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Sammanfattning 
För drygt ett decennium sedan började marknaden för tryckpapper att vika. Den svenska 

pappers- och massaindustrin fick en ny annorlunda konkurrent genom introduktionen av till 

exempel smarta telefoner och surfplattor. Utvecklingen har medfört att svenska pappers- och 

massaföretag i högre utsträckning har börjat titta på mer radikala innovationer i sin 

produktutveckling där nya användningsområden för träråvaran utforskas, en inriktning som 

kräver kompetenser utöver de som bolagen besitter internt.  

 

Studiens syfte är att undersöka olika samarbetsformer inom svensk pappers- och 

massaindustri för att kartlägga vilka faktorer som varit, och är, framgångsrika för 

produktinnovationer. Ambitionen är också att undersöka om det skett en förändring i 

samarbetenas karaktär under de senaste 25 åren. De företag som deltagit i studien är SCA, 

Södra Cell, Holmen/MoDo, Stora Enso, BillerudKorsnäs och Rottneros samt ett antal 

samarbetspartner till dem.  

 

Resultaten visar att såväl samarbetsformer som vilka aktörer svensk skogsindustri samarbetar 

med har förändrats i stor utsträckning. Branschen har börjat söka alltmer samarbete med andra 

branscher samtidigt som samarbeten med konkurrenter har minskat kraftigt. Under samma 

period har det blivit viktigare att reglera samarbeten i avtal och bland annat hur de 

immateriella värdena, som patent, fördelas mellan deltagarna i ett samarbete.  

 

En annan slutsats är att det finns en koppling mellan samarbeten och genereringen av en 

organisations produktinnovationer. Företag är beroende av extern kompetens för att lyckas 

med radikala innovationer och en bred kunskapsbas är att föredra för att bäst producera 

produktinnovationer. Extern kompetens kan till exempel hjälpa företagen att öka förståelsen 

för andra/nya marknader och kan således vara ett sätta att hitta helt nya användningsområden 

för den värdefulla råvara skogen erbjuder. 

 

Nyckelord: radikal innovation, samarbete, svensk pappers- och massaindustri 
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Abstract 
During the last decade has the market for printing paper begun to decline. The introduction of 

the smart phones and tablets quickly became a disturbing factor for the printing paper 

companies. This has forced the product development in the Swedish pulp and paper 

companies, to a greater extent, to look at more radical innovations. This requires the 

exploration of new applications and possibilities for the forest resource, an approach that 

requires expertise beyond what the companies possess internally. 

 

This study aims to investigate various forms of collaboration within the Swedish pulp and 

paper industry to identify factors that have been and are successful for product innovations. 

The aim has also been to investigate whether there is a change in the character of 

collaborations in the last 25 years. The participating companies in the study were SCA, Södra 

Cell, Holmen/MoDo, Stora Enso, BillerudKorsnäs, and Rottneros, plus some of their 

collaboration companies.  

 

The results show that the forms of collaboration in which the Swedish forest industry 

cooperate have changed considerably. The industry has begun to seek more cooperation with 

other industries, while collaboration with competitors has decreased. It seems to have become 

more important to regulate collaborative agreements, primarily how the intangible resources, 

like patents, are distributed among the participants in collaborations.  

 

Another conclusion is that there is a link between collaboration and the success of a firm’s 

product innovation. Companies are dependent on external knowledge for the success of 

radical innovations and a broad knowledge base is preferable to best be able to generate 

product innovations. External knowledge could, for example, help companies increase their 

understanding of other or new markets and may thus be a way to find new uses for the 

valuable raw material forest offers. 

 

Key words: radical innovation, collaboration, Swedish pulp and paper industry 
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1 Introduktion 

Inhemska marknader har öppnats upp och 

företag har internationaliserats vilket har 

lett till att konkurrensen har hårdnat. För att 

överleva måste företag därför ligga i 

framkant och erbjuda tjänster och produkter 

som har unika värden för kunden vilket 

ställer höga krav på innovationsförmågan. 

 

Digitaliseringen som skett de senaste 

decennierna har bland annat gett upphov till 

en vikande efterfrågan på tryckpapper. En 

stor anledning är att papperets viktiga 

uppgift som informationsbärare har fått 

konkurrens av smarta telefoner och 

surfplattor som lett till nya beteenden. 

Surfplattan var till exempel årets julklapp 

2010 (HUI Research, 2013) och många läser sedan några år tillbaka nyheterna på sin telefon 

eller surfplatta istället för den tryckta morgontidningen. Detta har lett till att pappers- och 

massaföretagen börjat fokusera på nya områden för innovationer för att upptäcka nya 

användningsområden för träråvaran. 

 

Det finns således ett behov av att öka innovationsförmågan hos pappers- och massaföretag. 

För en stor organisation kan en satsning på nya produkter, som organisationen tidigare inte 

arbetat med, medföra svårigheter. Stora företag har ofta en väl utvecklad och effektiv 

produktutveckling för förbättringar av befintliga produkter, men det medför också låsningar 

som kan vara ett hinder för utveckling av helt nya produkter.  

 

För att kunna realisera nya produktinnovationer måste företagen vara öppna för att ändra sina 

arbetsmetoder (Tushman & O'Reilly III, 1996). Ett samarbete med en extern aktör kan vara en 

väg för att öka företagens innovationsförmåga samt leda till öppnandet av nya marknader. 

Tushman et. al. (1996) tar upp problemet med att i för hög grad fokusera på företagets 

kärnverksamhet, vilket ofta är fallet hos de stora bolagen. Detta ger upphov till 

produktförbättringar, så kallade inkrementella innovationer, i betydligt högre grad än 

skapandet av helt nya produkter. Nya samarbeten med externa aktörer kan vara en lösning på 

problemet. Samarbeten kan dra in ny kompetens till företaget, vilket i sin tur är en 

förutsättning för att generera produktinnovationer (Castiaux, 2007). 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka olika samarbetsformer som syftat till produktinnovationer 

inom svensk pappers- och massaindustri för att undersöka om det skett en förändring i 

samarbetenas karaktär under de senaste 25 åren. Ambitionen har också varit att kartlägga 

vilka faktorer som varit framgångsrika för produktinnovationer. 

1.2 Frågeställning 

Utöver syftet har frågor formulerats, enligt nedan, för att ge tydligare riktlinjer för arbetet:  

 

 Hur har företag inom pappers- och massaindustrin använt sig av extern kompetens, i 

form av olika samarbeten, för att generera produktinnovationer? 

Figur 1 BillerudKorsnäs i Skärblacka. 
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 Hur har samarbetsformerna förändrats de senaste 25 åren? 

 

 Vilka faktorer har avgörande betydelse för resultatet av samarbetena? 

1.3 Studiens omfattning  

Studien har blickat tillbaka cirka 25 år i tiden och har fokuserat på Sveriges pappers- och 

massaindustri. Fokus har varit att undersöka de radikala produktinnovationerna snarare än de 

inkrementella, dock har de inkrementella innovationerna inte uteslutits helt. Studien berör inte 

tjänsteinnovationer. 

 

De företag som studien huvudsakligen har fokuserat på är sex av de största aktörerna inom 

pappers- och massaindustrin i Sverige; SCA, Södra Cell, Holmen/MoDo, Stora Enso, 

BillerudKorsnäs och Rottneros. De 33 respondenterna som deltog i studien har alla koppling 

till forskning och utveckling i bolagen eller deras samarbetspartners, se Bilaga 1- 

Respondenter. Frågeställningen fokuserar på hur företagen använder sig av externa 

samarbeten och inte interna samarbeten inom den egna organisationen.  

1.4 Målgrupp 

Med tanke på studiens omfattning är denna rapport främst avsedd för personer som arbetar 

inom Sveriges pappers- och massaindustri. Förhoppningen är dock att den även ska vara av 

mer generellt intresse genom att belysa vikten av samarbete i olika konstellationer som ett sätt 

att öka innovationsförmågan. 

1.5 Disposition 

Nedan presenteras de kapitel som rapporten delas in i med en kort beskrivning av innehållet 

för att ge en överskådlig bild av rapportupplägget. 

 

 Introduktion Projektets syfte presenteras, motiveras och leder fram till en 

frågeställning. Studiens målgrupp definieras.  

 Bakgrund En sammanfattning av svensk pappers- och massaindustri har gjorts 

för att ge en överskådlig bild över hur industrin har sett ut och ser ut idag samt 

de problem den står inför avseende en minskad pappersmarknad. 

 Teori En genomgång av litteratur avseende radikal och inkrementell 

innovation. Därefter presenteras litteratur som rör olika typer av samarbeten 

för att skapa mer långsiktigt lönsamma (innovativa) industrier. 

 Metod I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att uppnå 

studiens syfte. Dels beskrivs en kvalitativ metod, i form av intervjuer, och dels 

en kvantitativ metod, utgörande av en enkät för att kvantifiera vissa frågor 

samt den informationssökning som var inledningen till detta arbete. 

Lämpligheten i använda metoder diskuteras. 

 Resultat Resultatet från den kvalitativa intervjustudien presenteras i samma 

ordning som intervjuguiden är uppbyggd tillsammans med några 

innovationsexempel som hittades vid informationssökningen. Den kvantitativa 

studien presenteras med hjälp av diagram. 

 Analys och diskussion Resultaten tolkas och diskuteras gentemot den 

teoretiska referensramen. 

 Slutsatser Studiens frågeställningar besvaras kortfattat. 

 Referenser De referenser som ligger till grund för arbetet presenteras.  
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2 Bakgrund 

Den svenska skogsindustrins export uppgår till 128 miljarder kronor (2011) vilket är elva 

procent av den totala svenska exporten. Det ska dock betonas att av total import står 

skogsindustriprodukter för endast tre procent vilket gör att nettoexporten blir 98 miljarder 

kronor. Den är således en mycket viktig industri för svenskt välstånd (Export och import av 

några varugrupper, 2014). De senaste åren har den svenska pappers- och massaindustrin 

drabbats av många nedläggningar, såsom Inlands kartongbruk, med 85 anställda som gjorde 

kartongen till gipsskivor, som lades ned 2012 (Andersson, 2012), och pappersmaskin 1 och 2 

i Hyltebruk som stängdes 2012-2013, totalt 300 anställda varslades om uppsägning till följd 

av vikande efterfrågan på tidningspapper (Bergman, 2013). Den 4 februari 2014 fick även de 

130 anställda på kartongtillverkaren Cascades Djupafors, beskedet att bruket läggs ned 

(Blekinge läns tidning, 2014). 

 

Det är främst pappersbruken som minskat i antal; från 51 fabriker 1990 till 38 fabriker 2012, 

medan massafabrikerna sedan 1990 minskat från 48 till 41. Trots att ett antal fabriker har 

minskat har produktionen ökat (Skogsindustrierna I, 2014) (Skogsindustrierna II, 2014). De 

senaste 5-10 åren har dock tryckpapperstillverkarna fått känna på en minskad efterfrågan. 

Marknadens nedgång illustreras i Figur 2 som visar produktionen av papper i den svenska 

industrin mellan åren 1978-2012. I figuren åskådliggörs det tydligt att produktionen av 

tidningspapper nådde sin topp runt år 2006 och därefter har produktionsvolymen successivt 

minskat, främst avseende tidningspapper. Ett scenario med en fortsatt minskad produktion har  

ritats in. 

 

 

Figur 2 Svensk pappersproduktion 1978-2012. En trendlinje har lagts till med en möjlig utveckling 

för framtiden. Källa: Skogsindustrierna 
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En av faktorerna som påverkat pappersanvändning är digitaliseringen. Användningen av 

smarta telefoner och läsplattor har medfört och medför stora och snabba förändringar av hela 

samhället. Papperets uppgift som den viktigaste informationsbäraren har ifrågasatts vilket har 

lett till en minskad efterfrågan när nyheter och liknande kan förmedlas via internetbaserade 

tjänster. Pappersindustrin har därför behov av att hitta nya produkter, tjänster och 

affärsmodeller. Detta har tagits upp av flera debattörer i fackpressen under de senare åren 

genom att en mer innovativ skogsindustri eftersöks (Järrehult, 2005) (Ottosson, 2008) (Croon, 

2008).  

 

Maria Hollander, VD på Paper Province, hävdar att nu gäller det för pappersindustrin att 

överleva tills nya volymprodukter har tagits fram (Englund, 2013). För att lyckas med detta 

anser hon att det finns ett stort behov av samarbete i hela branschen i en storsatsning på 

forskning och utveckling. Att som företag skaffa sig ny kunskap är nödvändigt för tillväxt och 

överlevnad framförallt för att förstå vad kunderna vill ha och kunna utveckla produkter 

därefter (Jolly, 2008). Sammantaget finns ett stort behov av en förändrad skogsindustri vilket 

kommer kräva nya innovativa produkter. Den för Sverige så viktiga skogsindustrin söker 

därför hitta nya områden där skogsbaserade produkter kan användas genom att skapa nya 

produkter.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel tas ett antal akademiska artiklar inom området innovation och samarbete upp. 

Kapitlet inleds med en definition av begreppet innovation, betydelsen av innovation samt hur 

företag kan arbeta med innovation. Olika typer av innovation definieras för att slutligen 

beskriva några olika samarbetsformer och utreda hur ett företag kan bli mer innovativt genom 

att samarbeta med andra företag.  

3.1 Innovation 

Innovation är ett omfattande begrepp som kan innefatta såväl processer, produkter som 

tjänster. Det är viktigt att åtskilja uppfinning (eng. invention) och innovation (eng. 

innovation). För att det ska bli en innovation krävs att uppfinningen kommersialiseras (Grant, 

Contemporary Strategy Analysis, 2010). Schilling 

(2010) skriver också om innovation som 

introduktionen av en ny idé till en produkt eller 

process. Många steg krävs innan en 

produktinnovation skapats, såsom design, 

produktionsutrustning, marknadsföringsmaterial med 

mera.  

 

Calantone et al. (2002) skriver om innovation som ett 

viktigt mått på framgång. Enligt Drucker (1991) och 

Grant (1996) måste ett etablerat företag, för att kunna 

behålla sin position på marknaden, kontinuerligt ta 

fram nya produkter. Detta innebär att företagen inte 

enbart kan se över sin egen kärnverksamhet för att 

överleva, de måste även satsa på mer banbrytande 

innovationer som inte är direkt kopplade till företagets kärnverksamhet (Nagji & Tuff, 2012). 

Christensen (2011) talar om innovatörens dilemma (eng. “The Innovator’s Dilemma”) som 

handlar om att det med mindre produkt- och processförbättringar inte är lika viktigt att vara 

först ut på marknaden (first-mover-advantages) jämfört med ett eventuellt försprång när det 

gäller så kallade disruptiva innovationer. En skillnad är att det är mer möjligt att planera när 

det gäller de små förbättringarna till skillnad från omvälvande förändringar som är svåra att 

förutse. Dilemmat består i att de framgångsrika etablerade företagen inte kan åstadkomma 

disruptiva innovationer genom att arbeta 

på det sätt som tidigare lett till framgång. 

Nya arbetssätt krävs. 

 

Björkdahl och Börjesson (2011) 

poängterar särskilt två viktiga delar för att 

som företag bli mer innovativt: ledningens 

medvetenhet och vilja samt att en strategi 

för innovationer tas fram. I sin studie har 

de tittat på nio producerande företag vars 

produktion baseras på skogsråvara. I 

samband med att företagets strategi tas 

fram är det också viktigt att en strategi för 

innovation inkluderas i denna.  
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Enligt Nagji och Tuff (2012) arbetar ett diversifierat industriföretag som har en funktionell 

innovationsledning på så sätt att de delar sitt utvecklingsfokus mellan tre olika områden. 

Dessa fokusområden är företagets kärnverksamhet (eng. core), närliggande verksamhet (eng. 

adjacent) och transformerande utveckling (eng. transformational). Genom att fokusera på sin 

kärnverksamhet behålls den redan existerande kundkretsen, vilket oftast är en nödvändighet 

för företaget eftersom den förser organisationen med ett kontinuerligt kassaflöde. Dock 

genererar denna relation oftast inkrementella innovationer av den orsaken att fokus sätts på att 

optimera redan befintliga produkter för de redan befintliga kunderna. Företag investerar drygt 

70 % av sitt utvecklingsarbete på detta. (Nagji & Tuff, 2012) Det handlar mycket om att 

lyssna på sina viktigaste kunder och utveckla enligt deras önskemål vilket är affärsmässigt 

helt rätt och det som ger mest avkastning (Christensen, 2011). 

 

Den närliggande verksamheten är inte i fokus men är viktig för att en organisation ska kunna 

expandera den befintliga verksamheten utan att behöva reformera hela organisationens 

struktur. Det är ungefär 20 % av resurserna som investeras på dessa arbeten. Denna del kan 

vara en chans för organisationen att expandera sin verksamhet genom att komma in på nya 

marknader, vilket oftast är av stort intresse för företagen (Nagji & Tuff, 2012).  

 

Den transformerande utvecklingen är betydligt svårare att komma underfund med än de 

tidigare nämnda utvecklingsområdena men den är väldigt viktig att satsa på för att inte bli 

utslagen vid stora teknik- eller marknadsskiften. Enligt Nagji och Tuff (2012), utgör den 

transformerande utvecklingen drygt 10 % av ett företags verksamhet. Problemet med att 

försöka ta sig in i nya områden är att de ofta inte passar in i företagets organisationsstruktur. 

Ofta är de inte heller motiverade utifrån kundönskemål eller avkastningskrav vilket leder till 

innovatörens dilemma som Christensen talar om (2011). Nya områden som inte passar in i 

företagets organisation föreslår Tushman et. al. (1996) kan placeras i egna organisationer 

inom organisationen. Det handlar om att organisera företaget ambidextert. 

 

Begreppet ambidexter betyder tvåhändig och det är så Tushman et. al. (1996) menar att 

långsiktigt framgångsrika organisationer arbetar. Människan har två händer och det är möjligt 

att göra två olika saker med dem båda samtidigt. Det handlar om att söka sig in på helt nya 

områden, ta in ny kunskap, likväl som att vidareutveckla sådant som redan är känt, utnyttja 

befintlig kunskap. Grundidén är att företag ska arbeta med både förbättringar, inkrementella 

innovationer, samt utvecklandet av något helt nytt, radikala innovationer, avseende 

produkter, processer och tjänster.  

3.1.1 Inkrementell och radikal innovation 

Inkrementella innovationer möter existerande kunders behov, medan radikala innovationer 

kan öppna upp nya marknader redan innan ett kundbehov är identifierat eller uttryckt (Herzog 

& Leker, 2010). Inkrementella innovationer är förbättringar av redan existerande produkter 

eller nya produkter baserade på identifierade kundbehov. Större delen av ett företags 

innovationer hamnar i denna kategori. (Rice, O'Connor, Peters, & Morone, 1998) Den största 

skillnaden mellan inkrementell och radikal innovation är graden av ny teknik eller ny kunskap 

som är utnyttjad i innovationen. (Dewar & Dutton, 1986). I Tabell 1 tydliggörs skillnaden 

mellan radikal och inkrementell innovation. 
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Tabell 1 Skillnaden mellan radikal och inkrementell innovation. 

 Radikal innovation Inkrementell innovation 

Teknik Herzog, 2010  

Innebär ett teknikskifte  

 

Dewar & Dutton, 1986 

Revolutionärt teknikskifte  

McDermott & O’Connor, 2002  

Kontinuerliga förbättringar av 

redan existerande produkter.  

 

Dewar & Dutton, 1986 

Mindre förbättringar eller 

justeringar av dagens teknik. 

Kunder Herzog, 2010 

Kan öppna upp nya marknader innan ett 

kundbehov är uttryckt eller identifierat  

 

  

Herzog, 2010 

Möter/tillgodoser existerande 

kunders behov.  

Risker McDermell & O’Connor, 2002 

Stora risker för ett företag att satsa på.  

 

Keizer et. al., 2007 

Risk att efterfrågan saknas vid 

produktlanseringen. 

McDermell & O’Connor, 2002 

Inte så stora risker för företag att 

satsa på som radikala 

innovationer.  

Övrigt Colarelli et. al. 2005 

Nödvändigt för långsiktig överlevnad.  

 

 

Baserat på genomgången i tabellen samt studiens avgränsning att fokusera på 

produktinnovationer används följande definition av radikal innovation; innovationer som 

skapar en ny marknad eller innebär ett teknikskifte. För ett företag är det förknippat med stora 

risker att satsa på dessa radikala projekt jämfört med inkrementella projekt (McDermott & 

O'Connor, 2002). Att utveckla radikala innovationer är en process som kräver mycket resurser 

och har högre risker och svårigheter än inkrementella innovationer, se Figur 3. Risken finns 

att efterfråga saknas när den nya produkten lanseras (Keizer & Halman, 2007). 

 

 

Figur 3 Risktagande kopplat till radikal och inkrementell innovation. 



10 

 

Enligt Tushman et. al. (1996) har medvetenheten hos företag, att ta mer hänsyn till vilket 

kundvärde produkterna eller tjänsten erbjuder sina kunder, ökat. Genom att försöka definiera 

framtidens problem och arbeta gentemot dem istället för att arbeta mot redan definierade 

problem kan mer radikala innovationer skapas. O’Connor et. al. (2005) har utvecklat en teori 

som visar att den radikala innovationskapaciteten inte består av en kompetens utan av tre, 

enligt nedan:  

 

 Upptäckandet: skapandet, identifieringen, utformningen och artikulationen av 

möjligheter, vilket kan omfatta sådant som interna upptäckter eller externt sökande 

efter möjligheter, licensierade av teknologier eller investeringar. 

 

 Inkubationen: inkubationskapaciteten är av stor vikt för att utveckla möjligheterna till 

att skapa framgångsrika affärsidéer. Marknadsanalyser krävs och genom att testa 

affärsmodellen går det förhoppningsvis att bedöma dess potential. 

 

 Accelerationen: när affärsidén börjar nå en stabil punkt och kan stå på egna ben och 

affärsidéns överlevnadsförmåga har bekräftats av kunder.  

 

De tre delarna innehåller en skild: 1) process, 2) kompetens och 3) mätmetoder. Indelningen 

åskådliggörs i Figur 4.  

 

 

Figur 4 Indelningen av radikal innovationskapacitet i tre delar. 

 

Bortsett från att de tre delarna behöver förvaltas väl måste övergångarna också vara smidiga 

och väl sammankopplade för att ett radikalt innovationssystem ska fungera. Enligt O'Connor 

et. al. (2005) har stora företag svårare att generera radikala innovationer jämfört med 
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inkrementella.  Det måste samtidigt poängteras att de måste utveckla radikala innovationer för 

att kunna hålla sig kvar som en konkurrenskraftig aktör på marknaden och för att överleva på 

lång sikt. Detta pressar företag till att ständigt vara på jakt efter nya kompetenser (O'Connor 

& Ayers, 2005). Möjligheten eller risken att radikala innovationer fullständigt tar över 

marknaden tack vare ett stort skifte i till exempel teknologi eller affärsmodell, så kallad 

disruptiv innovation, bör företag ha i åtanke. 

3.1.2 Disruptiv innovation 

Det stora problemet med disruptiva innovationer 

(eng. disruptive innovations) är att de 

marknadsledande företagens viktigaste kunder, 

och de som är svårast att tillfredsställa, oftast inte 

vill ha den disruptiva tekniken då den ofta sänker 

produktens prestanda. Detta illustrerar Bower och 

Christensen (1995) med hårddiskmarknaden där 

de viktigaste kunderna inte ville ha mindre 

hårddiskar när följden blev att maximala 

datamängden också blev något lägre. Dock 

öppnades en helt ny marknad för dem som kunde 

använda de volymmässigt mindre hårddiskarna 

och inte brydde sig att datamängden var mindre. 

Efter ett tag nådde datamängden på de nya och 

mindre hårddiskarna upp även till mer krävande 

kunders prestandakrav. Ledningen fattar inte 

beslut som de viktigaste kunderna inte är intresserade av och när de blivit intresserade av den 

nya tekniken är det oftast för sent. De tidigare marknadsledande aktörerna slås således ut. 

Denna risk finns inte minst för skogsindustrin som genom ett alltför stort fokus på 

tryckpapper riskerar att slås ut alltmer av elektronikens framsteg.  

 

I Christensens bok “The Innovator’s Dilemma”  (2011) tar författaren upp vad som kan göras 

för att förebygga risken att ett välskött och framgångsrikt företag blir helt utslaget på grund av 

en så kallad disruptiv innovation. Problemet när det handlar om disruptiva innovationer är att 

göra rätt är att göra fel jämfört med vanlig marknadslogik. Christensen tar upp fem principer 

som är viktigt att ledningen har i åtanke.  

 

1. Företag är beroende av kunder och investerare för resurser 

2. Små marknader löser inte tillväxtbehoven hos stora företag 

3. Marknader som inte finns kan inte analyseras 

4. En organisations möjligheter definierar dess svagheter 

5. Bara för att en teknik finns betyder inte det att det finns en marknadsefterfrågan 

(egen översättning) 

 

Risken att bli utslagen är alltså ett viktigt incitament till att inte bara fokusera på företagets 

kärnverksamhet utan att vidga vyerna till nya teknikområden och marknader med mera. 

Marknader som är små idag kan bli de absolut viktigaste marknaderna inom några år medan 

den marknad företaget befinner sig i kan bli totalt utslagen. (Christensen, The Innovator's 

Dilemma, 2011) 
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3.1.3 Exploration och exploitation 

En viktig del av ett företags verksamhet är inhämtningen och användningen av kunskap. 

March (1991) delar in kunskapsinhämtningen i två delar: exploration och exploitation. 

Exploration handlar om att söka sig utanför standardramen till nya tekniker och liknande. Det 

kan förenklat översättas till att utforska medan exploitation, möjligen nyttja på svenska, är när 

någon ny teknik börjar användas av företaget (March, 1991). Se bild nedan för vilka engelska 

ord March anser inryms i respektive begrepp. I den litteraturgenomgång som Lavie et. al. 

(2010) har gjort, problematiseras dock skillnaden mellan begreppen. De tar upp vikten av att 

se begreppen som två ytterligheter i en skala och det handlar därför om att gradera var olika 

kunskapsinhämtningar hamnar.   

Harryson et. al. (2008) skriver i sin artikel om utvecklingen av Volvo C70 om 

transformationen av nya kunskaper, vilket snarare ligger inom exploration än exploitation. 

Till skillnad från överföringen (transfer) vid exploitation är transformationen av nya 

kunskaper till bolaget beroende av allt från skapande (eng. creation), överföring (eng. 

transfer), anpassning (eng. adaption) till inlemmande (eng. integration) i företaget. För att 

lyckas med detta krävs ofta samarbete genom nätverk av olika typer och sammansättningar. 

Genom att kombinera olika kompetenser kan det radikala skapas. För att bli ett, som Jan 

Rennel (2010) säger, långsiktigt värdeskapande företag krävs kontinuerlig innovation. 

Harryson et. al (2008) föreslår liksom många andra att detta kan åstadkommas genom att 

knyta externa kontakter via kreativa nätverk med önskade kunskaper. 

3.2 Samarbete 

Om ett företag inte utvecklas och förnyas kontinuerligt kan detta leda till en teknisk 

utvecklingslåsning, vilket gör att företaget hamnar efter i utvecklingen (Leonard-Barton, 

1992). För att ett företag ska utvecklas framgångsrikt måste det därför ständigt förbättra sin 

egen kunskapsbas. Detta kan antingen göras genom att skapa ny kunskap inom företaget i 

form av till exempel interna utbildningar, eller genom att ta in redan existerande kunskap från 

en extern källa (Kessler, Bierly, & Gopalakrishnan, 2000). Chesbrough (2004) talar om ett 

paradigmskifte från stängd till öppen innovation (eng. Open innovation). Idag både kan och 

ska företag utnyttja externa parter i sitt innovationsarbete vilket kan yttra sig i allt från att ta in 

nya idéer utifrån till att använda externa parter för att ta sig till marknaden. Nätverket hos ett 

företag stimulerar skapandet av kunskap, ökar utvecklingsmöjligheterna (Dunlap-Hinkler, 

Kotabe, & Mudambi, 2010) och är starkt kopplat till att innovationskapaciteten ökar (Tsai, 

2001) (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2001).  
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Den globalisering som skett de senaste decennierna har gett upphov till nya eller ökade 

möjligheter till allianser och samarbeten även utanför landets gränser. Dessa kan resultera i 

konkurrenskraftiga bolag på nya marknader samt öka möjligheterna att få in ny kompetens i 

bolaget. (Lavie & Miller, 2008) Trots risken att dela med sig av kunskap är företag oftast 

medvetna om att ett lyckat samarbete hade bidragit till fördelar som väger tyngre än riskerna 

(Tidd, Bessant, & Pavitt, 2001).  

 

Innan ett samarbete inleds är det viktigt att bygga upp ett förtroende mellan 

samarbetsparterna. Företagen som går in i samarbetet måste kunna vara öppna mot varandra 

för att kunna dra maximal nytta av samarbetet (Cumming & Macintosh, 2000).  Detta 

förutsätter att parterna har förtroende för varandra. Samarbetet bör även regleras med avtal. 

Förtroende kontra avtal bör ses som komplement snarare än alternativ. Båda delar behövs för 

ett lyckat samarbete (Blomqvist, Hurmelinna, & Seppänen, 2005). Innan samarbeten inleds är 

det också viktigt att veta vad parterna bidrar med i samarbetet. Om företagen går in i 

samarbetet med liknande kunskaper lämnas det mindre rum för kreativitet, vilket hämmar 

genereringen av mer banbrytande innovationer (Dunlap-Hinkler, Kotabe, & Mudambi, 2010).  
 

En ökad medvetenhet om vilka fördelar företag kan få genom att samarbeta har tillkommit de 

senaste två decennierna (Lane & Lubatkin, 1998). Motiven till att organisationer söker sig till 

olika samarbeten kan delas upp i några olika motiv (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2001): 

 

 Minska riskerna vid utveckling och marknadsinträde; 

 Sänka kostnader vid teknikskiften eller marknadsinträde; 

 Uppnå storskalig ekonomi i produktionen; 

 Korta ner tiden det tar att utveckla och kommersialisera produkter. 

3.3 Samarbetsformer 

Det finns flera olika former av samarbete som organisationer kan använda sig av, dock måste 

beslutet först stämma överens med bland annat organisationens marknadssituation, storlek, 

vision och den kompetens som måste anskaffas. Det handlar om olika kommunikationsvägar 

för att få in kunskap och att bygga upp ett nätverk för att öka sin kunskapsbas (Tsai, 2001).  

Wagner et. al. (2005) har i sin artikel undersökt amerikanska träproduktsföretag och där funnit 

att de större företagen ofta är fokuserade på processinnovationer. De mindre företagen är 

bättre på att arbeta med alla sorters innovationer och lyckas ofta bättre än de stora med 

produktinnovationer och affärssystemutveckling (Wagner & Hansen, 2005). Företagen är 

därför beroende av varandra för att utveckla sin verksamhet. Samarbete kan ske i olika 

former, nedan presenteras några samarbetsformer som används. 

3.3.1 Samarbete mellan stora och små företag 

Samarbeten mellan stora och små företag kan innebära att det större företaget, som oftast är 

mer trögrörliga än mindre organisationer, på sikt köper upp ny kompetens som de kan ta till 

sig för att snabbt kunna komma in på nya marknader. Det kan till exempel handla om 

entreprenörsdrivna småföretag med nya idéer. För de mindre företagen kan fördelar med 

samarbete eller uppköp ses som en väg till att snabbt få in resurser som behövs för fortsatt 

produktutveckling (Wågberg & Ritzén, 2013). Den entreprenöriella andan alstrar såväl nya 

produkter som en kraft för att ta sig in på nya marknader för de stora företagen (Lisboa, 

Skarmeas, & Lages, 2011). Det kan enligt Castiaux (2007) också vara ett sätt att skapa en mer 

ambidexter förmåga genom att en mindre aktör sannolikt jobbar mer explorativt jämfört med 

det stora bolaget. För det större bolaget blir detta ett alternativ till att utveckla kompetensen 
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och resurserna på egen hand och därmed inte behöva ta de första riskerna själva, vilket läggs 

på det mindre företaget (Grant, Contemporary Strategy Analysis, 2010, ss. 396-398).  

3.3.2 Joint venture 

Ett joint venture (konsortium) är ett samriskprojekt genom ett gemensamt bolag, ofta i form 

av ett dotterbolag, mellan två eller flera företag (Schilling, 2010, ss. 162-166). Samarbetet 

ställer höga krav på engagemanget hos de företag som är involverade i samarbetet och det blir 

oftast en självstyrd organisation (Grant, Contemporary Strategy Analysis, 2010, s. 308). Alla 

ingående parter delar på vinst, förlust och styrningen av bolaget. 

3.3.3 Strategisk allians 

En strategisk allians är ett alternativ till ett joint venture, däremot innebär det inte lika stort 

engagemang av alla involverade parter. En strategisk allians kan definieras som ett 

interorganisatoriskt arrangemang där två eller fler företag går in med resurser i ett projekt som 

gynnar alla parter. I detta samarbete förblir alla parter autonoma och slutprodukten av 

samarbetet kan vara ett teknologiskt övertag gentemot konkurrenter eller utmynna i en mer 

effektiv arbetsprocess. En strategisk allians kan också vara ett samarbete mellan ett universitet 

och ett företag (Schilling, 2010). 

 

För att lyckas med strategiska allianser tycks det vara viktigt att det på större företag finns en 

högsta ansvarig för företagets allianser som har sina egna resurser för att kunna leda 

alliansarbetet (Dyer, Kale, & Singh, 2001). Korine et. al. (2002) tar upp alliansen mellan 

Renault och Nissan som ett lyckat exempel på att två olika bolag ingår i en allians. Viktiga 

aspekter är att bolagen tror på en gemensam framtid, att det blir en överenskommelse mellan 

organisationerna istället för bara chefer emellan och att de anställda i de olika 

organisationerna har förtroende för varandra och vågar agera. De skriver om denna typ av 

allians som en unik möjlighet när det gäller att förändra ett företag, att bryta igenom låsningar 

som satt sig i organisationen och släppa in nya förmågor (Korine, Asakawa, & Gomez, 2002). 

3.3.4 För- och nackdelar med samarbeten 

Sannolikheten att ett företags närliggande (adjacent) och transformerande utveckling är ett 

annat företags kärnverksamhet är stor (Nagji & Tuff, 2012). Ett samarbete med en 

organisation som har en kärnverksamhet som överensstämmer med ett företags egen 

närliggande eller transformerande utveckling kan därför bidra till nya möjligheter. Detta blir 

ett sätt att anskaffa den kompetens som krävs för att utveckla sin egen verksamhet istället för 

att investera allt själv genom att utveckla in-house, vilket ödslar mer tid och pengar från 

kärnverksamheten (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2001). 

 

Större företag har generellt sett större resurser, både ekonomiska och kunskapsmässiga, 

medan mindre företag är mer flexibla och därigenom snabbare kan reagera mot förändringar 

som sker på marknaden (Sawers, Pretorius, & Oerlemans, 2008). Genom samarbeten mellan 

stora respektive små företag kan detta förhoppningsvis sammanföras och bli ett framgångsrikt 

samarbete. Gomes-Casseres (1997) skriver om två olika alliansstrategier som små företag 

arbetar med. Om de är små i förhållande till konkurrenter använder de sig av allianser för att 

bli starkare på marknaden medan om de är stora jämfört med konkurrenter arbetar de utan 

allianser. 

 

Att samarbeta är dock inte utan risk, vilket är en anledning till att företag aldrig hastigt ska 

kasta sig in i ett samarbete utan att ha vägt fördelarna mot nackdelarna. Nedan har några 

risker identifierats (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2001): 
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 Förlust av kontroll eller ägandeskap; 

 Läckage av hemlig information; 

 Konflikter mellan samarbetspartnerna. 

 

Ett sätt att skydda sig är olika typer av immaterialrättsliga skydd. Patent är en typ av skydd 

som till exempel mindre företag kan använda gentemot en större samarbetspartner för att 

skydda sig (van Beers & Zand, 2014).   

 

En översikt över de tre samarbetsformerna uppköp, strategisk allians och joint venture, deras 

för- och nackdelar samt livslängd kan ses i Tabell 2 (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2001) 

 

Tabell 2 För- och nackdelar samt livslängd för olika typer av samarbete. 

Samarbete Varaktighet Fördelar Nackdelar 

Uppköp Permanent Anskaffat ny kompetens, 

samma ledning 

Samma ledning 

Joint 

Venture/Konsortium 

Långvarigt Komplementär kunskap, 

dedikerad ledning 

Strategisk avdrift, 

kulturskillnader 

Strategisk allians Flexibelt Marknadstillgång, lågt 

engagemang 

Informationsläckage, 

möjlig inlåsning 

 

Sammanfattningsvis visar den forskning som redovisats att samarbete kan vara en viktig 

faktor för att bli mer innovativ. Radikal innovation gynnas särskilt av samarbete och i 

synnerhet samarbete innehållande ett brett spektra av kompetenser, vilket kan innebära en stor 

variation av företag och således leda till betydligt mer nytänkande produkter (van Beers & 

Zand, 2014) (Nieto & Santamaría, 2007). 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts vid kartläggningen av de olika 

samarbetsformerna. Alternativa tillvägagångssätt för framtida studier samt egna tolkningar 

och tankar presenteras direkt efter introduktionen av respektive metod i ett diskussionsavsnitt. 

Slutligen presenteras kortfattat några relaterade arbeten samt en förklaring av på vilket sett 

denna studie presenteras.  

4.1 Informationssökning 

Studien inleddes med en informationssökning som utgjorde grunden till utformningen av 

syftet och fastställandet av frågeställningen för arbetet. Det fanns ett stort behov av att lära 

känna branschen och finna produktinnovationer som tagits fram för att hitta lämpliga personer 

att intervjua för studien. Böcker om företagen samt årsredovisningar, tidningsartiklar, 

hemsidor, patentsökningar med mera gicks igenom för att få en uppfattning av industrin.  

 

Genom informationssökningen hittades bland annat ett antal produktinnovationer, vilka 

skapats genom olika samarbeten. En viktig del av informationsinsamlingen var genomgången 

av Svensk papperstidning, årgångarna 1994-2008, och Nordisk papperstidning, årgångarna 

1997-2004, då målet var att alla artiklar om innovation, produktutveckling, nytänkande och 

samarbete skulle läsas igenom. All information som hittades under den första delen av studien 

sorterades och kategoriserades per företag (cirka 25 bolag, se en del av sammanställningen i 

Bilaga 2) vilket så småningom ledde fram till urvalet av de sex bolag som studien kom att 

fokusera på. Den informationssökning som utfördes kommer vara en del av resultatet och 

kommer av den anledningen att presenteras under resultatkapitlet. 

4.2 Teoretisk referensram 

Följande databaser användes för att hitta artiklar till den teoretiska referensramen: KTH 

Primo, Scopus, Econlit (EBsco) och Google Scholar. Exempel på använda sökord är: 

innovation, alliances, pulp- and paper, partnership och collaboration large and small firms. 

Ramverket för studien består av en genomgång av relevant litteratur som hittades vid 

sökningen. Det är viktigt att problematisera de olika samarbetsformerna redan på förhand för 

att se vad tidigare studier har kommit fram till och var gällande teori befinner sig. Begreppet 

innovation, och i synnerhet indelningen i radikal, inkrementell och disruptiv innovation, har 

undersökts i många tidigare studier. 

4.2.1 Teoridiskussion  

Teorikapitlet innehåller många kända artiklar avseende innovation (t.ex. radikal, inkrementell 

och disruptiv, exploration, exploitation och ambidextrous organizations) samt artiklar om 

olika samarbetsformer för att skapa ett mer innovativt företag. Trots den omfattande teoretiska 

referensramen finns det alltid mer att tillägga, särskilt på samarbetsområdet kopplat till 

innovation. En mer djupgående litteratursökning på detta område hade i mån av tid varit av 

stort intresse att genomföra.  

 

Indelningen av innovationer koncentrerades främst på radikal och inkrementell, men att 

ytterligare diskutera skillnaden mellan disruptiv och sustainable innovations i kontrast till 

radikal och inkrementell kunde ha gjorts, och kanske varit av betydelse för studien. Det 

ansågs att det var av större relevans för studien att skapa något nytt, det revolutionära (Dewar 

& Dutton, 1986). Av den anledningen sattes de radikala innovationerna i fokus kopplade till 

samarbeten inom svensk skogsindustri, som till stor del har fokuserat på inkrementella 

innovationer.  
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4.3 Kvalitativ intervjustudie 

Utifrån den teoretiska referensramen utformades en semistrukturerad intervjuguide, se Bilaga 

3 - Intervjuguide. Huvudfrågor togs fram, vilka syftade till att besvara studiens 

frågeställningar. Därefter formulerades flera underfrågor till dessa huvudfrågor för att leda 

respondenten rätt och få en högre relevans i svaren (Bryman & Bell, 2005).  

 

De 33 respondenterna som intervjuades valdes bland annat med hjälp av handledaren på 

Innventia med god branschkännedom, där deras relevans till studiens undersökning beaktades. 

Dock valdes även vissa respondenter efter informationssökningen, där intressanta artiklar om 

specifika projekt eller intresseväckande uttalanden upptäckts. Det var en stor spridning i 

befattningar bland de respondenter som deltog i studien. Vissa satt på chefpositioner, som till 

exempel forsknings- och utvecklingschefer (FoU) eller projektansvariga, samtidigt som andra 

arbetade på forskningsnivå. På grund av det låga antalet respondenter som intervjuades på 

varje företag kan inte deras svar tillskrivas hela organisationens ståndpunkt utan utgör till stor 

del deras egna erfarenheter, tolkningar och uppfattningar. 

 

Enligt Spender (1989) är en semistrukturerad utformning av intervjuguiden att föredra där en 

löst hållen överenskommelse med intervjupersonen om vilket ämne som ska beröras finns 

vilket ger respondenten utrymme att kunna komma in på ämnesområden som han eller hon 

anser relevanta. Att istället utforma en ostrukturerad intervjuguide med endast öppna frågor 

hade varit tidskrävande samtidigt som den sortens utformning inte hade varit relevant för att 

utreda frågeställningen, av den orsaken att ett tydligt syfte fanns att undersöka (Whyte, 1953). 

Vid utförandet av intervjuerna var det viktigt att respondenterna kunde se en tydlig tråd 

genom hela intervjun för att inte riskera att förlora respondentens intresse. Istället för att 

utforma strukturerade frågor i intervjuguiden bestämdes det att de strukturerade frågorna 

kunde respondenterna besvara i enkätform.  

  

Under intervjuerna ansvarade en person för intervjun och förde större delen av samtalet, 

medan den andra förde anteckningar och såg till att alla frågor besvarades av respondenten. 

Intervjuerna spelades in för att inte viktig information skulle förloras. Efter intervjun 

renskrevs anteckningarna och i de fall något var oklart kontrollerades detta med inspelningen. 

Anteckningarna som fördes under intervjun tillsammans med inspelningarna låg till grund för 

resultatsammanställningen. 

4.3.1 Intervjudiskussion   

Studien som genomfördes pågick under en kort och begränsad tid. En målsättning på 20-30 

intervjuer sattes, med betoning på cirka 20 intervjuer. Slutligen utfördes 33 stycken intervjuer, 

vilket bedömdes som ett lyckat resultat, då flertalet av respondenterna är stationerade i 

arbetsintensiva positioner och således svåra att få tag i. Mot slutet av intervjuperioden, de 5-

10 sista intervjuerna, tillkom det inte så mycket ny information vilket tyder på god validitet 

för intervjustudien. Intervjuguiden tillsammans med enkäten skickades till respondenterna 

innan intervjuerna. Detta förberedde respondenterna vilket gav dem en bättre förståelse för 

vad som efterfrågades. Vissa inplanerade respondenter kunde sorteras bort eftersom de ansåg 

sig själva vara fel personer att intervjua, vilket var tids- och pengabesparande. 

 

Beträffande urvalet av respondenter hade det kunnat fördelas bättre över de deltagande 

företagen i studien, samt för att kunna ge en mer heltäckande bild av industrin skulle 

respondenter från de företagen som inte ingick i studien ha valts. Dock gjordes ett urval i 

början av studien som grundades i att huvudfokus för studien skulle vara några av de största 

företagen inom svensk pappers- och massaindustrin. De deltagande företagen i studien 



19 

representerades av flera respondenter som varit placerade på olika områden och tidsperioder 

inom företagen. Trots olikheterna mellan respondenterna arbetade nästan alla nära 

innovationsfrågor. Det kunde därför ha varit av relevans att också ha intervjuat personer som 

inte arbetar lika nära innovationsfrågor för att få deras uppfattning av samarbeten kopplade till 

produktinnovationer hos företaget. 

 

I förstudien hittades många innovationsprojekt som företagen arbetar eller har arbetat med 

under de senaste decennierna. Ett stort problem med de nya utvecklingsidéerna och projekten 

är att mycket av informationen faller under sekretess, vilket gör det svårt att veta hur 

företagen arbetar med innovativa projekt när det gäller sådant som ligger i närtid samt i vilken 

riktning industrin utvecklas mot.  

4.4 Kvantifierbarhet av kvalitativa intervjustudien 

Utifrån frågeställningen byggdes riktlinjer upp för insamling av kvantifierbar data. Detta 

gjordes i form av en enkät, se Bilaga 4 - Enkät. Syftet med enkäten var att få in kvantitativa 

värden, som kunde åskådliggöras i diagram, på den kvalitativa studien, och av den 

anledningen skickades enkäten endast ut till de som intervjuades. För att enkelt kunna skicka 

ut enkäten till alla respondenter gjordes den digitalt i programmet SurveyMonkey, vilket är ett 

nätbaserat enkätutformningsverktyg (SurveyMonkey, 2014).  

 

Den kvantitativa enkätstudien utformades med frågor om samarbeten och innovation genom 

att sändas ut till Sveriges pappers- och massaindustri, se Bilaga 4 - Enkät. Tanken var att 

denna del av studien genomfördes som en sekundär del och enbart för att bredda studiens 

relevans avseende hur Sveriges pappers- och massaindustri samarbetar med andra aktörer för 

att generera mer produktinnovationer (Bryman & Bell, 2005). 

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är att den 

kvantitativa metoden går på bredden och skapar en bred översiktlig kunskap om ämnet medan 

den kvalitativa går mer på djupet och ger fler detaljer och mer specifika svar (Bryman & Bell, 

2005). Slutligen samlades 27 enkätsvar in.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) är det viktigt att vid utformningen av enkäter komma ihåg att 

enkäten ska vara kort och ha färre öppna frågor samtidigt som den ska vara lätt att förstå och 

följa. Belson (1981) anser det viktigt att inte göra enkäten för omfattande. Med en oklar 

struktur, ett obegripligt språk, slarvigt skrivet och oseriös design är sannolikheten låg att 

respondenterna kommer att ägna någon tid åt att besvara frågorna. Enligt Holme et. al. (1997) 

ska en enkät aldrig inleda med att ställa kontroversiella frågor, av den anledningen att risken 

för att undersökningssituationen kommer att låsas ökar. Genom att inleda med faktafrågor 

(enkla frågor) mjukas respondenterna upp vilket medför ökad relevant svarsfrekvens. Även 

sättet en enkät avslutas på är viktigt. Att avsluta med oproblematiska frågor kan vara att 

föredra eftersom det neutraliserar spänningar som kan ha uppstått under besvarandet.  

 

Enkätstudien kan ge mer konkreta och specifika värden än det resultat som ges av en 

kvalitativ studie. Enkäten ger en god allmän uppfattning om ämnet och underlättar jämförelse, 

men den kan även tillföra nya insikter.  Trots detta komplement till den primära studien med 

intervjuer begränsades den kvantitativa studien till de respondenter som deltog i den primära 

studien.  
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4.4.1 Enkätdiskussion 

Enkäten skickades till respondenterna som intervjuades. Eftersom alla respondenter 

kontaktades och intervjuades genom telefon eller face-to-face var enkätens svarsfrekvens hög. 

Ytterligare åtgärder genomfördes för att bättra svarsfrekvensen. En påminnelse skickades till 

respondenterna och därtill omnämndes enkäten vid intervjuerna som en extra påminnelse. 

Enkäten fokuserade på några kvantitativa frågor av den anledningen att en kvantifierbar bild 

av de kvalitativa intervjuerna skulle kunna erhållas. Enkäten blev dessutom ett sätt att få 

respondenterna lite mer förberedda för intervjun då upplägget var i stort sett detsamma med 

skillnaden kvantitativ enkät gentemot att respondenterna hade stor möjlighet att ge djupare 

(kvalitativa) svar under intervjuerna.  

 

Ett problem som uppdagades redan tidigt var att enkäten var svår att förstå vilket rättades till 

omgående när responsen kom men var något som sannolikt medförde ett visst bortfall. 

Dessutom var några enkätsvar inte fullständigt ifyllda på grund av de bristfälliga 

instruktionerna (Bryman & Bell, 2005, ss. 164-165). Av de 33 utskickade enkäterna samlades 

27 enkätsvar in. Anledningen till att alla de 33 respondenterna som deltog i den kvalitativa 

studien inte besvarade enkäten kunde bero på olika faktorer. Vissa respondenter arbetar på 

Innventia, som är en forskningsinstitution, vilket enkäten inte var konstruerad för att 

undersöka. Andra anledningar kan vara att respondenterna har glömt att svara, vilket kan vara 

förståeligt på grund av hektiska scheman.    

 

För att förhindra bortfallet kunde enkäten ha testats på några slumpmässigt valda personer på 

till exempel Innventia innan den skickades ut till samtliga respondenter. I något fall nåddes en 

respondent inte av enkäten förrän vid en påminnelse som skickades ut efter intervjuerna vilket 

ledde till viss irritation från respondentens sida, vilket kan ha påverkat dennes svar negativt. 

Enkäten kunde ha använts som ett sätt att få med en större grupp människors åsikter än de 

som intervjuades för att bredda studien. Det hade dock krävt betydligt mer arbete att nå en 

större urvalsgrupp vilket det av rimliga skäl inte fanns möjlighet att genomföra. 

4.5 Resultat och analys 

Vid sammanställningen av resultatet i intervjuanteckningarna kategoriserades resultatet i 

grupper för att en effektiv analys skulle kunna utföras. Intervjuguidens, se Bilaga 3 - 

Intervjuguide, huvudfrågor användes som grund för utformningen av grupperna. Följande 

sortering av resultatet användes således i anteckningarna: 

 

 Samarbetsformer inom pappers- och massaindustrin; 

 Varför samarbeta? 

 Faktorer för lyckat samarbete; 

 Förändringar i synsätt under de senaste 25 åren? 

 Framtiden för svensk pappers- och massaindustri 

 

Enkätsvaren sammanställdes i ett Excelark för att diagram skulle kunna framställas. De 

textsvar som erhölls från enkäten parades ihop med respondenternas intervjusvar och 

sammanställdes tillsammans i den ovanstående grupperingen.   

 

Den slutliga sammanställningen av intervjuerna genomfördes som en workshop. Workshopen 

gick till på så vis att alla intervjuanteckningar först skrevs ut i pappersform. Därefter klipptes 

svaren ut och parades ihop med de svar som svarade på samma frågor och sorterades efter de 

fyra huvudrubrikerna i resultatkapitlet. Genom att lägga samman resultaten på detta sätt kunde 

det snabbt bedömas vilka erfarenheter som enbart kom från enstaka respondenter och vilka 
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erfarenheter de flesta respondenterna hade haft. Detta fördes senare in i punktform i 

rapporten, för att senare omvandlas till textform.  

 

I analysen samlades resultatet från intervjuerna och enkäten för att jämföras och diskuteras 

gentemot den teoretiska referensramen, varpå studiens frågeställningar besvarades. 

4.6 Relaterade arbeten 

Nedan behandlas relevanta arbeten som visar på en ökad uppmärksamhet av ett 

förändringsbehov för den svenska skogsindustrin. På akademisk nivå har skogsindustrins 

behov av förändring uppmärksammats i tidigare studier. Året 1994 kom följande avhandling 

ut vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala: Strukturförändringar och utvecklingsstrategier 

inom svensk skogsindustri (Modo, Stora, SCA), som behandlar förändringar som skett inom 

svensk skogsindustri. 

 

I examensarbetet, Managing odd birds: the lead user method as a catalyst for radical 

innovation har Christian Sahlin och Robert Torstenson studerat SCA och hur man kan arbeta 

med radikala produktinnovationer som är helt nya för SCA. De har särskilt fokuserat på Lead 

User method vilket är en typ av kundsamarbete som de föreslår bör användas för att arbeta 

med radikala innovationer. Malin Olander gav ut sin doktorsavhandling 2014 med titeln 

”From PowerPoint to Reality” och behandlar där behovet av strategiska förändringar inom 

skogsindustri gentemot en allt större kundorientering som redan har inletts.   

 

Den här studien är en av den serie arbeten som uppmärksammat ett förändringsbehov och 

drivkraft för den svenska skogsindustrin. Studiens bidrag är förhoppningsvis att öka intresset 

för samarbeten som ett medel för svenska skogsföretag att kunna hålla sig kvar på marknaden 

som konkurrenskraftiga genom att generera nya produktinnovationer.          

4.7 Projektets leverans och spridning av resultaten 

Många av respondenterna i framförallt intervjuerna visade ett stort intresse för frågorna kring 

samarbeten. För att visa uppskattning till de som hjälpt till att genomföra studien, och för att 

påvisa kraften i det tryckta mediet, ämnar vi trycka den här studien och skicka ut den till 

samtliga personer som har varit involverade i studien. Det bidrag som Sundblads 

forskningsstiftelse bidragit med har banat väg för den möjligheten. Resultat och slutsatser 

presenterades muntligen på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm för alla intresserade 

den 11 juni 2014 klockan 14.00–15.00. 
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5 Resultat 

Resultatet i studien baseras på de 33 intervjuer som genomfördes, de 27 enkätsvar som 

samlats in från de deltagande respondenterna samt den informationssökning som 

genomfördes. Se Bilaga 1- Respondenter för en överblick över respondenterna och deras 

tillhörighet. Vid varje delavsnitt preciseras från vilken del av studien informationen kommer 

ifrån. Kapitlet är upplagt i samma ordning som de fyra frågeställningarna som presenterats i 

inledningen. 

5.1 Samarbete inom svensk pappers- och massaindustri 

Detta avsnitt avser att besvara frågan ”Hur har företag inom pappers- och massaindustrin 

använt sig av extern kompetens, i form av olika samarbeten, för att generera 

produktinnovationer?” Till grund för detta avsnitt ligger intervjuernas fråga 3-4, se Bilaga 3 - 

Intervjuguide och enkätens fråga 4, se Bilaga 4 - Enkät. Dessutom används information från 

informationssökningen för att exemplifiera samarbetsformerna. Källorna hänvisas i de fall 

tydligt.  

5.1.1 Samarbetsformer inom pappers- och massaindustrin 

Nedan, i Figur 5, presenteras en sammanställning av de typer av samarbete som idag tillämpas 

i svensk pappers- och massaindustri enligt de 27 respondenter som besvarat enkätens fråga 4 

”Vad för samarbeten FÖREKOMMER enligt dig i din organisation?”. Av diagrammet 

framgår att branschen tycks samarbeta i hög grad med kunder, leverantörer och med 

Innventia. I kategorin övrigt innefattas till exempel samarbete med akademi, vilket flera av 

deltagarna lade till i kommentarsfältet. 

 

 

Figur 5 Enkätresultat, fråga 4, avseende vilka samarbetsformer som förekommer inom svensk 

pappers- och massaindustri idag.  
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Vid intervjuerna framkom det att idag har en stor del av processutvecklingen hamnat på 

maskin- och kemikalieleverantörer vilket är att betrakta som ett samarbete. Samarbetet med 

Innventia sker bland annat i branschgemensamma så kallade klustersamarbeten som sträcker 

sig över en längre period (3 år). Enligt respondenterna från intervjun och enkäten samarbetar 

de stora företagen inom pappers- och massaindustrin främst med stora företag inom samma 

bransch. Trots det förekommer samarbeten också med andra branscher och med små 

entreprenörsdrivna företag.  

 

Vid val av samarbetspartners beror det på var i utvecklingsfasen projektet befinner sig. I 

grundläggande forskningsprojekt är det vanligt att konkurrenter samarbetar. Flera 

intervjurespondenter nämner att det är väldigt viktigt för kunderna att ha möjlighet att välja 

mellan olika leverantörer, vilket innebär att om ett företag har för unika produkter kommer 

kunderna istället att handla av en annan leverantör. Enligt respondenterna verkar inte 

samarbeten med andra branscher vara vanligt förekommande. Dock fanns det vissa 

respondenter som ansåg att det måste öka för att företaget ska kunna utveckla sina produkter. 

I kategorin ”övrigt” innefattas såväl universitet och högskolor som forskningsinstitut. 

5.1.2 Syfte till att samarbeta 

Nedan, i Figur 6, presenteras enkätsvaren på enkätfråga 8 “Vad har samarbeten syftat till?” 

De vanligaste anledningarna till att samarbeta visar sig då vara att utveckla befintliga 

produkter och processer samt att komma närmare sina kunder.  

 

 

 

Figur 6 Enkätresultat avseende syfte med att samarbeta med andra aktörer. 
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Vid intervjuerna diskuterades främst samarbeten som syftar till att generera 

produktinnovationer, se Bilaga 3 - Intervjuguide fråga 4-5. Det framkom att samarbete 

handlar om att skaffa kompetenser som saknas i företaget och därigenom kunna få nya 

perspektiv och insikter. Företagen kan också sprida de risker som ett projekt medför. Det 

finns också exempel på företag som rört sig längs värdekedjan för att komma närmare kund. 

Detta kräver tillgång till kompetenser som en bulkproducerande fabrik ofta inte har tillgång 

till. Det kan till exempel kräva samarbete med designers eller med en helt annan typ av 

försäljningsorganisation. En stor majoritet anser dock i enkäten att de har varit involverade i 

samarbeten som har lett till nya produkter, enligt Figur 7 nedan, enkätfråga 11 ”Har något 

samarbete lett till nya produkter?”.  

 

 

Figur 7 Enkätresultat angående om samarbeten har resulterat i nya produkter. 

 

Det flesta anser också att det funnits samarbeten som lett företaget in på nya marknader, se 

Figur 8 som avser enkätfråga 12 ”Har något samarbete lett till nya produkter?”, även om det 

enligt Figur 6 inte tycks vara det vanligaste syftet med ett samarbete. Att ta sig in på en ny 

marknad kräver mycket av ett företag och detta underlättas av att samarbeta med ett företag 

som redan känner marknaden, vilket togs upp vid de flesta intervjuerna. Nackdelen eller 

svårigheten med att samarbeta med ett externt företag är exempelvis att det ibland kan vara 

svårt att hantera intäkter, kunskaper och att marknaden kan komma att delas med ett annat 

företag. 
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Figur 8 Enkätresultat angående om samarbeten har lett till nya marknader för företaget. 

5.1.3 Nya produkter och omställning för en ny marknad 

Fråga 6 vid intervjuerna handlade om att exemplifiera projekt som företagen varit involverade 

i för att skapa nya innovationer. I Figur 9 presenteras några exempel på projekt som togs upp 

under intervjuerna alternativt lades som kommentarer på enkätfråga 11. Där visas också några 

samarbetspartners som har ingått för att göra projekten möjliga. Därefter beskrivs vissa 

projekt mer omfattande utifrån den information som fanns tillgänglig i tidningar, böcker och 

på internet och hittades vid informationssökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Novotny et. al. (2013) skriver i sin artikel om de omfattande strukturella förändringar 

som ägt rum i Örnsköldsvik, där forna MoDo AB hade en omfattande verksamhet. Det gamla 

sulfitmassabruket i Domsjö har förvandlats till ett bioraffinaderi vilket är ett exempel på en 

alternativ användning av svensk skogsråvara (Novotny & Nuur, 2013). I artikeln tar de även 

upp det stora nätverk av företag som blivit resultatet av resterna av forna MoDo i 

Örnsköldsvikstrakten och som varit nödvändiga för transformationen av industrin i 

Örnsköldsvik. Tidigare VD:n för Domsjö fabriker Ola Hildingsson (2008) skriver i en 
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Figur 9 Exempel på framåtsträvande projekt och nya produkter. 

 ELON - samverkan papper och mobiltelefon 
(Ericsson och SCA) 1998 

 Reboard – styva skivor för till exempel möbler 
(entreprenör och Stora Enso) 2002 

 Tetra Recart - konservburk i kartong (TetraPak och 
Korsnäs) 2002 

 Activation, CD-fodral i kartong (entreprenör och 
StoraEnso) 2003 

 EasyAdd - elektroniska papper (entreprenör och 
SCA) 2004 

 SilviPak - livsmedelstråg (Rottneros och Dafgårds) 
2006 

 WooDi - träfiberbaserad blöja (SCA och Södra) 
2008 

 

 Avancell, fokus på förfinade fibrer (SödraCell och 
Chalmers) 2008 

 The first virgin car conference, en mer 
skogsbaserad bil (SCA, SödraCell, Volvo, SAAB) 
2010 

 GLC - greenlite ställ för produktexponering 
(entreprenör) 2011 

 DuraPulp - exjobb som Södra jobbat vidare med 
2012 

 Elektroniska läkemedelsförpackningar, registrera 
när tablett (Stora Enso) 

 Näsdukar med lotion för att undvika röd näsa, 
(SCA och en lotionexpert) 

 Badrumsutrustning för torkpapper, toapapper, tvål, 
papperskorg (SCA och designertävling) 

 

Exempel på framåtsträvande projekt och nya produkter 
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debattartikel om att Peak Oil står för dörren och att nu är det dags för skogsindustrin att ta 

revansch på oljan. 

 

Innan sammanslagningen mellan Billerud och Korsnäs, år 2012, samarbetade Korsnäs och 

TetraPak med att utveckla Recart. Recart är en pappersbaserad behållare som skulle kunna 

ersätta konservburkar, glasburkar med mera (TetraPak, u.d.). Projektet som tog ungefär 10 år 

att realisera fick bland annat Marcus Wallenbergspriset (Ekman, 2005).   

 

Holmen startade under hösten 2013 den nya gruppen New Business Development (NBD) i 

Stockholm som består av 11 anställda. NBD startades för att stärka arbetet med 

affärsutveckling av nya produkter. Idén med NBD är att gruppen ska bygga upp ny 

kunskap och arbeta med framtida affärsmöjligheter. Holmen försöker blicka framåt i 

tiden och målet är att på lång sikt kunna ersätta traditionella produkter till exempel 

bränsle, textil och byggmaterial med vedbaserade alternativ (Holmen, 2014). 

 

Rottneros köpte en licens för tillverkning av livsmedelsförpackningar (kartongtråg) av 

cellulosafibrer 2006. Detta köptes av en taiwanesisk firma, Evergreen Pulp Packaging 

System. Vidareutvecklingen av förpackningen gjordes i samarbete med Dafgård som 

producerar färdigmat. Anders Wretman på Dafgård berättade om flera fördelar jämfört med 

tidigare kartongtråg, såsom förlängd hållbarhet och mindre känslighet för förändrad atmosfär. 

Fördelar med denna icke oljebaserad förpackning är såväl miljövänlighet som att slippa 

känsligheten för höjda oljepriser (Ågren, 2006). Nellbäck (2009) skriver om produkten 

SilviPak som han själv var mycket tveksam till blev den bästa produktlösningen för 

färdiglagad mat. SilviPak bygger på nedklassad massa som formpressas. Dock finns 

fortfarande mycket utveckling och marknadsföring kvar innan den kan slå igenom fullt. För 

massatillverkaren Rottneros blev detta en breddning av verksamheten och samtidigt en 

förflyttning i värdekedjan genom att bli leverantör av förpackningar. 

 

SCA samarbetar med Mitthögskolan i Sundsvall. Genom att samarbeta med Mitthögskolan 

gällande grundforskning med process- och produktutveckling hoppas SCA få in ett nytt 

perspektiv på vart produkterna är på väg till i framtiden (Larsson, 2001). SCA har också varit 

i samarbete när det gäller elektroniska papper tillsammans med Addmarkable. Elektroniska 

papper innebär tryck på papper som leder ström och således kan ge olika funktioner som ljud 

vid beröring med mera (Lindstrand, Titta, lådan snackar!, 2004). SCA har också vid sitt 

tidningspappersbruk Ortvikens inlett omställningen genom att börja producera 

förpackningspapper i en av tidningspappersmaskinerna som ett sätt att kunna fortsätta att 

utnyttja maskinerna i en eventuellt tidningslös framtid (SRVästernorrland, 2013).  

 

Stora Enso köpte 2003 det lilla bolaget Activation, grundat av en entreprenör, som arbetade 

med ett CD-fodral i kartong.  CD-skivor förpackades i plast till skillnad från 

grammofonskivorna som packades i kartong. Förpackningen hade tre fördelar gentemot 

plastförpackningen: lägre tillverkningskostnad (vid stora volymer), en tredjedel av vikten och 

möjlighet till återvinning (Lindberg, 2003). Gunilla Jönson nämner också detta projekt när 

hon intervjuas november 2004 där hon uppmanar skogsindustrin att komma ur skogen. I fråga 

om CD-förpackningarna säger hon att plastindustrin var snabbare att reagera och sedan 

byggdes ett helt system upp för den typen av förpackning och konsumenterna vande sig trots 

att den hade stora nackdelar (Lindstrand, Kom ut ur skogen! - kunskaper måste hämtas på 

många håll, 2004) . 
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Södra Cell grundade 1988 en FoU-avdelning som placerades vid bruket i Mörrum och 

företaget såg klara fördelar med närheten till bruket genom möjligheter att testa men samtidigt 

svårigheten att rekrytera högutbildad personal till Mörrum i Blekinge (Lindstrand, Södra Cell 

bygger upp FoU-verksamheten Massor med idéer i Södra, 1997). Södra grundade 2000 Pulp 

Academy som ett forum för att länka ihop kunderna med forskning och utveckling inom 

företaget i ett tätare kundsamarbete (Asp, Konst och magi i Mönsterås, 2000). År 2004 

genomfördes en storsatsning på forskning och utveckling och i samband med denna 

beslutades att FoU-avdelningen skulle flyttas till Värö från sommaren 2005. Detta 

motiverades bland annat av närheten till Chalmers och dessutom ansågs det lättare att 

rekrytera kompetent personal dit (Asp, Södra satsar på forskning - genom flytt och expansion, 

2004), vilka risker som redan hade identifierats från starten. Samarbetet med Chalmers kan 

exemplifieras i WooDi-projektet. Det är ett projekt mellan SCA, SödraCell och Chalmers som 

syftade till att ta fram en helt träfiberbaserad blöja (Lidström, 2008).  

 

Södra Cell som tidigare enbart producerade pappersmassa har börjat med andra möjligheter 

till nya produkter och har i Mörrumsbruk börjat producera textilmassa (Södra, Papper i 

Europa och värme i Karlshamn från Södra Cell Mörrum, 2013) och i Värö det nya materialet 

DuraPulp, vilket har utvecklats i samarbete med Innventia AB. Det nya materialet har nya 

egenskaper som tillåter varmpressning för att tillverka diverse styva produkter i biomaterial 

(Södra, DuraPulp, 2012). 

5.1.4 Samarbete mellan stora företag och entreprenörsdrivna småföretag 

Eftersom två av intervjustudiens respondenter drivit egna bolag och betraktas som 

entreprenörer blev det relativt omfattande svar på intervjuguidens fråga 5 om samarbete med 

entreprenörsdrivna bolag. Detta gjorde att den typen av samarbete även fick ett stort fokus i 

intervjuer med övriga respondenter. Nedan, se Tabell 3, presenteras de viktigaste skillnaderna 

mellan ett litet entreprenörsdrivet företag och ett stort företag inom pappers- och 

massaindustrin baserat på intervjuresultaten. 

 

Tabell 3 Skillnaden mellan små entreprenörsdrivna företag och storföretag 

Entreprenörsdrivet litet företag Stort företag 

Flexibel organisationen Trögrörlig organisation 

Svårt att anpassa sig (”van vid frihet”) Svårt att anpassa sig (organisationen har 

rutiner och restriktioner som det är svårt att 

gå utanför) 

Möjligt med snabba förändringar Att förändra kan vara som att vända en 

atlantångare 

Brist på kapital Kapital finns 

Saknar vissa kunskaper Mycket kunskap finns inom bolaget 

Små produktionsvolymer Byggda för stora produktionsvolymer 

Stor riskbenägenhet Undviker risker 
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Skillnaderna är stora vilket ofta gör det svårt att lyckas med samarbetet. En stor majoritet av 

respondenterna upplevde det som svårt att låsa in entreprenören innanför den stora 

organisationens reglemente och strukturer. Det är stor risk att “entreprenören slukas” och 

därför tröttnar och drar de sig ur samarbetet. Detta hänger till stor del samman med att tiden 

till beslut blir så mycket längre i ett större företag. Det bör dock betonas att de entreprenörer 

som intervjuats upplever perioden i samarbete med storföretaget som mycket lärorik, med 

möjlighet att lära sig om deras arbetsformer. Det har också upplevts som enklare att kunna 

sälja sina produkter när ett stort känt företagsnamn kunnat användas för att backa upp det 

entreprenörsdrivna företaget. Ett stort problem för en entreprenör är dock att lyckas nå rätt 

person i det stora företaget när idén ska presenteras för första gången. De flesta deltagande 

storföretagen har inget väl fungerande system för att ta emot dessa entreprenörer.  

 

Enligt intervjuerna av respondenter från de stora 

företagen blir de stora företagen ofta uppringda av 

individer som har idéer och vill samarbeta. Det 

viktigaste för de stora företagen är då att 

entreprenören eller uppfinnaren har någon typ av 

skydd på uppfinningen, patent eller liknande. Ifall 

de inte har det får de ordna skyddet och sedan 

återkomma igen.  

 

En försvårande omständighet i kontakten med 

uppfinnare är dock att bruken är byggda för stora 

verksamheter, avseende både produktion och 

organisation. De nystartade bolagen kommer inte 

att kunna komma upp i några stora volymer på 

många år. Den produkt de har att erbjuda anses 

därför ofta inte tillräckligt intressant och har inte 

tillräckligt stor marknad för att den ska anses vara 

lönt att investera i. 

5.1.5 Exempel på samarbeten med andra branscher 

Vid informationssökningen hittades flera samarbeten med andra branscher som har syftat till 

att ta fram nya radikala produkter eller visa på möjligheterna med skogsråvaran. SCA 

utvecklade på 1970-talet en dambinda som inte ansågs passa in i deras verksamhet och de 

valde därför att sälja verksamheten till Mölnlycke AB mot ett ägande av Mölnlycke som 

köpeskilling. Kontakten mellan bolagen blev tät och SCA ökade kontinuerligt sitt ägande för 

att slutligen 1978 bli ägare till samtliga aktier i Mölnlycke. Detta ledde så småningom fram 

till dagens SCA Hygiene som idag står för över 50 % av koncernens totala omsättning. 

(Rennel, 2010, s. 299) Idag finns det till och med önskemål om att avyttra skogsdivisionen 

helt på SCA, och enbart bli ett konsumentproduktföretag. (Lindvall, 2014)  

 

Det finns också många samarbeten med andra branscher som har handlat och handlar om 

visioner för framtiden. Det kan exempelvis innebära nya nätverk och samarbeten för att till 

exempel tillverka bilar som är mer biobaserade. Detta diskuterades vid konferensen “The 

First Virgin Car Conference” där fordonsindustri och bland annat skogsindustrin i Sverige 

möttes för att bilda en plattform och nya nätverk för att göra fordonsindustrin mer biobaserad 

(Fritzell, 2013). Seminarieserien “Skogsindustins nya kläder” (Projekt finansierat av 

Troëdssons forskningsfond 2014) diskuterar möjligheter att ställa om skogsindustrin och 
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arbeta mot textil- och plastindustrin. För att detta ska vara möjligt krävs det dock samarbeten 

med helt andra branscher än vad som sker idag (Chalmers, 2013).  

5.1.6 Konsortier och strategiska allianser 

Vid intervjuguidens fråga 5 fick respondenterna berätta om sina erfarenheter av att samarbeta 

i joint ventures. Konsortier eller joint ventures sker ofta inom en värdekedja för att slå 

samman olika kompetenser för att till exempel ta sig in på en ny marknad eller börja arbeta 

med en ny teknik. Det kan till exempel handla om att bilda ett bolag med en lokal aktör för att 

ta sig in på ny marknad, där en part bidrar med produktkännedom och en annan 

marknadskännedom. Flera respondenter vittnar om svårigheten med att lyckas finna en balans 

mellan bolagen som ingår och således att lyckas med projektet. En respondent nämnde till och 

med att dennes erfarenhet är att ett joint venture är ”ett mellanspel”. Det är ett försteg till 

uppköp eller nedläggning av en verksamhet. Det är speciellt svårt att bilda konsortier eller ett 

joint venture mellan ett stort och ett mindre företag då den stora aktören ofta spelar en 

dominerande roll även om tanken är att det ska vara ett gemensamt projekt.  

 

Vid informationssökningen hittades 

flera exempel på konsortier och 

strategiska allianser. Den ekonomiska 

föreningen “The Paper Province” 

grundades 1999 i Värmland. Syftet är 

att bygga vidare på det 

skogsindustriella kluster av bolag som 

finns i Värmland med omnejd. Exempel 

på de cirka 240 bolag som ingår i 

klustret är Arctic Paper, Billerud, 

Rottneros och Stora Enso samt ett stort 

antal mindre företag. Föreningen 

anordnar också konferensen PacSem 

där olika aktörer inom 

förpackningsindustrin kan mötas för att 

vidareutveckla produkterna. (Almegård, 

Dynamiskt nätverk sätter The Paper 

Province på kartan, 2003) (Almegård, 

PacSem ger kontakter över 

branschgränserna, 2003).  

 

Inom The Paper Province grundades 2004 “The Packaging Greenhouse” som ett växthus för 

nya idéer inom förpackningsområdet, främst inriktat på industrinära forskning, men även 

forskning på uppdrag av till exempel IKEA och TetraPak (Asp, The Packaging Greenhouse 

odlar idéer, 2004). I Värmland finns också “The Packaging Arena” som samlar flera företag 

inom förpackningsindustrin såsom Stora Enso, Billerud med flera. The Paper Province står 

också bakom detta (Lindstrand, Nätverk av nätverk - I Värmland samarbetar Stora och små, 

2004). I The Paper Province finns en stark regional kraft i Värmlandsregionen för att 

samarbeta och stärka pappersindustrin. Genom att arbeta gentemot gemensamma mål ska 

industrin stärkas och nya arbetstillfällen kunna skapas i regionen. 

5.2 Faktorer för lyckat samarbete 

Fråga 7 vid intervjuerna var ”Kan du nämna vilka faktorer som har varit avgörande för 

samarbetenas utgång?” och respondenternas svar på den frågan har sammanställts i detta 
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avsnitt. För att företag ska kunna dra optimal nytta av ett samarbete måste vissa faktorer vara 

uppfyllda. Alla respondenter betonar vikten av att ha tydliga mål innan ett samarbete ingås. 

De måste beslutas och förankras hos alla parter för att ett samarbete ska vara givande. Tydliga 

mål underlättar avstämningar av projekten och framsteg kan enklare följas. Dessa mål ska 

sättas upp inom varje enskild organisation som deltar i samarbetet men också gemensamt för 

de involverade parterna i samarbetet. Inom pappers- och massaindustrin sker detta idag 

vanligtvis genom att ett gemensamt avtal skrivs tillsammans mellan alla inblandade parter. 

 

Att skriva avtal blir än viktigare om någon av parterna tillför immateriella resurser till ett 

samarbete. De immateriella resurserna är oftast svåra att hantera, speciellt om det handlar om 

stora värden, vilket oftast leder till problem när samarbetsprojekten kommer närmare 

slutprodukt. Respondenterna anser även att de mål organisationerna sätter upp inför ett projekt 

tas hänsyn till under hela samarbetet, att avtalet mellan de 

involverade samarbetsparterna respekteras och det är 

viktigt att våga backa ur ett samarbete om målen inte 

uppfylls.  

 

Majoriteten av respondenterna anser även att ett avtal kan 

hjälpa till att öka öppenheten i ett samarbete genom att 

tydligt veta var parterna har varandra. Trots det känner de 

flesta respondenterna att det är viktigare att de som deltar i 

samarbetet skapar förtroende mellan varandra. Det är 

själva grunden för att överhuvudtaget kunna samarbeta; 

inget förtroende, inget samarbete. 

 

En utvecklingsorienterad ledare är viktigt att ha, anser många respondenter, för att generera 

produktinnovationer. Om en innovation ska kunna generera vinst på lång sikt krävs ett annat 

förhållningssätt än produkter som ska generera vinst på kort sikt. Ett problem med pappers- 

och massaindustrin är de långa produktcyklarna. Företagen byter ofta VD under projekttiden 

vilket innebär att strategiska och långsiktiga projekt som inte genererar en kortsiktig vinst kan 

få avslutas i förtid. Konsekvensen blir att projekt som långsiktigt kan ”reformera” företaget 

och generera långt större vinster inte får en chans. 

 

En mindre grupp av de som deltog i studien tryckte på hur viktigt det är för företagen att 

generera vinst och därmed vikten av att få ut något av ett samarbete på kort sikt. Flera 

respondenter ansåg det viktigt att poängtera att företag inte bara kan arbeta med utveckling. 

Dessa respondenter tycker även att det är viktigt att det finns en kundbas för de produkter som 

blir resultatet av ett samarbete. Ett par respondenter tyckte att en större mångfald av 

involverade parter i ett samarbete oftast ger upphov till mer radikala produktinnovationer. 

5.3 Förändringar i synsätt under de senaste 25 åren? 

Följande avsnitt baseras huvudsakligen på intervjufråga 8 ”Har synsättet på samarbete 

generellt förändrats under din tid i pappers-/massaindustrin?”. Generellt anser 

respondenterna vid intervjuerna att utvecklingen går snabbare idag än förr. Samarbetena är 

idag mer planerade i förhållande till hur det var under 1980- och 1990-talen medan 

öppenheten mellan pappersbruk kraftigt minskat. 

5.3.1 Förändrad konkurrenslagstiftning 

Minskningen av samarbeten inom pappers- och massaindustrin beror sannolikt, enligt 

respondenterna, på bland annat EU:s konkurrenslagstiftning som började gälla i Sverige 1995, 
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när Sverige gick med i EU. Företagen började bli oroliga att bli anklagade för kartellbildning. 

Vissa respondenter upplever denna reaktion som överdriven, eftersom EU:s 

konkurrenslagstiftning inte berör samarbeten inom teknisk utveckling utan affärsmässigt 

samarbete. Det tycks i vilket fall vara en faktor som bidragit till en minskad kontakt mellan 

företagen. 
5.3.2 Patent och avtal 

Flera respondenter upplever att patent blivit allt viktigare: vem som söker, för vad som söks, 

antalet ansökningar med mera. En sökning på “Storas” patenthistoria, som innefattar både 

Stora och Stora Enso (efter 1998), i Patentverkets databas Patstat (European Patent Office, 

2014) ger följande diagram över antalet sökta patent som tydligt illustrerar en gradvis ökning 

av antalet patentsökningar genom åren, se Figur 10 nedan. Ökningen fortsätter även efter 

sammanslagningen 1998 av Stora AB och Enso Oy, då företaget expanderat markant.  

 

 

Figur 10 Stora och Stora Ensos patentansökningar 1990-2012. 

 

Det har blivit svårare att samarbeta med företag i samma bransch de senaste 25 åren. Den 

legala sidan har blivit allt viktigare, till exempel ägande av IPR. Företagen har blivit mer 

medvetna om värdet av IPR (Intellectual Property Rights) än tidigare, då pappersföretagen 

inte var så intresserad av vem som ägde patent. Tidigare var personliga relationer viktigare. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att skriva avtal har blivit viktigare under senare år. 

Tidigare räckte det ofta med ett enkelt handslag högt upp i organisationerna för att ett 

samarbete skulle påbörjas. Nästan alla respondenterna som arbetat inom pappers- och 

massaindustrin under 25 år har uppfattat att branschen var mer öppen förr och det upplevdes 

som om inga tydliga företagslinjer fanns, alla vara kollegor och delade kunskapen med 

varandra. Konkurrensen var mindre eftersom marknaden växte.  

5.3.3 Val av samarbetspartners  

Enligt respondenterna samarbetade företagen tidigare i större utsträckning med företag inom 

samma bransch, alltså konkurrenter, jämfört med vad som görs idag. Bruken emellan hjälptes 

åt, ”hade mitt bruk något problem var det säkert någon annan som redan haft det och det var 

möjligt att ringa sin konkurrent och fråga hur de löste problemet”.  Inom pappers- och 

massaindustrin arbetades det mycket med processutveckling, eftersom behovet av att utveckla 

helt nya produktområden inte var lika stort. Tryckpappersmarknaden växte fortfarande 

kraftigt. Många radikala innovationer inom tryckpappersområdet såsom syrgasblekning med 

mera introducerades.  

0

5

10

15

20

25

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2



33 

 

I samband med att digitaliseringen har ökat kraftigt har ett allt större behov av nya produkter 

dock visat sig, även om det naturligtvis är fortsatt viktigt med processutveckling för att 

överleva som en konkurrenskraftig aktör när tryckpappersmarknaden har planat ut på en lägre 

nivå. Majoriteten av respondenterna anser även att marknadsfokus är av större vikt idag 

jämfört med tidigare. Vad vill kunderna ha och vilka kan bli våra kunder. Samarbeten med 

konkurrenter har således minskat kraftigt och snarare övergått till att ha tätare kontakter med 

marknaden liksom att mer av processutvecklingen har lagts över på leverantörerna.   

5.3.4 Forskningssamarbeten 

Även om det var vanligare förr att företagen bedrev forskning med egna laboratorier uppfattar 

respondenterna det som att det var mer öppet förr. Idag har den forskningen som finns kvar i 

organisationerna skickats ut till bruken efter nedläggning av många av de centrala 

forskningsorganisationerna. Samtidigt har mycket av forskningsfrågorna lagts över på 

leverantörer och forskningsgrupper på universitet eller institut som till exempel Innventia. 

Under början av 1990-talet blev det som tidigare nämnt uppmärksammat att alla skulle 

fokusera på sin kärnverksamhet. Flera av respondenterna upplever att man idag försöker satsa 

mer på att hitta nya produkter och affärsområden som kan initieras genom olika externa 

forskningssamarbeten. 
5.4 En innovativ svensk pappers- och massaindustri 

De flesta intervjurespondenterna tror att tryckpapperskonsumtionen kommer fortsätta sjunka 

vilket kräver nya produkter för tillverkarna enligt svar på intervjufråga 9 ”Behöver pappers- 

och massaindustrin bli mer innovativ?”. Det är dock viktigt att inte försumma utvecklingen 

av befintliga produkter då detta medför att risken att tappa konkurrenskraft gentemot 

konkurrenter och det är dessa produkter som ger ett kontinuerligt kassaflöde.  

 

Ett problem som nämns vid intervjuerna 

är att bruken sitter på stora och dyra 

pappersmaskiner som är konstruerade för 

stora produktionsvolymer med liten 

variation. I dessa fall är det en stor 

utmaning att hitta mer differentierade 

ersättningsprodukter som kanske kräver 

mindre volymer och större variationer, 

men i gengäld ger större värde. Där har 

massabruken ett bättre utgångsläge genom 

att som underleverantörer enklare kunna 

ställa om till massa för olika typer av 

produkter. Det finns flera exempel på 

omställningar av bruk för annan 

produktion som genomförts genom åren, 

exempelvis Södra Cell som ställde om sitt 

bruk i Mörrum för textilmassa, Domsjö 

Fabriker som gör såväl textilmassa som 

kemiprodukter och SCA Ortviken som 

delvis har ställt om från tidningspapper till 

förpackningspapper. 
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Det nämns från flera håll att det för framtiden måste till en bättre struktur för samarbete med 

entreprenörer som har nya idéer. Entreprenörer vågar tänka mer fritt men samarbeten kring 

mer radikala projekt har hittills inte lyckats så väl. Projekt har bedrivits för att vidga vyerna 

för allmänheten. Ett exempel på det är när Skansen 1997 arrangerade en utställning där fokus 

var på papper som grundmaterial. Denna utställning var i samarbete med Form/Design centret 

och Waggeryd Cell AB där Monica Isakson som är en papperskonstnär sponsrades av 

företaget (Papper visas på Skansen, 1997).  

 

Syftet med utställningen var att visa omvärlden de obegränsade möjligheterna som finns när 

man har papper som grundmaterial (Aminoff, 1997). Även om denna utställning inte 

behandlade pappersegenskaperna i stor grad ökade uppmärksamheten av pappersanvändning 

och att se nya möjligheter för tillämpning av materialet. Flera respondenter berättade om att 

industrin har upplevts lite som sig själv nog. Många ingenjörer som arbetar inom pappers- och 

massaindustrin har en rätt homogen bakgrund. De har både studerat och senare arbetat ihop 

vilket ibland upplevs skapa en trångsynthet inom industrin med brist på olika perspektiv.  

 

De flesta upplever att framtiden finns inom förpackningar och detta tog Gunilla Jönson, 

tidigare professor vid Lund Universitet, upp redan på mitten av 1990-talet när internet börjat 

växa ordentligt. Internet kommer att öka behovet av nya förpackningsutformningar i takt med 

att internethandeln växer (Malmström, 1997). Mattias Wigardt på Förenade Well hävdade då 

att nya krav ställdes på företagen. Att ha en tydlig miljöprofil på sina produkter och samtidigt 

försöka anpassa förpackningarna till olika användningsområden. Krav på miljöprofil och 

specifika förpackningar för olika användningsområden är svåra att kombinera och är något 

Wigardt ansåg att företag behövde skapa allianser för att kunna lösa. Flera 

intervjurespondenter nämner de stora miljöfördelar papperet har jämfört med plast och att det 

gäller att fortsätta slåss gentemot plasten som bästa förpackningsmaterial. Det kan till 

exempel handla om att företaget från kartongleverantör blir till en 

förpackningslösningsleverantör. Vad ska företaget identifiera sig som? 

 

Att jobba närmare sina slutkunder upplever flera respondenter som viktigt för framtiden och 

flera företag i branschen har genomfört förflyttningar i värdekedjan eller deltagit i breda 

samarbeten över värdekedjan. Det finns brister i erfarenhet av att arbeta nära slutkund. 

Torbjörn Nilsson skriver i sin krönika i svensk papperstidning nr. 3 1996 om behovet av att 

komma närmare marknaden genom att organisera om sig, att i samverkan med kunder 

utveckla produkter som blir lönsamma för såväl papperstillverkaren som för kunden. Han 

ställer också frågan “Vem vågar bryta trender och traditioner och skapa skogsindustrins 

IKEA?” (Nilsson, 1996). Det handlar dock mycket om att få in nytt frisk blod in industrin, 

branschen måste bli mer attraktiv, nya unga medarbetare som vågar prova helt nya vägar. 

 

Ett problem som uppmärksammades var att utvecklingen går allt fortare framåt, men 

skogsindustrins cykler är långa. Det går inte att jämföra med till exempel IT-branschen där det 

inte blir något stort problem att folk kommer och går. I skogsbranschen krävs det långsiktiga 

investeringar och beslut. Problemet är bara att om en chef initierar ett projekt som kanske 

kommer ta 10-15 år att realisera och sedan byts chefen efter 6 år till en ny som vill göra på sitt 

sätt och kanske stänger projektet. 

 

En strävan efter att utnyttja alla delar av trädet finns. Det blir fortfarande restprodukter som 

kunde utnyttjas bättre genom att bli mer värdeskapande. I Sverige har vi berikats med stora 

mängder skog, ”detta gröna guld” som borde kunna bli en mycket viktig del av en framtida 
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biobaserad ekonomi. Att samarbeta bredare med andra och helt nya branscher kan föda nya 

innovativa produkter där cellulosabaserade material kan vara grunden. 
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6 Analys och diskussion 

I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen ihop med resultatet, som presenterades i 

föregående kapitel, för att analyseras och diskuteras. Kapitlet inleds med en tillbakablick på 

det kärnverksamhetsfokus som tycks ha präglat pappers- och massaindustrin och sedan vägen 

mot nya produkter och marknader som sedan hamnat i fokus. Det har handlat om att bli mer 

innovativ och att hitta helt nya användningsområden för skogsråvaran. 

6.1 Kärnverksamhet 

I början av 90-talet pratades det mycket 

om att alla organisationerna skulle 

fokusera på sin kärnverksamhet. Mycket 

av kringverksamheten såldes av under 

perioden såsom till exempel vattenkraft, 

skogsägande och liknande. Bruken var 

kärnverksamheten. För att upprätthålla 

en god kärnverksamhet krävs 

kontinuerlig utveckling som främst leder 

till inkrementella innovationer. Företag 

behöver dock arbeta med både 

inkrementella och radikala innovationer 

för att överleva långsiktigt (Nagji & 

Tuff, 2012). Företagets förmåga att 

kunna balansera mellan de inkrementella 

och radikala innovationerna är 

avgörande när det gäller deras framtida 

utveckling (Björkdahl & Börjesson, 

2011).  

 

Många vittnar om en homogenitet bland de anställda i branschen, vilket i så fall har begränsat 

antal perspektiv i företagen. Problemet för företag som länge arbetat i samma bransch är att de 

blir färgade i sitt sätt att tänka vilket kan hämma innovationskraften (Korine, Asakawa, & 

Gomez, 2002).  Ett bredare spektra av samarbetspartners med företag från olika industrier 

samt anställningar av personer med större variation i utbildning kan tillsammans skapa ny 

kunskap som kan tillämpas för att skapa nya radikala produktinnovationer även utanför 

kärnverksamheten (van Beers & Zand, 2014) (Nieto & Santamaría, 2007). 

6.2 Att finna nya produkter och marknader 

En minskad efterfråga av papper har sedan 2006 vuxit till att bli ett hot för pappers- och 

massaindustrin, se Figur 2. Flera debattörer upplever en krisstämning i branschen och 

diskussioner rörande nya produkter till hela skogsindustrin har blivit allt fler de senaste åren 

(Järrehult, 2005) (Croon, 2008) (Ottosson, 2008). Vikten av att vara ett innovativt företag 

betonas av studiens samtliga respondenter (Calantone, Cavusgil, & Zhao, 2002).  

 

De radikala innovationerna är särskilt viktiga för att företag ska överleva på lång sikt 

(O'Connor & Ayers, 2005). Flera artiklar tar upp vikten av ett mer brett spektra av 

samarbetspartners för att lyckas med radikal innovation (van Beers & Zand, 2014) (Nieto & 

Santamaría, 2007) (Harryson, Dudkowski, & Stern, 2008). Under 1990- och 2000-talen sattes 

det igång ett flertal olika projekt av mer radikal karaktär genom samarbeten med andra 

branscher än pappers- och massaindustrin var van vid. Det handlar således om projekt som 

Figur 11 BillerudKorsnäs Frövi. 
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syftade till att ge radikala produktinnovationer, exempelvis utvecklingen av elektroniska 

papper och en skogsråvarubaserad miljövänligare bil. Projekten har gett många nya idéer men 

tycks inte ha lett fram till några storsäljare utan tycks oftast dö ut efter några år så frågan är 

hur idéerna ska kunna förverkligas till nya lönsamma affärer.  

 

De vanligaste anledningarna till samarbete i pappers- och massaindustrin tycks vara att 

utveckla befintliga produkter och att effektivisera organisationens tillverkningsprocesser, 

vilket ligger helt i linje med hur det brukar se ut med fördelningen av resurser i industriföretag 

(Nagji & Tuff, 2012). En produkt ska fungera i ett större sammanhängande system där många 

aktörer är involverade på olika sätt. Detta förutsätter samarbete för att produkten ska fungera 

väl. Att samarbeta medför också en kostnadsbesparing eftersom utvecklingen görs gemensamt 

samt att ett företag inte behöver ta hela risken själva.  

6.2.1 Innovation kräver många kompetenser 

Innan en uppfinning har nått marknaden och kan anses vara en innovation krävs som bekant 

många kompetenser och steg vilket illustreras i Figur 12. För att enklare och snabbare kunna 

lansera en innovation kan det därför vara fördelaktigt att samarbeta med aktörer som redan 

känner till marknaden (om den 

ligger utanför den befintliga) och 

tekniken för att tillsammans sätta 

ihop delarna enligt Figur 12 till 

höger (Kessler, Bierly, & 

Gopalakrishnan, 2000) (Lavie & 

Miller, 2008). 

 

Om innovationsförmågan bygger på 

att sätta samman olika kompetenser 

krävs tillgång till många olika 

kompetenser.  Tsai (2001) talar 

också mycket riktigt om 

nätverksbyggande som en viktig 

faktor för företagets 

innovationsförmåga. Ett exempel är 

Örnsköldsvik där ett starkt nätverk 

har kunnat byggas upp av resterna 

av den forna MoDo-koncernen. 

Detta har bland annat möjliggjort 

Domsjö fabrikers lyckosamma 

omställning till ett bioraffinaderi 

(Novotny & Nuur, 2013).  

6.2.2 Radikal produktinnovation 

Respondenterna ansåg att samarbeten mellan den egna organisation och externa 

organisationer är ytterst relevanta för att företagen ska kunna vara i utvecklingens framkant 

och ta sig in på nya marknader (Kessler, Bierly, & Gopalakrishnan, 2000) (Lavie & Miller, 

2008).  Att bygga upp stora och starka nätverk är en viktig del för att bli mer radikalt 

innovativ (Tsai, 2001) (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2001). Flera företag har också arbetat i 

samarbete över branschgränser och med små entreprenöriellt drivna bolag (O'Connor & 

Ayers, 2005). Respondenterna betraktade en större mångfald av involverade parter i ett 

samarbete som ett sätt att få en bättre marknadsförståelse samt mer radikala 

Figur 12 En produktinnovation kräver många 

kompetenser för att förverkligas. 
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produktinnovationer (van Beers & Zand, 2014) (Nieto & Santamaría, 2007). Med sina stora 

och dyra pappersmaskiner upplever företagen sig sitta låsta med sina maskiner för stora 

volymer. Maskinerna måste utnyttjas på ett bra sätt för att ge en bra återbetalning på 

investeringarna. 

 

I Tabell 1 i den teoretiska referensramen delas radikala innovationer in efter förändring 

avseende teknik och marknad/kunder (Dewar & Dutton, 1986) (Herzog & Leker, 2010).  

Pappers- och massaindustrin har länge präglats av ett stort fokus på processinnovationer, det 

har handlat om omfattande effektivisering, miljövänligare produktion och mycket annat.  Det 

är viktigt att poängtera att detta har handlat om radikala innovationer genom att det skett stora 

teknikskiften under hela pappers- och massaindustrins historia, vi har valt att kalla detta för 

radikala processinnovationer. Under senaste decenniet har dock fokus alltmer förskjutits på 

att hitta nya marknader vilket vi har valt att kalla radikala produktinnovationer då kunderna 

upplever förändringarna radikala snarare än industrin. 

 

Nya radikala produktinnovationer kräver utvecklingsorienterade ledare. Ledare som tänker 

långsiktigt, utforskar nya områden och inte bara är koncentrerade på nuvarande marknader, 

teknik, samarbetspartner och liknande (Lavie, Stettner, & Tushman, 2010) (Harryson, 

Dudkowski, & Stern, 2008). Kortsiktiga mål leder oftast mer till produktförbättringar där 

arbetet sker mer exploitativt (utnyttjande av känd kunskap), vilket de flesta företagen arbetar 

mer med än explorativt, (”att söka sig utanför arket”), processer för att utnyttja de båda 

typerna av extern kunskap etableras (Rice, O'Connor, Peters, & Morone, 1998). Allt detta 

spelar ingen roll om det inte genererar vinst för företaget, och därmed prioriteras samarbeten 

som genererar vinst på kort sikt högre upp än de på lång sikt.  

 

Inom pappers- och massaindustrin är produktcyklar oftast oerhört långa, till skillnad från till 

exempel IT-industrin. Under en produkts utvecklingslivscykel byter företagen ofta VD, vilket 

medför svårigheter för företagen att arbeta med långsiktiga mål. Eftersom de radikala 

innovationerna oftast är riktade mot marknader som inte är definierade ännu, långsiktigare 

mål, får det till följd att de läggs ner innan de nått någon marknad.  

 

De flesta ansåg att det är viktigt att det finns en kundbas för de produkter som blir resultatet 

av ett samarbete (Herzog & Leker, 2010). Oberoende av prognoser som utförts under 

samarbetet löper företagen alltid en risk att efterfråga saknas när produkten lanseras (Keizer & 

Halman, 2007). Samtidigt måste detta vägas gentemot vad Christensen (2011) säger om 

disruptiva innovationer där en idag liten kundgrupp kan bli oerhört lönsam för framtiden.  

6.3 Samarbete i förändring 

Generellt ansåg majoriteten av respondenterna att branschen har gått från en stor öppenhet 

mellan bruken till alltmer stängda dörrar. Samtidigt som öppenheten inom skogsindustrin, 

framförallt mellan konkurrenter, starkt ifrågasatts har öppenheten i samhället i stort blivit 

alltmer självklar i takt med till exempel internets utbyggnad. Detta gäller till exempel hur 

företag arbetar med innovation. Olika sätt att ta in externa idéer utan att samarbeta, är att 

utnyttja externa resurser i högre utsträckning, genom till exempel öppen innovation har blivit 

alltmer vanligt förekommande (Chesbrough, 2004). Genom att ta hänsyn till respondenternas 

erfarenheter av hur samarbetsformer och klimat har förändrats de senaste 25 åren har Figur 13 

skapats för att i någon mån försöka illustrera hur karaktären på samarbeten (med olika 

partners) har förändrats. Diagrammet grundar sig dels på enkätsvar samt till största delen på 

vad som framkom som respondenternas erfarenheter av förändringar vid intervjuerna.  

Observera att diagrammet är en subjektiv tolkning av den förändring som kunnat skönjas med 
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hjälp av respondenternas svar. Samarbete med kunder och andra branscher är de kategorier 

som har ökat mest de senaste decennierna samtidigt som samarbete med konkurrenter har 

minskat avsevärt. När det gäller leverantörssamarbeten upplevs ingen minskning, dock en 

förändring i hur samarbetena ser ut. Leverantörer har fått ta över mer ansvar för forskning och 

utveckling i takt med att företagen minskat sina egna forskningsgrupper. Tidigare hade 

leverantörerna mer en stödjande roll till brukens egna kunskaper. 

 

Figur 13 En egen tolkning av hur samarbetsformerna har förändrats över en 25-årsperiod. 

 

Ett samarbete kan vara ett sätt att korta ned tiden från idé till slutprodukt. Med hjälp av ett 

samarbete kan rätt kompetens anskaffas för att skapa nya produkter, förstå den nya 

marknaden samt accelerera produktutvecklingen och kommersialisera produkten. Det är också 

viktigt att det finns en väl fungerande process för samarbete för att den stora organisationen 

ska kunna ta till sig den externa kunskapen (O'Connor & Ayers, 2005). Detta sätter krav på 

företagen att innan samarbete med externa parter initieras konkretiserar målen med 

samarbetet. I samband med detta bör det även utredas vem som bidrar med vad och vad 

respektive part vinner på samarbetet. Det bör vara en ”win-win-situation”. Genom att lägga 

till avstämningspunkter under samarbetstiden underlättas möjligheten att stänga projektet i det 

fall då det visar sig vara misslyckat. Detta är särskilt viktigt när samarbeten sker med andra 

branscher som har olika traditioner och därmed är det mycket viktigt att vara tydlig från 

början. 

6.3.1 Bristande kommunikation med slutkund 

Ett stort problem för papper- och massaindustrin har varit det långa avståndet till slutkund. 

Detta kan enkelt leda till missförstånd mellan företag och kunden. Bolagen har arbetat mer 

med ett ”technology push” istället för ”market pull”. Ett exempel från 1990-talet på hur man 

försökte förbättra kommunikationen längs värdekedjan är när Nässjö tryckeri anskaffande ett 

eget laboratorium för att kunna testa papperets olika egenskaper vilket gav tryckarna bättre 
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förståelse för underleverantörerna av papper och samarbetet underlättades (Forsström, 1994). 

Ytterligare exempel på företag som försökt arbeta närmre kund är BIM Kemi. Företaget 

skaffade en egen pappersmaskin för att utveckla sina produkter för att bättre kunna uppfylla 

sina kunders önskemål (Asp, Nytt pappersbruk - i Stenkullen, 1997). Frekvensen i 

kundsamarbete ser dock ut att ha ökat något under de senaste 25 åren vilket illustreras i Figur 

13. 

 

I Christensens fem principer angående det dilemma företag står inför avseende disruptiv 

innovation (2011) behandlar princip 1 företags beroende av kunder och investerare för att få 

resurser. Den här principen kan tillämpas på två sätt gentemot skogsindustrin. Till att börja 

med är det viktigt att industrin har goda samarbeten och relationer till kunderna och här ryms 

även potentiella kunder genom att leta efter nya marknadsnischer. Men det kan även handla 

om att företagen med sina idag starka kassor hjälpa till att finansiera uppbyggnaden av nya 

företag genom att vara finansiär till entreprenörsdrivna småföretag. 

6.3.2 Från handslag till skriftligt avtal 

För 25 år sedan kunde det räcka med ett handslag två chefer emellan och företagen började 

samarbeta. I detta avseende har stora förändringar skett.  Tabell 4 visar ett försök att koppla 

samman förändringar i världen eller industrin med vilka följder det fått för pappers- och 

massaindustrin. 

 

 

Viktiga förändringar Följd 

Nya samarbetspartners Tydliga avtal 

Kartellrisken Försiktig relation till konkurrenter 

En immateriell värld Ökade patentsökningar 

 

Respondenterna tog upp vikten av att skriva tydliga avtal innan ett samarbete initieras. 

Betydelsen av avtal har ökat under senare år och risken finns att avtalen hämmar 

innovationskraften om det blir för detaljerat eller oklart vad man får berätta eller inte. Ett avtal 

tvingar dock de involverade parterna att definiera och begränsa problemet, vilket underlättar 

problemlösningen. Att samarbete medför risker är en anledning till att företag aldrig hastigt 

kastar sig in i ett samarbete utan att ha vägt fördelarna mot nackdelarna. En viktig förändring 

som illustreras i Figur 13 ovan är att samarbeten mellan konkurrenter har minskat avsevärt. 

Branschen har alltmer vänt sig gentemot andra branscher och därmed nya samarbetspartners. 

Ökade antal kontakter med företag med annan kultur och bakgrund är sannolikt en viktig 

anledning till att skogsindustrin upplever att behovet av tydliga avtal ökat. 

 

EU:s konkurrenslagstiftning är troligen en orsak till det minskade samarbetet konkurrenter 

emellan även om den bara avser marknadsuppgörelser och inte tekniskt utbyte. Av rädsla för 

att bli anklagad för kartell tycks många ta det säkra före det osäkra.  

 

Kunskap (inte bara teknisk ingenjörskonst) och patent värderas högre idag (van Beers & 

Zand, 2014). Det är viktigare vem som äger patentet och allt ska skyddas. Figur 10 illustrerar 

till exempel hur StoraEnso har ökat sina patentansökningar. Grunden till detta kan bero på den 

ökade konkurrensen, som en följd av den minskande marknaden som illustreras i Figur 2. Vi 

har idag gått från en materiell till en immateriell värld där företagets immateriella kunskap 

fått ett allt större värde. Pappers- och massaindustrin kan också blivit mer färgad av andra 

Tabell 4 Viktiga förändringsfaktorer som påverkat hur skogsindustrin arbetar gentemot andra parter. 
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företagskulturer, som haft mer tradition av immaterialrättsliga skydd, som ett led av utökade 

samarbeten med dem. 

 

Sammantaget tycks alla tre ovanstående 

förändringar, se Tabell 4 ovan, medverkat till att 

det blivit viktigare att skriva avtal innan ett 

samarbete ingås. Det har blivit viktigare att veta 

vad respektive part bidrar med och vem äger vad 

vid starten av ett samarbete.  

 

Genom att avtala kan de samarbetande parterna 

våga vara öppna gentemot varandra, men den 

absolut viktigaste faktorn och själva grunden till 

att lyckas med ett samarbete påtalar i stort sett alla 

respondenter vara att parterna har förtroende för 

varandra (Blomqvist, Hurmelinna, & Seppänen, 

2005). Viktiga faktorer för att lyckas med ett 

samarbete har sammanställts i Figur 14, baserat på 

intervjupersonernas erfarenhet som ligger i linje 

med litteraturen (Cumming & Macintosh, 2000) 

(Dunlap-Hinkler, Kotabe, & Mudambi, 2010). 

6.4 Tänk utanför arket 

Papper- och massaindustrin är en av Sveriges äldsta och viktigaste industrier men en oro för 

framtiden har allt mer gjort sig gällande. Sverige består till stor del av skog och denna 

högkvalitativa råvara bör utnyttjas på bästa sätt även i framtiden varmed det är mycket 

angeläget att hitta nya värdeskapande produkter som är baserade på trä som råvara. De 

områden som det finns förbättringspotential inom, de som också är fetmarkerade i detta 

avsnitt, har sammanställts i Tabell 5.  

 

Tabell 5 Sammanfattning av förbättringsområden. 

Förbättringsområde  Handlingsplan 

Innovationsfrågorna måste 

upp på högsta ledningsnivå 
 Ökat behov av långsiktigt tänkande 

 En ökad uthållighet i radikala innovationsprojekt 

 Bättre struktur för samarbete med entreprenörer 

 Att arbeta mer ambidextert, tillåt olika arbetssätt inom 

organisationen 

Fundera över vad industrins 

kompetens kan användas till 
 Hitta egna nischer 

 Mer på hugget gentemot förändringar 

 Ta revansch på oljan med denna miljövänliga råvara 

 Tänk utanför arket! 

 

Många företag har tagit fram strategier för framtiden, men flera respondenter upplever att 

dessa tenderar att bli lite mycket skrivbordsprodukt. För framtiden måste 

innovationsfrågorna upp på högsta ledningsnivå som en av de viktigaste frågorna. (Dyer, 

Kale, & Singh, 2001) (Björkdahl & Börjesson, 2011).  

 

Figur 14 Viktiga faktorer för att lyckas 

med ett samarbete. 
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Svensk pappers- och massaindustri är idag uppbyggd för att producera stora volymer 

tryckpapper eller förpackningspapper och hela organisationen är således anpassad för det. Det 

är viktigt att detta hela tiden finns i åtanke och i synnerhet vid samarbete med små 

entreprenöriella bolag. De små entreprenöriellt drivna bolagen kan ofta komma upp med nya 

radikala produktinnovationer, medan storföretagen ofta står för processinnovationer (Wagner 

& Hansen, 2005). Bolagen behöver varandra, den ena ger nya idéer och den andre hjälper till 

att bygga strukturer för en storskalig produktion samt kan bidra med kunnande och kapital. 

Det krävs en ökad uthållighet hos de större bolagen och ett problem är att även om det lilla 

bolagets marknad kan vara mycket lönsam så lever det inte upp till det stora bolagets 

tillväxtbehov (Christensen, The Innovator's Dilemma, 2011). 

 

De entreprenörer som intervjuats önskar bättre struktur för samarbete mellan entreprenörer, 

pappers- och massaindustrin. Hur ska en liten företagare lyckas nå rätt person på det stora 

bolaget? Tempot är ofta annorlunda jämfört med vad entreprenören är van vid. Flera exempel 

finns där entreprenörsdrivna bolag har köpts upp av stora bolag men detta riskerar själen i de 

unga bolagen och slukar ofta eventuella vinster med den struktur som storbolagen är 

uppbyggd enligt och läggs ofta ner trots att de nog många gånger har haft potential att lyckas.  

 

Den entreprenöriella andan alstrar såväl nya produkter som en kraft för att ta sig in på nya 

marknader (Lisboa, Skarmeas, & Lages, 2011). Det kan som Castiaux (2007) säger också vara 

ett sätt att skapa en mer ambidexter förmåga genom att en mindre aktör sannolikt jobbar mer 

explorativt jämfört med det stora bolaget. Att bygga upp organisationer där nya idéer kan få 

frodas i mer självständiga enheter inom bolaget utan att betungas av en alltför omfattande 

byråkrati och organisation och att låta dem ta sin tid. Det är att arbeta med ambidextera 

organisationer (Tushman & O'Reilly III, 1996).  

 

Skogsindustrin generellt präglas av långsamma cykler och detta gäller även pappers- och 

massaindustrin som investerar långsiktigt i stora, dyra maskiner som producerar under lång 

tid. Flera respondenter upplever att arbetsmarknaden har blivit alltmer rörlig och chefer sitter 

inte kvar ”tillräckligt” lång tid. Forskningsprojekt kan ta 15-20 år innan de kan bli till en 

produkt på marknaden, ibland ännu längre tid. Detta visar således också på ett ökat behov av 

långsiktigt tänkande. 

 

I takt med att pappersmarknaden har sjunkit står företagen med stora maskiner som är byggda 

för stora kvantiteter. Bruken frågar sig då vad som kan tillverkas i stora kvantiteter med en 

liknande process medan företagen i stort bör koncentrera sig på vad deras kompetens kan 

användas till för att skapa nya radikala produkter. Det är intressant att notera att svensk 

pappersindustri innan andra världskriget, på grund av de höga tullarna som Sverige hade 

gentemot omvärlden, bestod av ett stort antal små specialiserade bruk. Bruken hade hittat 

nischprodukter som var möjligt att sälja över tullgränserna, problemet var bara att man inte 

lärde sig något nytt. I takt med att tullmurarna luckrades upp växte marknaden och även 

maskinernas storlek och de små bruken dog då ut (Steenberg, 2009, ss. 48-49). Hur ska 

företagen göra för att vara först med nya produkter och hitta sina egna nischer? Bara för att 

vissa bruk har lyckas tack vare att till exempel ställa om till bioraffinaderi (Novotny & Nuur, 

2013) eller textilmassa betyder inte det att det är vägen för andra företag. 
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Andra aktörer upplever att framtiden finns inom förpackningar 

vilket det säkert gör för många företag men det borde vara möjligt 

att ge sig in i fler branscher. Pappersindustrin måste vara mer på 

hugget för att ta sig in på nya marknader. Att pappersindustrin till 

exempel missade chansen att sätta standarden för CD-fodral till 

skillnad från plasten medan den gamla standarden, 

grammofonskivor, förpackades i kartong måste anses som ett 

misslyckande. Det är som Hildingsson (2008) skriver i Svensk 

papperstidning att det är dags för skogen att ta revansch på oljan. 

Kanske bör branschen mer associera sig som skogsindustri istället 

för pappers- och massaindustri? Det är en miljövänlig råvara och 

medvetenheten om människans miljöpåverkan utbreds alltmer. Här 

finns en potential för skogsindustrin att sälja sina produkter! Sedan 

kanske uppgiften att ta fram produkter till slutkund ligger hos nya 

unga företag som kommer in med helt nya synsätt i en 

forskningstung och kemipräglad bransch alternativt att företagen 

öppnar upp för nyanställningar av folk med andra kompetenser för 

att få in lite nytt blod i branschen. Tänk utanför arket! 
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7 Slutsats 

Nedan presenteras slutsatser som kunnat dras efter studiens genomförande. Slutsatserna är 

skrivna utifrån den teori och information som bearbetats i rapporten. Slutsatserna som dras 

ska besvara studiens frågeställning och uppfylla det syfte som presenterades i början av 

rapporten. 

7.1 Faktorer för att lyckas med radikala produktinnovationer 

Avseende faktorer för att lyckas med radikal produktinnovation är studiens 

respondenter ense med vad som anses viktigt i litteraturen. Punkterna är fundamentala 

och kan inte anses vara någon ny information men sammanställningen har varit av 

värde för studien genom att koppla viktiga faktorer till produktinnovation som ofta 

kan underlättas genom samarbete. 

 

 Att det finns tydliga målsättningar och visioner för projekten. 

 

 Att företagets och projektens ledare är utvecklingsorienterade, personen ska våga 

fatta beslut som innebär risker och våga gå utanför gällande teknik och marknader.  

 

 Det är viktigt med frihet för medlemmarna i de olika projekten. 

 

 Det krävs långsiktighet och uthållighet. 

 

 Företaget bör i nätverksbyggande röra sig i vida kretsar för att kunna ta in en 

mängd olika kompetenser och kunskaper och utnyttja dem. 

 

7.2 Branschens förändring 

De viktigaste slutsatserna i studien berör hur branschen har omvandlats och är: 

 

 Pappers- och massaindustrin har under lång tid präglats av ett innovativt fokus. 

 

 Det senaste decenniet har branscher alltmer försökt finna radikala 

produktinnovationer. Förändringen illustreras i Figur 15 som visar att fokus har 

förflyttats från radikala processinnovationer till radikala produktinnovationer.  
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Figur 16 Nya samarbetspartner kan vara en anledning till det ökade behovet av detaljerade avtal. 

 

 

 Sökandet efter radikala produktinnovationer har krävt nya samarbetspartners som 

känner till andra tekniker och marknader. 

 

 De nya samarbetspartnerna har andra företagskulturer. Detta har lett till: 

- Krav på tydliga målsättningar 

- Mer fokus på patent och andra immateriella rättigheter 

 

 Sammantaget har detta krävt att samarbeten tydligt regleras i avtal. Förändringen 

illustreras i Figur 16.  

 

 

Figur 15 Skogsindustrins förändring i val av samarbetspartner. 
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I 

Bilaga 1- Respondenter  

I tabellen nedan presenteras en sammanställning över de personers som har intervjuats i studien och vilka företag respektive branscher de arbetar 

och har arbetat inom. 

 

Respondent Billerud 

Korsnäs 

Holmen 

/MoDo 

Rottneros 

AB 

SCA Stora 

Enso 

SödraCell Kemi- 

industrin 

Entreprenör Akademi Innventia Konverterings- 

industrier 

R1     X   X    

R2         X   

R3       X   X  

R4 X X        X  

R5     X       

R6  X  X        

R7  X   X     X  

R8  X          

R9    X   X   X  

R10    X X   X    

R11 X X          

R12     X       

R13    X   X  X   

R14    X        

R15    X   X     



II 

R16 X   X     X X  

R17      X      

R18      X      

R19      X    X  

R20    X      X  

R21     X       

R22  X       X X  

R23  X          

R24       X     

R25    X        

R26  X          

R27 X           

R28  X X X   X     

R29 X           

R30    X        

R31    X      X X 

R32  X     X     

R33          X  

Summa 5 10 1 12 6 3 7 2 4 10 1 

 



III 

Bilaga 2 - Pappers- och massaföretag i Sverige 2014 

Nedan följer ett urval av den information och de artiklar som hittades när svensk pappers- och 

massaindustri gicks igenom övergripande. 

Företag Information Artiklar 

ABB – Figeholms 

bruk 

Grundat 1931, köpt av ASEA 1973 

Kabelpapper 

 

Arctic Paper Har sin grund i gamla Tre 

brukskoncernen, är storägare i Rottneros 

AB.  

Svensk papperstidning nr 

7/2003, s. 24-26 ”Liten nog 

för att vara snabb”,  

 

Svensk papperstidning nr. 

3/2007, s. 16-18 ”Bruksandan 

och varumärket i fokus: Nytt 

Grycksbo efter frigörelsen”. 

BillerudKorsnäs  Svensk papperstidning nr. 

11/2000, s. 5 och 10 

”Billeruds återkomst”, 

”StoraEnso och AssiDomän 

bildar nytt Billerud” 

 

Svensk papperstidning nr. 

5/2002, s. 70-73 ”Kunden i 

fokus när nyheter lanseras” 

 

Svensk papperstidning nr. 

8/2006, s. 26-30 ”Sanningens 

minut för Kinneviks 

guldägg” 

 

Svensk papperstidning nr. 

8/2006, s. 34 ”Billerud 

breddar säckpapperet” 

 

 

Cascade Djupafors Nedläggningsbesked februari 2014, 

kartongtillverkare 

 

Crane, Tumba Sedelpapper, såldes 2002 av Sveriges 

Riksbank till Crane&Co  

Svensk papperstidning nr. 

2/2002, s.26 ”Crane&Co tar 

över Tumba” 

Domsjö fabriker Ägs av indisk företagsgrupp, producerar 

textilmassa och kemikalier idag. 

 

Fiskeby board Ägs sedan 2007 av familjen Coors, 

kartong, ligger utanför Norrköping 

 

Holmen AB Grundat 1609, uppköpt av MoDo AB 

1988 

 

New Business Development sedan 2013 

 



IV 

Inlands 

kartongbruk 

Nedlagt 2012, kartong till gipsskivor  

Lessebo AB Var sammanslaget med Klippan 1925-

2006, ägdes sedan av Vida men konkurs 

igen och nystart 2013 med nya ägare. 

 

Metsä Tillverkar produkter såsom Lambi, 

Serla, Katrin. Tre svenska bruk 

Katrinefors, Pauliström, Nyboholm 

 

Mondi Dynäs Grundat 1896 

Producerar kraftpapper 

2000 köps upp av Mondi 

 

Munksjö paper Producerar specialpapper i Billingsfors 

och Jönköping, grundat 1862, 

förpackningsdelen såldes till Smurfit 

Kappa. 

 

Nordic paper Wermlands paper bildades 2003 av 

Åmotsfors bruk och Bäckhammars bruk, 

dessa såldes 2008 till norska Nordic 

paper som även har ett bruk i Säffle. 

Producerar till exempel bakplåtspapper 

och muffinsformar. 

 

Rexcell AB Ägs av Duni AB, tissuepapper  

Rottneros AB Två massabruk i Sverige, Rottneros 

(mekanisk) och Vallvik (kemisk).  

Svensk papperstidning nr. 

3/2000, s. 10-11 ”Starkare 

marknadsbetoning behövs” 

 

Svensk papperstidning nr. 

3/2002, s. 25-26 ”Rottneros 

nischar sig genom svackan” 

 

Svensk papperstidning nr. 

8/2006, s. 38 ”Rottneros först 

med ny teknik: Nya tråg för 

frysta livsmedel” 

SCA  Svensk papperstidning nr. 

12/2000, s.20-21 ”Lilla Edet 

– Away from Home Ny 

pappersmaskin och nya 

produkter” 

 

Svenska Dagbladet 14 

februari 2014, ”SCA bör såga 

av skogsgrenen” 

 

Papper&Massa nr 6/2001, 

s.38-41 ”Korsbefruktning”  

(SCA i Sundsvall och 

samarbete med 

Mitthögskolan) 
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Svensk papperstidning 

november/2004, s. 40 ”Titta, 

lådan snackar – nu kan 

förpackningar börja prata på 

allvar” 

 

Smurfit Kappa Köpte Munksjös gamla förpackningsdel. 

Har ett pappersbruk uppe i Piteå. 

 

Stora Enso Sammanslagning 1998 mellan svenska 

Stora och finska Enso. 

Svensk papperstidning nr 

7/1999, s. 42-43 ”Stor dag för 

skogsindustrin i Karlstad” 

 

Svensk papperstidning nr 

1/2000, s. 14 ”Förpackningen 

i fokus” 

 

Svensk papperstidning nr 

9/2003, s. 33”CD-skivor, spel 

och DVD förpackas i 

kartongfodral” 

 

Svensk papperstidning 

augusti/2004, s. 34-37 

”Innovation blir verklighet 

igen – på Nymölla bruk” 

Svanskogs bruk Producerar kartong för ölunderlägg.  

Swedish tissue Italienskägd (moderbolag: Sotidel) 

tissueproducent i Kisa, 90 % av 

produktionen går på export. 

 

Swedpaper Vi sammanslagningen av Billerud och 

Korsnäs avyttrades en pappersmaskin 

vid Korsnäs bruk till det nystartade 

Swedpaper AB av konkurrensskäl 

 

Svenska 

pappersbruket AB 

– Klippan 

Sveriges äldsta bruk som grundades 

1573. Konkurs sommaren 2006, men 

återstart igen i december 2006, 

tissuepapper 

 

Södra Cell Södra skogsägarnas massabruk, nya 

produkter som till exempel DuraPulp i 

Värö och textilmassa i Mörrum. 

Svensk papperstidning nr. 

9/1997, s. 29-30 ”Massor 

med idéer i Södra” 

 

Svensk papperstidning nr. 

7/2000, s. 23 ”Konst och 

magi i Mönsterås” 

 

Svensk papperstidning 

mars/2004, s. 42 ”Södra Cell 

satsar på forskning – genom 
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flytt och expansion” 

 

Svensk papperstidning nr 

3/2007, s. 38 ”Södra Cell 

prisad för månadens bästa 

direktreklam” 

 

Svensk papperstidning nr 

1/2007, s. 26-27 ”Södra har 

Europas största 

forskningscentrum inom 

massa” 

Waggeryd Cell 

AB 

Privatägt massabruk, tidigare ett av 

Munksjös bruk som lades ned 1983, 

nystartades 1986. 

Svensk papperstidning nr. 

8/2003, s. 14-21 ”Han gjorde 

det omöjliga” 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Följande intervjuguide användes vid studiens intervjuer. Den sändes ut på förhand vilket 

möjliggjorde att respondenterna kunde tänka igenom frågorna på förhand. 
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Bilaga 4 - Enkät 

Den enkät som skickades ut under studien av hur svensk pappers- och massaindustri arbetar 

med innovation visas i denna bilaga. 
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