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Sammandrag: 

Företagens behov av förändring och förnyelse har aktualiserats i och med de 
utmaningar som uppstår i dagens ekonomiska situation. Det krävs klara strategier för 
att anpassa den egna verksamheten till de snabba och radikala förändringar som sker i 
verksamhetsmiljön. Stora Enso reagerade på den förändring som höll på att ske såväl i 
branschstrukturen som i världen. Företaget inledde våren 2010 en förändringsprocess 
som fick namnet Rethink. Som en följd av förändringen skapade företaget en ny 
identitet. Teoretikerna anser att en förändringsprocess kräver att företaget förstår 
behovet av en förändring, förändringens omfattning, tidpunkten för förändringen, 
vem som leder förändringen och hur man skall länka ihop företagets olika aktiviteter. 
En öppen och effektiv kommunikation kan sägas utgöra verktyget för en lyckad 
implementering. Företagsidentitet innefattar dels människornas beteende och sättet 
på hur företaget kommunicerar med sina intressenter. Dels inkluderar identiteten 
även den visuella karaktären, bestående av till exempel företagets logo och hemsida. 

Syftet med denna avhandling är att analysera den process som ledde fram till en 
strategisk förändring i ett företags identitet. Undersökningen har fyra övergripande 
forskningsfrågor. Vad framkallade behovet av en förändring i företagets identitet? Hur 
har företaget gått tillväga för att skapa den nya företagsidentiteten? Vilka element eller 
områden i företaget har påverkats av förändringen? Vilka utmaningar har uppstått 
under förändringsprocessen?  

Undersökningen i denna avhandling har genomförts dels genom insamling av diverse 
sekundärdata från till exempel årsberättelser, bokslut och tidningsartiklar, samt 
genom insamling av primärdata med hjälp av intervjuer. Intervjuerna utfördes med 
personer som var väl insatta i Stora Ensos förändringsprocess. 

Undersökningens resultat visar att dagens profilering av Stora Enso betonar förnybara 
material och förpackningar. Strategin bygger framför allt på tillväxtmarknader i 
affärsområdena Renewable Packaging och Biomaterials. Stora Enso skapade ett nytt 
syfte för sin verksamhet och förnyade även sina värderingar. Syftet, värderingarna och 
Rethink ideologin aktualiseras i Stora Ensos vardagliga verksamhet. 
Förändringsprocessen medförde även en visuell förnyelse, som i dag fungerar som 
Stora Ensos ansikte utåt. 

Nyckelord: förändring, strategi, företagsidentitet, Rethink, syfte, 

värderingar, kommunikation 
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1 INLEDNING 

Sedan recessionen och finanskrisen 2008 har många företag tvingats göra 

omstruktureringar i sin verksamhet. Företag har varit tvungna att göra upp nya 

strategier för att förbli lönsamma även i framtiden. Likaså har till exempel den 

teknologiska utvecklingen medfört att traditionella branscher, såsom skogsbranschen, 

under senaste åren har tampats med utmaningar i fråga om en minskad efterfrågan på 

papper. Exempelvis har efterfrågan på papper i Europa sjunkit strukturellt fem procent 

per år sedan början av 2007 (Pöysä 2012:21). Företag måste sålunda hitta nya 

affärsområden och marknader för att fortsätta skapa värde för sina intressenter 

samtidigt som man i allt större grad måste beakta etiska frågor samt den omgivning 

man verkar i.  

Det har länge varit känt att förmågan till förändring är en viktig faktor för framgång 

och överlevnad hos organisationer, och detta har resulterat i förbättringar i sätt att 

hantera en förändring. När man talar om förändringar i en organisation tänker man på 

den nivå av skillnad som medför en betydande och påtaglig inverkan på människors 

sätt att tänka om den egna organisationen. En central förändring i ett företags 

verksamhet kan innefatta förändringar i bland annat strukturen, teknologin, kulturen, 

ledarskapet, målsättning eller personalen i en organisation. En förändring kan således 

innefatta allt från introduktion av nya arbetsredskap eller maskiner, byte av 

verkställande direktör eller bildande av en helt ny ledningsgrupp, till att helt tänka om 

gällande sättet hur man gör affärer. Förändringens omfattning och storlek är inte 

avgörande, utan däremot är det viktigt i vilken utsträckning dess effekter upplevs i 

organisationen. (Mills, Dye & Mills 2009:4,9) 

Faktorer som företagsidentitet, företagskommunikation, och rykteshantering har blivit 

allt viktigare i såväl teorin som praktiken (Melewar 2008: xiii). Av olika anledningar, 

både akademiska och affärsmässiga, har intresset för företagsidentitet ökat under de 

senaste åren. Organisationer har insett att en stark identitet kan hjälpa företaget att 

anpassa sig till marknaden, attrahera investeringar, motivera sina anställda, och 

fungera som ett verktyg i differentieringen av sina produkter och tjänster. Många 

företag försöker således stäva efter att utveckla en tydlig och igenkännbar identitet. 

(Melewar & Karaosmanoglu 2006:846) Företagets ledning har en viktig roll i 

utvecklingen och underhållet av företagsidentiteten, vilket speciellt aktualiseras i de 

processer man utför internt inom företaget (Simões, Dibb & Fisk 2005:153). Melewar 
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(2008:3) anser likaså, att företagets ledning och anställda har en central roll i 

skapandet av den nya identiteten, samt i hur man kommunicerar budskapet vidare.   

Denna pro gradu avhandling kommer att undersöka en förändringsprocess som har 

resulterat i en ny företagsidentitet. Företaget som undersöks är 

skogsindustrikoncernen Stora Enso Oyj. Stora Enso grundades 1998 när det svenska 

företaget Stora och det finska företaget Enso gick samman (Stora Enso History 2011). 

Företaget definierar sig själv som en global nytänkare inom biomaterial, papper, 

förpackningar och träprodukter. Verksamhetens kärna är att kunna erbjuda kunderna 

innovativa lösningar som är baserade på förnybara material. År 2012 uppgick 

företagets omsättning till 10,8 miljoner euro och man har cirka 28 000 anställda 

runtom i världen. Stora Ensos huvudkontor finns i Helsingfors och bolagets aktier är 

noterade på börsen i Helsingfors och Stockholm. År 2012 förnyade företaget strukturen 

för sina affärsområden och består således i dag av fyra områden: Biomaterials, Printing 

and Reading, Renewable Packaging och Building and Living. (Stora Enso Rethink 

Tiedot & Luvut 2012:2-7) 

1.1. Problemområde 

Den snabba utvecklingen i dagens samhälle har medfört att företagen ständigt måste se 

över den egna strategin och anpassa verksamheten för att motsvara omgivningens och 

kundernas behov. Det krävs noggrann strategisk planering och framförallt måste 

företagen våga ifrågasätta gamla processer för att en förändring överhuvudtaget ska 

kunna ske. Strategiprocesser och strategiskt tänkande är därmed aktuella områden i 

dagens företag. I en undersökning gjord av EVA (Elinkeinoelämän Valtuuskunta) anser 

78 procent av finländarna att företagsledarna är skyldiga till Finlands minskade 

konkurrenskraft. Mer specifikt uttryckt, den minskade konkurrenskraften är en följd av 

de strategiska felbeslut som företagsledare tagit. (Rantanen 2013:14) I en intervju i 

tidningen Boardview diskuterar Anne Brunila och Risto Siilasmaa om strategiarbete 

och förändring. Brunila konstaterar bland annat att det krävs mod att se förändringar 

och att inte stanna kvar i det gamla. Brunila menar att i många företag tänker man 

alltför ofta att förändringen endast är temporär och man hoppas att morgondagen ser 

annorlunda ut. (Saariaho 2013:6) 

Konsekvenserna av ökad konkurrens på marknader syns tydligt i dagens affärsvärld. 

Normann (2001:61) påstår att på marknader existerar ett tomrum som alltid blir fyllt 

av någon annan om man inte själv tar vara på chansen. Stora Ensos styrelseordförande 
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Gunnar Brock har även tagit fasta på denna teori genom att konstatera att ”Om en kund 

inte får det hon eller han vill ha av oss går det alltid bra att få det hos någon annan.” 

Brock menar också att ”Inom Stora Enso måst vi tänka i nya banor när det gäller vårt 

sätt att arbeta med kunderna. Vi måste ompröva vårt sätt att skapa värde för dem.” 

(Brock 2010:8) 

Stora Enso inledde sin förändringsprocess, som går med namnet Rethink, våren 2010. 

Processen kommunicerades internt i november 2010 och i april 2011 lanserades den 

nya företagsidentiteten utanför företaget. Stora Ensos verkställande direktör, Jouko 

Karvinen, hävdar att ”Rethink grundar sig på förändringar som har skett och sker 

inom Stora Enso och dess verksamheter.” I sin korthet handlar förändringsprocessen 

om att börja tänka i nya banor för att kunna bemöta och tillfredsställa konsumenters, 

aktieägares, medarbetares och samhällets framtida krav och behov. Allt detta skapas 

genom innovativa och hållbara lösningar, som även återspeglas i den nya 

företagsidentiteten. (Stora Enso 2012) 

Burnes (1992:150) anser att förändringar förekommer i flera former och storlekar, men 

de flesta former kan kategoriseras som antingen radikala eller inkrementella. Radikal 

förändring avser en storskalig förändring innefattandes omvandlingsprogram som 

byter ut gamla handlingssätt och idéer mot nya och unika visioner. Sådana former av 

förändring kan enligt författaren anses revolutionerande eller diskontinuerliga. Burmes 

skriver också att en radikal förändring inte betonar endast den berörda förändringens 

omfattning, utan avspeglar även hela organisationens förmåga att bryta loss från det 

förflutna. Ytterligare menar Burnes att speciellt i situationer där man strävar efter att 

framkalla förändrat beteende hos organisationsmedlemmarna, krävs det ett samordnat 

program av mindre och mer specifika projekt utspridda på en längre tidsperiod.  

En storskalig förändring förutsätter i många fall att företaget kan se in i framtiden och 

bygga upp en strategi som förväntas generera resultat även i fortsättningen. Karvinen 

nämner i en artikel om svårigheten i att förutspå hur marknaderna kommer att 

utvecklas i framtiden (Karvinen 2012:5). Utöver framtidens förväntningar förväntas 

företagen även göra vinst på kort sikt. Frågan som kan ställas är, hur ska företag 

genomföra förändringsprocesser som inkluderar långsiktiga målsättningar och 

förändringar och samtidigt arbeta under stor press att generera resultat på kort sikt? 

Företagsidentiteten representerar det ansikte som företaget visar för allmänheten. 

Värdet av företagsidentiteten är förankrad i dess förmåga att differentiera ett företag 
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från andra aktörer. Det är själva processen att skapa företagsidentiteten som genererar 

värde. Processen att marknadsföra och skydda företagsidentiteten aktualiseras som 

funktioner i organisationen som differentierar ett företag från dess konkurrenter. 

Marknadsföringen av företagsidentiteten omfattar företagets ansträngningar att 

kommunicera identiteten för interna och externa målgrupper. Det optimala är att 

företaget kommunicerar på ett tydligt och konsekvent sätt som hjälper allmänheten att 

bilda positiva associationer. (Alessandri & Alessandri 2004:252–253)  

Syftet med bearbetning av företagsidentiteten är att åstadkomma en gynnsam 

företagsbild bland företagets centrala interna och externa intressenter. Målet är att på 

längre sikt få identiteten att resultera i ett fördelaktigt rykte, vilket i sin tur medför 

positiva inställningar hos intressenterna gentemot företaget. (Melewar 2008:11) Att 

förnya företagets identitet är ett långsiktigt arbete som kan ta flera år. Vilka metoder 

använder företag egentligen när de vill förnya sin identitet och vad strävar man efter i 

förändringen? 

1.2. Syfte 

Syftet med denna avhandling är att analysera den process som ledde fram till en 

strategisk förändring i ett företags identitet. Undersökningen har fyra övergripande 

forskningsfrågor. Vad framkallade behovet av en förändring i företagets identitet? Hur 

har företaget gått tillväga för att skapa den nya företagsidentiteten? Vilka element eller 

områden i företaget har påverkats av förändringen? Vilka utmaningar har uppstått 

under förändringsprocessen?  

1.3. Avgränsningar 

Undersökningen kommer att koncentrera sig på Stora Ensos interna processer utifrån 

företagsledningens synvinkel. Till ledningen avgränsas i detta fall de personer som varit 

med och utarbetat förändringsprocessen, det vill säga de personer som involverats i 

processen redan i begynnelseskedet i början på år 2010. Arbetet kommer således inte 

att behandla de externa konsulternas tillvägagångssätt och åsikter, och inte heller hur 

externa intressenter upplevt förändringsprocessen och dess resultat. 

Företag kan ha olika nivåer av strategier. Undersökningen i denna avhandling tangerar 

huvudsakligen Stora Ensos koncernstrategi. Koncernstrategi avser fastställandet av de 

verksamheter inom vilka företaget ska kunna konkurrera och hur man ska fördela 
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resurserna mellan företagets olika affärsområden (Hamermesh 1986:36). 

Sekundärdata som insamlats i undersökningen koncentrerar på verksamheter som 

skett i Stora Enso under åren 2006, 2008, 2010 och 2012. Dessa årtal utgör en 

tillräcklig grund för att kunna göra analyser av vilka förändringar som skett i företaget.  

Avhandlingens teoretiska referensram fokuserar på förändring i företag sett ur ett 

strategiskt perspektiv, men även inslag av organisatorisk förändring kommer i viss mån 

att behandlas. Ledarskap är en väsentlig del av en förändringsprocess och därför 

behandlas väsentliga faktorer för ledarskap med tanke på avhandlingens syfte, som till 

exempel ledningens roll vid förändring och strategisk ledning. Avhandlingen behandlar 

inte personligt ledarskap, gruppdynamik eller olika ledarskapsstilar. 

Figur 1 åskådliggör för avhandlingens avgränsning, det vill säga vad som lämnas 

utanför undersökningen. Såväl teorin som den empiriska undersökningen koncentrerar 

på den nedre delen bestående av företagsidentitet, visuella presentation, 

företagsbeteende, mission, vision och värderingar. Avhandlingen kommer med andra 

ord inte att behandla hur allmänheten upplever företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Skribentens modifierade version av företagsidentitetens uppbyggnad (Alessandri 
2001:178) 
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1.4. Arbetets uppläggning 

Det inledande kapitlet i denna pro gradu avhandling börjar med en presentation av 

ämnet. Kapitlet redogör även för arbetets problemområde, syfte och avgränsningar. 

Andra och tredje kapitlet utgör avhandlingens teoretiska referensram. I kapitel två 

presenteras inledningsvis olika definitioner som hänför sig till ämnet och olika 

perspektiv på strategitänkande. För övrigt tangerar kapitlet mestadel förändring, 

ledningens roll och att förstå strategisk förändring i företag. Kapitel tre behandlar 

avhandlingens andra stora ämnesområde, nämligen företagsidentitet. Bland annat 

redogörs för marknadsföring och skyddande av företagsidentitet, samt presenteras en 

modell som åskådliggör för den visuella förändringen av företagsidentitet. 

I kapitel fyra presenteras undersökningens metoder och ansatser, samt motiveras valet 

av undersökningsobjekt. Kapitel fem utgör avhandlingens viktigaste kapitel. I kapitlet 

presenteras undersökningens resultat som består av både sekundär- och primärdata. 

Kapitlet avslutas med slutsatser och diskussion kring undersökningens reliabilitet och 

validitet. Slutligen, kapitel sex består av en avlutande diskussion och förslag på fortsatt 

forskning presenteras.  
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2 FÖRETAGSIDENTITET SOM STRATEGISKT GRUNDVAL 

Vad, hur och varför är frågor som borde beaktas i samband med en strategiprocess. 

Strategiutvecklingsprocesser innefattar därmed allt från beslut om affärside och 

uppgörande av mål och visioner, för att sedan knytas samman med en enhetlig strategi 

i syfte att uppnå företagets mål. (Karlöf 1987:31) Förändringar i företag kan vara av 

olika slag. Eftersom teorierna om förändring i denna avhandling fokuserar på 

strategiskt tänkande och agerande, presenteras inledningsvis i detta kapitel centrala 

begrepp som är av betydelse för att förstå kopplingen mellan företagets identitet, 

strategi och förändring. För att få en bättre förståelse för strategibegreppet presenteras 

olika definitioner på strategi, samt hur strategier kan konkretiseras. Vidare presenteras 

olika dimensioner som företag bör beakta i samband med strategisk förändring. 

Dessutom presenteras teorier för hur man leder en strategisk förändring. I kapitlet 

tangeras även ledningens roll i förändring och vilka utmaningar det finns med 

strategisk ledning. Dessa områden är viktiga att förstå för att vidare kunna behandla en 

djupare diskussion av företagsidentitet i kapitel tre.  

2.1. Företagsidentitetens grundpelare - affärsidé, mission, vision och 

värderingar 

Man talar ofta om att företagets affärsidé måste vara unik och att denna unika karaktär 

ger lönsamhet i verksamheten.1  Detta är dock inte hela sanningen. Det finns exempel 

på företag som lyckats nå framgång trots att man haft en affärsidé som liknat 

konkurrenternas. Att diskutera om affärsidén ger företaget en möjlighet att informera 

dels för sina kunder men också för sina anställda om varför företaget finns till och vad 

deras verksamhet står för. (Karlöf 1987:27–28) Normann (2001:176) definierar 

affärsidé som ”diverse faktorers konkreta arbetsmönster och samspel som 

tillsammans bestämmer och förklarar ett företags sätt att tjäna pengar”. 

Enligt Karlöf (1987:28) definieras en affärsidé av fyra faktorer, nämligen behov, utbud, 

kunder/marknad och konkurrenter. Affärsidé och affärsenhet har en stark 

sammankoppling och i princip utformas en affärsidé för affärsenheten vars mål är att 

tillbringa företaget en lönsam verksamhet. En affärsidé föråldras och kräver nya 

uppdateringar för att behålla konkurrenskraften, och därför måste företagen 

kontinuerligt se över den egna strategin för att inte stanna kvar i utvecklingen. En 
                                                        
1  Den engelska översättningen av affärsidé är ”business concept” eller ”business mission statement” 

(Karlöf 1987:27).  
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affärsidé formuleras även till exempel av företagets erbjudande och 

organisationsstruktur (Karlöf 1987:28, Normann 2001:177). 

I Klemns artikel (citerad i Verma 2009:155) konstateras att företags mission har två 

primära syften, nämligen att kommunicera med externa målgrupper och att motivera 

anställda internt. Darbi (2012:97) anser likaså att missionen bedöms som relevant i den 

mån som den levererar hög motivation och inspiration till anställda. Enligt Krohe 

(1995:17) skapar missionen i sig ingen riktlinje ifall den inte är förenad med företagets 

strategiprocess. 

Företagets mission kan tolkas på två olika sätt. Det första synsättet innefattar ett mera 

affärsstrategiskt angreppssätt, medan den andra synen antar en mera filosofisk och 

etisk synvinkel. Ur den strategiska synvinkeln fungerar missionen som ett strategiskt 

verktyg som kommunicerar verksamhetens syfte och målmarknader. Det filosofiska 

synsättet förhåller sig till missionen som en kulturell förbindelse som gör att 

organisationen arbetar som en kollektiv enhet. I vissa avseenden kan den strategiska 

aspekten på missionen påverka människornas sinne, medan den filosofiska aspekten 

kan påverka människornas hjärta. (Verma 2009:156) Krohe (1995:21) däremot 

ifrågasätter missionens verkliga betydelse för en organisation. Enligt Krohe kan 

missionsförklaringar mycket väl vara fungerande och nyttiga för ett företag, även om 

ingen kunnat bevisa att så är fallet. Krohe menar att i många fall får företaget den bästa 

nyttan av missionen i och med själva processen att formulera begreppet, inte från själva 

slutresultatet.  

Visionen ger en strategisk inriktning och fungerar som en språngbräda för företagets 

mission och relaterade mål. Visionens avsikt är att framkalla kraftfulla och övertygande 

mentala bilder av företagets önskade framtida tillstånd. Visionen ska vara utmanande 

och ambitiös, men ändå tillräckligt genomförbar för att kunna framkalla kreativitet hos 

de anställda. (Darbi 2012:96) Målbegrepp och målformulering är starkt förknippade 

med företagets vision. Visionen anger i vanliga fall en mera lösryckt föreställning om 

framtiden och innebär inte direkt att ett specifikt mål måste nås, utan har snarare som 

uppgift att skapa motivation hos anställda i företaget. Vision är något som omarbetas 

och korrigeras parallellt med resultatet och kan ses som en faktor som sammanbinder 

affärerna med företagskulturen. Förmågan att kunna kommunicera ut företagets mål 

till de anställda är viktigt med tanke på slutresultatet och strävan till att få alla inom 

företaget arbeta för samma mål reflekteras i anställdas ambitionsnivå. Visioner och 
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ambitionsnivåers resultat utvärderas sedan senare mot strategiarbetets framgång. 

(Karlöf 1987:30–31) 

Det visionära synsättet är ett mera flexibelt sätt att hantera en osäker värld. Visionen 

utformar endast huvuddragen i en strategi och lämnar således specifika detaljer 

oformulerade. Med andra ord, de breda perspektiven kan vara avsiktliga medan 

särskilda positioner kan uppstå mera överraskat. En tillräckligt stabil vision medför att 

företaget kan anpassa sig bättre när någonting oväntat händer. I de fall när man saknar 

en klar vision och endast förlitar sig på formella planer, kan en oväntad förändring 

upplevas som väldigt radikal. (Mintzberg 1994:209–210) 

Företag finns till för att skapa värde. I och med teknologiska utvecklingen och 

framförallt Internets framkomst, kan företag i dag kommunicera ut sina värderingar på 

ett enkelt sätt på sina hemsidor. (Wenstop & Myrmel 2006:673) Begreppet värderingar 

förknippas ofta som ”vägledande principer” och deras betydelse kan variera beroende 

på vem som använder dem. Värderingarna berättar för kunderna och de anställda var 

företaget befinner sig och vad man tror på. Enkelt uttryckt kan man säga att 

värderingarna uttrycker företagets kärnvärden och målet är att identifiera sig med 

kunden, samt känna en gemenskap. (Smith u.å.) 

Företagets värderingar tillsammans med missionen och visionen skapar och formar 

företagskulturen (Smith u.å.). Företag som vill skapa en trovärdig företagsidentitet 

behöver en fungerande affärsidé. Missionen berättar on företagets huvudsakliga syfte 

och visionen beskriver företagets önskade framtida tillstånd. För att nå dessa mål krävs 

det att företaget har en handlingsplan, en strategi.  

2.2. Definitioner på strategi 

Strategi kan uppfattas på olika sätt beroende på vem som använder begreppet. Strategi 

handlar inte om att reagera på kortsiktiga förändringar i den egna verksamheten eller 

omgivningen, och heller inte om att reagera på kortsiktiga rapporter som innefattar 

uppgifter om till exempel försäljning, produktion eller konkurrenternas priser. 

Strategiarbetet handlar istället om långsiktighet och intresse för framtida handlingar 

med fokus på kvalitet och struktur. (Yavitz & Newman 1984:15–16) 

Strategi anses vara ett svårdefinierat begrepp och det finns otaliga definitioner på detta 

begrepp. Karlöf (1987:31) menar att ”strategier utgör ett integrerat handlingsmönster 
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för att nå uppsatta mål”. Porter i sin tur (1996: 75) definierar strategi som 

sammankoppling av företagets aktiviteter. Enligt Porter beror strategins framgång på 

huruvida man klarar av att göra flera saker på ett bra sätt och på graden av 

integrationen mellan aktiviteterna. I de fall där en sammankoppling mellan olika 

aktiviteter uteblir, saknar enligt Porter en karakteristisk strategi och en liten hållbarhet. 

Enligt Mintzberg (1994:240) är strategier abstrakta koncept i människornas 

medvetande.  Mintzberg skriver att ingen har någon gång rört en strategi och med 

andra ord existerar strategier inte som materiella enheter.   

Sharpe och Van der Heijden (2007:13–14) har i sin bok intervjuat Peter Schwartz och 

Napier Collyns, vilka ingick i teamet som förutsåg oljekrisen på 1970-talet. Schwartz 

definierar strategi som det mönster av åtgärder som ingriper i den pågående 

utvecklingen av organisationen, i syfte att göra önskvärda resultat mera sannolika. 

Schwartz menar att strategi alltid är i rörelse, såvida det inte handlar om ett nygrundat 

företag där man ofta fokuserar på en stor sak. Collyns i sin tur menar att strategi 

handlar om beslutsfattande gällande följande åtgärd. Collyns hävdar att strategi ofta 

handlar om överlevnad och om företaget eller den verkställande direktören vill 

överleva, måste man tänka strategiskt. Ytterligare menar Collyns att strategi ofta 

handlar om alternativ, vilka förverkligas genom scenarier.   

När företag bygger upp scenarier för framtiden utförs arbetet med ett långsiktigt 

perspektiv. Yavitz och Newman (1984:16–17) tar även fasta på detta genom att 

konstatera att en strategi är en långsiktig plan som bestämmer riktningen för den 

kortsiktiga verksamheten. Strategi handlar således inte om förklaringar om fjolårets 

verksamhet eller om nästa års budget. Strategin ska vara förstådd av alla personer på 

ledningsnivån och dessa personer kommunicerar budskapet vidare till övriga anställda 

i företaget. Utöver dessa faktorer, bör en strategi vara realistisk samt integrera alla 

handlingsplaner till en övergripande plan som är tillgänglig för hela organisationen. 

Enligt Yavitz och Newman är det väsentliga i strategiplanering att förutse de faktorer i 

omgivningen som kommer att inverka på företagets framgångar och motgångar. 

Framtidsbilden borde innefatta likväl sociala, politiska och teknologiska förändringar 

som ekonomiska övergångar. 

2.3. Strategins 5 P 

En allt mera avancerad informations- och kommunikationsteknik i kombination med 

ekonomins globalisering och internationalisering av marknaderna kräver idag en stark 
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ledning. Ledarna strävar efter att utforma organisationen för innovation och 

förändring. Utmaningen ligger i att göra strategiskt tänkande till en fortlöpande 

process som sammansmälter med den dagliga verksamheten. (Jacobsen & Thorsvik 

2002:472) Det strategiska tänkandet ska även återspeglas i företagsidentiteten. Nyttan 

av en stark identitet aktualiseras framförallt i den dagliga verksamheten och i 

arbetsmetoderna.  

Företag kan behöva förändra sin strategi ifall det uppstår stora strukturella 

förändringar i branschen. I själva verket uppstår nya strategiska positioner ofta på 

grund av förändringar i branschen, vilket nya aktörer ofta kan utnyttja lättare eftersom 

de inte påverkas av historien. Företagets val av en ny position måste dock drivas av 

möjligheten att hitta nya avvägningar och kunna utnyttja ett nytt system av 

kompletterande aktiviteter för att skapa en hållbar fördel. (Porter 1996:78) Varje 

strategisk förändring innebär nya upplevelser, samtidigt som det är ett steg in i det 

okända (Mintzberg 1994:278). Enligt Normann (2001:105) kan förändring förekomma 

på olika sätt. En förändring kan ske antingen genom att utföra ständiga förbättringar i 

verksamheten eller genom ett mera avancerat omtänkande eller nytänkande kring 

affärsmodellen. Normann menar att de flesta förändringar sker som en följd av 

förändringar i omgivningen, och därtill tvingar företaget att anpassa den egna 

verksamheten och strategin för att motsvara omgivningens förväntningar.  I dag är det 

inte längre bara varor och tjänster som förbättras, utan man kan även urskilja 

uppkomsten av helt nya affärssystem omformade av ledande aktörer.  

Företag gör upp strategier i syfte att nå fördelar. Det kan handla om fördelar 

beträffande differentiering, konkurrensfördelar, allokering av resurser och förbättring 

av den egna positionen gentemot kunderna och konkurrenterna. (Bengtsson & Skärvad 

2001:11) Strategier kan uppfattas på olika sätt beroende på sammanhanget och vem 

som använder begreppet. Mintzberg och Quinn (1991:12) definierar begreppet strategi 

utgående från fem olika synvinklar, nämligen strategi som plan, ploj, mönster, position 

och perspektiv.  

Frågar man människor vad strategi betyder, får man ofta svaret att det är en plan, det 

vill säga någon form av medveten handling och riktlinje för att hantera en situation. Ett 

barn till exempel kan ha en ”strategi” för att komma över ett staket medan ett företag 

har en strategi för att ta sig in på en marknad. Ur detta perspektiv sett, kan man säga 

att strategier har två essentiella kännetecken, nämligen att de är uppgjorda i förväg för 
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de handlingar som de avser och att de är medvetet och målinriktat utvecklade. 

(Mintzberg & Quinn 1991:12–13) 

En strategi kan också vara en ploj eller specifik manöver i syfte att överlista 

motståndaren eller konkurrenten (Mintzberg & Quinn 1991:13). Karlöf (1990:66) 

definierar konkurrens som ”kamp eller tävlan, ofta mellan mer eller mindre 

jämbördiga parter”. Ett företag kan till exempel hota med att utöka 

anläggningskapaciteten för att avskräcka en konkurrent ifrån att bygga en ny 

anläggning. I detta fall utgör hotet den verkliga strategin, inte utökningen i sig och 

därför kallas detta i engelska termer för ”ploy”. (Mintzberg & Quinn 1991:13)  

Konkurrensstrategi handlar om att vara annorlunda och att medvetet välja en annan 

uppsättning av aktiviteter för att förmedla en unik blandning av värde. Själva kärnan i 

strategiverksamhet är aktiviteterna och om man väljer att producera aktiviteter 

annorlunda eller om man väljer att producerar andra aktiviteter än konkurrenterna. I 

annat fall är strategi inget annat än en marknadsföringsslogan som inte kommer att 

kunna motstå konkurrens. (Porter 1996:64) Erkko (2012:8) hänvisar i en artikel i 

tidningen Kauppalehti till en undersökning gjord av bergsråd Lasse Kurkilahti och 

professor Toivo Äijön. I undersökningen framkommer det att konkurrensstrategi 

berättar vad företaget tillverkar, för vem och hur man tillverkar, samt förklarar varför 

företaget är bättre än konkurrenterna. Konkurrensfördelar kan även uppnås med en 

stark företagsidentitet och gott företagsrykte. 

Strategier kan ses som antingen generella planer eller specifika knep som kan 

förverkligas. Med andra ord, att definiera strategi som en plan är inte tillräckligt 

eftersom det i sådana fall saknas en definition som omfattar resultatbeteende. Därför 

har författarna föreslagit en tredje definition, strategi som ett mönster. Strategi kan 

således sägas påverka företagets beteende, oavsett om det är avsiktligt eller inte. 

Därmed kan man påstå att definitionen av strategi som plan och mönster kan vara 

ganska oberoende av varandra i och med att planerna kan lämna orealiserade, medan 

mönster kan uppstå utan förvarning. (Mintzberg & Quinn 1991:13–14) Karlöf (1987:13) 

anser att strategisk ledning kräver en förmåga att se mönster i omvärlden. Företaget 

ska kunna identifiera såväl kundernas som konkurrenternas behov och handlingar 

samt det egna företagets förmåga att tillfredsställa kundbehoven. Förmågan att kunna 

se dessa helheter ger i sin tur förutsättningar att identifiera mönster i omvärlden, som i 

grund och botten driver förändringsbehovet i den egna verksamheten. 
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Mintzberg och Quinn (1991:13) hävdar att det är en svår uppgift att få en strategi 

förverkligad exakt på det sätt som man har planerat. Det krävs att ledningen i 

organisationen anger exakta avsikter och att alla inom organisationen accepterar dessa, 

samt att implementeringen sker utan störningar från marknaden, teknologiska eller 

politiska krafter. Likaså är en verkligt framväxande strategi en svår utmaning och 

förutsätter överensstämmelse i företagets handlingar, utan antydan till avsikt.  

Den fjärde definitionen handlar om att strategi är en position. Specifikt innebär denna 

definition att ange platsen för en organisation i vad organisationsteoretikerna tycker 

om att kalla för ”miljö”. Detta synsätt kan kombineras med tidigare nämnda 

definitioner; en position kan vara vald på förhand och eftersträvad genom en plan eller 

en position kan nås, eller till och med hittas, genom ett mönster av handlingar. Att 

diskutera strategi som en position ger indirekt en möjlighet att öppna upp konceptet 

där flera aktörer verkar. Med andra ord kan en position ses som förhållandet till en 

konkurrent eller som förhållandet till flera konkurrenter eller till och med marknader 

eller en större miljö. (Mintzberg & Quinn 1991:16) 

Den femte definitionen som Mintzberg och Quinn (1991:16–17) nämner är strategi som 

perspektiv. Denna definition innefattar en närmare inblick i själva organisationen och 

illustrerar inte endast en vald position, utan innehåller ett inrotat sätt att uppfatta 

världen. Denna definition tyder framförallt på att strategi är ett koncept och har en 

viktig innebörd, nämligen att alla strategier är abstraktioner som endast existerar i 

huvudet hos berörda parter. Varje strategi är en uppfinning, ett påhitt av någons 

fantasi. Stora Ensos Rethink-filosofi, som grundar sig på att se på världen på ett nytt 

sätt och hitta nya lösningar, är ett bra exempel på strategi som perspektiv. Stora Enso 

har lyckats bygga upp en hel ideologi kring konceptet som kommuniceras både internt 

och externt. 

Mintzberg (1994:32, 182) beskriver strategiformulering som en planeringsprocess som 

designas eller stöds av planerare, där planeringens syfte är att utarbeta 

handlingsplaner. Mintzberg menar att planeringens syfte är att se in i framtiden. 

Problemet enligt honom är dock att planering grundar sig på formella tekniker av 

prognostisering för att se in i framtiden, och det har bevisats att dessa metoder inte kan 

förutsäga stadigvarande förändringar i miljön.    
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2.4. Olika dimensioner i strategisk förändring 

Det krävs förmåga att identifiera förändringsbehov och att förbereda sig för framtida 

hot och möjligheter. I dagens läge tänker alltför många individer och företag på att 

morgondagen är sig lik, men lite bättre. (Karlöf 1987:13) Pettigrew och Whipp 

(1991:26) behandlar tre centrala dimensioner som är nödvändiga för att förstå 

strategisk förändring. Strategisk förändring bör betraktas som en kontinuerlig process 

som inträffar i givna sammanhang. De tre dimensionerna är processen, innehållet och 

kontexten. Larsson, Bengtsson, Eneroth och Malm (1993:3,5) anser att man utöver 

processen, innehållet och kontexten även behöver sätta fokus på frågor beträffande 

tidpunkten för förändringen och vem som utför förändringen. Därför har författarna 

lagt till ytterligare två dimensioner, timing och agent.  

2.4.1. Processen, innehållet och kontexten 

Enligt Larsson et al. (1993:5,8–9,11) handlar den processuella dimensionen i strategi 

processen om hur man ska förändra och med vilka förändringsstrategier. Det kan 

antingen vara frågan om rationella, stegvisa, radikala eller förklarande strategier. 

Mintzberg (1994:213, 228) hävdar att förändringar kan vara antingen regelbundna eller 

diskontinuerliga. Regelbundna förändringar händer periodiskt, som till exempel de 

olika årstiderna. Diskontinuerliga förändringar sker mera oväntat och på en gång, som 

till exempel teknologiska innovationer, förändringar i konsumentbeteende eller 

lagstiftning. Mills et al. (2009:32) menar likaså att förändring kan kategoriseras som 

till exempel planerad eller inkrementell, det vill säga stegvis. Inkrementella 

förändringar är enligt Burnes (1992:150) mindre till omfattningen, mer lokaliserade 

och designade till att lösa ett specifikt problem eller förbättra en avdelnings eller en del 

av organisationens resultat.  

Dimensionen för innehållet innefattar frågan om vad som ska förändras. Det kan vara 

frågan om a) rekonfiguration eller omdirigering av strategin, b) förändring av 

organisationens gränser i förhållandet till omgivningen genom till exempel expansion, 

eller c) förändringar i företagets omgivning. (Larsson et al. 1993:8-9) Strategisk 

förändring blir enligt Tichy (1983:147) nödvändig när vissa händelser skapar 

oacceptabel turbulens i någon del av organisationen. Nyckelpersonerna i företaget 

uppfattar behovet av förändring och dessa personer vidtar åtgärder för att hantera 

situationen. En omfattande förändring medför samtidigt att en storskalig osäkerhet 

utlöses i form av antingen hot eller möjligheter. Mills et al. (2009:11) menar att 
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processen av organisatorisk förändring är lika mycket förknippad med hot och rädsla 

som den är med möjligheter och löften. 

Den tredje dimensionen, kontexten, behandlar problematiken i var man ska förändra. 

Förändringen kan i dessa fall handla om branschen, äganderätten eller nationella 

kontexten bestående av juridiska, finansiella eller kulturella risker för företag som är 

verksamma i flera länder. (Larsson et al. 1993:11) Förändring av företagsidentiteten 

kan även tillsättas i denna dimension. Melewar (2008:29) menar att ledarna 

framställer en uppsättning av egenskaper som de vill att deras organisation ska 

förknippas med, och dessa egenskaper utformar den företagsidentitet som överförs till 

de anställda genom ett komplext och kongruent system bestående av kommunikation, 

beteende och design.  

2.4.2. Timing och Agent 

Med timing avser författarna tidpunkten för förändring, det vill säga när man ska 

förändra. Denna dimension innefattar faktorer som konjunkturcykler, organisatoriska 

livscykler och kännedom om osäkerhet och kriser. (Larsson et al. 1993:3) Att hantera 

risker är en essentiell del i strategiuppbyggnaden. Företag kan använda sig av olika 

metoder för att lösa eventuella problem som kan uppstå i framtiden. Ett sätt att 

förbereda sig för förändring är att göra upp omvärldsprognoser om vad man tror 

kommer att inträffa i den egna verksamhetsmiljön. Det har visat sig att det finns 

tillräckligt med motstånd mot förändringar i samhället överlag. Sannolikheten är 

därför rätt liten för att stora och radikala förändringar i verksamhetsmiljön ska kunna 

ske under en kort tid och utan förvarning. Största delen av osäkerheten runt företagets 

omvärld kan med tanke på strategiuppbyggandet lösas tillräckligt tillförlitligt med hjälp 

av att strukturerat söka och utforska de viktigaste inslagen i ekonomin, teknologin, 

politiken och den sociala sektorn. (Yavitz & Newman 1984:49–51) Stewart (1991:166) 

anser också att ekonomiska, tekniska, sociala och politiska faktorer påverkar företags 

handlingar. Författaren hävdar att både på den privata och offentliga sektorn kan man 

se förändringar gällande företags ägande, storlek och internationalisering.  

Den femte och sista dimensionen, agent, syftar i sin tur på de personer som utför 

förändringen, med andra ord vem som förändrar. Förändringen kan genomföras av till 

exempel entreprenörerna, den högsta ledningen eller utomstående konsulter. (Larsson 

et al. 1993:5) Ledningen i ett företag har en central roll när man börjar utföra 

förändringar. Ledarskap är enligt Jacobsen & Thorsvik (2002:473) ”ett speciellt 
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beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och 

uppförande.” Ledarskap i organisationer har en strävan att få andra att arbeta för att 

förverkliga vissa mål, ge motivation till deras arbete, samt att se till att arbetarna trivs 

med sitt arbete. Orden ledarskap och chefskap ges sällan samma innebörd i dagens 

samhälle (Bjerke 1998:72). En ledare är en person inom en organisation som har 

förmåga att påverka inställningarna och åsikterna hos andra inom organisationen, 

medan en chef bara har förmåga att inverka på deras handlingar och beslut (Bryars 

1987:159). Jacobsen och Thorsvik (2002:473) däremot definierar ledarskap utgående 

från tre olika tillvägagångssätt. Författarna hävdar att a) ledarskap är en rad handlingar 

som utövas av en eller flera personer, b) ledarskap har för avsikt att få andra människor 

att göra något och c) ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål.  

 

Figur 2 Skribentens egenhändigt översatta och modifierade version av The strategic 
change pentand (Larsson et al. 1993:5)   
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- entreprenören 
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(hur förändra) 
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-  rationell/planerad 

- inkrementell 

- radikal 

- tolkande 
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Innehållet för de fem dimensioner åskådliggörs i figur 1, som formar en modell som 

Larsson et al. (1993:5) kallar för ”The strategic change pentand”. Denna modell kan 

exempelvis användas som grund när man undersöker startegiska förändringsprocesser 

hos ett företag, och dimensionerna lämpar sig även som grundval i förändring i ett 

företags identitet.  

2.5. Trestegsmodell för förändring 

Förändringar i en organisation innebär en förflyttning från det kända till det okända, 

med risk för förlust eller vinst. Företag bör därför skapa en beredskap till förändring 

bland sina anställda och skapa en strategi för implementering, som beaktar 

möjligheterna av förändring och orsaker till motstånd. Detta bör utföras redan i 

förändringsprocessens begynnelseskede. (Burnes 1992:261) I dessa fall är det viktigt att 

kommunikation fungerar mellan lednigen och de anställda.  Mills et al. (2009:42, 47) 

behandlar i sin bok den kända tysk-amerikanska psykologen Kurt Lewins 

trestegsmodell. Författarna menar att enligt vissa anses Lewin vara skaparen av det 

planerade synsättet för organisatorisk förändring. Lewins ansåg att i syfte att göra 

förändringen permanent, krävdes det att gamla vanor kasserades och nya vanor 

upprättades. Som ett resultat av denna teori skapade Lewins trestegsmodellen 

innefattanden ”tina upp – förändra – frysa på nytt” (Unfreezing – Change – 

Refreezing).  

Med det första steget, tina upp, avser man att väcka gruppmedlemmarnas behov av 

förändring. Detta genomförs vanligen med hjälp av en konfrontation eller skolning av 

medlemmarna. När det gäller grupper eller organisationer, måste medlemmarna förstå 

behovet av förändring och också längta efter förändring. Det måste tydligt klargöras 

varför det gamla sättet att utföra saker och ting inte längre fungerar. (Mills et al. 

2009:47) Burnes (1992:261) anser likaså att det första steget företag bör göra vid 

inledningen av en förändringsprocess är att göra människor medvetna om orsaker för 

förändring. Enligt Burnes borde organisationen informera sina anställda om 

organisationens framtidsplaner, konkurrenssituationen på marknaden, och om 

huvudkonkurrenternas handlingar. Att marknadsföra organisationens vision och 

strategiska plan är en central komponent i detta steg. Detta medför också att anställda 

uppfattar förändringen som något mera konkret vars syfte är att trygga framtiden.  

I det andra steget, förändringen, realiseras själva förändringen och organisationen rör 

sig mot det önskade tillståndet. I detta steg utvecklas nya policyn, procedurer, 
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strukturer, beteenden, värderingar och attityder. (Mills et. al 2009:47–48) Det 

viktigaste i detta skede är att se till att förändringen görs på ett sådant sätt att de 

inblandade inte återgår till det gamla sätten att utföra saker efter en kort period 

(Burnes 1992:164).  Karlöf (1987:13) anser likaså att det är viktigt med utarbetning av 

strategier för förändring, samt att förstå processer och strategins struktur. Karlöf 

hävdar att när företaget väl identifierat förändringsbehoven, krävs en förståelse för 

själva implementeringen och kännedom om de olika element som ingår i 

förändringsprocessen. 

Det tredje stegets, frysa på nytt, avsikt är att förstärka och upprätthålla de genomförda 

förändringarna. Det är viktigt att säkerställa att organisationens system är förenliga 

med förändringen. Exempelvis, belöningssystem och socialt stöd kan användas för att 

uppmuntra nya önskvärda beteenden hos organisationsmedlemmarna. (Mills et al. 

2009:48) Det tredje steget strävar framförallt till att stabilisera organisationen till en 

ny jämvikt och se till att de nya sätten att arbeta inte medför en regression. I syfte att 

skapa positiva attityder mot förändringen borde företag offentliggöra sina 

förändringsprogram, vilket kan fungera som modeller för hur man realiserar 

förändring och vilka positiva effekter det kan medföra för anställda. Detta betyder dock 

inte att misstag som begåtts under processen borde döljas eller dåliga resultat 

ignoreras. Tvärtom, dessa faktorer ska undersökas och förklaras samt tas lärdom av. 

(Burnes 1992:164,262)  

Burnes (1992:262–263) nämner ytterligare faktorer som organisationer bör ta i 

beaktande för att minska på faktorer som orsakar motstånd i ett tidigt skede. Dessa 

faktorer är till exempel att förstå människornas rädsla och oro, uppmana till 

regelbunden och effektiv kommunikation, och involvera de personer som förändringen 

berör. Burnes menar att dessa förändringar saknar betydelse om organisationen endast 

stävar efter att påverka sina anställda på ett negativt sätt istället för att främja ökad 

effektivitet.  

Mills et al. (2009:49) konstaterar utgående från Lewins modell att organisatorisk 

förändring kräver betydande engagemang inom organisationen både före och efter 

förändringen. Enligt författarna avser trestegsmodellen organisationens omgivning i 

sin helhet, och uppfattar behovet av öppenhet mot förändringen innan den inträffar 

samt stöder förändringen när den väl inträffat. Författarna menar att även fast dessa 

problem togs upp till diskussion av Lewin redan år 1947, är de fortfarande vanliga 

misstag som organisationer gör när man försöker genomföra förändringsinitiativ. 



 

 

19 

Alltför ofta bes anställda acceptera förändringsinitiativ utan att de har en förståelse för 

det verkliga behovet av en förändring. Likaså, fallerar organisationer i att tillhandahålla 

det stöd och den struktur som krävs för att upprätthålla förändringen. Burnes 

(1992:164) hävdar att trestegsmodellen ger en allmän ram för att förstå processen för 

organisatorisk förändring. Burnes menar dock att de tre stegen är relativt breda och 

därför kräver vidareutveckling för att öka det praktiska värdet av detta synsätt.  

2.6. Fem centrala faktorer för ledning av förändring 

Ett sätt att hantera osäkerhet är begränsning av potentiella förluster. Att fullkomligt 

undvika risker är omöjligt och heller inte önskvärt. Däremot bör företag söka en 

strategi där en eventuell risk för katastrof är nästintill utesluten och där förlusten av 

misslyckandet är betydligt mindre än den potentiella nyttan. Att ha en reservplan för 

strategin är ett sätt att begränsa förlusten och detta ger samtidigt en möjlighet att backa 

ur ifall man inte når huvudmålet. Kontinuerlig uppföljning och kontroll av strategin är 

viktigt med tanke på hantering av osäkerhet. Ny information medför därmed 

förändringar i den ursprungliga planen. Att rätta till eventuella brister är också en 

väsentlig del i sammanhanget. I sådana fall där det är omöjligt att uppskatta hur 

framtiden kommer att se ut kan man förlita sig på övervägd opportunism. Med detta 

avses en mera lösryckt metod som är osäkrare och som saknar ett på förhand bestämt 

huvudsyfte. Denna metod är dock mera flexibel i förhållande till tidigare nämnda 

metoder. (Yavitz & Newman 1984:52–57) 

Pettigrew och Whipp (1991:6) utförde en undersökning mellan företag inom fyra olika 

sektorer; biltillverkning, bokförlag, banksektorn och livförsäkringar. Avsikten var att i 

detalj granska företags förmåga att hantera strategisk förändring, samt bedöma 

resultatet för konkurrenskraften. Författarna använde sig av en modell som innefattar 

fem centrala faktorer för hantering av strategisk förändring.  

Den första faktorn är bedömning av omgivningen. Organisationer bör sträva efter att 

bli öppna lärande system, med vilket avses att bedömningen av dess omgivning inte 

kan skötas endast av en speciell grupp eller avdelning. Skapandet av strategin tenderar 

att uppstå från att företaget, på alla nivåer, processar informationen om dess 

omgivning. (Pettigrew & Whipp 1991:105) 

Den andra faktorn är ledning av förändring. Utgångspunkten när det gäller att leda 

förändring är att det inte förekommer några universella regler. Valet av ledare påverkas 
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av de personer som utför valet och under vilka omständigheter dessa personer befinner 

sig i. Den nya ledarens beslut om vilka områden som ska förändras och hur man ska gå 

till väga, begränsas av både företagets interna och externa miljö. (Pettigrew & Whipp 

1991:105) Karlöf (1987:13) skriver att det krävs verktyg för att kunna genomföra och 

leda förändring. Med verktyg avser han framförallt ledningens kunskap om olika 

strategimodeller och förmågan att ta hjälp av dessa modeller. Enligt Mills et al. 

(2009:172) har problemet för ledare under de senaste åren varit att man inte lyckats 

med spridningen av förändringsprogrammen och heller inte lyckats kommunicera ut 

förändringens målsättningar.  

Burnes (1992:275) anser att det är ledarnas ansvar att utveckla den nödvändiga 

kompetensen som krävs för att företaget ska nå framgång. Enligt Burnes kan även 

hantering av förändring i en organisation i många fall kräva att ledaren byts ut mot en 

ny person. Karlöf (1987:93) hävdar att om toppledningen är helt nyrekryterad 

underlättar detta genomförandet av strategisk förändring, i och med att vänskap och 

prestige inom verksamheten uteblir från själva processen. Detta är något som kan 

exemplifieras i Stora Ensos fall, där den nuvarande verkställande direktören Jouko 

Karvinen tog över som verkställande direktör år 2007. En orsak till att Karvinen valdes 

till denna position var hans starka meritlista över att genomföra 

lönsamhetsförbättringar. (Laitala & Raunio 2006) 

Den tredje faktorn handlar om att länka ihop strategiska och operativa förändringar. 

Karaktäristiskt för denna faktor är bland annat att man motiverar behovet för 

förändring och bygger upp kapaciteten för nödvändiga åtgärder. Ytterligare 

kännetecken för att länka ihop strategiska och operativa förändringar är att fylla ut 

nödvändiga visioner, värderingar och affärsinriktningar, samt att förnya företagets 

kommunikation. (Pettigrew & Whipp 1991:106) En påtaglig trend är det höga antalet 

sammanslagningar, förvärv och avyttringar, som radikalt har förändrat 

verksamhetsprofilen för många företag (Balmer & Gray 2000:258). Ett exempel på en 

sammanslagning som Stora Enso genomgått under de senaste åren är 

plantageprojektet i Uruguay med företaget Arauco. Sammanslagnigen medförde att 

Stora Enso kunde fatta investeringsbeslut om ett massabruk i Montes del Plata tio år i 

förtid. Företaget hade ursprungligen beräknat att med jämn investeringstakt skulle 

man få igång massabruket först år 2020. Ett annat exempel är förvärvet av 

förpackningsföretaget Inpac i Kina och Indien. Denna investering möjliggjorde att 
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Stora Enso kunde ta sig in på världens snabbaste växande marknader för 

konsumentförpackningar och göra en tidvinst på åtta till tio år. (Karvinen 2010:4-5) 

Det är framförallt ledningens uppgift att sammanbinda strategiska och operativa 

förändringar.  Ledarna i ett företag förväntas vara effektiva och i första hand se till att 

det som ska göras blir gjort. Att en chef är klok, fantasifull och innehar kunskap är inte 

lösningen på allt, utan det krävs även effektivitet för att uppnå resultat. Ledare 

producerar således inte någon fysisk produkt, utan istället skapar de bland annat idéer 

och information som sedan andra individer tar emot och bearbetar. (Drucker 1969:9–

12) Effektivt arbete av en ledare kräver enligt Stewart (1991:13) förmåga att kunna se på 

saker ur ett strategiskt perspektiv. Stewart jämför detta med synen från en helikopter, 

där man befinner sig tillräckligt högt för att kunna skapa en bild av omgivningen, men 

ändå inte för högt för att de viktigaste egenskaperna ska bli otydliga. 

Den fjärde faktorn inkluderar personalresurserna som tillgångar och ansvar. 

Kännetecknande är att man ökar medvetenheten om HRM (Human Resource 

Managemnet) och demonstrerar behovet för förändring av affärerna och personalen. 

Att mobilisera externa influenser är en även en del av denna aspekt. (Pettigrew & 

Whipp 1991:107) En av ledningens viktigaste uppgifter är att övervaka att företagets 

verksamhet följer omvärldens utveckling och att förändringen görs med optimal 

effektivitet samt att personalen är involverad i förändringsarbetet. Ledningen har som 

uppgift att se till att alla inom organisationen är medvetna om behovet av förändring 

och att övertyga personalen om att den valda strategin är den rätta.  Det är också 

ledningens uppgift att ge kunskap om strategierna, att frambringa ett engagemang och 

en positiv attityd gentemot strategierna, att motivera personalen att följa riktlinjerna 

samt att se till att strategierna implementeras. Nyckelfaktorer för förändringsprocessen 

är information och kommunikation. (Karlöf 1987:91–92) Behovet av en stark ledning 

aktualiseras främst i situationer där företag genomgår en radikal förändring, både när 

det gäller motgångar och nya möjligheter (Normann 2001:337). 

Den femte och sista faktorn har att göra med samstämmigheten i att hantera 

förändring. Författarna menar att denna faktor är den mest komplexa av alla fem 

faktorerna. Det måste finnas ett gemensamt och konsekvent mål hos den högsta 

ledningen, likaså måste det finnas en samstämmighet med kunder, leverantörer, 

distributörer och samarbetspartners. (Pettigrew & Whipp 1991:107–108) Ledarskap 

kommer till uttryck i den process som samordnar omvärldens drivkrafter med 

företagets interna drivkrafter. Lednigens roll är att fungera som pådrivande aktör som 
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påverkar kommunikationen, och samtidigt själv är involverad. (Normann 2001:326–

327) Både Normann och Karlöf (1987) är överens om att en god 

kommunikationsförmåga är en väsentlig egenskap för en bra ledare. Normann 

(2001:329) menar att stora ledare karaktäriseras av bland annat retorisk skicklighet, 

förmåga att urskilja företeelser och känsla för rätt tidpunkt. 

 

Figur 3 Skribentens egen översättning av de fem centrala faktorerna för att leda 
förändring (Pettigrew & Whipp 1991:107–108) 

Teorierna som presenterats i detta kapitel, det vill säga ”The strategic change pentand”, 

trestegsmodellen för förändring och ledning av förändring, innehåller flera liknande 

dimensioner och därför kan likheter ses mellan de olika teorierna. Exempelvis samtliga 

teorier tar fasta på betydelsen av att kunna bedöma företagets verksamhetsmiljö och 

vilka områden i företaget som borde förändras. Likaså beaktar teorierna 

implementeringen av förändringen och hur man länkar ihop olika strategiska och 

operativa element. Ytterligare aspekter som tas upp är problematiken kring vem som 

utför förändringen och i vilken utsträckning förändringen ska ske för att anställda inte 

återgår till gamla rutiner. Samtliga författare lyfter även fram anställdas betydelse i 

förändringsprocessen.  

Detta kapitel har fokuserat på att behandla strategiska faktorer i en förändringsprocess. 

Dessa faktorer utgör grunden för en omfattande förändring i företagets identitet. 

Följande kapitel behandlar mera den visuella delen av en förändring. Den visuella 

delen är likaså viktig att förstå med tanke på att den utgör en synlig del av helheten. 
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3 FÖRETAGSIDENTITET SOM VISUELLT GRUNDVAL 

Melewar (2008:11) anser att det finns ett samband mellan design, kommunikation, 

beteende och strategi, och att dessa kan kopplas samman med företagsidentiteten. I 

detta kapitel behandlas inledningsvis vad företagsidentitet egentligen innebär och hur 

man kan definiera begreppet. När ett företag skapat och implementerat en ny identitet 

är det viktigt att man marknadsför den nya identiteten och skyddar den ifrån intrång 

och kopiering.  Marknadsföring och skyddande av företagsidentitet behandlas därför i 

ett skilt avsnitt. Slutligen presenteras en modell för estetisk förändring av 

företagsidentitet, en så kallad CAM-modell. Orsaken till att denna modell används är 

att Stora Enso i och med förändringsprocessen har omarbetat företagets estetiska 

profil, bland annat i form av en ny logo och hemsida. Teorikapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning av den teoretiska referensramen. I figur 4 sammanställs de teorier 

som presenterats och bildar en helhet för en strategisk förändring. 

3.1. Vad är företagsidentitet? 

Företagsidentiteten handlar om faktorer som intryck, image och organisationens 

planerade personlighet.  Skapandet av en företagsidentitet inleds med valet av ett 

lämpligt företagsnamn. Andra faktorer som bidrar till identiteten är bland annat 

organisationens logo, marknadskommunikationen och den bild som skapas av 

företagets olika aktiviteter. (Schmitt & Pan 1994:34) Alessandri (2001:177) menar 

likaså, att i praktiken avser företagsidentiteten alla observerbara och mätbara faktorer 

som åskådliggörs i dess visuella presentation såsom namn, logo, slogan, färgpalett, 

inredning och arkitektur. Enligt Alessandri består företagsidentiteten även av det 

offentliga beteendet innefattandes, men inte begränsat till, mottagandet av anställda, 

kunder, aktieägare och leverantörer.  

Cornellisen, Haslam och Balmer (2007:3) definierar företagsidentitet på två olika sätt. 

För det första beskriver författarna företagsidentitet som den distinkta offentliga profil 

som en företagsenhet kommunicerar och som strukturerar människornas engagemang. 

För det andra, definierar författarna begreppet som innebörden av en företagsenhet, 

vilken uppkommer från dess medlemmars och andras medvetenhet över att de tillhör 

identiteten. Med andra ord kan man säga att identiteten skapas av den gemenskap som 

medlemmarna känner när de tillhör en organisation eller ett företag.  
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Balmer (2001:249, 257) i sin tur anser att begreppet affärsidentitet inbegriper tre 

relaterade koncept och litteraturer. Dessa är enligt honom företagsidentitet, 

organisatorisk identitet och visuell identitet. Väsentliga frågor för företagsidentiteten är 

bland annat vad som är organisationens verksamhet, struktur, strategi, marknad, 

prestanda, historia och rykte/relation till andra identiteter.  Den organisatoriska 

identiteten tar i första hand fasta på identitetsfrågan och fokuserar på att utreda 

blandningen av dominerande eller uppåtstigande subkulturer inom organisationen 

eller sådana som överskrider organisationsgränserna. Ytterligare fokuserar man på att 

studera anställdas relationer med de otaliga organisatoriska identiteterna såsom 

holdingbolag, dotterbolag och avdelningar. Den sista, visuella identiteten, beaktar 

organisationens symboler och system för identifikation. Speciellt tar man fasta på 

frågor som berör huruvida organisationens visuella ledtrådar redogör för 

organisationens nuvarande och framtida existens, men också dess historia. 

Balmer och Gray (2000:256–257) beskriver i en artikel olika faktorer eller trender som 

har medfört ett ökat behov av strategisk hantering i samband med företagsidentiteten. 

Författarna menar att trenderna har påverkat företagen på olika sätt och att det skulle 

vara svårt att hitta något företag som helt och hållet lyckats undvika förändringarna. 

Enligt författarna är accelerationen av en produkts livscykel en av de mest kritiska 

trenderna. Författarna anser att företag med hög synlighet och starkt rykte har 

konkurrensfördelar i situationer där produktens livslängd är kort, eftersom deras 

respekterade företagsnamn ökar värdet på produkterna genom att minska på 

osäkerheten i kundernas, återförsäljarnas och distributörernas medvetande. En 

genomträngande profilering och ett gott rykte kan vara en kraftfull konkurrensfördel 

för företag som ämnar expandera internationellt. Företagets globalisering kräver dock 

betydande investeringar i att utveckla och kommunicera en ny regional och/eller global 

identitet.   

3.2. Marknadsföring och skyddandet av företagsidentiteten 

Alessandri och Alessandri (2004:252,259) hävdar att företagsidentiteten hjälper 

företaget att skaffa en fördel gentemot sina konkurrenter och därför har forskare 

betonat vikten av att bygga upp denna identitet. Författarna menar också att företagets 

förmåga att bygga upp en stark företagsidentitet kan resultera i en dominant ledande 

ställning inom branschen. Marknadsföringen och skyddandet av företagsidentiteten 

representerar organisatoriska funktioner och kan anses kritiska i denna strävan. 
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Författarna påpekar dock att byggandet av företagsidentiteten inte är en universell 

framgångsfaktor. 

Marknadsföring och varumärkesskydd är två av de faktorer som ingår i 

implementeringen och kontrolleringen av företagets identitet. Marknadsföringen kan 

äga rum bland en mängd olika traditionella och alternativa media, såsom massmedia, 

hemsidor, skyltar och arkitektur. Exempelvis, processen att skapa positiva 

associationer med företagets varumärke kan förverkligas genom engagemang i 

traditionella tryckta medier såsom broschyrer och nyhetsbrev. Likaså kan också färgen 

och stilen på anställdas uniformer eller formgivningen av ett företags huvudkontor 

fungera som ett kommunikationsmedel för organisationens identitet. (Alessandri & 

Alessandri 2004:254) 

Företagets ansträngningar att skydda företagsidentiteten måste inkludera både lagliga 

och icke-lagliga medel, det vill säga sådant som företaget inte enligt lag är tvungna att 

utfärda. Förebyggande medel är vanligtvis, men inte alltid, icke-rättsliga medel som 

används för att förhindra intrång eller missbruk av identiteten eller någon av dess 

delar. Exempel på så kallade icke-rättsliga åtgärder inkluderar utdelning av handböcker 

för företagspolicyn, samt en aktiv övervakning av webben för att förhindra missbruk av 

tredje part. En rättslig åtgärd för att skydda identiteten inkluderar något av de 

rättsmedel som finns tillgängliga som resultat av att företaget fått varumärket 

registrerat på federal nivå. (Alessandri & Alessandri 2004:254) 

I och med att företagsidentiteten har en så pass central roll för företagets rykte, 

uppmanar Alessandri och Alessandri (2004:266) företag att utöva en aktiv 

marknadsföring och skydda identiteten för att utveckla och upprätthålla ett starkt 

rykte. Melewar och Wooldridge (2001:328) menar att företagsidentitet kunde tolkas 

som ett strategiskt uttryck för företagets mission och vision, som i sin tur underbyggs 

av strategier som företaget använder i sin verksamhet eller produktion  

Melewar och Karaosmanoglu (2006:864) skriver att företagsidentiteten innefattar 

organisationens kommunikation, design, kultur, beteende, struktur, bransch identitet 

och strategi. De hävdar att identiteten således är relaterad till både företagets 

personlighet och profil.   
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3.3. Förändring av företagsidentiteten – CAM-modellen 

Schmitt, Simonson och Marcus (1995:82,84) skapade en modell som heter Corporate 

Aesthetics Management (CAM). Modellen innefattar en strategisk struktur för att 

hantera ett företags kompletta utbud av visuell produktion i form av produkter, logon, 

förpackningar, byggnader, utställningslokaler, annonsering, uniformer, etc. Enligt 

författarna är strukturen systematisk och omfattande samt även strategisk. Ett 

framgångsrikt genomförande skapar värde åt företaget och ger konkurrensfördelar 

genom att minska på kostnader för kommunikation, förbättrar företagets och 

produkternas image, samt ökar försäljningen. Processen innefattar fyra huvudsteg 

bestående av situationsanalys, utformning av den estetiska strategin, uppbyggnad av 

kollektionen av designelement och estetisk kvalitetskontroll. Författarna menar att 

processen kan användas såväl för hantering av företagets övergripande image och 

identitet som för specifika tillämpningsområden såsom utformning av missionen och 

skapande av varumärkesidentiteten.  

Situationsanalys 

Situationsanalysen består av fyra underkategorier som vardera återspeglar ett separat 

mål. Den första underkategorin består av en grundlig analys av den nuvarande 

situationen och av alla aspekter som berör företagets identitet. Denna analys kan 

ytterligare indelas i fyra grupper, som också benämns för ”fyra P:n för estetisk ledning”. 

Grupperna är fysisk egendom (properties), produkter, presentationer och 

publikationer. Fysisk egendom består av till exempel fastigheter och dess interiörer. 

Med presentationer avses hur sålda produkter eller tjänster framställs, till exempel i 

fråga om förpackningar eller varumärken. Publikationer i sin tur inkluderar tryckta och 

sända medier, såsom annonsering, broschyrer, kataloger, etc. (Schmitt et al. 1995:84) 

Den andra underkategorin identifierar potentiella luckor mellan företagets sätt att 

uttrycka sig och kundernas uppfattningar om företaget. Företagets sätt att uttrycka sig 

består av den identitet som de önskar återge till sina intressenter, vilket baserar sig på 

företagets mission, värderingar och företagskultur. Kundernas uppfattningar i sin tur 

presenterar den bild företaget i verklighet återger till sina intressenter. Den tredje 

underkategorin är en konkurrensanalys vars syfte är att identifiera luckor mellan 

kundernas intryck av företaget och kundernas intryck av konkurrenterna. Denna analys 

kan även fungera som ett benchmarking verktyg. (Schmitt et al. 1995:84)  
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Slutligen, den fjärde underkategorin studerar och bedömer konsekvensen i företagets 

sätt att kommunicera sin identitet och image.  Situationsanalysen genomförs vanligtvis 

av företagsledningen i samarbete med konsulter, för att samla information om 

företagets problem, mål och möjligheter. (Schmitt et al. 1995:85) 

Utformning av den estetiska strategin 

Efter att situationsanalysen är slutförts måste företagsledningen utforma en strategi för 

att skapa en estetisk image och identitet som ger konkurrensfördelar. Detta genomförs 

genom att skapa estetiska stilar och teman som bäst återspeglar företagets mission, 

värderingar och kultur. Med estetiska stilar avses primära attribut och element såsom 

färger, former och material. Estetiska teman däremot avser företagets centrala 

värderingar och positionering. Dessa används i strategiskt syfte för att stöda andra 

former av företagskommunikation och output, samt ger mening till de estetiska 

stilarna.  (Schmitt et al. 1995:86) 

Schmitt et al. (1995:86) hävdar att estetiska teman, tillsammans med stilar, kan 

användas av organisationen för att skapa ett övergripande estetiskt intryck 

fokuserandes på värderingarna av det förflutna, nutiden och framtiden. Författarna 

kallar denna metod för inventering av stilar och teman, och anser att företagsledarna 

utifrån detta kan utforma den estetiska strategin för företaget.  

Uppbyggnad av kollektionen av designelement 

I denna del av processen sätts fokus på implementeringen. Implementeringsfasen 

inkluderar valet av specifika designelement, som uttrycker den nyskapade strategin och 

organiseringen av förändringen eller projektet. I arbetet att ta fram nya önskvärda 

idéer använder företag vanligen extern hjälp i form av till exempel konsultföretag. Då 

man organiserar genomförandet av förändringen krävs det att företagsledningen och de 

externa konsulterna tar beslut om genomförandets bredd, djup och identitet. (Schmitt 

et al. 1995:87) 

Beslutet om implementeringens bredd handlar om huruvida man väljer att använda sig 

av estetisk expansion eller koncentration. Djupet anger däremot i vilken grad 

genomförandet ska påverka de estetiska stilarna och teman. Till sist, 

implementeringens identitet berör huruvida man ska förhålla sig till stilarnas och 

temans konsistens och variation. Bästa resultatet nås om företaget lyckats hitta en 
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balans mellan bredd, djup och identitet, för annars kan det leda till ytterligheter som 

skapar oönskade konsekvenser. (Schmitt et al. 1995:87) 

Schmitt et al. (1995:87) skriver att arbetstagarnas engagemang i förändringsprocessen 

rekommenderas och uppmuntras i och med att företagets kommunikation förbättras 

med de externa konsulterna. Likaså förbättras den interna kommunikationen inom 

organisationens olika avdelningar. Författarna menar ytterligare att i och med 

personalens engagemang från första början, kan företaget göra inbesparingar på 

behovet av att senare tvingas utbilda och motivera anställda om organisationens nya 

identitet. Informationen om den nya identiteten bör enligt Schmitt et al. först återges 

till den egna organisationen och sedan till leverantörerna, innan den till sist når 

allmänheten.   

Estetisk kvalitetskontroll 

Den sista delen av processen består av kvalitetskontroll och kontrollprogram som 

omfattar konstant övervakning, uppföljning av företagets estetik. Denna process utgör 

en betydande del av säkerställandet av företagets hållbara konkurrensfördel. 

Kvalitetskontrollen kan delas in i två delar. Första delen utgör bedömning av tidigare 

steg, det vill säga företagets kommunikation, kundernas uppfattningar, stilar och 

teman, samt uppbyggnaden av designelementen. Efter utvärderingen genomförs en 

finjustering som inkluderar två stora delprocesser, uppdatering och uppgradering. 

(Schmitt et al. 1995:87) 

Schmitt et al. (1995:88) exemplifierar begreppen uppdatering och uppgradering genom 

att konstatera att identiteten måste uppdateras i och med att kundernas uppfattningar 

påverkas av kulturella trender. Uppgradering gällande identitetens kvalitet bör i sin tur 

utföras jämna mellanrum för att fortsätta skapa mervärde till företaget.  
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 Objekt Nyckelfrågor Metod 

Situationsanalys Analysera 
företagets 
kommunikation 
och kundernas 
intryck 

Bestämma 
uppfattningarna 
av företagets och 
konkurrenternas 
estetiska 
produktion 

Undersökning av 
företagets 
kommunikation/ 
kundernas intryck  

Utformning av 
den estetiska 
strategin   

Skapa distinkta 
estetiska intryck 

Val av strategiskt 
lämliga stilar och 
teman 

Inventering av 
stilar och teman 

Uppbyggnad av 
kollektionen av 
designelement 

Genomföra den 
valda strategin 

Organisering och 
hantering av 
genomförandet 

Implementering 

Estetisk 
kvalitetskontroll 

Övervaka, spåra 
och justera 
företagsestetiken 

Bedömning av 
tidigare steg i 
processen, samt 
uppdatering och 
uppgradering 

Uppföljning av den 
estetiska inverkan  

 

Tabell 1 Skribentens egen översättning av CAM-modellen (Schmitt et al. 1995:91) 

Sammanfattningsvis, Corporate Aesthetics Management modellen är ett strategiskt 

verktyg som ger mervärde till företaget om man genomför detta på ett framgångsrikt 

sätt. Slutsatsen är den att företagsestetiken tilltalar människors önskan om stimulans 

och skönhet i livet, och gör företaget mer konkurrenskraftigt och lönsamt genom en 

reducering av kommunikationskostnaderna. Dessutom medför modellen en 

uppgradering av företagets image, samt ökar försäljningen. (Schmitt et al. 1995:91) 

3.4. Sammanfattning av teori 

Avslutningsvis sammanställs de viktigaste teorierna för strategisk förändring och 

företagsidentitet. Förändring förekommer i flera olika former och storlekar, men de 

flesta former kan kategoriseras som antingen radikala eller inkrementella (Burnes 

1992:150). En strategi kan ses som en långsiktig plan, som bestämmer riktningen för 

den kortsiktiga verksamheten (Yavitz & Newman 1984:16), eller som en 

sammankoppling av företagets aktiviteter (Porter 1996:75). Mintzberg och Quinn 

(1991:12) definierar begreppet strategi i fem olika kategorier beroende på vem som 
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använder begreppet och i vilket syfte. Strategins 5 P:n är plan, ploj, mönster (pattern), 

position och perspektiv. 

Företagsledningen har en viktig roll i förändringsprocessen och det är ledningens 

uppgift att se till att hela organisationen förstår orsakerna till förändringen. Pettigrew 

och Whipp (1991:26) skapade en modell med tre dimensioner som är väsentliga för att 

förstå strategisk förändring, nämligen processen, innehållet och kontexten. Senare 

utvecklade Larsson et al. (1993:3) ytterligare två dimensioner, timing och agent, och 

modellen kallas i dag för ”The strategic change pentand”. 

Genomförandet av en förändringsprocess kräver för det första en förståelse för att en 

förändring är nödvändig (Burnes 1992:261), samt en längtan efter förändring (Mills et 

al. 2009:47). Det andra steget är själva implementeringen av förändringen och att få 

den inrotad i organisationen (Mills et. al 2009:47–48), samt att se till att förändringen 

görs på ett sådant sätt att de inblandade inte återgår till de gamla sätten att utföra saker 

efter en kort period (Burnes 1992:164).  Avsikten med det tredje steget, att frysa på 

nytt, är att förstärka och upprätthålla de genomförda förändringarna (Mills et al. 

2009:48). Det sista steget strävar framförallt till att stabilisera organisationen till en ny 

jämvikt och se till att de nya sätten att arbeta inte medför en regression (Burnes 

1992:164,262). 

Cornellisen, Haslam och Balmer (2007:3) definierar företagsidentitet som den 

distinkta offentliga profil som en företagsenhet kommunicerar och som strukturerar 

människornas engagemang. Företagsidentitet kan även förklaras som alla observerbara 

och mätbara faktorer som åskådliggörs i dess visuella presentation såsom namn, logo, 

slogan, färgpalett, inredning och arkitektur (Alessandri 2001:177). Processen med att 

förändra företagets estetiska identitet innefattar fyra huvudsteg bestående av 

situationsanalys, utformning av den estetiska strategin, uppbyggnad av kollektionen av 

designelement och estetisk kvalitetskontroll (Schmitt et al. 1995:82,84). 
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Figur 4 Skribentens sammanställning av strategisk förändring som resulterar i en ny 
identitet. 

Visuella förändringen: 
marknadsföring, offentlighet, CAM-

modell 

Att leda förändring: bedöma, 
leda, länka ihop, konsekvens, 

HRM 

Dimensioner i 
förändringsprocessen: vad, var, 

när, vem, hur? 
Unfreezing 

Change 

Refreezing 
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4 METOD 

I detta kapitel presenteras undersökningens metod och forskningsansats samt 

angreppssätt. Ytterligare ges närmare beskrivning av datainsamlingen och en 

motivering till valet av undersökningsobjekt. 

4.1. Metod 

Undersökningen i denna avhandling kommer att genomföras som en fallstudie. 

Fallstudiens syfte är att skapa en förståelse om hur Stora Enso gått tillväga i sin 

strategiska förändringsprocess som lett till att företaget skapat en ny företagsidentitet. 

Enligt Gummesson (1988:74–75) har det blivit allt vanligare att man använder sig av 

fallstudie metoden i undersökningssyfte. Gummesson skiljer mellan två olika 

karaktärer av fallstudier. Den första typen försöker dra generella slutsatser av ett 

begränsat antal fall. Detta kan genomföras till exempel genom att studera 

marknadsföringsprocessen i ett antal företag inom den industriella sektorn för att 

kunna dra vissa slutsatser om industriell marknadsföring. Den andra typen av 

fallstudie är enligt Gummesson att man försöker dra en specifik slutsats på basen av 

analyser av endast ett fall. I dessa fall kan man skilja mellan antingen en 

dokumentation av en viss uppsättning av händelser eller en rekonstruktion av en 

historisk process.   

Yin (2009:4) anser att det inte finns någon specifik regel för när det är lämpligt att 

använda sig av fallstudie, men valet beror till stor del på undersökningens 

forskningsfråga eller frågor. Ju mera forskningsfrågan söker efter att förklara vissa 

rådande omständigheter, som till exempel ”hur” eller ”varför” vissa sociala fenomen 

fungerar, desto lämpligare är det att använda fallstudie metoden. I korthet anser Yin, 

att fallstudie metoden gör det möjligt för forskaren att behålla holistiska och vettiga 

kännetecken för verkliga händelser såsom individuella livscykler, små gruppbeteenden, 

organisatoriska processer och ledningsprocesser etc.  

Ett problem som ofta diskuteras när man talar om fallstudier är att de ger föga grund 

för vetenskaplig generalisering. ”Är det möjligt att generalisera utifrån ett enda case?” 

är en fråga som ofta kommer på tal. Det enkla svaret till detta är att fallstudier är 

generaliserbara till teoretiska propositioner och inte till populationer eller universum. I 

detta avseende representerar fallstudien således inte ett ”urval”. Vid utförandet av 

studien är målet att utvidga och generalisera teorier (analytisk generalisering) istället 
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för att redovisa frekvenser (statistisk generalisering). (Yin 2009:14) Tanken med denna 

undersökning är med andra ord inte att göra generaliseringar av Stora Ensos 

förändringsprocess för att kunna tillämpa samma process på andra företag. Istället 

läggs fokus på att hitta likheter med den teoretiska referensram som presenterats och 

därigenom dra slutsatser om vilka faktorer som beaktas och realiseras i en dylik 

förändring.  

Materialet till undersökningen i denna avhandling har samlats på två olika sätt. Den 

första delen innefattar en omfattande genomgång av sekundärdata i form av 

kvartalsrapporter, årsberättelser, bokslut, tidningsartiklar, videomaterial på företagets 

hemsida, samt arkivforskning. Förmågan att erhålla antingen primär- eller 

sekundärdata beror på huruvida man får access till en lämplig källa eller källor där det 

finns ett alternativ. Källans lämplighet beror på forskningsfrågan, relaterade mål och 

forskningsmetoden. Det finns olika typer och nivåer av access. Den första typen, 

traditionell access, innefattar interaktioner som till exempel experiment, intervjuer, 

fokusgrupper och observationer, telefonsamtal eller telefonintervjuer, korrespondens, 

eller besök av dataarkiv som inte är tillgängliga online. (Saunders, Lewis & Thornhill 

2012:210) 

Saunders et al. (2012:210) beskriver den andra typen av access som Internet baserad 

access. Enligt författarna inbegriper denna typ av access användning av datateknik 

såsom webben, e-post, snabbmeddelanden och webbkameror. Det kan också handla om 

att få virtuell access till administrativa frågeformulär, genomföra arkivforskning, 

diskussioner, experiment och intervjuer, samt samling av sekundärdata. (Saunders et 

al. 2012:210) Den andra delen av undersökningen innefattar insamling av primärdata 

genom intervjuer med nyckelpersoner på Stora Enso.  

4.2. Forskningsansats 

När man pratar om forsknings- och utredningsarbete förknippas det oftast med ordet 

problem. Genom undersökningar kan man lösa problemen och således skaffa sig nya 

kunskaper. Det finns olika sätt att gå till väga för att producera och redovisa kunskap, 

det vill säga hur man planerar, genomför och rapporterar en undersökning.  Beroende 

på vad utgångsläget är och vad som är syftet med undersökningen väljer man den 

lämpligaste metoden. (Patel & Davidson 2011:9, 12) 
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Enligt Patel och Davidson (2011:9–10) kan problem delas in i två olika kategorier. För 

det första, när problem uppstår som en följd av praktiska frågor som kräver praktiskt 

användbara resultat. Detta kallas för tillämpad forskning och används när forskningens 

syfte är att ge kännedom som relativt snabbt kan leda till konkreta ingripanden. För det 

andra, problem uppstår till följd av luckor i vårt kunnande eller på grund av att vi vill 

utvidga vårt kunnande genom att undersöka nya problem. Denna typ av forskning 

kallas för grundforskning, och kunskapen man får behöver inte vara av omedelbar 

nytta, utan viktigare är att den nya kunskapen kan tolkas som intressant och möjligtvis 

kommer till praktisk nytta senare.  

Det finns olika tillvägagångssätt att närma sig den empiriska vekligheten. Inom 

forskningen talar man ofta om deduktiv och induktiv forskning. Deduktiv forskning 

utgår från det teoretiska materialet och syftar till att åstadkomma en avbildning av 

verkligheten. Induktiv forskning däremot handlar om att via tolkningar och 

observationer bilda begrepp eller föreställningar som redogör för företeelsen. Induktiv 

forskning strävar efter att skapa ny teori, medan den deduktiva metoden fokuserar på 

att studera befintliga teorier. Det finns även ett tredje angreppssätt som kallas för den 

gyllene medelvägen, nämligen abduktiva metoden. Denna metod innefattar en slags 

interaktion mellan teori och empiri och är användbar i de fall när forskaren inte enbart 

kan utgå från deduktiva eller induktiva angreppssättet. (Johansson Lindfors 1993:54–

59) I och med att den empiriska undersökningen till stor del baserar sig på tidigare 

teori och forskning om förändring, strategier och företagsidentitet används en deduktiv 

ansats i denna undersökning. Undersökningens viktigaste del, intervjuerna, kan dock 

anses utgå från en abduktiv ansats i och med att intervjuerna baserade sig dels på 

tidigare teori, men även på förstudien av diverse sekundärdata. 

4.3. Angreppssätt 

Begreppen kvalitativ och kvantitativ forskning är ofta förekommande begrepp i 

samband med undersökningar. Förenklat kan man säga att det handlar om hur man vill 

framställa, bearbeta och tolka den uppsamlade informationen. Patel & Davidson (2011: 

99) menar att syftet med kvalitativa undersökningar är att få fram en annan och 

djupare lärdom än vad man skaffar vid kvantitativa metoder, där kunskapen ofta är 

mera lösryckt.  

Utmärkande för kvalitativa intervjuer är bland annat att man ställer frågor som är lätta 

att besvara samtidigt som man får omfattande svar. Syftet med intervjuerna är att få 
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mera material av vilket man kan framkalla intressanta händelseförlopp, åsikter och 

mönster. Vid frågeställningar som gäller att förstå eller att hitta mönster är en 

kvalitativ studie lämpligast. (Trost 1997:7)  

I en kvantitativ undersökning försöker man säga något om ett färre antal variabler hos 

ett lämpligt urval av respondenter. I kvantitativa undersökningar befinner sig 

undersökaren utanför och iakttar bestämda fenomen i rollen som neutral observatör. I 

dessa fall påverkar undersökaren resultatet endast genom sin närvaro. En 

utgångspunkt i kvantitativa undersökningar är att insamlingen och analysen av 

kvantitativ data grundas på att data från alla respondenter kan jämföras. Därför är det 

viktigt att den som undersöker har gjort ett välstrukturerat frågeformulär, samt att 

detta har prövats före undersökningen inleds. (Darmer & Freytag 1992:124–125) 

Vid kvalitativ bearbetning arbetar man oftast med textmaterial. Detta kan ske 

exempelvis i form av att man direkt efter intervjuerna analyserar den utskrivna texten. 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning är bearbetningen av 

materialet. När man arbetar med en kvalitativ undersökning är det praktiskt att göra 

löpande analyser medan man vid kvantitativ undersökning vanligen väntar med 

bearbetningen tills allt material är insamlat. (Patel & Davidson 2011:120–121) 

4.4. Datainsamling 

Inom kvalitativa intervjuer finns ett flertal olika tillvägagångssätt. Man kan 

kategorisera dem i fem olika huvudtyper: förklarande intervjuer, djupintervjuer, 

målinriktade ämnesintervjuer, fördjupande intervjuer och fokuserande intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer kan ytterligare klassificeras utgående från deras 

struktureringsgrad. Struktureringsgraderna kan allmänt sett indelas i tre olika grader, 

nämligen strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. (Darmer & 

Freytag 1992:253–255)  

Undersökningen i denna avhandling kommer att utföras som en kvalitativ 

undersökning. Datainsamlingen kommer att basera sig på fokuserande intervjuer med 

en semi-strukturerad struktureringsgrad.  Fokuserande intervjuer kännetecknas av att 

den som utför intervjun har en på förhand bestämd samling av teman som intervjun 

ska handla om. Det är intervjuarens uppgift att se till att man håller sig till temat och 

som hjälpmedel kan man använda sig av en intervjuguide med ämnen. I och med en 

intervjuhandledning bestående av på förhand bestämda teman, lämpar sig den semi-
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strukturerade struktureringsgraden till de fokuserande intervjuerna. Det finns 

nämligen ingen regel för att frågorna måste behandlas i en given ordning, utan det 

anses oftast lämpligt att intervjun genomförs som en flytande dialog mellan 

intervjuaren och den intervjuade. Intervjuaren har en viktig uppgift i att ta upp de 

ämnen som problemställningen ämnar få svar på, men samtidigt bevara en viss 

flexibilitet för att inte gå miste om intressanta aspekter som kan dyka upp under 

intervjuns gång. (Darmer och Freytag 1992:255,259) 

4.5. Val av undersökningsobjekt 

Redan i begynnelseskedet av denna pro gradu-avhandling togs beslutet att specifikt 

undersöka Stora Ensos förändringsprocess. Kunskapen om företagets nya 

företagsidentitet framkom till en början tydligast genom visuella och estetiska faktorer, 

och därför väcktes intresset för att djupare analysera vad förändringsprocessen 

innefattat och medfört ur en strategisk synvinkel. Valet av fallföretag och bransch kan 

även delvis förklaras med den omstrukturering som pågått under de senaste åren inom 

skogsindustrin. I och med den kraftiga nedgången av papperskonsumtionen främst i 

Europa har företaget tvingats förändra sin verksamhet och strategi.  

Personerna som valdes till intervjuerna hade en god insikt i hur förändringsprocessen 

utarbetats och vad som varit processens huvudskeden, samt utmaningar. De två första 

intervjuerna gjordes med Patricia Wikström, som innehar titeln Senior Vice President 

(SVP) Global Brand and Rethink. Den första intervjun gjordes på plats i Helsingfors på 

Stora Ensos huvudkontor och den andra intervjun, uppföljningen, utfördes som en 

telefonintervju. På basen av de kontaktuppgifter som fanns på företagets hemsida, 

kontaktades Wikström per e-mail redan i ett tidigt skede.   

Under intervjuerna med Wikström kom det fram att man ytterligare kunde diskutera 

ämnet med Lauri Peltola. Peltola fungerar som Executive Vice President (EVP) Global 

Identity och är även med i Stora Ensos ledningsgrupp. Wikström menade att Peltola 

ytterligare kunde belysa processens strategiska perspektiv. En intervju bokades därmed 

med Peltola via hans sekreterare, och intervjun ägde rum i Helsingfors på 

huvudkontoret. Orsaken till att intervjuerna med Wikström och Peltola presenteras 

separat i undersökningsdelen är främst på grund av att deras utsagor och åsikter 

representerar olika synvinklar. Wikström representerade mera marknadsförings- och 

brandperspektiv medan Peltolas uttalanden grundade mera på koncernens 

strategitänkande.  
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5 RETHINK - STORA ENSOS FÖRÄNDRINGSPROCESS 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Undersökningen har genomförts 

dels genom insamling av diverse sekundärdata från till exempel årsberättelser, bokslut 

och tidningsartiklar, samt genom insamling av primärdata med hjälp av intervjuer. 

Undersökningens första del fokuserar på att presentera och jämföra Stora Ensos 

presenterade strategier, missioner, visioner och värderingar under åren 2006, 2008, 

2010 och 2012. Undersökningens andra del presenterar resultatet av intervjuerna som 

gjorts i denna avhandling. Till sist, analyseras och sammanfattas resultatet av 

undersökningen, samt diskuteras undersökningens reliabilitet och validitet.  

5.1. Stora Enso – från ”status quo” till Rethink 

Affärsidé, mål och strategier är tre väsentliga begrepp för strategiutvecklingsprocesser. 

Det är viktigt att förstå innebörden av dessa begrepp och framförallt deras relation till 

varandra och till andra uttryck. (Karlöf 1987:27) Nedan följer en utförligare förklarning 

av hur Stora Enso förändrat sina strategier och budskap under åren 2006, 2008, 2010 

och 2012. Eftersom denna undersökning fokuserar på koncernen som helhet, beskrivs 

nedan inga enskilda affärsidéer för de olika affärsområdena.   

5.1.1. Stora Enso 2006 – ”status quo” 

Stora Ensos kärnverksamhet år 2006 innefattade affärsområdena Publication Paper, 

Fine Paper, Packaging Boards och Forest Products. Omsättning under 2006 uppgick till 

14,6 miljarder euro och rörelseresultatet exklusive engångsposter var 757,5 miljoner 

euro.  Företagets mål var att driva en investeringspolicy som koncentrerade sig på 

kärntillgångarna, det vill säga att ”alla tillgångar inte är lika viktiga för koncernens 

framtida utveckling”. Att arbeta nära kunderna var år 2006 en viktig del av företagets 

strategi. Företaget koncentrerade sig på nya tillväxtmarknader i form av Ryssland, Kina 

och Latinamerika samt Indien. Lönsam tillväxt skulle skapas antingen genom organisk 

tillväxt eller genom samgåenden eller förvärv främst på nya tillväxtmarknader. (Stora 

Enso Årsredovisning 2006:2,8-9) 

Stora Ensos vision år 2006: 

Vi ska vara det ledande skogsindustriföretaget i världen 

Vi tar täten i utvecklingen av skogsindustrin 
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Kunderna väljer oss för de mervärden vi skapar 

Vi skapar värde för våra investerare 

Vi är stolta över att arbeta för Stora Enso 

Vi är en attraktiv partner för våra leverantörer 

   (Stora Enso Årsredovisning 2006:8): 

Stora Ensos mission år 2006: 

”Vi bidrar till kommunikation och välstånd genom att använda förnyelsebara fibrer till papper, 
förpackningsmaterial och förädlade träprodukter.” 

   (Stora Enso Årsredovisning 2006:8) 

Företagets värderingar år 2006: 

Kunden i fokus – Vi är våra kunders förstahandsval 

Resultatförbättring – Vi åstadkommer resultat 

Ansvar – Vi lever upp till principer om uthållig utveckling i all verksamhet 

Människan i centrum – Motiverade medarbetare skapar framgång 

Framtidsinriktning – Vi tar första steget 

   (Stora Enso Årsredovisning 2006:8) 

5.1.2. Stora Enso 2008 – förändringsbehovet väcks 

Stora Ensos affärsområden år 2008 bestod av Newsprint and Book Paper, Magazine 

Paper, Fine Paper, Consumer Board, Industrial Packaging och Wood Products. 

Företagets omsättning uppgick till 11,0 miljarder euro och rörelseresultatet exklusive 

engångsposter och marknadsvärdering till 388,4 miljoner euro. Stora Enso 

presenterade i september 2008 sina strategiska prioriteter med fokus på 

tillväxtmarknader i Kina, Latinamerika och Ryssland, fiberbaserade förpackningar, 

plantagebaserad massa och färre utvalda papperslag. (Stora Enso Årsredovisning 

2008:2,4,7) 

Verkställande direktören Karvinen konstaterar i årsredovisningen att 2008 var ett svårt 

år som krävde många svåra beslut. Speciellt fjärde kvartalet i och med den globala 

recessionen medförde kraftiga åtgärder för kommande år. Karvinen, som kom till Stora 

Enso 2007, berättar att ”När jag först kom till företaget talade jag om behovet av 

förändring och om min förhoppning att vi skulle kunna genomföra de flesta 
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förändringar innan nedgången var ett faktum. Men nu kom nedgången för tidigt för 

oss, eller så var jag för långsam.” (Stora Enso Årsredovisning 2008:8) 

I 2008 års årsredovisning framkommer det att företaget kommer att lansera sin nya 

vision, mission och sina värderingar år 2009, som företaget valt att benämna med ordet 

löfte. Löftet var nära förknippat med företagets strategi, och syftade till att inspirera till 

den förändring som krävdes av Stora Enso för att bemöta externa utmaningar och 

säkerställa bolagets framtida framgångar.  Företagets värderingar utgjorde deras 

principer, tilltro och standarder. Visionen handlade om hur företaget ser på framtidens 

utveckling och utmaningar, och hur dessa kan omsättas till möjligheter. Företagets 

mission aktualiserades i den specifika uppgiften och uppdraget som skulle krävas för 

att vinna affärerna och skapa kundvärde. (Stora Enso 2011)  

Stora Ensos nya vision: 

”Vi som företag, människor och vår planet möter idag nya utmaningar som vi aldrig tidigare 
skådat. Världen behöver ett nytt förhållningssätt till material.” 

    (Stora Enso Årsredovisning 2008:10) 

Stora Ensos nya mission: 
 

”Vi ska vinna med lösningar baserade på förnybara råvaror.” 

    (Stora Enso Årsredovisning 2008:10) 

Företagets nya värderingar innehöll följande komponenter: 
 

Skapa: Med hjälp av vår kreativitet förnyar vi oss och skapar en framgångsrik verksamhet. 

Förnya: Varje dag bygger vi vår framtid på ett hållbart sätt. 

Tilltro: Vi värdesätter våra medarbetares talanger, ger dem möjlighet att lära och ansvar att 
lyckas. 

   (Stora Enso Årsredovisning 2008:10: Peltola 2010:12 )
   

5.1.3. Stora Enso 2010 – Rethink. 

Stora Ensos affärsområden år 2010 bestod av Publication Paper, Fine Paper, Packaging 

och Wood Products. Det framgår från företagets årsredovisning från år 2009 att man 

gjorde en omstrukturering av de tidigare sex affärsområdena till att endast omfatta fyra 

områden. Newsprint and Book Paper och Magazine Paper fick således namnet 

Publication Paper, och Consumer Board och Industrial Packaging omnämndes till 

Packaging. (Stora Enso Rethink 2010; Stora Enso Årsredovisning 2009:7)  



 

 

40 

Företagets omsättning 2010 uppgick till 10,3 miljarder euro och rörelseresultatet 

exklusive engångsposter och marknadsvärdering till 754,1 miljoner euro. Stora Ensos 

mission, vision och värderingar var exakt samma som efter förnyelsen år 2009. 

Strategin fokuserade på tillväxt och framtida tillväxtmöjligheter ansågs vara 

tillväxtmarknader såsom i Kina och Latinamerika, förnybara förpackningar och 

konkurrenskraftigt papper samt kostnadsmässigt konkurrenskraftigt massa baserad på 

råmaterial från plantager. I tillväxtmarknaderna betonade man behovet av en starkare 

tillgångsbas närmare kunderna. (Stora Enso Tilinpäätös 2010:2) 

I oktober 2010 tog Stora Enso ett viktigt strategiskt beslut i Kina och Indien genom att 

underteckna ett avtal om förvärvet av det Kinesiska förpackningsföretaget Inpac 

International. Samriskföretaget har fått namnet Stora Enso Inpac Packaging och Stora 

Enso äger 51 procent av det nya bolaget.  Tillsammans med Hebei Inpac blev Stora 

Enso de enda aktieägarna i det nya bolaget. Kina och Indien, med sina sammanlagt 

cirka 2,5 miljarder invånare, är också världens snabbast växande marknader för 

konsumentförpackningar. Förvärvet är ett led i Stora Ensos strategi att producera 

fiberbaserade förpackningar på viktiga tillväxtmarknader. Förvärvet gav samtidigt en 

möjlighet till en betydande tidsinbesparing i och med att man inte var tvungen att 

bygga upp en verksamhet från grunden. (Stora Enso Rethink 2010:61–62)  

2010 var också året när Stora Enso inledde sin förändringsprocess och förnyelse av 

företagsidentiteten. Lauri Peltola, Executive Vice President Global Identity Stora Enso, 

beskriver processen för hur Rethink konceptet uppstod. I mars 2010 presenterade ett 

konsultföretag sina idéer till Peltola och hans team, samt till verkställande direktören 

Jouko Karvinen. Peltola beskriver att tillsammans med konsulterna ”lyckades vi 

greppa det som höll på att hända i företaget, och kunde dessutom sammanfatta det i 

ett enda koncept”. Peltola sammanfattar konceptet med att konstatera att den 

förändring som sker i världen och runt omkring oss medför att man måste börja tänka 

om i nya banor och hitta nya lösningar. Rethink är Stora Ensos nya verktyg i denna 

process. Meningen med Rethink är framförallt att ständigt ifrågasätt gamla 

förhandlingssätt, men också att hitta nya lösningar. Peltola definierar konceptet på 

följande sätt (Peltola 2010:11–12):   

”Det bästa med Rethink som jag ser det är att det är mer än bara en slogan. Rethink är en 
förändringsprocess och samtidigt en dynamisk kristallisering av vår företagsfilosofi. Rethink 
utmanar jämnt och ständigt inte bara oss på Stora Enso utan även världen runt omkring oss, nu 
och i framtiden.” 
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I en intervju i tidningen Kauppalehti ger verkställande direktören Jouko Karvinen 

beröm åt Peltola för den nya identiteten och konstaterar att ”Lauri on Rethink-

lupauksemme aivot ja sydän. Hän on myös ajatellut yritysvastuumme uusiksi”. 

(Salminen 2012:12). Karvinen menar med andra ord att Peltola är hjärnan bakom 

Rethink-löftet och han har omtolkat företagsansvaret.  Utöver den nya filosofin har 

Stora Enso även förnyat sin logo i samband med förändringen. Den nya logon har fått 

sin inspiration från eukalyptusträdet och dess blomma. Tanken bakom den nya logon 

var att åstadkomma någonting konkret och något som symboliserar företagets 

verksamhet och sätt att tänka. (Peltola 2010:12) 

5.1.4. Stora Enso 2012 – ett nytt syfte och nya värderingar 

Stora Ensos omsättning år 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro och rörelseresultatet 

exklusive engångsposter och marknadsvärdering till 263,9 miljoner euro (Stora Enso 

Rethink Tiedot & Luvut 2012:2). I början av 2012 förnyade Stora Enso stukturen på 

sina affärsområden och rapporteringssegment. En namnändring blev aktuell i början 

av 2012 eftersom de gamla namnen ansågs vara för produktinriktade De nya namnen 

på affärsområdena fokuserar mera på framtiden och konsumenterna. Jouko Karvinen 

har kommenterat förändringen med att konstatera att ”Avsikten är att öka 

konkurrenskraften, flexibiliteten och snabbheten i vår organisation samt att 

tydliggöra ansvar och minimera beroendet mellan de olika verksamheterna.” 

Rapporteringssegmentet Newsprint and Book Paper, Magazine Paper och Fine Paper 

har sammanförts till ett affärsområde och rapporteringssegment som fått namnet 

Printing and Reading. Affärsområdet och rapporteringssegmentet Renewable 

Packaging har bildats som en följd av sammanslagningen av Consumer Board och 

Industrial Packaging. Wood Products har bytt namn till Building and Living. Dessutom 

har ett nytt affärsområde och rapporteringssegment bildats som går under namnet 

Biomaterials. Detta område innefattar huvudsakligen företagets samriskbolag för 

massabruk, fristående massabruk och trädplantager. (Peltola 2011:23) 

Printing and Reading 

Affärsområdet Printing and Reading fokuserar på att leverera lösningar med förnybart 

papper för tryckta medier och kontorsmaterial. Produktsortimentet består av bland 

annat tidningspapper, bokpapper, superkalandrerat journalpapper, bestruket papper 

och kontorspapper. Dessa produkter används exempelvis till tidningar och bilagor, 

böcker, tidskrifter, broschyrer, anteckningsböcker, konstböcker och på kontor. 
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Kunderna inom detta affärsområde är bland annat förlag, detaljhandeln, tryckerier och 

grossister. Verksamheten sker huvudsakligen i Europa, men man har även 

produktionsanläggningar i Brasilien och Kina. (Stora Enso Rethink Tiedot & Luvut 

2012:4) 

Renewable Packaging 

Affärsområdet Renewable Packaging producerar förpackningsmaterial och innovativa 

förpackningslösningar för konsumentvaror och industriförpackningar. 

Produktsortimentet är omfattande och består av allt från vätskekartonger, 

cigarettkartonger och grafiska kartonger till förpackningskartonger för kosmetika och 

lyxprodukter, choklad och konfektyr, samt läke- och livsmedel. Verksamheten har 

under de senaste åren utvidgats till marknader som Kina, Indien och Pakistan. Dessa är 

tillväxtmarknader där efterfrågan på företagets produkter ökar. Utöver dessa länder 

har man även verksamhet i Finland, Sverige, Spanien samt östra och centrala Europa. 

(Stora Enso Rethink Tiedot & Luvut 2012:5) 

Building and Living 

Det tredje affärsområdet, Building and Living, ”tillhandahåller träbaserade produkter 

och innovativa lösningar för allmänna bygg- och inredningsbehov”. Segmentet har 

kunder både från den privata och offentliga sektorn, exempelvis byggbolag, grossister 

och återförsäljare. Produktutbudet omfattar hela värdekedjan, allt från bärande 

konstruktioner till inredningsdesign och miljöbyggande. Affärsområdets verksamhet 

sträcker sig över hela världen. Huvudsakliga marknaderna är dock Europa, 

Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Stillahavsområdet. (Stora Enso Rethink Tiedot & 

Luvut 2012:5) 

Biomaterials 

Det fjärde och färskaste affärsområdet, Biomaterials, ”erbjuder en rad olika 

massakvaliteter för att möta behoven hos pappers-, kartong-, och 

mjukpappersproducenter”. Under år 2013 kommer företaget att ta i drift det nya 

massabruket Montes del Plata i Uruguay. I och med det nya bruket kommer 

produktsortimentet att utökas ytterligare. Affärsområdet strävar efter att ständigt hitta 

nya lösningar för hur man ska kunna använda trä som råvara. Biomaterials innefattar 

sammanlagt tre massabruk i Finland och Sverige, samt samriskföretagen Veracel i 

Brasilien och Montes del Plata. (Stora Enso Rethink Tiedot & Luvut 2012:4) 
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Figur 5  Skribentens modifierade version av Stora Ensos externa försäljning per segment 
år 2012. (Stora Enso Rethink Tiedot & Luvut 2012:4)2 

En ny identitet  

I årsberättelsen för 2012, eller även kallad Rethink tidningen, berättar Lauri Peltola om 

hur Stora Enso valt att omformulera företagets värderingar, samt att helt och hållet 

slopa företagets mission och vision. Istället för att ha en komplicerad vision och 

mission som ingen ändå kommer ihåg, berättar Peltola att man med hjälp av företagets 

Pathfinders skapade ett syfte, på engelska Purpose. Det nya syftet lyder: ”Skapa värde 

för människorna och vår planet”. Peltola berättar vidare att i och med det nya syftet 

och genom att företagets värderingar komprimerats till endast två stycken, ”Gör det 

rätta” och ”Ta ledningen”, har Stora Enso ett kort och koncist budskap som berättar 

vad företaget står för. Peltola skriver om att många företag har svårigheter med att 

förankra vision och mission till företagets strategi och dagliga arbete, och konstaterar 

därmed att Stora Ensos mål är ”att ha en tydlig koppling mellan syftet, värderingarna, 

företagets strategi och vårt dagliga arbete.” (Peltola 2012:11) 

Karvinen (2012:5) anser att i dagens läge är det svårt att se in i framtiden och förutspå 

hur marknader kommer att utvecklas. Han konstaterar att denna oro är något som 

                                                        
2 * ”I segmentet övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt 

kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska 

bruken samt koncerninterna tjänster och koncernadministration.”  (Stora Enso Rethink Tiedot & Luvut 

2012:4) 

Omsättning 10 814,8 MEUR 

Printing and Reading 43% 

Biomaterials 5% 

Building and Living 15% 

Renewable Packaging 29% 

Övriga 8% * 
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företaget kan tvingas leva med ännu en längre tid, och därför är det viktigt att man 

slutför förändringen av Stora Enso till ett värdeskapande globalt företag inom 

förnybara material. Karvinen poängterar i sin skrivelse att Stora Ensos strategi inte 

endast baserar sig på ord och vackra visioner, utan verkliga handlingar som för 

företaget framåt. Karvinen berättar att förändringen aktualiseras framförallt i de stora 

investeringarna som man gjort på tillväxtmarknader. Enligt Karvinen finansieras 

investeringarna i sin tur genom stabila intäkter från befintliga verksamheter.  Karvinen 

nämner som ett gott exempel investeringen i södra Kina vars industriinvestering 

uppgår till 1,6 miljarder euro inom affärsområdet Renewable Packaging. I slutet av 

2012 hade Stora Enso sammanlagt cirka en miljard euro ”extra” bundet i projekt som 

ännu inte ger någon avkastning (Pöysä 2012:4). 

Mikkonen (2012:13) har gjort en intervju med Karvinen i tidningen Talouselämä. På 

frågan om Stora Enso har allt i sina egna händer konstaterar Karvinen att ”Meillä on 

vahva strategia ja tase. Voimme tehdä niitä asioita, joita haluamme tehdä”. Karvinen 

menar alltså att företaget har en stark strategi och balansräkning, samt att företaget nu 

kan rikta in sig på de saker man själv vill. Även om företaget själv anser att man har en 

bra strategi, har man fått motta en del kritik från utomstående personer. Erkko 

(2012:8) skriver i en artikel i tidningen Kauppalehti om hur Kurkilahti och Äijön 

konstaterat i sin undersökning om 64 finländska företags strategier, att man hittat 

brister i bland annat Stora Ensos och Nokias strategier. Enligt undersökningen 

förklarar strategierna exempelvis inte hur dessa ska genomföras eller hur man 

övervakar ifall kunderna är nöjda. Kurkilahti anser att detta är väldigt märkligt med 

tanke på att det handlar om stora företag.  

Karvinen berättar att man under år 2012 hade omfattande diskussioner om företagets 

syfte. Som ett resultat av diskussionerna skapade man ett syfte, som enligt Karvinen är 

enkelt, jordnära och bygger på det företaget utför, ingen utesluts. Enligt Karvinen 

uppmuntrar syftet företaget till att bli ett ännu bättre företag. Beträffande förändringen 

av Stora Ensos värderingar berättar Karvinen att man ville förenkla och konkretisera 

värderingarna. Förnyelsen hade att göra med hela företagets förändringsprocess. 

Karvinen konkluderar förnyelsen genom att påstå att ”Jos strategia on 

päämääräämme vievä tie, arvojen on oltava valoja, jotka ohjaavat meitä tällä tiellä. 

Arvojen on oltava samat kaikille storaensolaisille kaikkialla.”. Med andra ord, om 

strategin är vägen som leder företaget mot dess mål, fungerar värderingarna som ljus 

som styr företaget på denna väg. Värderingarna måste vara samma för alla medlemmar 
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inom organisationen, oberoende av var de är lokaliserade. Karvinen menar att den 

första värderingen, ”Ta ledningen”, hänvisar förutom till att förbättra ledarskapet, även 

till tanken och viljan om att vara med och göra världen till en bättre plats för nuvarande 

och kommande generationer. Den andra värderingen, ”Gör det rätta”, strävar enligt 

Karvinen till att fungera som en regel som alla bör komma ihåg och som fungerar som 

en mätare i varje beslut. (Karvinen 2012:6) 

5.2. Hur Stora Enso förändrats sedan 2006 

Under 2006 och 2008 publicerade Stora Enso så kallade ”traditionella” årsberättelser, 

vilka följde en viss struktur i sin uppbyggnad. År 2010, i samband med 

förändringsprocessen, började företaget publicera en mera modern version av en 

årsberättelse som är uppgjord på ett mera journalistiskt sätt. Den nya Rethink 

publikationen, som nu utkommit i tre publikationer, innehåller flera berättelser av dels 

företagets anställda, men även intervjuer med personer som på ett eller annat sätt 

berörs av Stora Ensos verksamhet.  

Under åren 2006 till 2012 har Stora Ensos strategi blivit mer fokuserad och konkret. 

Nedgången av papperskonsumtionen i världen har medfört en hel del utmaningar och 

tvingat företaget till att skära ner på överkapaciteten. Istället har Stora Enso valt att 

sätta större fokus på affärsområdena Biomaterials och Renewable Packaging, vars 

investeringar till stor del finansieras med inkomster från affärsområdet Printing and 

Reading.   Samtidigt har företaget gjort en kraftigare och mer självsäker profilering av 

sin verksamhet och sina värderingar. År 2006 använde Stora Enso ett relativt försiktigt 

tillvägagångssätt i formuleringen av företagets mission. Missionen var att bidra till 

kommunikation och välstånd, medan den mission som publicerades år 2009 

fokuserade på att vinna med sina lösningar. Grundstenen i verksamheten har genom 

alla år varit att produktionen ska basera sig på förnybara råvaror.  

Stora Ensos vision har ändrats avsevärt under åren 2006 till 2012. Ännu år 2006 

fokuserade visionen främst på att föra fram företagets egna mål och ambitioner, och 

målet var att vara det ledande skogsindustriföretaget i världen. Visionen som 

lanserades 2009 fungerade mera som en uppmaning för människor att börja tänka på 

nya lösningar och förhållningssätt till material. Visionen belyste inga specifika mål, 

utan fungerade istället som en tankeställare för framtiden. Som det tidigare 

framkommit, har Stora Enso valt att i fortsättningen, det vill säga från och med år 2013, 
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inte använda sig av mission och vision. Istället har man skapat ett syfte som ska 

förmedla företagets budskap. 

Företagets värderingar har blivit mer fokuserade och sammanfattade på ett kortare 

sätt. Värderingarna år 2006 fokuserade på flera faktorer, såsom kunder, resultat, 

hållbar utveckling och anställda. Värderingarna som lanserades 2009 belyste 

handlingar i form av att skapa och förnya, samt att våga ge ansvar åt de anställda. I det 

stora hela ville Stora Enso förmedla ett mera koncentrerat budskap och tyngdpunkten 

var hållbarhet och förnyelse. Förnyelsen aktualiserades framförallt i den nya 

företagsidentiteten. Från och med år 2013 har företaget endast två värderingar, vars 

syfte är att fungera som korta och konkreta uppmaningar dels för det dagliga arbetet, 

men också för inställningen till framtiden. Både Peltola och Karvinen skriver att man 

ville skapa värderingar som människorna kommer ihåg och som är lätta att ta till sig. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Stora Ensos sätt att kommunicera ut 

företagets budskap och värderingar under årens gång har blivit mera kortfattade, 

förenklade och fokuserade. Den förändringsprocess som startade år 2010 har medfört 

att Stora Enso simplifierat bland annat sina affärsområden till att i dag endast omfatta 

fyra områden. Företagets strategi har blivit mer fokuserad på de områden där man ser 

tillväxtmöjligheter och omfattande investeringar har gjorts i dessa områden, däribland 

Kina och Uruguay. Rethink fungerar som ledord i det vardagliga arbetet och konceptet 

samordnar budskapet i såväl implementeringsprocessen som i företagsidentiteten. 

5.3. Företagsidentiteten från en strategisk synvinkel  

Intervjun med Lauri Peltola ägde rum den 16 april 2013 på huvudkontoret i 

Helsingfors. Peltola beskrivs i företaget som en identitetsledare och han kom till Stora 

Enso för fyra år sedan. Inledningsvis berättade Peltola att när han inledde sin karriär 

på Stora Enso såg han att företaget befann sig i en stark förändringssituation. En 

förändring som dels grundade sig på att verksamhetsmiljön hade förändrats, men även 

att företaget internt hade gjort många förändringar för att anpassa sig till den pågående 

utvecklingen. Peltola sade att när han kom till företaget 2008 pågick många 

förändringar och saker och ting utvecklades och förnyades, men ingen utanför Stora 

Enso hade hört om dessa förändringar. Enligt Peltola ansågs Stora Enso fortfarande 

som ett stagnerat, gammalmodigt och konservativt företag.  
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Peltola poängterade att när man börjar göra en omfattande strategisk förändring krävs 

förutom själva implementeringen av förändringen, även att man kan kommunicera 

förändringen utåt så att intressenterna utanför företaget förstår att företaget håller på 

att förändras. Peltola ansåg att en konceptualisering av förändringsprocessen gav en 

ytterligare drivkraft till själva förändringen, och därför ville företaget sammanställa 

förändringen till att omfatta Rethink. Peltola definierar Rethink som ett koncept där 

allt ska ifrågasättas och förnyas. Själv beskriver Peltola sin roll i förändringsprocessen 

som en del av att vara med och konkretisera Rethink-filosofin.  

5.3.1. Nya företagsidentiteten 

Diskussionen fortsatte kring den nya företagsidentiteten. Peltola var noga med att 

poängtera att förändringen avser företagets identitet. Med detta menade Peltola att 

Stora Enso förändrar det sätt man tänker och handlar på. Enligt Peltola är den visuella 

förändringen endast en liten del av förnyelsen. Det stora är förändringen av identiteten, 

där kommunikation och beteende är väsentliga faktorer. I fråga om förändringens 

omfattning konstaterade Peltola att många affärsprojekt har fått sin början genom 

Rethink processen och därför kan man säga att förändringen omfattar hela koncernen. 

Konceptet har medfört många nya element såsom företagsansvar, vilket Stora Enso 

alltid varit bra på och som man nu förenat allt starkare med företagets strategi, 

framhäver Peltola. Peltola berättade att Rethink processen bland annat har förändrat 

hur företaget kommunicerar och berättar utåt om sina strategier. Likaså sättet för hur 

man genomför företagets strategier har i och med förändringsprocessen fått en viktig 

betydelse.  

Beträffande processens målsättningar konstaterade Peltola att när man inledde 

förändringsprocessen beslöt man sig för att inte göra förändringen med den 

traditionella metoden nedifrån och upp. Med andra ord satte koncernen inga specifika 

mål, utan istället ville man, i och med att man den tiden hade cirka 28 000 anställda, 

erhålla 28 000 olika Rethink berättelser om hur anställda upplever förändringen och 

hur den inverkar på deras arbete. Arbetsmetoden var enligt Peltola väldigt 

decentraliserad och man ville att anställda skulle uppleva förändringen som deras eget 

projekt istället för koncernens. Peltola berättade att man givetvis hade en viss budjet 

för projektet och dess förverkligande följdes upp, samt vilka projekt som skapades. 

Man mätte även förändringens uppskattning bland kunderna, analytiker och media, 

samt gjorde globala intressentanalyser om hur förändringen syntes i det vardagliga 
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arbetet.  Det fanns dock inga absoluta kriterier för att företaget måste ha förändrats på 

ett visst sätt efter en viss tid, utan det var mera frågan om en folkrörelse, beskrev 

Peltola.  

Stora Enso har under de senaste åren tvingats göra en hel del svåra beslut till exempel 

när det gäller uppsägningar av anställda, detta på grund av att företaget påverkats 

starkt av förändringar i branschstrukturen. Peltola ansåg att Rethink processen kan 

sägas ha ökat förståelsen hos de anställda gentemot förändringen och 

kommunikationsbehovet av förnyelsen.  Peltola ansåg att företaget rätt kraftfullt har 

uttryckt varför Stora Enso måste ifrågasätta och förändras, samt redogjort för 

bakgrunderna för hur världen har förändrats och hur Stora Enso måste anpassa sig 

efter omständigheterna. Rethink filosofin har kanske inte gjort saker och ting lättare, 

men eventuellt mer förståelig för varför man till exempel tvingas lägga ned icke 

konkurrenskraftiga fabriker eftersom det finns överkapacitet i produktionen, menade 

Peltola. Peltola framhävde att tack vare Rethink konceptet har företaget bättre kunnat 

kommunicera den verklighet som Stora Enso lever i.  

5.3.2. Förändringsprocessens inverkan på strategin 

Ledningen har en viktig roll när stora förändringar utförs inom ett företag. Därför 

diskuterades under intervjun även i viss mån ledarskap och Stora Ensos 

ledningsfilosofi. Peltola konstaterade till en början att ”johtaminen on viestintää” och i 

förändringsprocesser är det viktigt att leda förändringen. Enligt Peltola är det 

väsentliga i förändringen dock att människornas handlande förändras. Peltola sade att 

endast genom att berätta roliga eller trista saker förändrar ingenting, men 

kommunikationen hjälper till att få människor att börja tänka annorlunda än tidigare. 

Peltola konstaterade att kommunikationen kan sägas vara en så kallad plattform eller 

startpunkt för förändringen, men i slutändan måste det leda till en förändring i 

medlemmarnas beteende och därefter förändras företagsidentiteten och dess essens.  

Stora företag är kända för att ha starka och entusiastiska ledare. Peltola började med att 

konstatera att ”meillä on toimitusjohtaja joka on positiivisesti hullu ja joka johtaa 

omalla esimerkillään”, med andra ord en verkställande direktör som är galen på ett 

positivt sätt och som leder och föregår med gott exempel. Peltola berättade att 

Karvinens ledningsfilosofi i sin korthet konkretiserar Rethink, det vill säga vad man än 

säger åt honom ifrågasätter han och förnyar. Enligt Peltola är Karvinens 

ledningsfilosofi den samma som företagets filosofi. Peltola nämnde att man använder 
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sig av och har skapat så kallade hörnstenar för ledarskap (leadership cornerstones) där 

man mer specifikt redogör för vad företagets ledarskap innebär, exempelvis att 

inspirera och motivera. I det stora hela menade Peltola att Stora Enso är lik sin 

verkställande direktör, det vill säga Rethink kristalliseras även i detta avseende. 

Hur har förändringsprocessen påverkat företagets strategi? Enligt Peltola är de nya 

investeringarna grundade på strategiska beslut och därför kan man inte säga att 

investeringarna fått sin början från själva Rethink konceptet. Däremot menade Peltola 

att sättet man utför investeringarna grundar sig på och har fått sin början från Rethink. 

I och med förändringsprocessen har man enligt Peltola förändrat sättet hur man tänker 

och ser på investeringarna i till exempel Kina och Latin Amerika, samt hur man 

analyserar den miljö man gör investeringar i.  

Peltola berättade att den största tankeställaren skedde för två år sedan när man inom 

Stora Enso konstaterade att pappers- och byggnadsmarknaden är på nedgång och 

förpackningsmarknaden och innovationer kring cellulosa på uppgång. Företaget 

tvingades därmed ta ställning till det faktum att om de tänker klara sig i den nya 

verksamhetsmiljön, måste de tänka om gällande sina affärsområden. Man beslöt sig då 

för att dela upp affärsområdena i två kategorier. Fördelningen gjordes på så vis, att de 

affärsområden som verkar på mättade eller krympande marknader fungerar som 

”kassakossor” och finansiärer till de affärsområden som tydligt växer. Peltola berättade 

att man gjorde en radikal uppdelning mellan så kallade cashengine och growthengine. 

Han menade att denna uppdelning var karaktäristiskt Rethink tänkande, samt sättet 

man kommunicerade denna förändring på. Peltola lyfte fram att i och med denna 

förändring gavs affärsområdena tydliga roller och man kommunicerade även utåt till 

marknaderna vilka roller affärsområdena hade tilldelats. Detta medförde även att 

anställda bättre kände till deras egen roll i företaget. Vissa har som uppgift att generera 

pengar till kassan medans andra har som uppgift att söka tillväxt. När man lyckas 

kommunicera detta på ett bra sätt förstår även människorna bättre varför företaget 

ibland tvingas göra svåra beslut, framhävde Peltola. 

Under intervjun frågades även vad Peltola anser om den kritik som riktats mot bland 

annat Stora Enos strategi och speciellt avsaknaden av strategins konkretisering och 

övervakning av om kunderna är nöjda (Erkko 2012:8). Peltola kunde inte underskriva 

denna kritik och han kände inte till dessa bister i företagets strategi, även om företaget 

säkerligen har massvis med andra brister. Peltola menade att när det gäller 

övervakningen av om kunderna är nöjda har företaget ett ypperligt verktyg för detta 
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ändamål, men man berättar inte om detta aktivt utanför företaget eftersom det är en 

konkurrenskänslig fråga. När det gäller kritiken mot hur man genomför strategin 

konstaterade Peltola att hittills har företagets genomförande av strategin baserat på 

tillväxtmarknadernas och framtidens viktiga investeringar i affärsområden.    

Responsen från Stora Ensos intressenter har enligt en undersökning som företaget 

gjort ändrats avsevärt sedan våren 2010. Att ha beskrivits som avlägsna, kalla, 

arroganta och stagnerande beskrevs man två år senare bland annat som innovativa, 

flexibla och förnyelsebara. Peltola menade att det skedde en förändring, från att ha 

blivit sedda som ett gammalmodigt skogsföretag till att bli sedda som ett modernt 

pappers- och förpackningsföretag. Peltola sade att man även utåt kommunicerade att 

man inte vill bli sedda som enbart ett skogsföretag. Detta jämförde han till exempel 

med att Volkswagen heller inte ses som enbart ett järnföretag eller Goodyear som 

enbart ett gummiföretag. Peltola ansåg att det är konstigt och dumt att företagets 

industri är den enda industrin som beskrivs utgående från det råmaterial man 

använder. Därför började man enligt Peltola aktivt att dra sig ur denna myt och istället 

profilera sig med förnybara material och förpackningar. 

5.3.3. Framtidens utmaningar och möjligheter 

På tal om framtiden konstaterade Peltola att de nya stora investeringarna kommer att 

förknippas med tillväxtstrategin, men samtidigt behövs även investeringar på andra 

områden för att företagets kassa ska hållas i skick. Investeringarna kan aldrig glömmas 

och när man pratar om ett så pass stort företag som Stora Enso kräver det även 

miljoninvesteringar i underhållet av cashengines, menade Peltola.  

Investeringen i Kina har varit aktuell redan än längre tid och enligt Peltola saknas ännu 

några tillstånd och man hoppas få igång verksamheten så snabbt som möjligt. Peltola 

berättade att situationen i Kina försvåras av att det i landet för tillfället råder maktbyte 

och det är därför svårt att säga när man får slutliga tillstånd. Nyligen hade en 

delegation bestående av bland annat president Sauli Niinistö, Europa- och 

utrikeshandelsminister Alexander Stubb och verkställande direktören Jouko Karvinen 

varit i Kina och lobbat för projektet. Uruguay projektet är klart till 83 % och kommer 

att startas upp i år. Peltola konstaterade att man har stora förväntningar på Montes del 

Plata, såsom man bör har på alla miljardinvesteringar.  
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Diskussionen övergick sedan i vilka utmaningar som funnits under 

förändringsprocessen. Peltola ansåg att en stor enskild sak är att få sig själv att förstå, 

men även Stora Ensos intressenter, vad förändringen egentligen leder till. Peltola 

hänvisade till att denna bransch inte har haft förmågan att förutse saker, och nu har 

man försökt förutse vart branschen är på väg. Likaså menade han att det har varit en 

stor sak att förstå att papperskonsumtionen har sjunkit så pass radikalt. Orsaken till 

denna minskning är enligt Peltola digitaliseringen av media. Som en annan stor 

utmaning nämnde Peltola problematiken i att få det egna folket att förstå varför man 

gör förändringar. Att få anställda att förstå att man inte gör det för att vara elaka, utan 

för att företaget ska hållas vid liv.  

Peltola konstaterade att det är oerhört trevligt att fundera på stora investeringar och 

strategiska beslut, ända tills någon kommer och säger att det inte finns pengar. Att 

förena ett starkt kassaflöde med stora investeringar är därför utmanande. Samtidigt 

konstaterade Peltola att Europas ekonomiska situation är problematisk och 

världsekonomin har på ”bromsen”, det är således svårt att växa och investera när 

världsekonomin går ned och företaget själv försöker växa och investera i nya projekt.  

Diskussionen fortsatte kring framtiden och Finlands och Skandinaviens roll i Stora 

Ensos verksamheter. Peltola menade att man inom företaget utgår från det att den 

globala papperskonsumtionen aldrig kommer att återhämta sig till den nivå som det 

var tidigare. Man arbetar i dag mycket kring nya innovationer som relateras med till 

exempel nanoteknologi, men några planer på helt ny affärsverksamhet finns inte för 

tillfället.  

Finlands och Skandinaviens roll i framtiden beror enligt Peltola mycket på hur 

konkurrenskrafterna i verksamhetsmiljön förändras, vilket korrelerar med hurudana 

verksamhetsförhållanden samhället ger när man talar om exempelvis beskattning och 

energipris. Peltola menade att i framtiden kan det inte komma alltför många likadana 

regleringar som till exempel svaveldirektivet. Peltola menade även att problemet med 

Finland och Skandinavien är dess långa avstånd till de stora marknaderna, och denna 

nackdel borde kompenseras på något vis istället för att tillsätta ännu fler nackdelar som 

minskar på konkurrenskraften. Peltola anser dock att bara omständigheterna för 

verksamhetsmiljön inte förändras betydligt, har Finland och Sverige den fördelen att 

båda länderna har stora globala företag som genom samarbete kan växa tillsammans på 

nya marknader i till exempel Asien och Latinamerika.  
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Peltola menade att hur klichéaktigt det än låter, är förändringen evig. Han menade att 

det uppstår situationer där man märker att en förändring som redan gjorts tvingar till 

ytterligare förändringar när man märker att marknaden förändras på nytt. Peltola 

konstaterade att förändringen att etablera sig som ett företag med förnybara material 

på tillväxtmarknader fortfarande är under process, och att förändringen innehåller 

olika komponenter såsom avvecklingar, investeringar och ständig förnyelse.  

Stora Ensos framtida möjligheter och utmaningar. Peltola menade att de största 

möjligheterna finns på förpackningssidan. Han nämnde att förpackningsverksamheten 

globalt sett är en tillväxtsbusiness och stora länder som Kina och Indien utgör 

tillväxtmarknader med stor potential. Peltola menade att inom de närmaste åren 

kommer hundratals miljoner människor i Kina att övergå till köp av förpackade 

livsmedel och därmed finns det enorma möjligheter i detta segment. Peltola 

poängterade att Stora Enso är en stor aktör när det gäller vätskekartonger, vilket 

reflekteras i att företaget i dag producerar var tredje mjölkburkskartong i världen. 

Peltola ansåg innovationerna vara en annan stor möjlighet för Stora Enso i framtiden, 

till exempel lösningar som baserar sig på nanoteknologi. Dessa innovationer utgör i 

dagens läge en liten del av verksamheten, men med goda resultat och med lite tur kan 

man förhoppningsvis utöka verksamheten i framtiden, menade Peltola.  

Som framtidens utmaning nämnde Peltola de facto att när papperskonsumtionen 

sjunker, förutsätter detta i sin tur att företaget på ett ansvarsfullt sätt kan anpassa 

kapaciteten till den rådande marknaden. Peltola menade att man funderar mycket 

kring denna problematik och vad som är en modern och ansvarsfull metod som inte 

utsätter människorna i svåra situationer med arbetslöshet som följd. Detta är något 

som man enligt Peltola försöker ”Rethinka” för framtiden. En annan utmaning som 

Peltola nämnde är hur företaget uppfattar tillväxtmarknadernas dynamik och kultur. 

Peltola sade att verksamhetsmiljön i Kina och Indien är helt annorlunda jämfört med 

Europa. Ständigt bemöter företaget utmaningar i att förstå verksamheten och 

tankegångarna i dessa länder. Peltola konstaterade att det är en stor utmaning i att 

kunna utnyttja dessa marknaders tillväxt på ett sådant sätt att lokalbefolkningen 

välkomnar företaget. Överlag menade Peltola att problematiken i användningen och 

ägandet av landområden i Kina, Indien och Latinamerika är oerhört komplicerat. 

Peltola ansåg att detta är stora frågor globalt sätt i dagens läge och problemen 

kristalliseras på olika sätt i olika världsdelar.  
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5.4. Rethink processen och dess implementering 

Den första intervjun med Patricia Wikström ägde rum den 1 februari 2013 i Helsingfors 

på Stora Ensos huvudkontor. Wikström kom till Stora Enso i oktober 2009 och 

fungerade då som Director för Digital Services and Development. Sedan mars 2012 har 

hon haft titeln Senior Vice President, Global Brand and Rethink. I och med den nya 

titeln och de nya arbetsuppgifterna började hon i en allt större omfattning arbeta kring 

Rethink konceptet.  Intervjufrågorna skickades till Wikström en vecka före intervjun 

och till intervjun hade hon sammanställt ett material som tillsammans med 

intervjufrågorna fungerade som underlag för diskussionen.  

Wikström berättade att orsakerna till att Stora Enso inledde sin förändringsprocess 

berodde på två väsentliga faktorer. I början på år 2010 upplevde man inom företaget att 

man hade gjort många förändringar de senaste åren och man hade utvecklat sina 

affärsområden mot nya riktningar, men man hade inte lyckats kommunicera 

förändringarna externt.  I och med detta upplevde man även att det höll på att ske en 

radikal förändring runtom i världen beträffande förhållningssättet till material. Sedan 

ville man även undersöka hur Stora Ensos kunder och intressenter upplevde 

förändringen som höll på att ske i världen och framförallt ville man få svar på hur 

kunderna och intressenterna upplevde Stora Enso som företag och samarbetspartner. 

Wikström nämnde att bland andra investerare, samarbetspartners, kunder, media, 

konsumenter och personalen började utvärdera saker på ett nytt sätt, vilket i sin tur 

medförde att förändringsbehovet blev allt kraftigare.  

Dessa orsaker gjorde att företaget genomförde en omfattande undersökning bland sina 

kunder och intressenter. Man ville utreda ifall tankegångarna var de samma som inom 

Stora Enso och om det ytterligare fanns faktorer som företaget inte kände till. 

Wikström berättade att i och med det förändringsarbete som hade pågått redan en 

längre tid inom företaget, ville man på detta sätt bekräfta att företagets handlingar och 

känslan var korrekta.  Resultatet från undersökningen visade att kunderna och 

intressenterna upplevde Stora Enso som ett gammalt och pålitligt företag som inte 

försvinner i första taget. Detta kunde enligt Wikström hänföras till en pålitlig 

affärsverksamhet. Andra positiva kommentarer som framkom i undersökningen var 

bland annat pålitliga leveranser och kvalitet, samt ärlighet och miljövänlighet. Negativa 

faktorer som kom fram i undersökningen var att företaget upplevdes som ”kallt” och 

reserverat samt arrogant. Ytterligare framkom det bland annat att Stora Enso ansågs 

vara ett stort företag som saknar innovationer och flexibilitet sin kundservice.  
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Wikström berättade att utgående från de svar man fick i undersökningen började man 

förändra sitt kommunikationssätt och synvinkeln för hur man kommunicerar externt. 

Enligt Wikström fungerade undersökningen som en väckarklocka för företaget. Man 

måste börja kommunicera vidare om de förändringar man genomför internt. I 

undersökningen ville man därför också få reda på vad kunderna och intressenterna 

anser och tror att Stora Enso gör. Wikström poängterade att förändringen som höll på 

att ske handlade om en grundlig världsomfattande förändring, inte endast bland Stora 

Ensos kunder. Stora Enso började fundera över hur de kan delta i denna förändring. 

Wikström berättade att man inom företaget ville sammanfoga förändringsprocessen till 

ett koncept och en idé.  

På frågan om vad Rethink egentligen innebär och vad den nya företagsidentiteten 

innefattar, svarade Wikström att Rethink berör affärsverksamheten, innovationer, 

kundservice, attityder, produkter, processer, material och framtiden. Dessa faktorer 

kan sammanfogas till Rethink-konceptet vars huvudsyfte är att utmana människor, 

såväl internt som externt, att börja tänka och göra saker på ett annorlunda, ett sätt som 

främjar bland annat miljö och hållbarhet. Förhållningssättet till material är en 

grundläggande tanke i hela konceptet. Med detta avses exempelvis att man i framtiden 

ska börja minska på användningen av plast i förpackningar och istället börja använda 

material som är lättare att återvinna.  I och med förändringsprocessen skulle Stora 

Enso bli mer modernt, öppet, innovativt, modigt, förutseende och flexibelt.  Wikström 

nämnde även att processen medförde att hierarkierna i företaget blev lägre och man 

förvandlade till exempel huvudkontoret i Helsingfors till ett så kallat öppet kontor där 

inte ens verkställande direktören Karvinen har ett eget rum. 

På frågan om hur man gick till väga för att genomföra själva förändringsprocessen, det 

vill säga vad som hände mellan tidsperioden våren 2010 till våren 2011, åskådliggjorde 

Wikström huvudmomenten i processen med hjälp av en tidslinje (figur 6). Intervjuns 

första del handlade således om de bakomliggande faktorerna till förändringsbehovet 

och den andra delen koncentrerades på att utreda hur förändringsprocessen 

genomförts.  Med hjälp av en tidslinje åskådliggörs huvudmomenten som ingick i 

processen, samt när saker och ting skett. Wikström berättade att man inom Stora Enso 

ville skapa en berättelse av själva förändringen. Konceptet arbetades fram i samarbete 

med olika konsultbolag. Enligt Wikström handlade det om ett samspel mellan företaget 

och konsultbolagen, vilka snabbt förstod vad Stora Enso var ute efter och vad företaget 

ville förmedla. Stora Enso hade själv en klar bild av hur man såg på förändringen och 
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hur den skulle utvecklas, men man var inte tillräckligt kreativa i kommunikationen. 

Konsultbolagen hjälpte således till att konkretisera tankarna och att få det 

sammanställt till ett koncept, konstaterade Wikström. 

2010    2011 
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Figur 6 Skribentens egen översättning av de olika stegen i Rethink processen (Wikström 
intervju 1.2.2013) 

Tanken om Rethink konceptet uppstod enligt Wikström i mars 2010 och under 

tidsperioden för april till augusti fördes flera diskussioner inom Stora Ensos 

ledningsgrupp. Processen hade en hög prioritet och den högsta ledningen med 

verkställande direktören i spetsen var starkt involverade i arbetet. I augusti samma år 

presenterades konceptet för företagets styrelse och i mitten på oktober godkände 

styrelsen den interna lanseringen. Wikström berättade att hon var starkt involverad i 

processen som började i samband med den interna lanseringen. Den 4 november 2010 

lanserades Rethink internt och det var ett viktigt tillfälle i hela processen. 
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Den interna lanseringen inleddes med ett så kallat Leadership Forum där man delade 

ut ett implementeringspaket för topp 200 cheferna. Budskapet som förmedlades löd: 

”Rethink. – kohti uutta Stora Ensoa”, det vill säga mot ett nytt Stora Enso. Wikström 

berättade att under den interna lanseringen arbetade man mycket i mindre grupper där 

man gemensamt funderade på nya lösningar och metoder som skulle stöda företagets 

nya identitet. Wikström berättade också att en väsentlig del i processen var att 

producera videomaterial som skulle fungera som hjälpmedel i kommunikationen. Man 

satte fokus på områden som trädplantagernas betydelse, bibehållandet av regnskogar, 

reduceringen av avfall, kundernas krav på förändring och att träd är framtidens 

byggnadsmaterial.   

Enligt Wikström var de viktigaste delområdena i processen före den externa 

lanseringen, att förnya de grafiska riktlinjerna, skapa videosnuttar som åskådliggjorde 

den nya visuella identiteten, förbereda organisationen för den externa lanseringen, 

skapa Rethink-publikationen och en förnyelse av de digitala kanalerna såsom E-sharing 

verktyg, intranät, hemsidan, egen Rethink-hemsida och sociala medier. Wikström 

berättade att man skapade sidor på företagets intranät dit anställda kunde skicka sina 

idéer och dela med sig av deras nytänkanden. Detta blev väldigt populärt enligt 

Wikström och fungerade som ett nyttigt verktyg i förändringsprocessen. 

Nästa steg i processen var enligt Wikström, att styrelsen godkände den externa 

lanseringen i mitten på december 2010. Förberedelserna för den externa lanseringen 

inleddes direkt efter att styrelsen gett sitt godkännande. De sista förberedelserna pågick 

under cirka fyra månaders tid och den 20 april 2011 lanserades Rethink externt i 

samband med bolagsstämman och en presskonferens.  

Pathfinders -skuggledningsgrupp 

Wikström var även delaktig i en grupp som bildades som en följd av 

förändringsprocessen. Gruppen etablerades som en skuggledningsgrupp med namnet 

Pathfinders. Wikström berättade att gruppen bestod av tolv utvalda talanger inom 

koncernen och deras uppgift var att skapa nya idéer åt företagets ledning. Enligt 

Wikström fick gruppen som uppgift att utgå från ett externt perspektiv, det vill säga 

tänka att man inte jobbade för Stora Enso. Tankegången här var den att man skulle 

komma in med nya idéer och innovationer som skapats utanför företaget. 
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Pathfindersprojektet, som utfördes i samarbete med en av världens mest kända 

business universitet i Schweiz, studerade bland annat globala utvecklingstrender, 

innovationsmetoder och internationellt samhällsansvar, samt Stora Ensos styrkor och 

svagheter. Den väsentliga uppgiften i arbetet var att hitta svar på frågan i vilken typ av 

värld och konkurrenssituation Stora Enso befinner sig i framtiden? Gruppen 

identifierade fyra megatrender som kommer att påverka företagets verksamhet i 

framtiden. Trenderna var befolkningstillväxt, brist på naturresurser, betydelsen av 

sociala nätverk och utsuddade av branschgränser. Som resultat av guppens arbete 

skapades sju konkreta åtgärder för att utveckla Stora Enso som företag. (Stora Enso 

Rethink 2012:69) Wikström berättade att Pathfinder arbetet var otroligt intressant och 

gruppen stiftade bekantskap med cirka 200 olika företag och besökte 40-50 av dessa. 

Tre av Pathfinders åtgärder relaterade till innovationer. Dessa var grundande av 

innovationsverkstäder, lönsamhetsanalys av att bygga bostäder till rimliga priser och 

en del aktuella ledarskapsfrågor som till exempel rekrytering av en innovationsledare 

på koncernnivå.  De tre övriga åtgärderna som gruppen utvecklade gällde 

tillvägagångssätt för hur Stora Enso kunde etablera sig som en global föregångare när 

det gäller företagsansvar. Åtgärderna för detta var att skapa mervärde tillsammans med 

lokalsamhällena, att öka människors inflytande att påverka och att ta ansvar genom att 

definiera gemensamma ambitioner och tydliga mål. (Stora Enso Rethink 2012:69-70) 

Wikström berättade att Pathfindersgruppen arbetade i 8 månader och i dagsläget är 

gruppen klara med sitt ursprungliga uppdrag. Arbetet fortsätter dock och flera av 

medlemmarna fortätter att jobba med de förslagna projekten.  Wikström berättade 

även att man nu har bildat en ny grupp, Pathbuilders, vars syfte är att förverkliga de 

nya idéerna och ytterligare utveckla Stora Ensos affärsverksamhet.   

5.5. Företagsidentitetens nya grundval  

Efter att ha gått igenom och analyserat det material som insamlats under den första 

intervjun med Wikström, bestämde vi ett nytt datum för en uppföljande intervju och 

fortsatt diskussion. Den andra intervjun ägde rum den 18 mars 2013 per telefon. Under 

diskussion sattes speciellt fokus på vilka saker som förändrats och företagets nya syfte 

och värderingar. Wikström poängterade direkt i början av samtalet att det är viktigt att 

komma ihåg att företagets strategitänkande är mångfacetterat.  Strategi kan delas upp i 

såväl affärsstrategi som berör de olika affärsområdena, som hela koncernens strategi 

som i sin tur påverkas av CSR (Corporate Social Responsibility) strategin. 
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5.5.1. Vad har förändrats? 

Inledningsvis diskuterades hur Stora Ensos strategi fungerar för tillfället och hur 

företagets resurser fördelas till exempel mellan affärsområden. Wikström berättade att 

strategin kristalliseras i de handlingar där företaget söker sig till tillväxtområden som 

är viktiga och lönsamma för Stora Enso. I dessa områden kan man se till exempel att 

medelklassen kommer att växa kraftigt under de närmaste tiotals åren. Denna trend 

har medfört att företaget har expanderat sin verksamhet i bland annat Asien och Latin 

Amerika i form av stora betydande investeringar. Detta betyder dock inte att man 

skulle ha gett upp satsningarna i Europa, utan man har också gjort nya betydande 

investeringar i till exempel Polen, enligt Wikström.   

Stora Ensos strategi kännetecknas i dag av omfattande investeringar och främst är man 

intresserade av att rikta in sig på slutanvändarna i affärsområdena för Biomaterials och 

Renewable Packaging. Wikström berättade vidare att man inom företaget ser en stark 

trend i att konsumtionen av papper minskar hela tiden. Inom företaget har man 

accepterat denna förändring, men samtidigt har man också konstaterat att för att 

förändras till ett som Wikström kallar ”Renewable Solutions och Renewable material 

företag” krävs det en så kallad cash-engine (kassakossa), och i dagläget är 

affärsområdet Printing and Reading en sådan. Man anser dock inte att Printing and 

Reading endast har som uppgift att generera pengar för att finansierar nya 

investeringar, utan man ser dock fortfarande affärsområdet som en del av 

kärnverksamheten och framför allt en viktig del av koncernen. Wikström sade att det 

faktum att papperskonsumtionen minskar med jämn takt reflekteras starkast i 

företagets nya satsningar och hur man allokerar sina resurser i dagsläget. 

Diskussionen fortsatte sedan kring vilka stora helheter som påverkats av förändringen. 

Stora Enso har förnyat sin CSR strategi och man har gjort mycket arbete kring denna. 

Wikström menade att förändringstakten och processen syns väldigt klart i den nya CSR 

strategin. Ännu för cirka sju år sedan satte företaget mycket fokus på till exempel miljö 

och miljöpåverkningar. Dessa element har inte på något vis försvunnit utan är 

fortfarande med på ett starkt sätt, men i och med förändringsprocessen har man enligt 

Wikström även mera börjat fokusera på företagets sociala ansvar. Likaså tanken om 

samskapande av värde med andra aktörer har vuxit kraftigt under de senaste tre åren. 

Wikström berättade att detta är något som speciellt kommer starkare fram när man gör 

affärer i Kina och Latin Amerika, i jämförelse med utvecklade marknader eller 

marknader i utvecklingsländer. Inom Stora Enso kommer detta att innebära att man 
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inom företaget börjar fundera allt mera på hur man mäter betydelsen av företagets 

verksamhet och hur man mäter socialt ansvar och handlingar, konstaterade Wikström.  

Stora Enso har under årens gång ändrat strukturen på sina affärsområden och bytt 

deras namn ett flertal gånger. Den bakomliggande orsaken till dessa förändringar är 

enligt Wikström flerfaldig och beror på olika faktorer. Om man ser på affärsområdena 

år 2012 jämfört med år 2008 har man dels velat förenkla rapporteringen och 

rapporteringssegmenten för de olika affärsområdena. En annan orsak som Wikström 

nämnde var att man även kraftigare ville driva företaget direkt mot marknaden och 

slutkonsumenten.  Denna förändring kristalliseras direkt i affärsområdenas nya namn 

där till exempel Building and Living i sig själv redan betyder hur man lever med trä och 

träkonstruktioner. Samma sak gäller även för Printing and Reading och Renewable 

Packaging, där man framförallt strävat efter konkretisering. Wikström poängterade att 

verksamheten fortfarande har sitt ursprung i skogen och förnybara råvaror, men i och 

med förändringen fokuserar man starkare på marknaden och slutanvändare än vad 

man gjort tidigare. 

En annan stor förändring som Wikström nämnde är att man som företag blivit 

medvetna om att det finns väldigt många skillnader mellan affärsområdena, men även 

många likheter. Affärsområdena betraktas som självständiga och man söker inte längre 

efter en viss entydig modell som passar alla områden. Samtliga områden är i olika 

situationer och skeden, samt fungera delvis på olika typer av marknader. Detta medför i 

sin tur att företaget kan göra en heltäckande förändring som omfattar hela koncernen 

och man kan granska affärsområdena som olika komponenter, samt starkare utveckla 

de områden som på långsikt ger lönsamhet, konstaterade Wikström.  

Wikström fastställde att som företag lever man nu i en tid där man måste beakta 

affärsområdenas livscykel på ett helt annat sätt än tidigare. Det finns affärer där man 

gör nya öppningar och avstamp, och sedan har man affärer där man kör så effektivt 

som möjligt och funderar hur företaget ska verka så effektivt som möjligt, samt sedan 

finns det affärsverksamheter varifrån man drar sig bort. Den nya CSR strategin 

kommer enligt Wikström säkert i framtiden att ta starkare ställning till hur företaget 

ska vara mera ansvarsfull när det gäller till exempel nedskärningar och avvecklingar av 

affärsenheter. Som företag har man ett stort ansvar och påverkan på hur man beaktar 

människorna och världen runtomkring.  
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Beträffande strategin om de massiva investeringarna i till exempel Kina och Uruguay 

berättade Wikström att man delvis ser att den kärnkompetens som finns i företaget på 

ett naturligt sätt möjliggör utvecklingen och förändringen. I framtiden ser man att det 

kommer att finnas stora utmaningar med hur man beaktar och använder landområden 

i produktionen och likaså hur man tar i beaktande människors matproduktion i de 

områden där man har verksamhet. Wikström nämner att man är måna om att bygga 

upp samhällen och gemenskaper och således fördela av värdeskapandet. Enligt henne 

medför detta i framtiden säkerligen även att man till en del ger upp självkontrollen och 

söker mera gemensamma aktörer. Genom samarbete med olika aktörer kan man skapa 

bättre resultat. Wikström nämner Kina som ett bra exempel på en utmanande miljö. 

Genom att befinna sig på den marknaden kan företaget påverka saker och föra saker 

och ting vidare. Man granskar inte längre dessa saker ur ett riskperspektiv, utan istället 

ser man att företaget har ett ansvar i den gemensamma problemlösningen. Enligt 

Wikström har sättet att arbeta och verka förändrats inom företaget under de senaste tre 

åren, man har tvingats bli mera öppen och börja samarbeta med andra aktörer.  

5.5.2. Utmaningar under förändringsprocessen 

Under intervjun diskuterades även vilka utmaningar som framkommit under 

förändringsprocessen som inleddes 2010. Wikström började med att konstatera att det 

har varit frågan om en stor förändring där mycket har hänt under de senaste två åren 

och många saker har utvecklats och förts framåt. Enligt Wikström är den största 

utmaningen i dylika förändringsprocesser att man ska kunna hålla fast i långsiktiga 

målsättningar och förändringar, samtidigt som företaget är under stor press att 

generera resultat på kort sikt. Wikström menade att för offentligt noterade börsbolag är 

det ofta, dock inte alltid, mera krävande att sätta upp en långsiktig strategi än för till 

exempel familjeföretag eller icke-noterade börsbolag. Wikström menade att detta är 

något som även syns helt generellt i och med att börsbolag i dag fortfarande lever i en 

marknads- och kvartalekonomi där man sätter stor fokus på resultat. Börsbolag möts 

av press från såväl aktieägare och investerare. Wikström är snabb med att poängtera att 

detta inte är något som är specifikt för endast Stora Enso, utan detta gäller även andra 

bolag.   

Pappersförbrukningens kraftiga nedgång i Europa och nya investeringarnas omfattning 

på tillväxtmarknader väcker frågan hur Finlands och Skandinaviens roll kommer att se 

ut i framtiden i Stora Ensos verksamhet. Till detta svarade Wikström att alla index 
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starkt tyder på att papperskonsumtionen i världen fortfarande är på nedgång och detta 

har varit kraftigare än vad prognoserna uppskattat. En avgörande fråga i detta 

avseende är huruvida företaget lyckas utnyttja nya användningsområden genom till 

exempel affärsområdet Biomaterials. Skandinaviens roll kommer dock alltid att kvarstå 

i och med dess viktiga tillgångar på trädfiber och virkesförsörjning. Skandinaviens 

tillgångar kommer aldrig att kunna ersättas, men det är en annan sak vad man gör utav 

träd på längre sikt, enligt Wikström.  

5.5.3. Nytt syfte och nya värderingar 

I samband med Rethink processen förnyade företaget sin logo och visuella identitet.  

Wikström berättade att idén om en ny logo kom först efter att man inom företaget, i 

samarbete med konsulterna, utvecklat Rethink-konceptet och tanken om att man 

behöver en ny identitet. Wikström beskrev den gamla identiteten som att ”ha på sig 

gamla kläder som man inte känner sig bekväm i”. Enligt henne symboliserar den nya 

logon företagets förändring och det finns en berättelse bakom den nya logon. Hon 

berättade att man ansåg att den gamla identiteten inte längre gav stöd åt företagets nya 

identitet och därför krävdes en ny visuell identitet.  

Peltola (intervju 16.4.2013) ansåg att i och med att logon även innehåller ordet Rethink 

fick den en större innebörd än vad den kanske skulle ha haft utan denna text. Peltola 

ansåg att detta även samtidigt medför att man ständigt påminns om Rethink filosofin 

när man ser det överallt. Peltola berättade att man frågade sina intressenter före 

förändringen om hur de upplever den gamla logon. Svaret blev enligt Peltola att den 

inte upplevdes på något sett, den var helt enkelt tom och intetsägande. Man beslöt sig 

då för att göra en logo med en starkare ”laddning” och som har en klar innebörd. 

Peltola ansåg att man har lyckats bra med den nya logon och människorna får tolka 

logon hur de själv vill.  

Beträffande framtiden berättade Wikström att Rethink-konceptet är en pågående 

process och att i dagsläget finns det ett flertal Rethink relaterade processer och projekt 

som pågår inom Stora Enso.  Hon berättade att det redan existerar redan över tusen 

Rethink berättelser där anställda bland annat berättar om hur sättet att arbeta 

förändrats i och med förändringsprocessen. Hon berättade även att man funderar 

mycket på framtidens kommunikation och på nya lösningar för den digitala 

kommunikationen, samt på vilket sätt man ska förmedla företagets budskap. Hon 

berättade även att man i framtiden kommer att jobba mycket med videomaterial och 
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det ska det vara enkelt för anställda runtom i världen att ladda upp material på 

hemsidan som en del av kommunikationen. Likaså funderar man på alternativa 

lösningar till företagets hemsida. 

Under den andra intervjun med Wikström fördes ytterligare diskussion kring den nya 

företagsidentiteten och de förändringar som man gjort 2012. Wikström berättade att 

valet att förkasta företagets mission och vision delvis är en del av förändringsprocessen. 

Purpose och värderingarnas betydelse är inget som endast skulle vara specifikt för 

Stora Enso, utan något som har setts komma allt starkare under de senaste åren. Målet 

är även skapa ett annat syfte för de anställda att komma till jobbet än endast för att 

generera pengar till aktieägarna. Wikström sade att med denna förändring strävar man 

som företag efter att se på den egna rollen och andelen i omgivningen. Det nya syftet 

bearbetas för tillfället inom företaget och Wikström menar att man vänt på sin 

fundering om varför företaget finns till. Vanligtvis kommunicerar företag om vad och 

hur de gör saker och ting, men nu vill Stora Enso istället kommunicera i riktingen 

varför man gör, vad man gör och hur man gör detta. Man hoppas inom företaget att 

detta tankesätt ska generera ytterligare potential till forskning och utveckling både 

internt och externt. Förändringen av syftet kristalliseras även i den nya CRS strategin, 

det vill säga man söker efter vilka är de specifika faktorerna som berör Stora Enso. I 

och med det vill man få svar på vilka som är de stora sociala frågorna eller 

utmaningarna i världen, som företaget kan vara med och lösa. Arbetet med denna 

process kommer enligt Wikström att pågå ännu i några år.   

De nya värderingarna förtydligar även vad företaget anser att krävs av förändringen. 

”Ta ledningen” och ”Gör det rätta” är enligt Wikström utmanande värderingar för 

företaget, men de förklarar även hurdana saker som krävs av anställda och 

företagskulturen. ”Ta ledningen” betyder inte endast att man leder eller att man är före 

konkurrenterna, utan har även att göra med företagskulturen och att man delar på 

ansvaret så att både förman och underordnad kan leda verksamheten. Målet är att man 

inte ska stanna upp på grund av omständigheterna, utan tvingar anställda att sträva 

framåt.  ”Gör det rätta” kan anses vara ännu mer krävande enligt Wikström. Vad som 

avses med denna värdering är att på ett mera heltäckande sätt ska kommunicera med 

företagets intressenter. Något som anses vara rätt handlingssätt i ett land kan anses 

som helt fel i ett annat land. Man strävar efter att hitta rätta sätt och förstå 

människornas situationer och förhållanden, vilket enligt Wikström är väldigt 

utmanande.  
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Wikström berättade att Rethink kvarstår och är fortfarande grunden till företagets 

förändringskraft och hela tankeverksamhetens ursprung. Tankesättet att man hela 

tiden ifrågasätter och förnyar har inte försvunnit, utan finns hela tiden i bakgrunden. 

Än en gång påminde Wikström om att allt inleddes 2010 i och med att företaget 

vaknade till att världen behöver tänka och förhålla sig till material på ett annat sätt och 

att man bör ifrågasätta allt man gör och hur man utför det. Rethink är fortfarande en 

bärande filosofi inom Stora Enso. Enligt Wikström kvarstår Rethink och kombineras 

nu med de nya värderingarna och Purpose. Strategin i sin tur är sedan det sätt på vilket 

man genomför dessa saker.  

Sammanfattningsvis konstaterade Wikström att Stora Enso inte längre vill upplevas 

som enbart ett europeiskt skogindustriföretag. Investeringarna återspeglar och 

konkretiserar förändringen. Wikström berättade att även om det görs många andra 

förändringar inom företaget samtidigt, syns dessa inte alltid utåt. Wikström avslutade 

med att säga att hennes utlåtanden och funderingar kring förändringsprocessen 

baserar sig främst på ett marknadsförings- och brandperspektiv i och med hennes roll i 

Stora Enso.  

Summa summarum, både Peltola och Wikström beskrev den nya företagsidentitetens 

struktur utgående från en cirkel bestående av företagets Purpose, Strategi, 

Värderingar och Rethink (figur 7).  Peltola menade att Rethink definieras som 

företagets “corporate philosophy and changeengine”, det vill säga företagsfilosofi och 

förändringsmaskin. 
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Rethink 

Figur 7 Skribentens modifierade version av Stora Ensos verksamhet innefattandes 
Purpose, Strategi, Utförande, Värderingar och Rethink (telefonintervju med 
Patricia Wikström 18.3.2013; Intervju med Lauri Peltola 16.4.2013) 

5.6. Analys och slutsatser 

Porter (1996:78) anser att företag kan behöva förändra sin strategi ifall det uppstår 

stora strukturella förändringar i branschen, och i många fall uppkommer nya 

strategiska positioner som en följd av förändringar i branschstrukturen. Likaså menar 

Normann (2001:105) att företag därmed tvingas anpassa den egna verksamheten och 

strategin till att motsvara omgivningens förväntningar. Både Wikström (intervju 

1.2.2013) och Peltola (intervju 16.4.2013) uppgav att orsaken till att Stora Enso inledde 

sin förändringsprocess huvudsakligen berodde på den strukturella förändringen inom 

branschen, samt att verksamhetsmiljön förändrades och människor började ändra sitt 

förhållningssätt till material. Båda informanterna nämnde att de facto att 

papperskonsumtionen, främst i Europa, sjönk radikalt ledde till ett förändringsbehov 

och en förnyelse av företagets strategier.  

Värderingar 
”Ta ledningen” 

och ”Gör det 
rätta” 

Utförande 

Strategi 

Purpose 
”Skapa värde för 
människorna och 

vår planet” 
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Peltola fastställde att den största tankeställaren skedde 2010 när man inom Stora Enso 

konstaterade att pappers- och byggnadsmarknaden är på nedgång och 

förpackningsmarknaden och innovationer kring cellulosa på uppgång. Detta ledde till 

att man tvingades tänka om gällande strukturen på företagets affärsområden för att 

kunna överleva i den förändrade verksamhetsmiljön. Detta är något som även Tichy 

(1983:147) tagit fasta på genom att konstatera att strategisk förändring blir nödvändig 

när vissa händelser skapar oacceptabel turbulens i någon del av organisationen. 

Pettigrew & Whipp (1991:105) poängterar betydelsen av att kunna bedöma företagets 

omgivning och att företag bör sträva efter att bli öppna lärande system. Stewart 

(1991:166) menar att ekonomiska, tekniska och sociala, samt politiska faktorer 

påverkar företags förändringsbehov. Peltola var även inne på samma linje när han 

betonade att Finlands roll i framtiden till stor del beror på hur konkurrenskrafterna i 

verksamhetsmiljön förändras, med andra ord hurdana verksamhetsförhållanden staten 

ger när det gäller exempelvis beskattning och energipriser.  

Wikström och Peltola var även noga med att poängtera att företaget hade gjort många 

med förändringar även före Rethink processen, men dessa förändringar hade inte 

kommunicerats vidare till Stora Ensos intressenter. Vid förändring och förnyelse av 

identiteten ska företag försöka identifiera skillnader mellan företagets egna sätt att 

uttrycka sig och intressenternas uppfattningar om företaget (Schmitt et al. 1995:84). 

Wikström och Peltola menade att Stora Enso tidigare enligt intressenterna upplevdes 

som avlägsna, kalla, arroganta och stagnerande. Wikström berättade att utgående från 

de svar man erhöll från intressenterna började man förändra företagets 

kommunikationssätt och synvinkel för hur man kommunicerar externt.   

Strategi kan definieras som ett mönster, med vilket avses att strategi kan påverka 

företagets resultatbeteende. (Mintzberg & Quinn 1991:13–14) Karlöf (1987:13) hävdar 

att strategisk ledning kräver en förmåga att se mönster i omvärlden, vilket i sin tur 

driver förändringsbehovet i företagets verksamhet. Stora Ensos förändringsprocess, 

Rethink, grundar sig på att man konstant ska ifrågasätta och förnyas. I grund och 

botten förutsätter detta en förändring i människornas beteende. Ett beteende som 

enligt Wikström leder till att man börjar utföra saker och ting på ett annorlunda sätt 

jämfört med tidigare. Strategi kan också ses som perspektiv, med vilket avses att 

strategin är ett koncept av abstraktioner som endast existerar i huvudet hos berörda 

parter (Mintzberg & Quinn 1991:16–17). Peltola ansåg att en konceptualisering av 

förändringsprocessen gav ytterligare drivkraft till själva förnyelsen, det vill säga genom 
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att bygga upp ett helt nytt koncept kring förändringsprocessen ledde det till en 

kraftigare implementering och förståelse för förändringsbehovet.  

Att genomföra en strategisk förändring är en utmanande uppgift och kräver utförlig 

planering. Mintzberg & Quinn (1991:13) påstår att en förändring kräver att ledningen 

anger exakta avsikter med förnyelsen och att alla inom organisationen accepterar dessa 

element. I detta fall hade Stora Enso ett lite annorlunda tillvägagångssätt. Peltola 

konstaterade att man bestämde sig för att inte sätta upp strikta målsättningar för 

förändringsprocessen, utan man ville istället få samtliga anställda involverade i 

processen och åstadkomma en så kallad folkrörelse. Den enkla målsättningen var enligt 

Peltola att processen skulle upplevas som de anställdas eget projekt och inte som 

koncernens projekt. Wikström nämnde även att hierarkierna i företaget blev lägre i och 

med förändringsprocessen.  

När man väl uppfattat behovet av förändring måste man inom företaget börja fundera 

på vad och var man ska förändra, det vill säga innehållet och kontexten (Larsson et al. 

1993:11). Både Wikström och Peltola berättade att man gjorde en uppdelning mellan 

företagets affärsområden, bestående av så kallade cashengines (Printing and Reading 

och Building and Living) och growthengines (Renewable Packaging och Biomaterials). 

Båda informanterna framhävde att man inom Stora Enso inte längre ville upplevas som 

enbart ett europeiskt skogsföretag. Dagens profilering av Stora Enso betonar istället 

förnybara material och förpackningar.  Detta är något som kan sammanföras med 

Melewars (2008:29) syn där ledarna framställer en uppsättning av egenskaper som de 

vill att deras organisation ska förknippas med, och dessa egenskaper utformar den 

företagsidentitet som överförs till de anställda genom kommunikation, beteende och 

design.  

Initialfasen i en förändringsprocess förutsätter att man väcker gruppmedlemmarnas 

behov av förändring. Det måste även tydligt klargöras varför det gamla sättet att utföra 

saker och ting inte längre är möjligt eller lönsamt. (Mills et al. 2009:47; Burnes 

1992:261) Enligt Peltola har Rethink processen bland annat medfört att anställda har 

fått en bättre förståelse för varför man till exempel stänger fabriker och säger upp folk. 

Likaså nämnde Peltola att sättet för hur man genomför företagets strategier i och med 

förändringsprocessen har fått en viktig betydelse. Peltola menade att till exempel 

investeringsbesluten i Asien och Latinamerika inte grundar sig på själva 

förändringsprocessen, men däremot det sätt som man utför verksamheten bottnar i 
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Rethink konceptet i form av exempelvis ansvarstagande och nytänkande kring 

affärsmodeller.  

Det är viktigt att företaget kan länka ihop strategiska och operativa förändringar. 

Väsentligt för denna process är bland annat att omformulera nödvändiga visioner, 

värderingar och affärsinriktningar, samt att tänka om gällande företagets 

kommunikationssätt. (Pettigrew & Whipp 1991:106) Detta aktualiserades i Stora Enso i 

och med omstruktureringen av affärsområden och förnyelse av företagets värderingar, 

samt valet att i fortsättningen inte längre använda mission och vision utan istället 

skapa ett syfte (Purpose).  

Nyckelfaktorer för förändringsprocesser är information och kommunikation (Karlöf 

1987:92), och ledningens uppgift är att fungera som pådrivande aktör som påverkar 

kommunikationen samtidigt som de själva föregår med gott exempel (Normann 

2001:327). Peltola konstaterade att ”johtaminen on viestintää”, det vill säga att 

ledarskap handlar om kommunikation. Peltola hänvisade dock till att en förändring 

sker först när människornas beteende förändras. Kommunikationen fungerar endast 

som en plattform och startpunkt för förnyelsen. Både Peltola och Wikström talade 

varmt om verkställande direktören Karvinen och menade att han leder företaget genom 

att själv föregå med gott exempel.  

Både Wikström och Peltola beskrev Stora Ensos verksamhet och struktur utgående från 

en cirkel (se figur 6) där företagets syfte utgör grunden för verksamheten, strategin och 

utförandet kommer runtomkring, och företagets värderingar i det yttersta siktet. Hela 

cirkeln omfattas i sin tur av Rethink konceptet och tankegången. Med andra ord kan 

man konstatera att företagsidentiteten byggs upp kring dessa element och utgör 

grunden för  de anställdas beteende.  Företagsidentitet kan definieras som den 

distinkta offentliga profil som en företagsenhet kommunicerar och som strukturerar 

människornas engagemang (Cornellisen et al. 2007:3). Både Balmer (2001:249) och 

Melewar och Karaosmanoglu (2006:864) hävdar att väsentliga frågor för 

företagsidentiteten är bland annat organisationens verksamhet, struktur, strategi, 

kommunikation, beteende, design och kultur. 

Att skapa estetiska stilar och teman som bäst reflekterar företagets mission, 

värderingar och kultur, utförs efter att företaget uträttat en situationsanalys av den 

nuvarande identiteten och således klargjort för vad som ska förnyas. Estetiska teman 

avser i detta fall företagets centrala värderingar och positionering. (Schmitt et al. 
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1995:86) Wikström berättade i den andra intervjun att Stora Ensos nya värderingar, 

”Ta ledningen” och ”Gör det rätta”, även åskådliggör vad företaget anser att krävs av 

förändringen. Wikström noterade även att bakgrunden till företagets nya syfte, ”Skapa 

värde för människorna och vår planet”, grundar sig på tanken om att för det första 

kommunicera varför företaget existerar, och för det andra vad verksamheten består av 

och hur den fungerar. Under samtliga intervjuer och analyser av sekundärdata har det 

tydligt framkommit att Stora Enso har positionerat sig på tillväxtmarknader för 

förpackningar och biomaterials. Framförallt miljardinvesteringarna i Uruguay och Kina 

konkretiserar denna strategiska positionering.  

Enligt Melewar (2008:11) finns det ett samband mellan företagets design, 

kommunikation, beteende och strategi, och dessa element kan sammankopplas med 

företagsidentiteten. Alessandri (2001:177) anser att företagsidentiteten även innefattar 

företagets offentliga beteende såsom mottagandet av anställda och externa intressenter. 

Peltola framhävde att förändringen av företagsidentiteten är starkt förankrad i 

företagets kommunikation och beteende. Förnyelsen av företagets logo hade enligt 

Wikström och Peltola inte högsta prioritet under processen utan man märkte först 

senare att den gamla logon inte längre gav stöd åt den nya identiteten, eller som 

Wikström beskrev ”som att ha på sig gamla kläder som man inte känner sig bekväm 

i”.  

Utgående från figur 2 kan Stora Ensos förändringsprocess återges i form av faktorer 

som är väsentliga för strategisk förändring, det vill säga innehållet, kontexten, 

tidpunkten, förändringsagenten och processen. Figuren nedan åskådliggör för 

huvudmomenten i företagets förändringsprocess och som lett till en förnyelse av 

företagsidentiteten.  
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Figur 8 Skribentens sammanställning av Stora Ensos förändringsprocess.3 

Rethink processen har påverkat Stora Ensos sätt att kommunicera både internt och 

externt. Företaget upplevde att de behövde förändra och effektivisera 

kommunikationssättet för att dela med sig av de förändringar som pågick inom 

företaget, men också den förändring som höll på att ske globalt. Denna förändring 

krävde ett förändrat beteende och ett nytt tankesätt där allt ifrågasätts och förnyas. Den 

strukturella förändringen inom branschen medförde även att Stora Enso tvingades 

fundera om företagets positionering och strategi. Papperskonsumtionen minskade 

drastiskt och detta medförde en omformulering av bland annat affärsområden och 

deras fokus. Den nya företagsidentiteten medförde även omformuleringar av företagets 

värderingar, och man ville simplifiera sina budskap till lättförståeliga uttryck som var 

enkla att tillämpa. Stora miljardinvesteringar i Kina och Uruguay bestyrker 

förändringsprocessen och den strategi som Stora Enso valt att fokusera på i framtiden. 

                                                        
3 Logon i bakgrunden hämtad från www-adressen: http://www.storaenso.com/about-us/Pages/welcome-

to-stora-enso.aspx.  
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Bakgrunden till tidpunkten och tajmningen för förändringen kan konkluderas i tre 

faktorer; finansiella krisen som uppstod 2008, digitaliseringens inverkan på 

papperskonsumtionen, samt människornas förändrade beteende och förhållningssätt 

till material. Dessa faktorer bidrog till att Stora Enso upplevde att det krävs en radikal 

förändring för att företaget ska kunna klara av verksamhetsmiljön i framtiden. 

Ledningen satte upp riktlinjer, men företagets anställda runtom i världen deltog aktivt i 

processen och dess implementering. Externa konsulter användes under den inledande 

processen och deras funktion var främst att konkretisera den förändring som höll på att 

ske.  

Från intervjuerna med Wikström och Peltola har det framgått att en omfattande och 

radikal förändringsprocess är utmanade och kräver engagemang av samtliga 

inblandade parter. Utmaningen ligger bland annat i att dels få den egna organisationen 

att förstå förändringen, men även att externa intressenter uppfattar förändringen och 

de åtgärder företaget tvingas göra. Kommunikation och beteende är nyckelord när man 

pratar om förnyelse av företagsidentiteten. Identiteten bygger på de anställdas 

beteende och sätt att utföra verksamheten. Stora Enso har, för att nämna några saker, 

strävat efter att förnya och ”Rethinka” sina strategier, kommunikationssätt och 

affärsstrukturer. Budskapet som förmedlats har varit att miljön förändras och därför 

måste företaget anpassa sin verksamhet för att förbli lönsamma.  

Ledningen har en ytterst viktig roll i dylika förändringar. Det krävs dock engagemang 

och förståelse inom hela organisationen för att processen ska kunna genomföras på ett 

effektivt sätt. Det är naturligt att det uppstår motstånd bland egna anställda, men en 

öppen kommunikation underlättar och förklarar företagets handlingar. I och med den 

svåra ekonomiska situationen som håller i sig framförallt i Europa, men också i övriga 

världen, är det svårt för dagens företag att förutspå framtiden och bygga upp 

långsiktiga planer. Pressen att generera pengar till kassan på kort sikt samtidigt som 

man förväntas göra stora strategiska investeringsbeslut på långsikt är både utmanade 

och riskabelt.  

Stora Enso ville förändra företaget till ett mera dynamiskt och flexibelt företag som inte 

endast definieras utgående från det råmaterial som används i produktionen. Dagens 

profilering av Stora Enso betonar förnybara material och förpackningar. Strategin 

bygger framför allt på tillväxtmarknader i affärsområdena Renewable Packaging och 

Biomaterials. Genom att skapa ett nytt syfte, ”Skapa värde för människor och vår 

planet”, har Stora Enso samtidigt skapat nya verktyg för sin kommunikation. Likaså 
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fungerar nya värderingarna och Rethink ideologin som bärande ledord i företagets 

handlingar. Rethink processen medförde även en ny visuell identitet, som i dag 

fungerar som Stora Ensos ansikte utåt. Företaget har varit mån om att 

förändringsprocessen inte enbart skall upplevas som en process som utförs och 

verkställs av företagets ledning. Genom att låta anställda skapa egna Rethink 

berättelser har man involverat hela organisationen i förändringen.  

Utgående från denna undersökning kan det konstateras att behovet av en förändring av 

företagsidentiteten kan sägas vara tudelad. För det första, förändringar i 

verksamhetsmiljön och branschstrukturen tvingar företag till förnyelse och förändring. 

I dagens affärsvärld, och speciellt för offentligt noterade börsbolag, är trycket och 

pressen från intressenterna stor. För det andra, interna förändringar eggar behovet av 

en förnyelse av företagsidentiteten i och med att nya processer och tillvägagångssätt 

inte längre stöder den gamla identiteten.  

Summa summarum, radikala förändringsprocesser inom företag kräver öppen 

kommunikation som framförallt förklarar bakgrunderna och orsakerna till 

förändringen. Förmågan att analysera och förutse globala trender är väsentligt när man 

inleder en förändringsprocess. De processer och åtgärder som genomförs skapar i 

slutändan den nya identiteten.  

5.7. Undersökningens reliabilitet och validitet 

När man väl utfört en empirisk undersökning bör man granska resultatet och 

mätinstrumenten på ett kritiskt sätt. Inom forskningen talar man ofta om 

undersökningens reliabilitet och validitet. Undersökningens reliabilitet bestäms 

utgående från hur mätningarna utförts. För att en undersökning ska anses ha hög 

reliabilitet, eller tillförlitlighet, krävs det att upprepade mätningar påvisar samma 

resultat. (Johansson Lindfors 1993:110; Holme & Solvang 1997:163) Gummesson 

(1988:81) anser likaså att reliabilitet aktualiseras i de fall där slutresultatet bli ungefär 

samma när två eller flera forskare undersöker samma fenomen med liknande syften.  

Validiteten hänvisar till att undersökningens resultat ska vara tillförlitlig och giltig 

(Darmer & Freytag 1992:268). I kvalitativa studier betecknar validiteten bland annat 

ambitionen att upptäcka, tolka och förstå företeelser. I kvalitativa undersökningar 

syftar validiteten på hela forskningsprocessen, inte enbart på själva datainsamlingen. 

(Patel & Davidson 2003: 103) Holme och Solvang (1997:163) menar att ”Validiteten är 
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beroende av vad vi mäter och om detta är utklarat i frågeställningen.” Författarna 

menar också att det är utmanande att erhålla information som är så valid, eller giltig, 

som möjligt. Resultatet beror mycket på hur forskaren agerar och upplever situationen. 

Patel och Davidson (2003:104) nämner problematiken i att transkribera intervjuer. 

Enligt författarna kan omskrivningen medföra en mer eller mindre medveten påverkan 

på det material som ska analyseras. Bland annat nämner Patel och Davidson att man 

går miste om gester, mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk när man transkriberar 

intervjun till text. Därför menar författarna att det är viktigt att undersökaren beaktar 

dessa faktorer i hanteringen av slutanalyserna.  

Gummesson (1988:79) hävdar att generaliseringar utifrån fallstudier innefattar olika 

dimensioner och bör betraktas på olika sätt. Gummesson nämner dimensionen som 

involverar djupgående fallstudier baserade på uttömmande undersökningar och 

analyser för att identifiera vissa fenomen, exempelvis förändring av företagets 

strategier, vilket kan sedan relateras även till andra företag. Som det tidigare nämnts i 

avhandlingens metoddel, fokuserar undersökningen på att hitta likheter med den 

teoretiska referensram som presenterats och därigenom dra slutsatser om vilka 

faktorer beaktas och realiseras i en dylik förändring. I detta avseende har man lyckats 

koppla ihop teori och empiri, och därmed kan man konstatera att generaliseringar till 

den teoretiska referensramen har förverkligats.  

Tillförlitligheten av de sekundärdata som insamlats kan sägas vara tudelad. Det krävs 

kritisk granskning av det material som företaget publicerar i form av till exempel 

årsberättelser och pressmeddelande. Man bör komma ihåg att företag gärna publicerar 

mestadels nyheter som medför positiva associationer med företaget. Det är skribentens 

uppgift att sortera information som anses vara väsentligt och trovärdigt för 

problemdiskussionen. Å andra sidan kan man konstatera att informanterna även delat 

med sig av en hel del negativa saker som Stora Enso tvingats genomgå under sin 

förändring. Trovärdigheten av undersökningen kan således sägas öka när man även tar 

upp känsliga och negativa saker. För att undvika syftningsfel när sekundärdat återgetts, 

har skribenten försökt använda en hel del direkta citat.  

Avsikten med undersökningen var att ta reda på tre väsentliga problemfrågor: Vad 

framkallade behovet av en förändring av företagsidentiteten? Hur har företaget gått 

tillväga för att skapa den nya företagsidentiteten? Vilka utmaningar har uppstått under 

förändringsprocessen? Validiteten kan anses vara hög i och med att intervjufrågorna 

framställts på basis av dessa frågor, och svar till samtliga frågor har erhållits. Resultatet 
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har erhållits dels genom intervjuer med nyckelpersoner på Stora Enso, men även 

genom noggrann och omfattande genomgång av diverse sekundärdata.  

När det gäller intervjuernas reliabilitet och validitet kan följande slutsatser dras. 

Samtliga intervjuer utfördes på finska, vilket inte medförde några problem i och med 

skribentens starka kunskaper i det finska språket. Två av intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplats, vilket kan ses som en bra miljö för diskussionerna i med 

att informanterna kände sig trygga i denna miljö. En intervju utfördes per telefon, 

vilket till en del utelämnar möjligheten till analys av kroppsspråk och mimik. Dock kan 

det konstateras att telefonintervjun fungerade som en uppföljning till den första 

intervjun, vilket medförde att den största nervositeten försvunnit och fokus kunde 

sättas på innehållet. Samtliga intervjuer spelades även in med bandspelare, vilket även 

möjliggjorde att skribenten senare kunde lyssna igenom intervjuerna ett flertal gånger. 

Informanterna hade bokat en timmes tid till samtliga intervjuer, vilket var tillräckligt 

för att få ut den information som söktes. Intervjutillfällena bokades in i god tid och 

därmed kunde både skribenten och informanterna förbereda sig för tillfället.  

Båda informanterna var starkt involverade i Rethink förändringsprocessen och därför 

kan man anse att de utvalda personerna utgjorde den rätta målgruppen för 

frågeställningarna. Undersökningens höga reliabilitet kan förklaras med att om 

informanterna tillfrågades samma frågor än en gång skulle resultatet högst antagligen 

vara det samma. Som tidigare nämnts, studerades förändringsprocessen från 

ledningens synvinkel, och de facto att Lauri Peltola är medlem i Stora Ensos 

ledningsgrupp höjer reliabiliteten ytterligare.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Företags behov av förändring och förnyelse har aktualiserats i och med de utmaningar 

som finns i dagens ekonomiska situation. Att anpassa den egna verksamheten, till 

snabba och radikala förändringar som uppstår i verksamhetsmiljön, kräver noggrann 

bedömning av omgivningen och rätta beslut när det gäller företagets fortsatta 

verksamheter. Marknaderna och kundernas behov ändras snabbt och företag bör 

kunna reagera på dessa förändringar. Intresset för företagsidentitet och 

företagskommunikation har enligt teoretikerna ökat under de senaste åren. Dock kan 

man konstatera att teorierna kring förändring i ett företags identitet inte har berörts i 

någon större utsträckning.  Att en strategisk förändringsprocess leder till en ny 

företagsidentitet kan därmed ses som någonting relativt nytt inom forskningen, och 

något som säkerligen kommer att aktualiseras i allt större grad i framtiden. 

Teorierna har visat att det finns en del väsentliga faktorer som bör beaktas i en 

förändringsprocess. Bland annat att förstå behovet av en förändring, förändringens 

omfattning, tidpunkten för förändringen, vem som leder förändringen och hur man 

skall länka ihop företagets olika aktiviteter. En öppen och effektiv kommunikation kan 

sägas utgöra verktyget för en lyckad implementering. När man talar om 

företagsidentitet bör man notera att identiteten innefattar olika element. Dels handlar 

det om att människornas beteende och sättet för hur företaget kommunicerar med sina 

intressenter. Beteendet avspeglar sig i sin tur direkt i företagets handlingar och 

verksamheter. Identiteten innefattar även den visuella karaktären, det vill säga den 

mera synliga delen bestående av till exempel företagets logo, hemsida, publikationer 

etc.  

Den empiriska undersökningen har visat att de teorier som presenterats i 

avhandlingens teoretiska referensram till stor del överensstämmer med vad som krävs 

av en omfattande förändringsprocess. Stora Enso har i och med sin förändringsprocess 

och nya identitet skapat ett nytt syfte för sin verksamhet. Att man i sin verksamhet 

utgår från varför företaget existerar tyder på att företaget begrundat och funderat om 

gällande sina metoder och tillvägagångssätt. Konceptualiseringen av 

förändringsprocessen har resulterat i en starkare identitet som hjälper såväl interna 

som externa intressenter att förstå företagets handlingar. Det nya syftet och de nya 

värderingarna tillsammans med företagets strategiska beslut utgör grunden för Stora 

Ensos nya identitet. Allt detta sammanbinds i Rethink-konceptet, vilket även definieras 
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som företagets ”corporate philosophy and changeengine”.  Budskapet är att ständigt 

ifrågasätta och effektivera gamla rutiner och metoder samt frambringa nya lösningar. 

Rethink processen är en ständigt pågående process, där förändring utgör det enda 

bestående elementet i Stora Ensos nya identitet.  

6.1. Förslag på fortsatt forskning 

Den empiriska undersökningen i denna avhandling har fokuserat på att studera en 

strategisk förändringsprocess som resulterat i en ny företagsidentitet. Förändringen 

och förnyelsen har studerats utifrån ledningens synvinkel. För att ytterligare få en 

bredare uppfattning av den nya identiteten och dess påverkan på företagets handlingar, 

vore det intressant att undersöka hur företagets övriga anställda eller externa 

intressenterna upplever förändringen. Finns det stora skillnader mellan ledningens och 

övriga anställdas uppfattningar om processens genomgång och resultat? 

I och med att efterfrågan på papper fortsätter att sjunka måste Stora Enso förmodligen 

även i framtiden göra omstruktureringar i affärsverksamheten. Fokus har redan nu 

satts på affärsområdena Renewable Packaging och Biomaterials, och det vore 

intressant att utföra en ny undersökning om några år och studera hur företaget 

”Rethinkat” sin affärsverksamhet. Fortsätter Stora Enso även i framtiden att tillverka 

papper eller övergår man, när nya investeringarna är i full gång, till att endast tillverka 

förpackningar och förnybara material? 
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APPENDIX 1 STORA ENSOS GAMLA OCH NYA LOGO 

 

 

 

 

 

 

Stora Ensos gamla logo (uppe) och nya logo. (Google Bilder) 
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APPENDIX 2 INTERVJUFRÅGOR TILL PATRICIA WIKSTRÖM 

Tutkielmani päätavoite on selvittää:  

- mitkä tekijät johtivat muutostarpeeseen 

-  miten muutosprosessia on työstetty 

-  mitä uusi yritysilme sisältää 

Käsitteet strategia, (strategian)muutos, yritysilme ja johtajuuden merkitys muutoksessa 

muodostavat tutkielmani pääaiheet. 

 

Keskusteluaiheita haastatteluun 

 

1. Mikä on ollut teidän roolinne muutosprosessissa? 

2. Stora Enso on kertonut luoneen uuden yritysilmeen. Mitä kaikkea uusi 

yritysilme sisältää? 

3. Stora Enso käynnisti keväällä 2010 muutosprosessin ja tiedotteen mukaan 

prosessi  

esiteltiin sisäisesti marraskuussa 2010 ja ulkoisesti huhtikuussa 2011. Mistä 

kaikki lähti liikkeelle ja milloin?  

4. Mitkä tekijät vaikuttivat muutoshaluun ja tarpeeseen?  

5. Miten muutosprosessi on määritelty strategisesti? 

6. Miten muutosta alettiin työstää ja kenen johdolla? Käytettiinkö prosessin aikana 

ulkopuolista apua?  

7. Muutosprosessin eri vaiheet? Edettiinkö jonkun mallin/kaavan mukaan? 

8. Mitä tavoitteita asetettiin organisaation sisällä? 

9. Mitkä olivat suurimmat haasteet prosessin aikana? 

10. Paljon on puhuttu, että muutoksen tarkoitus on muuttaa ihmisten ajattelutapaa. 

Miten tämä näkyy tänä päivänä verrattuna ennen prosessin alkamista. 

11. Mitä Rethink käytännössä tarkoittaa? 

12. Mikä on Pathfinders-ryhmän rooli muutosprosessissa? 

13. Yrityksen uusi logo. Miten kuvailisitte uuden logon merkitystä prosessissa? 

14. Stora Enso vuonna 2010 vs. Stora Enso tänään. Lyhyesti, mitkä ovat suurimmat 

muutokset yritysilmeen suhteen? 
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APPENDIX 3 INTERVJUFRÅGOR TILL LAURI PELTOLA 

Keskusteluaiheita haastatteluun 

1. Jouko on eräässä haastattelussa kuvaillut, että olette Rethink-lupauksen aivot ja 

sydän. Mikä kuvailisitte itse omaa roolianne muutosprosessissa? 

2. Stora Enso on kertonut luoneen uuden yritysilmeen. Mitä ovat uuden 

yritysilmeen pääkohdat? Muutoksen laajuus? 

3. Miten muutosprosessi on vaikuttanut yrityksen strategiapäätöksiin? 

4. Mitä tavoitteita asetettiin organisaation sisällä? 

5. Miten muutoksen jalkauttaminen on sujunut? Onko ollut vastusta? 

6. Mitkä ovat olleet tärkeimmät muutokset liiketoiminnallisesti?  

7. Paljon on puhuttu, että muutoksen tarkoitus on muuttaa ihmisten ajattelutapaa. 

Miten tämä näkyy yrityksen sisällä tänä päivänä verrattuna ennen prosessin 

alkamista. 

8. Miten luulette, että asiakkaat/sidosryhmät kuvailevat Stora Ensoa nyt verrattuna 

ennen prosessin alkamista? Palaute sidosryhmiltä? 

9. Mitkä olivat suurimmat haasteet prosessin aikana? 

10. Stora Enso on viime vuosina joutunut kohtaamaan irtisanomisia ja 

rakennemuutoksia. Miten olette motivoineet työntekijöitä näinkin laajaan 

muutokseen, kun ajat ovat olleet tiukat? 

11. Muutosprosessi on nyt ollut käynnissä noin kaksi vuotta. Mitä tapahtuu 

seuraavaksi / mitä on jäljellä? Onko muutos ikuista? 

12. Onko yrityksellä selkeä johtajuusfilosofia? Miten kuvailisitte tätä? 

13. Visuaalinen puoli, yrityksen uusi logo. Miten kuvailisitte uuden logon 

merkitystä prosessissa? 

14. Mitkä ovat Stora Enson tulevaisuuden mahdollisuudet/haasteet? 

15. Paperin kysyntä on laskenut rajusti. Odotatteko edelleen vahvaa laskua? Miltä 

näyttää Printing and Reading liiketoiminta tulevaisuudessa?  

16. Uusien investointien merkitys. Milloin odotatte, että uudet projektit ovat 

täydessä käynnissä ja tuottoisia? 

 

 


