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Sammandrag
Digitaliseringen har bidragit till en ökad e-handel och samtidigt ett minskat behov av tryckta

medier. Denna nedgång av traditionell tidningsläsning har lett till strukturomvandling i massa-

och pappersindustrin.

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt denna industrisektor transformerat sin

verksamhet i en föränderlig marknad. I fokus för denna studie står två företag inom

skogsnäringen - SCA och Holmen. Dessa har båda genomgått omstruktureringar men skiljer sig

åt i val av strategi. För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie valts där primärdata

bestått av intervjuer och sekundärdata av litteratur, vetenskapliga artiklar och årsredovisningar.

Såväl Holmen som SCA har sett över sin produktion av tryckpapper. Holmen har valt att öka

förädlingsgraden medan SCA valt att helt lämna detta segment. Båda företagen fortsätter att satsa

på produkter som används för att göra förpackningar och SCA ökar sin kapacitet för detta.

Valet av strategi har styrts av att företagen vill behålla sina befintliga bruk och

tillverkningsprocesser. Att bygga helt nya bruk är väldigt kostsamt och inte nödvändigtvis

lönsamt.

Nyckelord: Digitalisering, papper, förpackningar, papper- och massaindustri, strategi



Förord
Jag vill tacka alla intervjupersoner som bidragit med viktig kunskap och möjliggjort detta arbete.

Intervjuerna med företrädare för SCA och Holmen har bidragit med viktig kunskap för

fallstudierna. Vidare har intervjuer med en forskning- och innovationschef på Skogforsk, en

pensionerad jägmästare och slutligen en pensionerad chef för näringspolitiska avdelningen på

Skogsindustrierna gett mig värdefulla kunskaper och inspiration i ämnet.

Ordlista
CTMP - Kemisk termomekanisk massa som används för tillverkning av mjukpapper och

kartong.

Kartong - Kompakt papper som används för förpackningar med mycket bra tryckegenskaper på

ena sida. Består av kemisk massa, görs både med långa och korta fibrer.

Kraftliner - Förpackningspapper som används till ytskiktet på wellpapp

Pappersmassa - Råvara som används vid framställning av papper. Kan vara antingen kemisk

eller mekanisk beroende på framställningssättet.

Tryckpapper - Papper som består av mekanisk massa med långa fibrer; används för till exempel

tidningar och böcker.

Wellpapp - Består av flera pappersblad varav ett eller flera är formade som vågor. Ytskiktet

består ibland av kraftliner och skiktet däremellan kallas fluting.
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1. Inledning

Här beskrivs uppsatsens bakgrund och problematisering samt syfte och frågeställningar.

1.1 Bakgrund

Under de sista decennierna har internet blivit en naturlig del av vår vardag och tekniska

innovationer syns överallt i dagens samhälle. Dess effekt ser vi bland annat i de ständigt

närvarande mobiltelefonerna i händer på människor i alla åldrar. Inte bara internet och sociala

medier, utan sektorer som arbetsmarknad, vård och utbildning genomsyras av digitaliseringen.

(Kättström, 2016).

Man räknar med att minst 3,9 miljarder människor använder internet att jämföras med 1 miljard

för 10 år sedan (Ny Teknik, 2018). Digitala verktyg har i stor utsträckning ersatt papper som

informationsbärare vilket inneburit stora omställningar för en rad företag.

I Bohusläningen står att läsa att den lokala lördagstidningen inte längre kan delas ut i området.

Tjänsten kostar mer än vad den genererar i intäkter. Istället hänvisas tidningens prenumeranter

till e-tidningen för att kunna läsa tidningen på lördagar (Sundhage, 2016). Även IKEA kommer i

fortsättningen att presentera sitt sortiment digitalt och därmed går en 70 årig tradition i graven.

All reklam och inspiration kommer inom en snar framtid att nå kunden via digitala kanaler

(Koskelainen, 2020).

Med dagens digitala transformation av samhället kommer farhågor men också förhoppningar.

Förvisso skapas möjligheter men också stora utmaningar och förändringar inom olika områden.

Ett exempel på det senare är massa- och pappersindustrin som sett en vikande efterfrågan på

tidningspapper vilket slagit hårt mot industrin med förändringar i förändring i grunden. Med en

snabb digitalisering följer krav på nya strategier för massa- och pappersindustrin. Att skapa
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förutsättningar för nya produkter, tjänster samt marknader för att säkerställa näringens

ekonomiska tillväxt och fortsatta utveckling är en utmaning som denna sektor ställs inför.

1.2 Problematisering

Den ökade användningen av e-handel, mobiltelefoner och läsplattor har bidragit till ändrade

konsumentbeteenden (Teece, 2010). I takt med internets utbredning minskar efterfrågan på

fysiska tidnings- och journalpapper; en trend som påskyndats av coronapandemin (SCA, 2020;

Holmen, 2020). Samtidigt har behovet av kartong och papper för förpackningar ökat. Detta har

medfört att den svenska massa-och pappersindustrin har fått se över sin produktionskapacitet.

Att ta fram en robust strategi är en viktigt del i skapandet av ett konkurrenskraftigt företag

(Teece, 2010). Denna syn delas med Machani et al. (2014, 2015) som menar att det är väsentligt

för företag i allmänhet att analysera sina strategier och i synnerhet för företag inom massa- och

pappersindustrin. Författarna förklarar hur den kanadensiska massa- och pappersindustrin fått

ändra inriktning till följd av ökade elpriser och minskad efterfrågan på tryckpapper. Med

bakgrund av dessa rapporter skriven av Machani et al. (2014, 2015) är det av intresse att

undersöka hur motsvarande svenska industriföretag som SCA och Holmen hanterat förändrade

marknader.

1.3 Syfte

Syftet med rapporten är att undersöka hur digitaliseringen påverkat den svenska massa- och

pappersindustrin. Följande frågeställningar kommer att besvaras:

1. På vilket sätt har massa- och pappersindustrins strategi förändrats till följd av

digitaliseringen?

2. Hur ska den svenska massa- och pappersindustrin behålla sin lönsamhet och

konkurrenskraft i en digitaliserad tidsålder?
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1.4 Avgränsning

Denna framställning kommer att fokusera på den svenska massa- och pappersindustrin. Mot

bakgrund av studiens omfång behandlas endast vissa delar av digitaliseringens inverkan på

industrin, nämligen tryckpapper och papper som används till förpackning. Uppsatsen behandlar

nutidens skogsföretag. För att få en förståelse för dess förändring kommer tidsspannet för

undersökningen vara från 2010-talet och fram till idag, år 2021.

2. Teoretisk referensram

I denna del av studien presenteras den teori som ligger till grund för analysen. I det teoretiska

ramverket redogörs vidare för de begrepp och modeller med vilka frågeställningarna besvarats.

2.1 Val av strategi

Strategi är ett ofta återkommande ord i olika sammanhang inte minst i näringslivet. Emellertid

finns det ingen exakt definition av ordet och olika strategiskolor lägger in sin egen uppfattning i

begreppet (Whittington, 2002). Grundtanken är dock att strategi handlar om ett företags

långsiktiga mål och visioner och vilka resurser som måste skjutas till för att möta behov och

efterfrågan på marknaden (M. Machani et al., 2014).

“Today, “business model” and “strategy” are among the most sloppily used terms in business;

they are often stretched to mean everything - and end up meaning nothing  [...] these are

concepts with enormous practical value” (Magretta, 2002 s.8).

2.1.1 Planerad strategi

Anhängare av planerad strategi menar att företagets lönsamhet ska stå i fokus och för att denna

ska optimeras krävs planering (Whittington, 2002). För optimal vinstmaximering krävs ett

planeringsarbete där företagsledningen har en central roll. Anhängare av denna strategi menar att

förutsättningen för att ett företag ska lyckas och vara konkurrenskraftigt är kontinuerlig analys
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och bedömning. Dessa två redskap gör det lättare att förutse förändringar på marknaden och är

nödvändiga verktyg för att organisationen ska lyckas i framtiden (Harrison & Prenkert, 2009).

2.1.2 Framväxande strategi

Anhängare av en annan strategiskola menar att framtiden är svår eller omöjlig att förutse och

därför ska strategisk planering ske stegvis (Whittington, 2002). Strategiforskaren Mintzberg

(1978) menar att strategi kan liknas vid ett mönster i en ström av beslut. Först när ett fattat beslut

visar att det håller över en längre tid kan en strategi utformas. För att utforma en strategi inom en

organisation måste alltid strömmen av beslut studeras, analyseras och utvärderas. Framtiden är

svår om inte omöjlig att förutsäga och strategin måste utformas utifrån detta. Ett företags

förändrade strategiska val är ett svar på en förändrad marknad eller omgivning. Ett företags

befintliga tillgångar påverkar även företagets strategiska val (Mintzberg, 1978).

Frånsett planerad eller framväxande handlar utformningen av en strategi om att skapa en vision

samt en välbetänkt och långsiktig plan hur man vill nå mål och därigenom skapa en bättre

framtid för företaget. Valet av strategi ska speglas i vilken unik position företaget kan och vill ta

och behålla i framtiden (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010).

2.2 Digitaliseringen och dess påverkan på massa- och pappersindustrin

Innebörden av begreppet digitalisering varierar beroende på sammanhang. Nationalencyklopedin

(2020) beskriver termen som ett sätt att förklara hur information registreras, lagras och överförs i

digitalt format med hjälp av till exempel mobilplattor, surfplattor och datorer. Användningen av

internet har möjliggjort ökad internationell handel oberoende av öppettider (Cöster & Westelius,

2016).

Alla företag och organisationer verkar i en värld som i hög grad genomsyras av digitaliseringen

och befintliga produkter och tjänster förändras för att anpassa sig till den teknologiska

utvecklingen (Yoo et al. 2012). Som en konsekvens av digitala teknologier utraderas befintliga

strategier och nya skapas. En organisation bör ta hänsyn till effekter och möjligheter av

digitaliseringen för att undvika konkurs (Yoo et al. 2012).
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I en undersökning gjord av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT, 2019) står att läsa om

den förändrade mediekonsumtionen bland personer bosatta i Sverige. Artikeln behandlar

konsumtionen av analoga och digitala dagstidningar och nyheter för personer mellan 9 och 79 år

under perioden 2010 - 2018.

Figur 1: Den procentuella andelen av personer mellan 9-79 år som läser dagstidningen på tryckt papper

respektive digitalt. Uppgifterna är hämtade från Mediekonsumtion-2019 (MPRT) sida 23.

Ursprungskälla: Mediebarometern 2019, (Nordicom, Göteborgs universitet). Använd med tillåtelse.

2.3 Transformation och utvärdering av strategi

Följande del av studien baseras på tidigare forskning inom massa-och pappersindustrin.

Författarna M. Machani et al. (2014, 2015) ger exempel på hur den kanadensiska massa- och

pappersindustrin bör göra för att lyckas ändra inriktning av sin produktion och fortsätta att vara

lönsamma. Denna teori ligger till grund för att förklara hur motsvarande svensk industri ska

tackla motsvarande problem, ta fram strategier och fortsätta att vara konkurrenskraftiga.
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Figur 2: Modell av strategisk planering (Bearbetning av Multi-level decisional approach to design

business models)

Figur 2 ovan ligger till grund för analysen av det insamlade materialet i empirin. Nedan beskrivs

modellen mer utförligt.

1. Nulägesanalys

En nulägesanalys ger en överblick över massa- och pappersindustrins styrkor, svagheter och dess

hot och möjligheter. Till hoten räknas främst en sviktande efterfrågan på gängse produkter som

papperstidningar medan möjligheterna ses i det ökade behovet av pappersmassa och

förpackningar (M. Machani et al. 2014, 2015) .

Detta första steg är en god utgångspunkt för att hitta möjliga vägar  för massa- och

pappersindustrins fortsätta överlevnad.
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2. Möjlighetstänk

Många gånger ställs ett företag inför krav på affärsutveckling i samband med förnyelseprocesser,

kriser av olika slag och när företaget ställs inför diverse utmaningar. Vid situationer som dessa är

det av stor vikt att företaget i fråga ser över sina styrkor och i största möjliga utsträckning

eliminera eventuella svagheter. Att se över företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot är

behjälpligt för att kartlägga och konkretisera vad som behövs göras (M. Machani et al. 2014,

2015) .

Exempel på viktiga frågeställningar företaget bör ta hänsyn till sammanfattas under nyckelorden

reducera, eliminera, öka och skapa nedan. Samtliga nyckelord är hämtade från M. Machani et al.

(2014).

Reducera

För att skapa konkurrenskraft kan ett företag inom massa- och pappersindustrin välja att fokusera

på stora volymer av några få handelsvaror och med dessa nå en mindre marknad istället för att

fokusera på hela marknaden. Vidare kan industrin fokusera på att minska produkter med låg

marginal där marknaden redan är mättad på grund av rivaliserande företag.

Eliminera

För att bättre anpassa sig till ett nytt marknadsläge med tillhörande krav på nytänk inom

massa-och pappersindustrin bör företag göra en marknadssegmentering där man kan identifiera

segment med låg respektive hög avkastning och följaktligen överväga att överge dessa. Samma

med andra produktsegment som man på sikt bedömer som icke vinstbärande.

Öka

Att ta fram en ny produkt är ett sätt för industrier inom skogsbranschen att öka sitt utbud av varor

och nå ut till nya kunder. Man kan kalla dessa företag som anammar detta koncept som “rörliga”,

det vill säga kunna byta inriktning av produkter.

De biprodukter som erhålls vid pappersmassaframställning kan utvecklas och förbättras till

produkter som genererar ett högt värde. Om ett företag överväger denna modell bör man ha en så
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flexibel företagsstruktur som möjligt som möjliggör produktsvängningar och detta med kort

varsel.

Skapas

Biprodukter kan generera i tekniska och ekonomiska vinster för ett företag då nya kundkontakter,

utanför den traditionella, skapas. Att skapa nya affärskontakter och med det träda in på nya

marknader kan vara gynnsamt för ett företag som känner av en sviktande marknad av sina

traditionella produkter.

3. Strategisk vision

I denna del av strategiarbetet identifieras möjliga strategier för ett företags omvandling och

utveckling, nytänkande och konkurrenskraft i ett långsiktigt perspektiv. För att möjliggöra detta

krävs en förändring av ett företags strategier, till exempel erforderliga ändringar inom inriktning,

och kapacitet för att möta och hantera framtida förändringarna och utmaningarna och med detta

öka företagets lönsamhet (M. Machani et al. 2014, 2015) .

Den strategiska visionen representerar en ögonblicksbild av ett företags vägledande plan och den

ska vara enkel att kommunicera till dess intressenter (Kotter, 1995). För massa- och

pappersindustrin handlar skapandet av en strategisk vision om att lyckas transformera

tillgängliga möjligheter till hållbara konkurrenskraftiga fördelar.

4. Strategi

Som tidigare nämnt beskriver strategi företagets långsiktiga mål och visioner och vilka resurser

som måste skjutas till för att möta behov och efterfrågan på marknaden. I valet av strategi

presenteras den mest gynnsamma och robusta strategin (M. Machani et al. 2014, 2015) .

5. Utvärdering av strategi

M. Machani et al. (2015) betonar att varje framtagen strategi måste utvärderas för att möjliggöra

en långsiktig vinst. Det finns kvalitativa och kvantitativa metoder för utvärderingen av strategin.
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3. Metod

I denna del redogörs vilken metod som använts för studien. Kapitlet presenterar det valda

problemet, angreppssätt och hur material samlats in. Här motiveras också val av fallföretag,

intervjuobjekt och hur intervjuerna genomfördes.

3.1 Undersökningsdesign

En kvalitativ undersökning valdes som metod för denna rapport och vidare användes fallstudier

och kvalitativa intervjuer. Valet av intervjuer bidrog till en ökad förståelse för det valda ämnet

samt en inblick i informanternas kunskap, åsikter och värderingar.

Initialt gjordes två inledande intervjuer med en forsknings- och innovationschef på Skogforsk

samt en nu pensionerad jägmästare. Dessa respondenter gav viktigt underlag och kunskap i ett

ämne som var relativt nytt för mig vid studiens inledning. Under dessa inledande intervjuer

testades intervjuguiden vilket kändes viktigt då mina efterkommande intervjuer skulle ske

digitalt.

Därefter utfördes intervjuer med företrädare för SCA och Holmen. Det insamlade materialet från

dessa intervjuer bearbetades och analyserades i nästa skede. Yin (2009) menar att en fallstudies

trovärdighet bygger på en mångfald av material som samlas in med olika metoder. Med detta

som utgångspunkt studerades även sekundärdata i form av litteraturstudier och årsredovisningar

från Holmen och SCA. Dessa olika forskningsmetoder gav tillsammans en bra helhetssyn.

3.2 Litteraturgenomgång

Litteraturgenomgången var en nödvändig start då kunskap saknades i ämnet och detta inledande

arbete var nödvändigt för att bekanta sig med området och den forskning som gjorts innan.

Vidare var detta ett tillfälle att fundera kring lämpliga metoder och teorier för studien.
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En stor del av uppsatsens data är hämtat från SCA och Holmens årsredovisningar mellan 2014 -

2020 vilka granskats av företagen före publicering. För den teoretiska referensramen användes

Uppsala universitetsbibliotek samt databasen EBSCOhost eBook Collection.

Utöver att litteraturgenomgången gav ökad förståelse av ämnet kunde kunskap och begrepp

befästas och gjorde att intervjuerna kunde utökas för att få in ytterligare vetenskapliga vinklar

och perspektiv.

3.3 Val av fallföretag

I detta arbete valdes två företag inom den svenska skogsbranschen; SCA och Holmen.

Att valet av företag föll på dessa två var att de aktivt arbetat för att möta digitaliseringen och de

effekter som denna haft på massa- och pappersindustrin. Främsta syftet med att studera valda

företag är att båda har gjort stora omstruktureringar för att anpassa sin verksamhet i en ny och

föränderlig marknad.

3.4 Intervjuer

Kunskap i ett ämne kan samlas in genom att använda intervjuer. Inför mina intervjuer var jag

noga med att förbereda frågor som relaterade till frågeställningen och noga lyssna till vad

respondenten svarade. Detta möjliggjorde för mig att gå in djupare i de intervjuer som följde och

få en bredd i min forskning.

Intervjuer kan vara utformade på olika sätt och vara mer eller mindre strukturerade. För detta

arbete valdes kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär för att samla in empiri och för

att få kunskap utifrån respondenternas perspektiv. Fördelen med denna typ av intervjumetod är

att den gav mig större utrymme för följdfrågor och vidare diskussion.

Inspiration och kunskap om intervju som metod hämtades från Bryman och Bell (2017) som

förespråkar just semistrukturella intervjuer vilka ger flexibilitet till studien. Även Dalen (2015)

förordnar denna typ av intervjuform av författaren benämnd “områdesprincip” vilken innebär att

både strukturerade och ostrukturerade frågor ställs.
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3.4.1 Genomförande av intervjuer

Då jag ville ge respondenterna tillräckligt med tid att sätta sig in i uppsatsens

problemformulering skickades mail ut med information med bakgrundsfakta om mig och syftet

med studien. Med respondenternas godkännande spelades intervjuerna in vilket visade sig

oumbärligt för påföljande analys. Jag kunde också lägga mer fokus vid respondenten då arbetet

med att föra anteckningar eliminerades.

För att öka tillförligheten ställdes frågor av olika slag, både strukturerade och ostrukturerade och

i slutet av intervjun gavs utrymme för respondentens egna tankar kring ämnet. Efter intervjuerna

försökte jag att skriva rent och börja analysarbetet. Att intervjuerna transkriberades hade också

den fördelen att lämpliga citat hittades.

Min ambition var att få kontakt med företrädare för svenska skogsindustrier som kunde ställa

upp på en intervju och delge sin kunskap och erfarenhet i ämnet. Via mail skickades en

intresseförfrågan ut till en rad olika skogsbolag och kontakter etablerades med Holmen och SCA.
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Yrkesroll Organisation Datum

Fabrikschef för Obbola

kraftlinerbruk

SCA 14/4-2021

Teknisk Direktör/chef för

koncernstab teknik

Holmen 16/4-2021

Forskning- och Innovationschef Skogforsk 11/2-2021

Jägmästare (pensionerad) Tidigare verksam inom

Holmen

Intervju har skett vid flera

tillfällen

Chef för näringspolitiska

avdelningen (pensionerad)1

Tidigare verksam inom

Skogsindustrierna

Intervju har skett vid flera

tillfällen

Tabell 1: Redogörelse för personerna som intervjuats under arbetet med uppsatsen

3.5 Insamling av datamaterial

Merparten av det insamlade materialet som ligger till grund för denna rapport bygger på

primärdata i form av öppna initiala intervjuer och kvalitativa intervjuer. Utöver denna data

bygger studien på sekundärdata i form av litteraturstudier, vetenskapliga artiklar och

årsredovisningar det vill säga empiriskt material som tidigare använts i forskningssammanhang

(Alvehus, 2015). Fem personer intervjuades och hade tillfälle getts skulle fler respondenter valts

för att ytterligare bredda ämnet och öka förståelsen.

Givet rådande situation med coronapandemin har intervjuerna hållits via digitala plattformar som

Zoom och Teams. Stort fokus lades på utformningen av intervjuerna och på att få till en bra

1 Intervjuerna har skett via mail
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teknisk lösning för att undvika bortfall av material. Innan intervjuerna med fallföretagen hölls

flertalet öppna initiala intervjuer; en med företrädare på Skogforsk och en med en pensionerad

jägmästare på Holmen. Syftet med dessa öppna initiala intervjuer var att testa intervjuguiden och

blev extra viktig då intervjuerna med valda fallföretag hölls digitalt (Dalen, 2015).

3.5.1 Operationalisering

Begreppet operationalisering är nödvändigt i empiriska undersökningar. Lynham (2002)

poängterar vikten av bryggan mellan teori och praktik och att denna koppling är tydlig. För att

uppnå och förtydliga bandet eller bryggan mellan teori och praktik menar Lynham (2002) att det

är viktigt att konvertera teoretiska, icke mätbara begrepp, till observerbara och mätbara enheter.

Denna konvertering kan göras med hjälp av operationalisering.

För denna studie har en operationaliseringstabell framställts för att översätta den framtagna

teorin till relevant tillämpning. Operationaliseringsarbetet har varit ett viktigt arbete vid

utformningen av tematiken inför intervjuerna. Det har framför allt varit viktigt att konkretisera

begreppet strategi och skapa en större förståelse för digitaliseringens påverkan på industrin. Efter

utformningen av operationaliseringstabellen granskades den av en sonderande intervjuperson.

Detta gjordes för att upptäcka eventuella missförstånd eller feltolkningar mellan redogörelse och

frågeformulering. Efter att operationaliseringen fått klartecken från den sonderande

intervjupersonen skickades frågeformuleringarna ut till intervjupersonerna för fallföretagen.

Detta gjordes för att personerna skulle hinna läsa igenom frågorna och förbereda sig.
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Tema Redogörelse Frågeformulering

Yrkesroll För att ta reda på vilken position och
arbetsuppgift intervjupersonen har på
företaget.

Vad har du för bakgrund och vilken roll
har du på företaget?

Effekterna av digitaliseringen i form av
e-handel och digitala
tidningsprenumerationer

För att undersöka om och hur
digitaliseringen har ändrat företagets
produktion.

Hur har e-handeln och digitala
tidningsprenumerationer påverkat  Ert
val av marknader och
marknadssegment?

Digitalisering i form av e-handel För att undersöka hur e-handeln har
ökat behovet av kartong och
förpackningar (papper som
produktbärare).

Ser du några utmaningar och
möjligheter som företaget står inför
givet e-handeln och dess påverkan på
era produkter?

Digitalisering i form av digitala
tidningsprenumerationer

För att undersöka hur den minskade
användningen av papper som
informationsbärare påverkar företagets
produktion.

Hur märktes en ökad användning av
digitala tidningsprenumerationer
efterfrågan av de produkter ni
tillverkade då?

Strategi Undersöker företagets långsiktiga mål
och visioner och vilka resurser som
måste skjutas till för att möta behov
och efterfrågan på marknaden.

Vilka konkurrensfördelar såg man med
den strategi som valdes?

Val av strategier Identifiering av möjliga strategier för
ett företagets omvandling och
utveckling, nytänkande och
konkurrenskraft i ett långsiktigt
perspektiv.

Har digitalisering lett till att Ni byggt ut
något bruk/ minskat produktionen i
något bruk eller lagt ner något? I så fall
på vilket sätt?

Lönsamhet och konkurrenskraft Företagets möjlighet att klara av att
driva sin verksamhet i konkurrensen
mot liknande företag.

Hur kom ni fram till vilka nya
produkter Ni skulle tillverka/vilken
produktmix Ni skulle ha?

Tabell 2: Operationaliseringstabell

3.6 Bearbetning av insamlat material

Forskning- och innovationschefen på Skogforsk tipsade om användbara källor för det valda

ämnet och gav mig rådet att  använda flera företag som empiriskt material. Vidare har

intervjuerna med en pensionerad jägmästare inom Holmen har varit till stor användning för att

reda ut termer och begrepp inom massa - och pappersindustrin.
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3.7 Avslutande metodreflektion

Flertalet öppna initiala intervjuer samt två kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär har

genomförts och denna metod passade väl med tanke på den information och kunskap i ämnet

som jag letade efter.

Ett alternativ till intervjuer hade varit kvantitativa undersökningar i form av enkäter vilken

förmodligen hade gett en större svarsfrekvens men med en risk att respondenten inte uppfattat

frågan korrekt eller inte svarat på det som var avsett. En annan möjlighet hade varit att

kombinera intervjuer och enkäter men detta uteslöts då tidsramen var för snäv för att författa och

sammanställa datan för både en enkätundersökning och transkribering av intervjuer. Väl

medveten om risken att respondenterna inte skulle ge tillräckligt utförliga svar lades mycket tid

ner på operationaliseringen och tematiseringen av intervjuerna. Under förberedelsearbetet

strävade jag efter en objektiv framtoning men huruvida jag lyckades med detta är svårt att

avgöra.

Alla intervjuer transkriberades i snabb anslutning till intervjutillfället. Detta för att kunna lägga

till aspekter och iakttagelser som inte framkommit under samtalet. Utöver transkriberingarbetet

visade det sig nödvändigt att lyssna på intervjuerna vid flera tillfällen. Dels för att underlätta

analysdelen men också för att upptäcka de bitar jag inte uppmärksammat under intervjun och

vidare se likheter, skillnader och kopplingar mellan respondenterna.

Intervju som verktyg är nytt för mig och  jag kände en viss nervositet inför uppgiften. Denna

nervositet släppte relativt snabbt och nu i efterhand kan jag tycka att intervjuerna skett under

avslappnade former. Jag har haft möjlighet att via mail och telefon kontakta de personer jag

intervjuat i händelse av oklarheter eller vid behov av kompletteringar.

Innan studiens början skickades en rad mail ut till olika företag inom massa- och

pappersindustrin. Holmen och SCA några av de företag som svarade på mailet och var villiga att

ställa upp på en intervju. Några andra företag svarade initialt men slutade sedan och ledde

sedermera inte till någon intervju.
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Valet att maila Holmen och SCA togs efter att ha utfört initiala intervjuer samt efterforskning om

de olika företagen. Dessa företag är båda tillverkare av tryckpapper och papper för förpackningar

och har märkt av en förändrad marknad. De har dock valt olika vägar för att omstrukturera sina

produkter och välja nya strategier. Vidare har både Holmen och SCA stor kunskap inom detta

uppsatsämne. SCA är Sveriges största privata skogsföretag och Holmen intar tredjeplatsen (Skog

Supply, 2021). Även intervjupersonerna var insatta i uppsatsämnet och hade kunskap inom

respektive företags strategiarbete.

Det är intressant att se huruvida min valda teori går att använda för att beskriva de olika

företagens tillvägagångssätt för att möta en förändrad marknad.

3.7.1 Tillförlitlighet

Reliabilitet och validitet är begrepp som ofta används i kvantitativa, mätbara och generaliserbara

studier. Dessa begrepp är inte lika relevanta i kvalitativa studier (Bryman och Bell, 2017). Inom

begreppet validitet har mätning en central roll och har liten betydelse inom kvalitativ forskning.

Reliabilitet handlar om pålitlighet. Är det man kommer fram till framtagen på ett tillförlitligt sätt

och blir resultatet det samma om undersökningen utförs på nytt? Vid en kvalitativ studie kan

följande frågor ställas för att säkerställa reliabilitet.: Är valet av teoretiskt perspektiv och begrepp

relevanta i sammanhanget och för forskningens syfte? Beskrivs hur studien gjorts? Finns det ett

tydligt syfte och besvarade och diskuterade frågeställningar? (Bryman och Bell, 2017).

Det är svårt att själv avgöra graden av trovärdighet i denna studie. Stor omsorg har lagt vid

formuleringen och tematiseringen av frågor för att undvika feltolkningar och frågorna är

formulerade utifrån den intervjuguide som presenteras i Intervju som metod skriven av Dalen

(2015). Alla intervjuer har transkriberats och vid behov av förtydliganden har respondenter

kontaktats.
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Det finns både för- och nackdelar med att göra flera fallstudier. En fördel kan vara att fler fall ger

en mer robust och övertygande skildring (Bryman och Bell, 2017). Vidare menar Yin (2009) att

den analytiska fördelen av att använda sig av minst två fallstudier kan vara betydande.

En del kritik riktas mot användandet av fallstudier i vetenskaplig forskning. Det blir inte sällan

svårt att dra generella och vetenskapliga slutsatser av fallstudier (Solberg, 2006). Vidare förklarar

Solberg (2006) att fokus flyttas till att endast ställa olika fall emot varandra istället för att rikta

uppmärksamheten åt kontexten och se helheten.

4. Empiri

Denna del presenterar den information som hämtats från SCA och Holmen; de två fallföretagen

för denna studie.

4.1 Inledande intervjuer

En nu pensionerad chef för näringspolitiska avdelningen inom Skogsindustrierna förklarade i en

skriftlig intervju att tryckpappersindustrin under de senaste 10 till 15 åren har sett sina marknader

minska. Denna minskning är till följd av stora förändringar på den globala

tryckpappersmarknaden, så även i tillväxtländer. I dessa länder kunde nedgången länge stävjas

men den nedåtgående trenden har även här rasat de senaste åren. Denna negativa trend har även

producenter av skrivpapper erfarit.

En positiv trend är dock att behovet av förpackningar ökar i takt med att vi väljer att handla

hemifrån.“Då produktion och konsumtion sker på olika ställen i världen finns ett ökat behov av

förpackningar” (Intervju med en pensionerad chef för näringspolitiska avdelningen på

Skogsindustrierna) och förklarar också att plast som förpackning väljs bort av många

konsumenter på grund av hållbarhetsskäl. Informanten fortsätter:

“Helt olika processer används för att göra tidningspapper om man jämför med de processer som

används för att göra kartong och andra förpackningsmaterial. Därför går det sällan att bygga

om industrierna.  Det finns dock undantag och det är där man kombinerar produktion av papper
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med produktion av nya biokompositmaterial. “(Intervju med en nu pensionerad chef för

näringspolitiska avdelningen på Skogsindustrierna)

4.2 SCA

Skogsbolaget SCA är indelat i följande affärsområden - Skog, Trä, Massa, Containerboard,

Förnybar Energi samt Inköp och Logistik (SCA, 2021). Vidare är SCA ett börsnoterat

skogsbolag och äger 2.6 miljoner hektar skogsmark där 2 miljoner hektar är produktiv

skogsmark (SCA årsredovisning, 2020). SCA äger två kraftlinerbruk i Obbola och Munksund

samt en massafabrik i Östrand. Företaget beskriver sin verksamhet som följande:

“SCA skapar högsta möjliga värde i kedjan skog – produkt – kund. Bolaget utvecklar alla länkar

i denna värdekedja, satsar på produkter med tillväxt och lämnar produktområden med sämre

utveckling.” (SCA årsredovisning, 2020 s.22)

Under 2020 var omsättningen 18 410 Mkr och SCA redovisade ett rörelseresultat på 2 839 Mkr.

Genomsnittlig anställd personal under 2020 var 4 196 personer. (SCA årsredovisning, 2020)

4.2.1 SCA:s strategi

I intervjun med fabrikschefen i Obbola förklarar han att SCA:s affärsidé “bygger på att förädla

den otroligt unika råvara vi har i den norrländska fibern.” Vidare “vi jobbar rakt av med att

konkurrera med kvalitet och det är denna träfiber som gör oss konkurrenskraftiga på

marknaden”. (Intervju med fabrikschefen för Obbola kraftlinerbruk).

Under 2016 och 2017 slog SCA fast en strategi som innebar att företaget skulle öka

massaproduktionen, öka kraftlinerproduktionen, utveckla förnybara energispår och minska

exponeringen mot tryckpapper (Intervju med fabrikschefen för Obbola kraftlinerbruk).

SCA har lång erfarenhet av både tillverkning av kraftliner och pappersmassa. I Obbola bygger

företaget en ny maskin för framställning av kraftliner för att möta en allt ökande efterfrågan på

förnybara förpackningar.

“Vi bygger en ny stor maskin i Obbola där vi redan har ett bruk. Den gamla maskinen kan köras

och sen drar vi igång den nya på samma massabruk. Det skulle ha inneburit en jätteinvestering
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om vi hade behövt bygga ett helt nytt bruk.”. (Intervju med fabrikschefen för Obbola

kraftlinerbruk)

Figur 3: Stapeldiagram som visar SCA:s val av transformation. Siffrorna som ligger till grund för

diagrammet är hämtat ur SCA:s årsredovisning (2020).

I figur 3 ovan visas SCA:s förändrade produktion av tryckpapper, kraftliner och pappersmassa

över en 15- årsperiod. Under 2021 påskyndades avvecklingen av tryckpapper och produktionen

stängdes helt i början av året.

4.2.2 Produktion av tryckpapper

Efterfrågan på tryckpapper har minskat under lång tid på grund av ändrade sätt att kommunicera

till följd av digitaliseringen. Fysiska exemplar av tidningar, tidskrifter och reklamtryck har i stor

utsträckning övergått till digitala upplagor. I svallvågorna av coronapandemin har nedgången av

papper som informationsbärare påskyndats. SCA skriver i sin årsredovisning (2020) att

efterfrågan på tryckpapper minskade med ytterligare 30-40% under första halvåret på 2020 på

grund av nedstängning i länder runt om i Europa och övriga världen. Detta ledde till att
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omsättningen för affärsområdet containerboard, som omfattar kraftliner och tryckpapper,

minskade från  drygt 9,2 mdr SEK  2019 till 7,9 mdr SEK 2020. EBITDA marginalen minskade

under samma tid från 22,4 % till 15,0 % (SCA årsredovisning, 2020).

“Sen slog ju coronapandemin till där man stängde ner delar av Europa. Den för Europa typiska

kioskförsäljningen av magasinprodukter dog marknaden i princip helt. I samband med detta kom

ett beslut inom SCA att snabba på den tilltänkta avtrappningen och helt enkelt stänga ner all

tryckpappertillverkning”. (Intervju med fabrikschefen vid Obbola kraftlinerbruk).

Denna utveckling har snabbat på avvecklingen av SCA:s produktion av tryckpapper. Under 2020

beslöt SCA att under första halvåret 2021 lägga ner sin papperstillverkning vid Ortvikens bruk.

4.2.3 Produktion av kraftliner

I takt med att e-handeln ökar och ett ökat miljötänk hos konsumenter som väljer bort plast ser

SCA sitt affärsområde - containerboard och dess produkt kraftliner som en möjlighet att

bibehålla och öka lönsamheten. Efterfrågan på förpackningar har ökat under de senaste 10 åren.

Dels erfar SCA en ökad e-handel hos en växande befolkning och på detta kommer en ambition

att minska användningen av plast (SCA, 2021). Mot bakgrund av detta har SCA valt att öka

tillverkningen av  kraftliner vid Obbola kraftlinerbruk på grund av en ökad global efterfrågan på

förpackningar. Investeringen beräknas kosta 7,5 miljarder SEK (Intervju med fabrikschefen vid

Obbola kraftlinerbruk).

4.2.4 Massatillverkning

Fabrikschefen för Obbola kraftlinerbruk förklarar att företaget har investerat 8 miljarder på

Östrands massafabrik för att öka massatillverkningen - vilket var helt enligt strategi.

Investeringen var klar under 2018 och fördubblade SCA:s kapacitet att producera sulfatmassa.

Utöver tillverkningen av kraftliner vid Obbolas pappersbruk har SCA valt att bygga om en del av

Ortvikens pappersbruk i Sundsvall för att producera kemisk förbehandlad termomekanisk massa

(CTMP). Detta beslut fattades redan 2016 och 2017 som en del av företagets strategi att öka

tillverkningen av massa, kraftliner och förnybar energi. Tre maskiner som tidigare använts vid
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produktion av tryckpapper har till viss del kunnat användas för att istället tillverka ovan nämnda

produkt (SCA årsredovisning, 2020).

Massan som produceras i Ortviken och Östrand säljs till företag som producerar mjukpapper och

förpackningar.

4.3 Holmen

Skogsbolaget Holmen är indelat i följande affärsområden: Skog, Energi, Trävaror, Kartong och

Papper. Holmens skogsinnehav uppgår till 1,3 miljoner hektar skog varav 1 miljon hektar är

produktiv skogsmark (intervju med Teknisk direktör på Holmen). Omsättningen under år 2020

var 16 327 Mkr. Resultat 1979 Mkr och antalet anställda 2974 st.

4.3.1 Holmens strategi

“Vi förädlar vår skogsråvara till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara

förpackningar, magasin och böcker samtidigt som vi producerar vatten- och vindkraft på egen

mark.” (Holmen årsredovisning 2020 s.6) .

Företaget beskriver att målet med dess strategi är att öka intjäningen och det framtida värdet på

skogsinnehavet genom ett aktivt och hållbart skogsbruk. Vidare delar företaget upp sina

strategier utifrån sina fem affärsområden som nämns tidigare.
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Figur 4: Visar Holmens produktion av tryckpapper, kartong och pappersmassa. Siffrorna som ligger till

grund för diagrammet är hämtat ur Holmens årsredovisning för 2014.

Tabellen ovan visar produktomvandlingen för Holmen under 2010 och 2020. Den största

skillnaden är inom segmentet tryckpapper vilket beror på försäljningen av tidningspappersbruket

i Spanien. Vidare har segmentet för kartong och pappersmassa ökat något.
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4.3.2 Produktion av tryckpapper

Holmen fortsätter sin produktion av tryckpapper men har valt att minska tillverkningen av

tidningspapper och istället satsa på bland annat reklam-, magasins-, och bokpapper

(Holmen,2020)

Figur 5: Visar Holmens förändrade produktion av tryckpapper mellan åren 2015-2018. Siffrorna är

hämtade ur Holmens årsredovisning för 2015 och 2018.

I tabellen ovan visas den förändrade produktionen av tryckpapper mellan åren 2015 och 2018. Denna

förändring beror främst på försäljningen av pappersbruket i Spanien, men även på konverteringen av

pappersbruken i Braviken och Hallsta. Denna förändring har gjort att tillverkningen av

tidningspapper minskat från 40% år 2015 till 11% år 2018 (Holmen årsredovisning 2015 och 2018).

Holmens övergripande strategi inom affärsområdet papper är att det ska växa genom “att erbjuda

resurseffektiva alternativ till traditionella produkter” (Holmen, 2021). Företaget producerar

papper av färskt fiber till olika slutprodukter där bland annat bokpapper, reklamtryck och

magasin utgör en stor del av produktionen. I spåren av digitaliseringens framfart har Holmen

dock erfarit en minskad marknad för tryckpapper och “i svallvågorna av coronapandemin sjönk

efterfrågan ännu mer” (Intervju med Teknisk direktör på Holmen).
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“Holmen ska växa inom magasin- och bokpapper genom att erbjuda kunderna ett

kostnadseffektivt alternativ till traditionella produkter samtidigt som tidningspapper ska

minskas. Den strukturella nedgången i marknaden kräver ständigt fokus på kostnader samtidigt

som marknadspositionen kontinuerligt behöver utveckla”. (Årsredovisning Holmen, 2016 s.6).

Holmen äger i dagsläget två pappersbruk; Holmen Paper Braviken utanför Norrköping och

Hallsta Pappersbruk i Hallstavik.  Dessa två anläggningar var tidigare tidningspappersbruk men

en konvertering av bruken har inneburit en produktutveckling från tidningspapper till bokpapper,

magasinpapper samt papper för direktreklam. Under 2016 sålde Holmen sitt pappersbruk i

Spanien som tillverkade tidningspapper bestående av returpapper. Avvecklingen av det spanska

tidningspappersbruket gjordes i linje med Holmens strategi, som nämns ovan, vilken även

innebar en ökad satsning på utvecklingen av magasin - och bokpapper.

Rörelsemarginalen för affärsområdet papper var under 2010  -8 %. Därefter var den  fram till

2015 mellan -4 och + 3 %. Efter att det spanska bruket steg den till 2016 till 5 % och 2019 till

9%. Under 2020 sjönk den på grund av coronapandemin till 2 %.

“Jag tror att det kommer att återhämta sig men den nedåtgående trenden på tryckpapper

kommer att fortsätta. Det betyder att över tid kommer fler enheter att behöva stänga om man inte

lyckas konvertera dem till någonting.” (Intervju med Teknisk direktör på Holmen)

“Sen kommer det alltid att finnas en viss mängd tryckpapper. Och när man har kommit till en

viss mängd på ett stabilt tillstånd på supply/demand så kommer det att vara en lönsam affär [...].

Men det kommer att vara tuffare tider för det segmentet .” (intervju med Teknisk direktör på

Holmen).

4.3.3 Kartong och pappersmassa

Produktionen av kartong för premium- och konsumentförpackningar sker inom affärsområdet

Kartong och målet är att vara och  förbli marknadsledande inom segmentet kartong.

Tillverkningen av pappersmassa sker inom affärsområdet kartong.
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Kartong tillverkas vid Holmens bruk i Iggesund och Strömsbruk samt Workington i England.

Kartongen som tillverkas erbjuder förpackningslösningar inom exempelvis kosmetik, elektronik,

läkemedel, livsmedel och tobak (Holmen, 2020 årsredovisning). Holmen gör sina affärer

business to business där Apple och Estee Lauder är några exempel på kunder inom

kartongsegmentet (intervju med Teknisk direktör teknik på Holmen). År 2010 så var

rörelsemarginalen 17% för affärsområdet kartong och år 2020 var den 13%. Rörelseresultatet har

legat på ungefär denna nivå under hela 10-årsperioden (Holmen årsredovisning, 2020).

5. Analys

Denna del av uppsatsen söker svara på frågeställningarna utifrån den valda teorin och empirin:

På vilket sätt har massa- och pappersindustrins strategi förändrats till följd av digitaliseringen?

Hur ska den svenska massa- och pappersindustrin behålla sin lönsamhet och konkurrenskraft i

en digitaliserad tidsålder?

5.1 SCA:s transformationsstrategi

Som står beskrivet i 2.1.1 planerad strategi ska företagets lönsamhet stå i fokus vid utformandet

av nya strategier. Vidare ska företagsledningen ha en central roll för att optimera vinsten. Detta

synsätt stämmer in på SCA:s strategi. SCA har nyligen beslutat om företagets strategiska mål

och är inne i en genomförandefas.
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Figur 6: Övergripande bild över SCA:s transformationsstrategi
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Nulägesanalys/Tillståndsanalys

I denna del av analysen har SCA identifierat hot, möjligheter, styrkor och svagheter som

företaget står inför. I takt med den ökade digitaliseringen och användandet av läsplattor och

mobiltelefoner uppstod ett hot i form av minskad efterfrågan på tryckpapper i allmänhet och

tidningspapper i synnerhet och därmed försämrad lönsamhet. SCA såg också möjligheter i

svallvågorna av digitaliseringen. En möjlighet var det växande behovet av förpackningar som ett

resultat av den ökade e-handeln och ökad efterfrågan på deras andra produktionsområden

kraftliner och massa.

Möjlighetstänk

Inom möjlighetstänk finns möjligheten att ställa sig frågorna: vilka faktorer ska elimineras?

Vilka faktorer ska reduceras? Vilka faktorer ska ökas? Och slutligen vilka faktorer ska skapas?

Reducera

SCA beslutade om att reducera antalet produktområden under sitt strategiarbete.

Eliminera

Under möjlighetstänk övervägde SCA att lämna sina icke vinstdrivande produktsegment -

tryckpapper.

Öka

Som tidigare nämnt har marknaden för förpackningar ökat i och med en ökad e-handel. Detta har

inom SCA bidragit till en ökad produktion av kraftliner och pappersmassa. I teoridelen nämns att

företag inom denna bransch ska kunna byta inriktning med kort varsel. Denna teori går inte att

applicera på SCA som företag. SCA:s stora fabriker är byggda för att göra en viss typ av produkt

med en viss typ av produktionsprocess och därför går de inte att ställa om med kort varsel.

Skapa

SCA har inte valt att gå vidare med detta spår inom de segment som valts för denna uppsats.

Strategisk vision

Av årsredovisningen 2020 går att läsa att SCA har en tydlig strategisk vision, som är att växa

inom kraftliner och pappersmassa samt att avveckla tryckpappersverksamheten.
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SCA har redan befintliga bruk för produktion av kraftliner och massa. Den höga kostnaden med

att bygga ett nytt bruk gör att SCA blir bunden till sina befintliga bruk. SCA behöver förvisso

investera i en ny maskin vid sitt bruk i Obbola men kan samtidigt köra en redan befintlig på

samma bruk. Att bygga ett nytt bruk och producera en helt ny produkt skulle vara en

jätteinvestering. SCA har som mål att konkurrera på kvalitet och inte på pris.

Strategi

SCA:s utmaning är att balansera råvarutillgången för att få ut största möjliga lönsamhet.

Företaget måste använda sin råvara till annat än tryckpapper för att fortsatt vara lönsamt och har

valt att uteslutande använda råvaran för produktion av kraftliner och pappersmassa för att möta

en allt större efterfrågan. SCA har redan verkställt sin strategi om att bygga ut

massaproduktionen i Östrand och utbyggnaden av kraftlinertillverkningen i Obbola pågår.

Som nämnt under rubriken tillståndsanalys stod SCA inför både hot och möjligheter efter intåget

av digitaliseringen. För att eliminera de svagheter som uppkom i svallvågorna av digitaliseringen

valde SCA att lämna produktområdet tryckpapper för att satsa mer på kraftliner och massa. SCA

valde här att eliminera tryckpapper för att rikta in sig på ökade produktionen av sina andra

befintliga produkter. Vidare valde SCA att öka produktionen av kraftliner och massa vilket var

varor som genererade högre vinst.

Sammanfattningsvis kan sägas att SCA fortsätter att göra vad de är bra på - nämligen tillverkning

av kraftliner och pappersmassa. lämnar produktionen av tryckpapper, ett område som det också

är bra på, för att efterfrågan och lönsamheten för den produkten har minskat.

Utvärdering av strategi

Det framgår inte av intervjun om det skett någon utvärdering av strategin. Det som verkar ha

styrt här är att det är så dyrt att bygga nytt.

30



5.2 Holmens transformationsstrategi

Till skillnad från SCA redovisar Holmen vad företaget har gjort, men inte sina eventuella planer

och strategier för fortsatt transformation. Från empirin går att läsa att Holmens beslutfattande har

pågått under en längre tid. Dessutom verkar Holmens strategiarbete växa successivt vilket tyder

på att företaget använder sig av en framväxande strategi. Min bedömning är att företaget även

har följt en kontinuerlig plan och bedömning. Av den anledningen verkar företaget använda sig

av en blandning mellan framväxande och planerad strategi.

Holmen har haft som plan att öka tillverkningen av kvalitetspapper. Holmens strategi har valt att

öka förädlingsgraden för tryckpapper och behålla och den lönsamma tillverkningen av kartong.

Ur figur 4 går att se att produktionen av tryckpapper har minskat mellan 2010 och 2020 medan

produktionen av kartong och pappersmassa har ökat något.
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Figur 7: Övergripande bild över Holmens transformationsstrategi

Nulägesanalys

Holmen konstaterade tidigt en vikande efterfrågan på tidningspapper. Rörelseresultatet för

tryckpapper var dåligt redan under år 2010 medan rörelseresultatet för kartong har varit bra

under hela 10-årsperioden.

Möjlighetstänk

För att skapa lönsamhet har Holmen valt att reducera sin tidningspappersproduktion och istället

valt att öka förädlingsgraden på tryckpapper. Man har inte valt att eliminera något område och

32



man har inte ökat några områden. Man har de bruk som finns. Dyrt att ställa om sin verksamhet

eftersom det kräver en helt annan process.

Reducera

Holmen beslutade om att reducera sin tidningspapperstillverkning under sitt strategiarbete.

Eliminera

Holmen har inte valt att eliminera något område eller produkt.

Öka

Holmen har under perioden 2010-2020 haft ett stabilt rörelseresultat för sin tillverkning av

kartong för premium- och konsumentförpackningar. Ur figur 4 går att läsa att produktionen för

kartong och pappersmassa har ökat något. Holmen har valt att öka förädlingsgraden på

tryckpapper.

I teoridelen nämns att företag inom denna bransch ska kunna byta inriktning med kort varsel.

Denna teori går inte att applicera på Holmen som företag. Precis som för SCA är Holmens

fabriker byggda för att göra en viss typ av produkt med en viss typ av produktionsprocess och

därför går de inte att ställa om med kort varsel.

Skapa

Holmen har inte valt att gå vidare med detta spår inom de segment som valts för denna uppsats.

Strategisk vision

Minska exponering av tidningspapper och öka tillverkning av papper för magasin och bokpapper

samt papper för reklamtryck. Som nämns i empirin menar Holmen att det alltid kommer att

finnas ett behov av tryckpapper. Företaget räknar med att det totala utbudet av tryckpapper

kommer att minska och därefter kan företaget börja tjäna pengar på att fortsätta producera och

sälja tryckpapper. Vidare vill Holmen fortsätta att tjäna pengar på sin högklassiga kartong.

Strategi

Av figur 5 framgår att Holmen minskade sin exponering av tryckpapper i samband med

försäljningen av sitt tidningspappersbruk i Spanien och kunde fokusera på att utveckla strategin

för specialpapper vid de befintliga svenska bruken. I övrigt har Holmen gjort marginella
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förändringar i sin produktion och satsningar görs för att långsiktigt säkerställa god lönsamhet

genom att fokusera på produkter där man fullt ut nyttjar den färska fibern.

Företaget räknar med att det ska bli balans mellan utbud och efterfrågan på tryckpapper och

räknar då med att tillverkningen av tryckpapper åter ska bli lönsam. Den modell som Holmen

väljer är en strategi som hela tiden studeras och utvärderas. Företaget har befintliga bruk för

produktion av tryckpapper och dessa kan användas om man väljer att konvertera produktionen av

tidningspapper till annan typ av papper. Detta poängteras i den framväxande strategin som menar

att företag växer genom att utnyttja till buds tillgängliga resurser och inte genom förvärv av ny.

Företagets har utvärderat valet av strategin och beslutat att fortsätta att producera och sälja

tryckpapper i avvaktan på att det ska uppstå en balans mellan utbud och efterfrågan.

Resultatförbättringen efter försäljningen av det spanska bruket och bibehållen lönsamhet trots

nedgången under coronapandemin indikerar att Holmens val av strategi lyckats.

Utvärdering av strategi

Än har vi inte sett efterdyningarna av den rådande pandemin men med ett öppnare Sverige och

Europa kan försäljningen av magasin öka. Därför kan Holmens strategi om att vara “last man

standing” ett vinnande val.

Det har inte funnits anledning att ompröva valet av strategi för kartong eftersom lönsamheten

inom detta segment hela tiden har varit bra.

6. Slutsats
Denna del av uppsatsen besvarar syftet med uppsatsen och ger en sammanfattning av de olika

vägar som Holmen och SCA har valt.

Att försöka hitta en entydig och gemensam strategi för massa- och pappersindustrin har visats sig

svårt då varje företag jobbar utifrån sina individuella förutsättningar och utmaningar. Gemensamt

för SCA och Holmen har emellertid varit att så långt som möjligt behålla befintliga bruk och

produktionsprocesser för en så kostnadseffektiv omställning till annan produktion som är möjlig.
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Konvertering av en produktion som innebär investeringar i en ny maskinpark eller ett helt nytt

bruk är kostsamt och samtidigt inte alltid den mest lönsamma lösningen. En möjlig lösning, en

väg som Holmen valt, är att utifrån alla tillgängliga tillgångar såsom råvaror, befintliga bruk och

anläggningar stegvis lägga om produktionen. En annan lösning är att öka den lönsamma

produktionen och avveckla det olönsamma segmentet. Denna väg har SCA valt som har utifrån

vad företaget redan är bra på öka produktionen av kraftliner och pappersmassa och avvecklat

exponeringen mot tryckpapper.  Med andra ord är det är industristrukturen som styr och man

fortsätter att tillverka det man är bra på.

En successiv förändring är fördelaktig då den i de bästa fall kan innebära att den gängse

produktionen kan fortlöpa parallellt med nya investeringar och transformation av produktion.

Gemensamt för SCA och Holmen är att fortsatt att göra vad det är bra på utifrån befintliga

tillgångar.
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