna inom SCA (SCA Årsrapport 2005, 2006; SCA 

Årsrapport 2011,2012).  

 

4.2.3 Stora Enso 

Stora Enso har ett börsvärde på 11 miljarder kronor (Nordnet, 2014c) och är uppdelat i fyra 

produktområden. Nuvarande uppdelning, Printing & Reading, Renewable Packaging, Wood-
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based Products och Biomaterials, har Stora Enso haft sedan 2012 (Stora Enso Årsrapport 

2012, 2013). Printing & Reading är tryckpappersdivisionen och Renewable Packaging är 

Stora Ensos specialpappersdivision. Inom Wood-based Products återfinns sågverksprodukter 

och under Biomaterials produceras massa (Stora Ensos Årsrapport 2013, 2014). 

 

Affärsområdet tryckpapper står för 40 procent av Stora Ensos nettoomsättning men endast 6 

procent av rörelseresultatet. För specialpappersdivisionen är dessa siffor 30 respektive 55 

procent. Årsrapporterna visar en tydlig negativ trend i utvecklingen för tryckpapper. 

Divisionen har sedan 2000 halverat sin nettoomsättning och rörelseresultatet har minskat från 

1250 MEur år 2000 till 34 MEur år 2013. Se graf 7 till 9 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Stora Enso kallar själva Affärsområdet för Printing & Reading. Då Stora Enso började med nuvarande indelning av 

produktområden 2012 har vi själva delat in produktområdena efter egna definitioner för de data samlat från tidigare år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 8: Stora Enso kallar själva affärsområdet för Renewable Packaging. Då Stora Enso började med nuvarande indelning 

av produktområden 2012 har vi själva delat in produktområdena efter egna definitioner för de data samlat från tidigare år. 
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Graf 9: Källa till data för samtliga Stora Enso grafer: (Stora Enso Årsrapport 2002, 2003; Stora Enso Årsrapport 2005, 

2006; Stora Enso Årsrapport 2008, 2009; Stora Enso Årsrapport 2010, 2011; Stora Enso Årsrapport 2012, 2013; Stora Enso 

Årsrapport 2013, 2014) 

 

Stora Enso har som strategi att växa inom tillväxtmarknader, segmentet Renewable 

Packaging, papper och billig massa. Affärsområdet tryckpapper ska utvecklas genom 

effektiviseringar och riktade investeringar. Strategin lyder: ”Stora Enso has a strong starting 

position in fibre-based packaging materials and is convinced that versatile fibre-based 

packaging will compete successfully with plastics and other materials made from fossil 

fuels.” och “Paper is the main part of Stora Enso's cash engine. The focus is on making top 

assets even stronger through cost and energy efficiency actions together with targeted 

investments in order to maintain good cash generation.”. (Stora Enso Strategi, 2014). Till 

detta kan tilläggas att före detta VD på Stora Enso, Jouko Karvinen säger att nedläggningarna 

och den minskade efterfrågan kommer att fortsätta (SVD, 2013). Stora Enso annonserade i 

April 2014 att 110 MEur kommer att investeras i finpappersbruket Varkaus i Finland i syfte 

att konvertera det till ett förpackningspappersbruk (OMXgroup, 2014a). Detta kommer alltså 

att leda till en ytterligare nedskalning inom tryckpappers till fördel för specialpapper. 

Dessutom har försäljningen av två tryckpappersbruk annonserats av Stora Enso i maj 2014 

(OMXgroup, 2014b; Nyhetsbyrån Direkt, 2014). Resultatet av dessa försäljningar och 

konverteringen är en nettominskning i tryckpappersproduktion om 850 000 ton (OMXgroup, 

2014a; OMXgroup, 2014b; Nyhetsbyrån Direkt, 2014). Detta kan jämföras med Stora Ensos 
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totala tryckpappersproduktion under 2013 på 6 525 000 ton (Stora Enso Årsrapport 2013, 

2014). Detta visar på en minskning av tryckpappersproduktion på 13 procent. 

 

4.3 CEPI & The Two Team Project 

Skogindustrin påverkas av en minskad efterfrågan på tryckpapper. I tillägg till detta ställs 

också allt högre krav på miljövänlighet. CEPI (Confederation of European Paper Industries) 

har startat ett unikt samarbete inom pappersindustrin för att möta dessa problem. Denna 

europeiska branschorganisation för pappersindustrin har skapat ett samarbete för att hitta ett 

miljövänligare och mer ekonomiskt sätt för att framställa papper. I projektet deltog 

nyckelpersoner både från näringslivets och akademin. Det är ett bolagsöversskridande 

samarbete som inte ofta syns inom näringslivet då företagen ofta tävlar mot varandra snarare 

än att samarbeta. Det finns dock en anledning till att samarbetet uppkommit just inom 

pappersindustrin. Flera av de processer som används vid tillverkningen av papper är generiska 

för hela industrin. Det här samarbetet har alltså specifikt inriktat sig på att förbättra de 

lösningar som delas av bolagen inom industrin. (Wird, 2014) 

 

För att öka tävlingsinstinkten i syfte att nå ett bättre resultat utformades samarbetet som en 

tävling mellan två lag. Lagen bestod av representanter från både näringslivet och akademin. 

Totalt ingick ca 45 personer i projektet och det löpte över nästan ett år (Wird, 2014). Det finns 

en problematik i att deltagare i liknande projekt mestadels vill lyssna och inte lämna ifrån sig 

sin egen kunskap. För att hantera detta övervakades projektet av CEPI och båda lagen hade en 

projektledare från branschorganisationen. Det faktum att CEPI stod i centrum var nyckeln till 

att samarbetet fungerade bra. Här kunde CEPI som central spelare sätta ett regelverk och 

skriva avtal gällande samtliga resultat. Resultatet tillföll CEPI och inte något enskilt företag. 

På det här sättet kunde de säkerställa att alla deltagare drog nytta av samarbetet (Wird, 2014). 

Dessutom berättar Wird som var med i projektet att han inte har hört talas om liknande 

projekt tidigare, åtminstone inte inom skogsbranschen. Det förslag som vann tävlingen 

handlar om “deep eutectic solvents”(DES) (CEPI, 2013b) vilket inte bara minskar 

kostnaderna utan dessutom skapar en ny inkomstkälla för industrin genom att ligninet som i 

den nuvarande processen förbrukas kan sparas och säljas till bl.a. kemiindustrin där det är en 

viktig råvara (CEPI, 2013b). Detta samarbete kommer inte bara att hjälpa de europeiska 

företagen att bli mer konkurrenskraftiga och nå högre marginaler utan möter dessutom de 



Företagsekonomiska Institutionen  Gustaf Callans 

Kandidatuppsats – VT14  Oskar Lind 

 

 

 32 

miljökrav satta av EU 2011 med målet att minska koldioxidutsläppen med 80 procent fram till 

2050 (CEPI, 2013c). Att förbättra klimatpåverkan från industrin ansåg inte CEPI som ett 

tillräckligt mål utan lade själva till delmålet att dessutom öka värdet på industrin med 50 

procent under samma tidsperiod (CEPI, 2013b). Branschen efterfrågar alltså stora 

förändringar och det är tydligt varför projektet i CEPI startades med syfte att skapa nya 

innovationer och revolutionera befintliga processer. Samarbetet ledde inte bara till DES utan 

även till 7 ytterligare idéer som alla kan bidra till lägre utsläpp och betydligt högre marginaler 

(CEPI, 2013c). “Man kan inte säga att idéerna är så utvecklade att de går att använda. Men 

forskningen fortsätter. Det kanske behövs 5 eller 10 års forskning till.” (Wird, 2014). 

Projektet öppnade också möjligheter till att utnyttja teknik från andra industrier, t.ex. används 

”superkritisk CO2” för att färga tyg inom textilindustrin. Det har minskat både utsläppen och 

spillet i processen och detta är något som Wird menar också bör kunna appliceras inom 

färgningen i pappersindustrin (Wird, 2014). Nedan följer en sammanställning av intervju 

respondenternas svar utifrån Modell 1, se tabell 2.



 

 
 

Respondent svar 

utifrån Modell 1 
1. Identifiering, definiering, Orsak 2. Nedgångens faser 3. Hantering och utfall 

Ulf Larsson 

(Larsson, 2014) 
 Identifierades vid 2000 talet i USA. 

 Kom med kraft till Europa vid finanskrisen 2008. 

 Nedgång på 5-10% per år.  

 Strukturell nedgång p.g.a teknisk innovation; smartphones 

och läsplattor. 

 Nedgången var väntad men vi hade kunnat agera tidigare 

och i större omfattning. 

 Ser ingen vändning eller stopp i nedgången, kommer 

fortsätta men inte gå ner till noll. 

 Växer och utvecklas inom specialpapper, ser en god 

framtid, endast tryckpapper erfar en nedgång. 

 Sålt av 2 pappersbruk, köpt 

specialpappersbruk istället. 

 1 pappersbruk kvar 20% tidningspapper 

& 50% förpackningar  

 Endast 50% av produktionen är 

tryckpapper på det kvarvarande bruket, 

kommer fortsätta minska. 

 Nischar sig lite med tryckpapper.  

 Öka generellt inom papper men minska 

i tryckpapper, ökningen i Asien & 

Latinamerika inte i USA eller Europa. 

 Det finns ingen lösning på nedgången i 

tryckpapper, dock är den hanterbar 

inom pappersindustrin. 

Staffan Jonsson 

(Jonsson, 2014) 
 Startade runt 2000 i USA, där halverades efterfrågan på 

tidningspapper på 10 år.  

  Nedgången kom till Europa kring 2004-05.  

 Långsammare nedgång än i USA fast snabbare än man 

förväntat sig.  

 Strukturell nedgång p.g.a teknisk innovation; smartphones 

och läsplattor. 

 Ser inget slut på nedgången att det kommer att avta. 

 Det gäller att kunna matcha produktionskapacitet med 

efterfrågan, d.v.s minska. 

 Kraftigare nedgång än väntat. 

 Nedgång i tryckpapper i allmänhet och tidningspapper i 

synnerhet. 

 Tryckpappersbruk konverteras för 

specialpappersproduktion. 

 Försäljning av tryckpappersbruk. 

 Vilja till innovation inom främst 

specialpapper för att finna nya 

marknader. 

 Pappersindustrin i helhet ökar, endast 

nedgång i tryckpapper. 

 En strukturell nedgång utan möjlighet 

till lösning. 

Sven Wird (Wird, 

2014) 
 Nedgång i USA sedan 2000. 

 Drabbade Europa kring 2005. 

 Forsatt ned sedan dess.  

 Strukturell nedgång p.g.a teknisk innovation ; läsplattor 

digitalisering. 

 Nedgången var väntad av marknaden. 

 Snabbare nedgång än tryckpappersindustrin kan utvecklas. 

 I en vidare nedgång, inget slut i sikte på nedgången. 

 Dock kommer tryckpapper inte försvinna helt men 

markant mindre än idag när marknaden finner ny balans. 

 Minskad produktion genom försäljning 

och konvertering av tryckpappersbruk. 

 Satstning på andra områden och 

produkter. 

 Stark pappersindustri, samtliga områden 

har en god tillväxt om vi bortser från 

nedgången i tryckpapper. 

 Tryckpappersbehovet har ersatts delvis 

av tekniska innovationer vilket betyder 

att nedgången är strukturell och inte 

hanterbar utifrån ett 

tryckpappersindustri perspektiv.  

 Pappersindustrin som helhet kan dock 

hantera situationen och gör det. 
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5. Analys 

5.1 Identifiering, definiering och orsak av nedgång 

I det fall en organisation misslyckas med att anpassa sig till förändringar i sin 

organisationsmiljö står den inför vad som kan definieras som en nedgång. Extra känsligt blir 

det enligt Thompson (1976) då det gäller kärnaktiviteter som inte kan skyddas mot 

förändringen. Vad det gäller tryckpappersindustrin är hela deras kärnverksamhet utsatt för en 

ny förändring då efterfrågan på produkten har minskat påtagligt. 

 

Cameron et al. (1987) definierar nedgångar som ett tillstånd där en väsentlig och absolut 

minskning av en organisations tillgångsbas sker under en avgränsad tidsperiod. Utifrån denna 

definition kan vi inom de delar och divisioner som jobbar med tryckpapper inom 

skogsbolagen se en påtaglig nedgång. Till exempel ser vi tydligt utifrån graferna att samtliga 

företag vi studerat har erfarit en betydande nedgång inom både nettoomsättning och 

rörelseresultat när det kommer till deras tryckpappersdivisioner. Minskningen är precis som 

Cameron et al. (1987) definierar en nedgång, både absolut och väsentlig. Varför Holmens 

tryckpappersdivsion har haft den sämsta utveckling av företagen i vår studie beror enligt oss 

på att de inte har skalat ned sin tryckpappersdivision i takt med marknaden så som SCA och 

Stora Enso har gjort.  

 

Nedgången gäller främst tryckpapper och i synnerhet tidningspapper. Vi kan också jämföra 

företagens specialpappersdivisioner utifrån de grafer vi tagit fram där vi kan se att 

specialpappersenheterna har utvecklats positivt även om det har förekommit en viss volatilitet 

här för Holmen och Stora Enso. Nedgångarna finns endast inom segmentet tryckpapper och 

främst tidningspapper och de beskriver alla nedgången som strukturell. I segmenten 

specialpapper beskrev samtliga respondenter en hälsosam tillväxt vilket vi också har kunnat 

utläsa från årsrapporterna. 

 

Anledningar till en nedgång kan enligt Kotler (1980) vara en del av en organisationscykel 

eller brister i ledningens förmåga att identifiera de signaler som tyder på nedgång. Kotler 

menar också att marknaden kan vara mättad och nya produkter kan ha konkurrerat ut de 

gamla. Vad gäller tryckpapper i Sverige menar respondenterna att man såg trenden komma 
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och att USA-marknaden fungerade som en varningssignal. Inga tecken tyder på att det funnits 

brister i ledningen utan snarare som Whetten (1980) säger har det skett nedskärningar på 

grund av ett minskat behov av produkterna i fråga. Vidare kan en anledning till nedgången 

vara att man inte har lyckats tillfredsställa kundens behov. I tryckpapperets fall har 

konsumenterna, som nämns i Svenskar och Internet 2013, snarare helt släppt produkten. De 

använder sig istället av andra medier för att på så sätt tillgodogöra sig nyheter och annan 

media. Enligt ovan nämnda definitioner om vad en nedgång är och de data undersökningen 

erhållit från studiens respondenter kan vi med säkerhet hävda att tryckpappersindustrin 

befinner sig i en strukturell nedgång.  

 

Orsaken till nedgång menar Greenhalgh (1983) beror på organisationers misslyckande att 

bibehålla sin anpassningsförmåga till organisationsmiljö eller när de misslyckas med att öka 

kontrollen inom en nisch med minskande bärförmåga. I Skogsindustrins fall är det först och 

främst inte deras bristande förmåga att anpassa sig som lett till nedgången. Vi ser en avsevärd 

förändring i efterfrågan på tryckpapper och detta är något som är svårt att vända även om 

bolagen har lyckats förutspå skedet. I detta fall är förändringen så stor att produkten är på väg 

att försvinna (Jonsson, 2014; Larsson, 2014; Wird, 2014). Det finns en konsensus i 

marknaden att det är på grund av den teknologiska innovationen som vi sett sedan datorernas 

framfart. Nedgången i behovet av tryckpapper i allmänhet och tidningspapper i synnerhet 

menar de kommer främst av denna strukturella förändring. Individer väljer nu att konsumera 

sina nyheter digitalt istället för i pappersform som de gjorde tidigare. (Jonsson, 2014; Larsson, 

2014; Wird, 2014) I detta fall är förändringen både stor och den går betydligt snabbare än den 

takt som tryckpappersindustrin kan anpassa sig i. Tryckpappersindustrin krymper och inget 

tyder på att nedgången är ett resultat av skogsbranschens förmåga att hålla den under kontroll. 

Den är snarare utom kontroll för bolagen. Gällande pappersindustrin kan vi se en nedgång 

som är näst intill oundviklig och därför inte beror på organisationernas bristande förmåga i att 

förutse och anpassa sig till förändringarna i deras organisationsmiljö. 

 

5.2 Nedgångens faser 

5.2.1 Blindhet 

Intervjuerna till denna uppsats visade att man inom branschen och respektive företag har sett 

den nedåtgående trenden inom tryckpappersindustrin. Vidare menade de att de kanske kunde 
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ha börjat sina omställning bort från den strukturella nedgången tidigare. Eftersom vi ser en 

tydlig nedgång i tidningspappersindustrin kan vi tänka oss att pappersindustrin skulle ha varit 

blind för förändringarna. Hedberg et al., (1976) menar på att det är viktigt att ha rätt verktyg 

för att kunna läsa av kommande förändringar i god tid. Utifrån definition skulle man kunna 

hävda att dessa verktyg har varit bristfälliga för pappersindustrin. Eftersom samtliga bolag 

menar på att de varit förberedda på trenden och inte varit blinda är det motsägelsefullt att en 

nedgång ändå har skett. Gällande detta vill trycka på att väl utvecklade receptorer för att 

känna av förändringar i organisationsmiljön nödvändigtvis inte är tillräckligt. Eftersom 

nedgången beror på förändringar i efterfrågan kan vi se förändringen som kvalitativ och något 

som har påverkat kärnverksamheten.  

 

5.2.2 Passivitet 

Skogsbolagen kan, på grund av minskade intäkter, anses ha varit passiva i sitt agerande kring 

den nedåtgående trenden av tryckpapper. Passiviteten kan enligt (Miller & Friesen, 1980) 

bero på att ledningen inom organisationen inte har sett hoten som allvarliga och/eller 

tillfälliga. Ledningen vill helt enkelt vänta och se. Att förneka nedgången och vara passiv är 

en vanlig reaktion. Enligt samtliga intervjuobjekt har de insett problemet och förnekar det inte 

på något vis. Således har bolagen inte tolkat varningstecknen på ett felaktigt sätt och ser 

allvarligt på situationen. De tror inte heller att nedgången är tillfällig då de alla påstår att 

efterfrågan på tryckpapper kommer att fortsätta sjunka även om behovet av tryckpapper inte 

kommer att försvinna helt. Gällande medhåll från närliggande dominanta aktörer (Thompson, 

1967) kan vi se projektet i CEPI som ett stöd för samtliga bolag gällande vilken riktning de 

ska välja i hanteringen av nedgången. 

 

5.2.3 Felaktiga beslut 

Studiens tre bolag uppger tydligt att de inte investerar i tryckpapper då de inte har några 

förhoppningar att vända den nedåtgående trenden. Vi ser således inte ledningen som trångsynt 

och vi ser heller inte att de har tagit några felaktiga beslut som har kunnat förvärra nedgången. 

Vidare har inga snabba lösningar i syfte att vända nedgången använts. Tvärtom argumenterar 

vi för att bolagen har fattat korrekta beslut, de har alla uppfattat nedgången som strukturell 

och insett att större förändringar i form av försäljningar av tryckpappersbruk eller 
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konvertering är nödvändigt. Investeringsåtgärder inom tryckpapper i syfte att vända trenden 

hade här varit att slösa med investeringar och således ett felaktigt beslut. 

5.3 Hantering och utfall av nedgångar – Innovation eller passivitet 

Enligt Thompson (1976) tenderar organisationer att på ett rationellt sätt alltid försöka anpassa 

sig till förändringar i organisationsmiljön. Detta passar bra in på skogsbolagen i denna studie 

då de har visat på strukturella omställningar i form av fördelning av resurser mot nya 

produktområden. 

 

När en organisation befinner sig i nedgång kan utveckling och expansion vara ett skydd och 

en hantering av nedgången (Greiner, 1972). I det fall en utveckling är lyckad är det något som 

kan vända eller stoppa en nedgång. Vid olika typer av utveckling är det viktigt för 

organisationerna att finna stöd i sin externa närhet. CEPI-projektet är enligt intervjuobjekten i 

denna studie ett branschorganiserat bolagsöverskridande projekt i syfte att skapa nya 

innovationer och hantera de utmaningar som pappersindustrin står inför. Främst var det till för 

att skapa en bild mot marknaden att pappersindustrin fortfarande är stark trots de nedgångar 

som sker inom tryckpappersindustrin. Det var också till för att skapa utrymme för nya 

innovationer gällande framtagning av exempelvis pappersmassa. Vi ser alltså CEPI som ett 

stöd för organisationerna och en möjlighet till ny utveckling. 

 

Vi ser inga tecken på innovation i form av nya produkter eller tillverkningsprocesser. Bolagen 

har heller inte varit helt passiva. Innovationer kan förekomma som en reaktion på nedgång 

men det kan även passivitet. Detta är beroende på organisationens behov av att ta sig ur 

situationen och om den har kontroll över nedgången.  

 

Passivitet - Riskeliminering 

Vi menar att tryckpappersindustrin är tämligen passiv men att pappersindustrin som helhet 

inte är det. De ser nedgången och möter den genom att flytta kapaciteten inom koncernen från 

den dalande tryckpapperssidan till andra pappersprodukter.  

 

Eftersom det är en strukturell nedgång branschen erfar och inte en tillfällig måste bolagen inse 

att det kanske inte finns en lösning på problemet. På samma sätt som datorn ersatte 

skrivmaskinen ersätter nu digitala medier de traditionella papperstidningarna vilket är en 
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extern miljöförändring för industrin och inte något som skulle stoppas om företagen kunde 

förbättra produkten eller kunnat göra den billigare. Därför är en riskeliminering i form av 

konvertering och försäljning av tryckpappersbruk att föredra då branschen på så sätt kan 

kontrollera nedgången. Märk väl att denna hantering inte kan vända nedgången utan i bästa 

fall bara minimera risken för att nedgången accelererar bortom hanterbara gränser. Detta 

stärks av att samtliga bolag ser nedgången som strukturell och ej vändbar inom just segmentet 

tryckpapper. 

 

Stora Enso investerar i och konverterar finpappersbruket Varkaus i Finland. Där lägger de 110 

MEur för att göra om tryckpappersbruket till ett kartongpappersbruk. Detta är ett av deras sätt 

att hantera nedgången. Denna konvertering ger en absolut nedgång inom 

tryckpappersindustrin men inte i pappersindustrin som helhet. Kapaciteten flyttas endast. 

Studiens tre företag använder sig, i olika utsträckning av detta som ett sätt att hantera 

nedgången (Jonsson, 2014; Larsson, 2014; OMXGroup, 2014a; Wird, 2014). SCA har, som 

beskrivits, redan minskat sitt beroende av tryckpapper i stor grad och endast 5 procent av 

deras omsättning består av tryckpapper, och de har endast ett tryckpappersbruk kvar (Larsson, 

2014). För SCA är det hållbart att än så länge ha kvar det tack vare företagets relativt 

småskaliga tryckpappersverksamhet. Detta även om SCA också är öppna för möjligheten att i 

framtiden konvertera tryckpappersbruket i Ortviken ytterligare för att minska produktionen av 

tidningspapper (Sveriges Radio P4, 2013). Den utvecklingen har redan börjat och i dagsläget 

produceras där inte bara tryckpapper utan även en del förpackningar. SCA har således kommit 

längst i sitt arbete med att minska sitt beroende av tryckpapper som produkt. De har utvecklat 

sina andra produktområden och kan visa en intjäning inom sitt specialpappersområdet, vilket 

har den mest stabila och bästa utveckling sedan 2000 av de tre bolagen. 

 

Den passivitet vi ser i tryckpappersindustrin anser vi alltså som legitim då en nedskalning av 

tryckpappersindustrin är en åtgärd och ett svar på att tryckpappersmarknaden minskar. Det 

kan inom tryckpappersindustrin anses som passivt men på ett sätt som eliminerar fortsatt risk 

för nedgång. 

 

Innovation 

Chefers benägenhet att ta risker ökar vid nedgång och det kan då leda till innovation av nya 

produkter och lösningar. Detta är extra viktigt på en dynamisk och föränderlig marknad. I 
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tryckpappersindustrins fall ser vi inga tecken på nya produkter och detta är förmodligen för att 

det, som nämns av våra intervjuobjekt, är svårt för pappersindustrin att hänga med i den 

snabba förändringen på medie- och teknikmarknaden samt att innovationer inom tryckpapper 

är verkningslösa då marknaden är vikande och nya produkter inte kommer att vända en 

strukturell nedgång. Utifrån de data studien har erhållit visas inga tecken på framtagning och 

innovation av nya produkter inom tryckpapper men de riskeliminerande åtgärder som nämnts 

ovan kan eventuellt ses som innovativa då man flyttar fokus till redan existerande produkter 

och utvecklingen av dessa. Vidare kan även här samarbetet inom CEPI tolkas som en 

innovativ hantering av nedgången då det syftade till att skapa och utveckla 

produktionsprocesser. Detta är något som faller inom ramen för vad studiens teoretiska 

ramverk definierar som definition. 

 

Något som är viktigt vid hantering av nedgångar är om företagen kan agera proaktivt eller 

reaktivt. Vid snabba förändringar är proaktiva åtgärder att föredra vilket för skogsbolagen är 

svårt, då de inte kan anpassa sig i samma takt som marknaden förändras. Intervjuobjekten 

menar alla på att den teknologiska utvecklingen sker mycket snabbt. De organisationer vi har 

undersökt är alla väl medvetna om nedgången och de agerar därefter. De har inte på något sätt 

fastnat i gamla rutiner. Vi vill här addera att branscher som är verksamma på flera marknader, 

och där någon av dessa är föränderlig i hög grad, kan ha svårt att vända en nedgång genom 

innovation, särskilt om en produkt blir näst intill obsolet. 
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6. Slutsats och slutdiskussion 

6.1 Slutsats 

Vår studie ämnade undersöka skogsindustrin i Sverige och dess hantering av en sjunkande 

efterfrågan på tryckpapper. Studien har haft sin utgångspunkt i ett flertal teorier om nedgångar 

och hantering av dessa. Vi har kommit fram till att efterfrågan på tryckpapper sjunker. Vi har 

dessutom genom våra intervjuer och granskning av årsrapporter utläst att skogsbolagens 

tryckpappersavdelningar påverkas i stor grad av detta. Samtliga bolag menar på att de sett 

trenden, och att de har hanterat den efter förmåga. De säger alla att de ser det som en 

strukturell nedgång och att den sjunkande efterfrågan på tryckpapper är den stora 

anledningen. Detta som ett resultat av att tryckt media blir allt mer digitaliserat. De har mött 

nedgången genom omfördelning av kapacitet och genom att långsamt skala ned 

tryckpappersindustrierna för att i fortsättningen lägga mer resurser på 

specialpappersprodukter.  

 

Unik nedgång 

Anledningen till att tryckpappersindustrin befinner sig i nedgång är unik utifrån vårt 

teoretiska ramverk. Det beror mycket på den förändring som sker i den digitala världen och en 

övergång till nya moderna medier. Förändringar i efterfrågan nämns i vår teoretiska modell 

men inte i den utsträckning som sker på tryckpappersmarknaden där en produkt har ersatts 

med substitut. Svårigheterna enligt studiens teoretiska ramverk ligger i att bedöma hur stor 

förändringen är och hur snabbt den sker. I pappersindustrins fall är även detta unikt. 

Förändringen är stor och situationen är unik. Nyhets- och tidningsmarknaden som 

pappersindustrin levererar till förändras i mycket snabb takt och tryckpappersindustrin kan 

själv inte anpassa sig i takt med den. Pappersindustrin som helhet å andra sidan har resurserna 

och möjligheten att tämligen väl hantera situationen främst genom konvertering och 

försäljning. Det räcker således inte endast med att som teorierna föreslår upptäcka de 

förändringar som sker i tid, nedgången hade som vi ser i detta fall ändå inte kunnat undvikas. 

 

Inget misslyckande 

Weitzel och Jonsson (1989) menar på att en nedgång är följden av misslyckanden att förutse, 

hitta, undvika, neutralisera eller anpassa sig till interna eller externa hot/problem som kan 

påverka organisationens långsiktiga mål negativt. Vad som bör diskuteras är huruvida 
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skogsbolagen och tryckpappersindustrin har misslyckats eller inte. Vår studie visar på att 

nedgången har varit oundviklig och samtliga respondenter beskriver hur de alla varit beredda 

på nedgången och hanterat den efter bästa förmåga. På koncernnivå har goda resultats visats 

men nedgången i just tryckpapper är ofrånkommlig. Detta är ett tecken på att en nedgång inte 

alltid är ett misslyckande då den kan vara utom kontroll för bolagen. Avslutningsvis för att 

återkoppla till Greenhalgs (1983) definition om nedgångar anser vi att svensk skogsindustri 

inte har misslyckats med att bibehålla sin anpassningsförmåga gällande deras reaktioner på en 

stabil organisationsmiljö och inte heller misslyckats med att bredda eller öka sin kontroll inom 

en nisch med minskande bärförmåga. Trots detta ser vi en nedgång. Med hänsyn till detta 

påpekas att en nedgång kan ske av andra anledningar och det finns situationer där 

organisationer kan drabbas av nedgång utan att det nödvändigtsvis är ett misslyckande.  

 

Lösningen är ett mellanting 

Något som teorierna nämner är att strukturella förändringar, administrativa åtgärder och 

nedskalning inte räknas som innovation. De räknas inte heller till passivitet. Detta är dock den 

åtgärd som bäst beskriver skogsindustrins hantering av nedgången i tryckpapperssektorn. 

Samtliga bolag i denna studie visar på att resurser ställs om till specialpappersprodukter och 

att de långsamt avvecklar de tryckpappersanläggningar de har. Detta har lett till att 

pappersindustrin som helhet fortsätter att vara lönsam och att nedgången inom 

tryckpappersindustrin i sig får ha sin gång. Dessa strukturella hanteringar, där resurser inom 

koncerner omfördelas i syfte att fokusera på andra produkter, är något vi anser borde få ta mer 

plats i teorierna om nedgångar och hanteringen av dessa. En ytterligare anledning till att 

tryckpappersindustrin inte har kunnat vända nedgången med innovation beror på diskrepansen 

i förändringstakt på marknaden och den takt som branschen kan följa med i. Något som därför 

borde tas med i beräkningen gällande när innovation kan leda till en vändning är huruvida det 

råder en skillnad i flexibiliteten mellan marknad och industri. Innovationer som inte är 

anpassningsbara kan leda till ytterligare nedgång och en flexibel innovation kan enligt 

teorierna få en nedgång att vända. Vi tror inte att det hade hjälpt i pappersindustrins fall och 

deras strukturella förändring är därför mer passande. Huruvida denna omställning är att klassa 

som passiv och riskeliminerande eller innovativ är svårt att avgöra. 
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Nedgången är strukturell och hanteras på bästa sätt 

Som redan diskuterats visas inga tecken på en vändning i marknaden för tryckpapper. Detta 

beror dock inte på företagens hantering av nedgången utifrån vad Mckinley et al. (2013) 

diskuterar. Det handlar istället, som nämnts, om en strukturell nedgång. Dock kan vi utifrån 

diskussion av vad Mckinley et al. (2013) säger, argumentera för att företagen faktiskt har vänt 

nedgången. I det fall de inte hade bemött nedgången med nedskalning av 

tryckpappersindustrin och ytterligare diversifiering inom andra pappersområden skulle 

nedgången vara betydligt värre för hela pappersindustrin och således lett till en nedåtgående 

spiral. Utifrån detta synsätt vill vi argumentera för att industrin har bemött nedgången på ett 

korrekt sätt. Eftersom vi inte ser det som ett möjligt scenario att vända nedgången ser vi det 

istället som korrekt hanterat av pappersindustrin som helhet eftersom de klarar av nedgången 

på ett tillfredsställande sätt utifrån vad vår undersökning av årsrapporter och intervjuer med 

ledningspersoner visat. Vidare tycker vi att bolagsöverskridande samarbeten kan adderas till 

hantering av nedgång. Projektet med CEPI har skapat utrymme för nya innovationer och 

gynnat branschen genom att den har kunnat visa sig stark och bestående. I vårt teoretiska 

ramverk diskuteras det mycket om passivitet och innovation. Här anser vi alltså att 

skogsindustrin är ett exempel på att nedgångar kan hanteras på fler sätt än dessa. 

 

6.2 Bidrag till nuvarande teori   

Vår studie bidrar till en ökad förståelse för nedgången inom tryckpappersindustrin som följd 

av en strukturell miljö- och efterfrågeförändring och i tillägg vilket slags åtgärdsarbete 

företagen kan använda sig av för att motverka denna nedgång.  

 

Studien har visat på att hanteringen kan vara en blandning av innovation och riskeliminering 

eller passivitet. Vidare utläses att nedgången är unik och att tidigare teorier inte behandlar 

dessa typer av kraftiga efterfrågenedgångar i någon större utsträckning. Vi har alltså sett hur 

en organisatorisk hantering kan vara en hantering då ett bolags produkter blir obsoleta. 

Ytterligare anser vi att arbetet som utförts inom tryckpappersindustrin är applicerbart på andra 

branscher där koncerner är verksamma på olika marknader och där en strukturell nedgång kan 

hanteras med omfördelning av resurser. 
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Avslutningsvis kan vi argumentera för en utveckling av de teorier som finns kring nedgångar 

idag. Efter vår datainsamling och undersökning av dagens marknad ser vi att de teorier som 

finns idag inte på ett tillfredställande sätt kunde förklara den nedgång vi ser inom 

tryckpappersindustrin och att både Weitzell och Jonsson (1989) och Mckinley et al. (2013) 

presenterar teorier som kan utvecklas för att erbjuda utrymme för vad som idag inte får stöd. 

 

6.3 Begränsningar och förslag till framtida forskning 

Denna typ av hantering och strukturell nedgång som undersöks får inte tillräckligt stöd från de 

teorier vi grundat studiens teoretiska ramverk på. Vi önskar därför att denna typ av nedgång 

och dessa typer av hanteringar borde få ta mer plats i framtida forskning. Detta för att i 

framtiden dessa förlopp på ett tillfredsställande sätt ska kunna förklaras utifrån teorin. 

 

Utifrån föregående stycke vill vi tillägga att ytterligare forskning behövs till det aktuella 

området. Vi anser att en god vinkling för framtida studier bör vara en mer intim studie med 

näringslivet och de industrier som studien ämnar undersöka. Ytterligare anser vi att framtida 

studier skulle behöva fler och tydligare begrepp då vi själva utifrån våra intervjuer och vår 

datasamling kunde beskriva ett förlopp som inte hade stöd i de begrepp och modeller som vi 

hade att tillgå i vårt teoretiska ramverk.  

 

När det gäller pappersindustrin i utvecklingsländer, ställer vi oss frågan huruvida det finns en 

nedgång i tryckpapper på dessa marknader eller om det sker en ökning när dessa länder 

utvecklas? Länderna går möjligen direkt mot en digital värld och utvecklar kanske inte alls en 

efterfrågan på tryckpapper. Detta är något som eventuellt skulle kunna bromsa den 

strukturella nedgången vi har beskrivit i studien men ytterligare forskning krävs för att ge 

något bestämt svar. 

 

Utöver en djupare analys av pappersindustrin och skogsbolag i syfte att utveckla teorier om 

dessa typer av nedgångar där en marknad förändras snabbt är musikindustrin, och dess 

hantering av den digitala utvecklingen, ett förslag på ytterligare forskningsområde. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjumanus 

Hur ser din arbetslivserfarenhet ut och hur länge har du jobbat inom den organisation du nu är verksam inom? 

Vilken är din roll i den organisation du nu jobbar inom? 

Kan du berätta kort om företagets produktområden idag? 

När uppkom den här fördelningen av produktområden och när började förändringen mot att uppnå dem? 

Hur upplever du efterfrågan på tidningspapper idag och hur upplever du att den var för 10 år sedan? 

Ser du en negativ/positiv trend i efterfrågan på tidningspapper? 

Hur upplever du att din organisation har reagerat på denna minskade efterfrågan på tidningspapper? 

Hur upplever ni marknaden för andra pappersprodukter? (t.ex tryckpapper och förpackningar) 

Vad är organisationens reaktion till den här nedgången?  Har organisationen bytt produktfokus eller bara minskat 

produktionen av tryckpapper? Andra åtgärder? 

I din organisation så står tryckpapper för X% av nettoomsättningen men är inte omnämnd alls i företagets 

strategi och vision i årsrapporten för 2013. Varför är det så och hur stor är andelen av nettoomsättningen om  

10 år tror du? 

Tror du att företagens strategier kommer förändras? (förändringar i marknaden) 

Var ser du att den största teknikutvecklingen inom pappersindustrin kommer att vara inom de närmaste åren? 

Känner du till branschorganisationen CEPI? 

Känner du till CEPI Two Team Project? 

Kan du förklara tävlingen för oss och varför CEPI startade den? 

(Endast till Sven Wird: Det vinnande bidraget i tävlingen var Deep Eutectic Solvents, kan du förklara 

processen och vad det kan få för applikationer i verkligheten för branschen?) 

Sker sådana här företagsöverskridande samarbeten ofta? 

Hur många gånger har det skett under de senaste 10 åren? 

Ifall det inte skett tidigare varför tror du att det sker just nu? 

Hur tror du att svensk skogsindustri hanterar en minskad efterfrågan på tidningspapper? Är CEPI en hantering av 

detta?  
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Bilaga 2 - Begrepp 

Skogsindustrin   Benämning i vårt fall, för hela skogsindustrin, från 

   skogsbruk till de olika produkterna som hamnar hos 

   slutkund. 

 

Pappersindustrin   Del av skogsindustrin som specifikt producerar olika 

   pappersprodukter. 

 

Tryckpapper    Samlingsnamn för lågteknologiska pappersprodukter 

   såsom tidnings- och magasinpapper. Tryckpapper 

   kan således beroende på bolagens olika produkter 

   innefatta endast tidningspapper och ibland någon 

   ytterligare lågteknologisk pappersprodukt. En 

   nedgång i efterfrågan på tidningspapper är således en 

   nedgång i efterfrågan för företagens  

   tryckpappersdivsioner. 

 

Specialpapper   Alla pappersprodukter som inte innefattas under 

definitionen av Tryckpapper. Exempelvis kartong, 

förpackningar och andra högteknologiska 

pappersprodukter. 

 

Lågteknologiska pappersprodukter  Pappersprodukter som inte kräver någon större 

   förädling eller har några speciella egenskaper. 

 

Högteknologiska pappersprodukter   Pappersprodukter som har fått egenskaper genom 

   dess framställningsprocess. 


