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Sammanfattning
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Branschkoll, ett företag grundat år 2010 som 
erbjuder omvärldsbevakning till den grafiska industrin. Syftet med examensarbetet var att 
kartlägga och analysera hur företag i svensk grafisk industri arbetar med strategi och 
omvärldsbevakning. Detta för att ge en större förståelse av varför industrin ser ut som den 
gör idag. Studien tar sitt avstamp i ett antal branschrapporter från olika årtionder som alla 
råder företag i den grafiska industrin att arbeta målinriktat och noggrant med strategi. 

Utvärderingen kring hur företag i svensk grafisk industri arbetar med strategi gjordes 
genom djupintervjuer med tio stycken företagsledare på företag i varierande storlek med 
avseende på antal anställda samt genom en enkätundersökning. Även personer och aktörer 
med inblick i grafisk industri och/eller strategiskt arbete intervjuades. 

Resultatet av studien visar att få företag i den grafiska industrin har en tydlig strategi idag. 
Många företagsledare i studien anser att de inte arbetar tillräckligt mycket strategiskt pga. 
tidsbrist, brist på resurser och brist på kompetens inom företaget. Strategiarbetet 
prioriteras ofta ner till förmån för det dagliga, operativa arbetet. 

Abstract
This Master thesis is conducted on behalf of Branschkoll, a company  founded in 2010 that 
provides business intelligence for the printing industry. The purpose of the study was to 
identify and analyze how companies in the Swedish printing industry are working with 
strategy and business intelligence. This was done in order to gain a deeper understanding of 
why the industry looks the way it does today. The study has its foundation in a number of 
industry reports from different decades that all advise companies in the printing industry to 
work thoroughly with their strategy.

The investigation of how companies in the Swedish printing industry are working with 
strategy was done through in-depth interviews with ten executives at companies of varying 
sizes in terms of number of employees as well as through a survey. A few persons with 
insights into the printing industry and/or with great knowledge of strategic work were also 
interviewed. 

The results of this study show that few companies within the printing industry has a clear 
strategy today. Many executives in the study believe that they do not conduct enough 
strategic work due to time contraints, lack of resources and lack of expertise within the 
company. Strategic work is often prioritized down to the benefit of the everyday, operational 
work. 
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1 Introduktion
1.1 Problemformulering

”Tryckerierna måste anpassa sig och bli hybrider” säger den norske framtidsforskaren Klaus 
Æ. Mogensen till AGI när de intervjuar honom i sitt strateginummer 2010 (Lykke, 2010:15). 
Han spår att om fem år har den grafiska branschen blivit digital, och att tryckerier som 
endast vill arbeta med trycksaker måste nischa sig för att överleva. 

Även Frank Romano, gurun inom grafisk industri som citeras i samma nummer (Lykke, 
2010:16), tror på digitaltrycket. Enligt hans undersökning kommer 20 procent av alla 
trycksaker i USA att vara digitala år 2020, jämfört med 3 procent idag. Han är också 
övertygad om att de nya kommunikationsmöjligheterna för med sig att tryckerier blir 
tvungna att anpassa sig för att överleva: erbjuda nya tjänster som webblösningar, 
programmering och databashantering.

Hur framtiden än kommer att se ut är det ett faktum att teknikskiften och nya sätt att 
kommunicera har påverkat och påverkar den grafiska industrin från många håll. 
Lönsamheten i industrin är fortsatt låg med några få undantag, och hotet att den tryckta 
produkten kommer att dö ut är ständigt närvarande – lika mycket för det stora 
tidningstryckeriet som det lilla, lokala offsettryckeriet. Hur ska företagen agera i detta 
klimat? Vilken väg ska de ta och hur kan de veta att deras val är det rätta?  
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År 1999 kom rapporten ”Grafiska företag i mediebranschen – vad gör vi nu?” (GFF, 1999) 
med undertiteln ”En analys av status och strategiska möjligheter”. I den skriver författarna 
att ”landskapet [ur grafisk synvinkel blir] mer oöverskådligt än det någonsin varit” och att 
”för att kunna välja rätt strategi och handla rätt är det av avgörande betydelse att man förstår  
vad det är som sker”. Rapporten avslutar med att konstatera att strategiarbete är en process 
som tar tid och resurser: ”Strategiarbete är en tidskrävande verksamhet och ett eget 
kompetensområde som bör vara en lika naturlig del av företagsledningens veckoschema som 
den dagliga driften.” 

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med den här undersökningen är att kartlägga och analysera hur grafisk industri 
arbetar med strategi och omvärldsbevakning. Detta för att ge en större förståelse av varför 
industrin ser ut som den gör idag – och hur den kan komma att utvecklas imorgon. För att 
uppnå syftet söker undersökningen svar på följande frågor: 

• Har företagen tydliga, väl utarbetade strategier?

• Hur går deras strategiska arbete och omvärldsbevakning till?

• Hur högt prioriteras strategiskt arbete och omvärldsbevakning i relation till det operationella
arbetet?

• Skiljer det sig mellan olika typer av eller storlekar på företag inom den grafiska industrin?

1.3 Genomförande 
Rapporten bygger på en kvalitativ studie med 13 djupintervjuer och en kvantitativ 
undersökning i form av en enkät med 126 respondenter. 

I projektets inledande fas gjordes en litteraturstudie och experter inom grafisk industri och 
strategiskt arbete intervjuades. Utifrån detta togs ett intervjuunderlag fram.

13 intervjuer med företagsledare på företag av varierande storlek gjordes. Tio av dem gjordes 
på civilgrafiska företag, och tre av dem på produktionsbyråer och liknande företag som också 
verkar i eller tillsammans med den grafiska industrin, men inte själva erbjuder 
tryckeritjänster. Detta gjordes för att ge deras syn i form av samarbetspartners och i vissa 
avseenden konkurrenter på hur de civilgrafiska tryckerierna arbetar med strategi.  

Utifrån resultaten från intervjuerna gjordes en webbenkät som skickades ut till 
medlemmarna i Sveriges Grafiska Medieförening, en branschförening inom Grafiska 
Företagens Förbund som samlar civilgrafiska företag. Av 287 företagsledare valde 126 
stycken att genomföra enkäten.

1.4 Målgrupp

Rapporten vänder sig till personer med inblick i svensk grafisk industri. 
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1.5 Definitioner

Grafisk industri består i denna rapport av civilgrafiska företag. Detta exkluderar bl.a. 
tidnings- och förpackningstryckerier. 

Grafisk bransch inkluderar förutom tryckerier också produktionsbyråer, reklambyråer och 
andra som är med och producerar tryckt material. 

1.6 Disposition
Rapporten inleder med ett metodavsnitt där valda metoder redovisas och förklaras, följt av 
ett teoriavsnitt där svensk grafisk industri beskrivs närmare och ett antal modeller för 
strategiarbete presenteras. Därefter redovisas resultaten från undersökningen varefter de 
analyseras och utmynnar i ett antal slutsatser med utgångspunkt i frågeställningen.

1.7 Branschkoll

Rapporten syftar också till att tjänstgöra som underlag för utformningen av Branschkolls 
omvärldsbevakningstjänster. 

Branschkoll är ett företag som erbjuder omvärldsbevakningstjänster för beslutsfattare på 
grafiska företag – alltifrån produktionsbyråer till prepressföretag till tryckerier. Företaget 
grundades våren 2010, och efter sommaren lanserades den nuvarande 
omvärldsbevakningstjänsten som består av ett nyhetsbrev som tillsammans med inloggning i  
webbtjänsten www.branschkoll.se ger tillgång till information, analyser och verktyg för att 
skaffa sig information om branschen.

Genom att beskriva företagens strategiska arbete och deras syn på strategi och 
omvärldsbevakning kan rapporten synliggöra det upplevda och i viss mån verkliga behovet av
omvärldsbevakningstjänster liknande de som Branschkoll erbjuder och planerar att erbjuda.

1.8 Befintliga omvärldsbevakningstjänster i industrin
Omvärldsbevakning definieras enligt Nationalencyklopedin (NE, 2010) som ”de processer 
genom vilka företag och andra organisationer inhämtar och uttolkar information om 
konkurrenter, teknisk utveckling, politiska risker och affärsmöjligheter”. Inom den grafiska 
industrin i Sverige har följande medier och tjänster identifierats som relevanta för denna 
rapport: branschtidningarna Aktuell Grafisk Information (AGI) och Grafiskt Forum, e-
nyhetsbrevet Mediatrender, övriga tidningar innehållandes information som påverkar den 
grafiska industrin (Dagens Industri, Resumé och Cap & Design) samt den amerikanska 
omvärldsbevakningstjänsten What They Think [se figur 1.1].
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BranschtidningarBranschtidningar Övriga tidningarÖvriga tidningarÖvriga tidningar WebbtjänsterWebbtjänster

AGI Grafiskt 
Forum

Dagens 
Industri

Resumé Cap & 
Design

Media-
trender

What They 
Think

Målgrupp Alla som 
arbetar med 
grafisk 
industri

Alla som 
arbetar med 
grafisk 
industri

Beslutsfattar
e i alla 
branscher

Alla som 
arbetar med 
medier och 
marknads-
föring

Alla som 
arbetar med 
kommuni-
kation via 
grafiska 
gränssnitt 

Alla som 
arbetar med 
medier och 
grafisk 
industri

Beslutsfattar
e inom 
grafisk 
industri

Innehåll Nyheter och 
info inom 
grafisk
bransch

Nyheter och 
info inom 
grafisk
bransch

Affärs- och 
andra 
ekonomi-
nyheter 

Nyheter från 
media- och 
reklambrans
ch

Nyheter, 
tester & tips 
inom grafisk 
design

Nyheter, 
analyser om 
medier och 
grafisk 
industri

Nyheter och 
analyser om 
grafisk 
industri

Kanal/er Magasin, 
nyhetsbrev, 
hemsida

Magasin, 
nyhetsbrev, 
hemsida

Dagstidning, 
hemsida

Veckotidning,  
hemsida

Magasin, 
hemsida

Nyhetsbrev, 
hemsida

Nyhetsbrev, 
hemsida

Periodicitet 13 nr/år, 
nyhetsbrev 1 
gång/v.

9 nr/år, 
nyhetsbrev 1 
gång/v. 

6 nr/v. 42 nr/år 6 nr/år Publicerar 
dagligen 
nyheter

Publicerar 
dagligen 
nyheter

Figur 1.1. Befintliga informationskällor till omvärldsbevakning i svensk grafisk industri. 

I en läsarundersökning gjord av SKOP på uppdrag av AGI (SKOP, 2010) intervjuades 200 
vd:ar bland Sveriges största grafiska företag. Enligt den läser 85 procent AGI och 72 procent 
Grafiskt Forum. 72 procent ansåg också att AGI gav ”bäst information om den grafiska 
branschen”. 18 procent svarade Grafiskt Forum och 3 procent angav Cap & Design (övriga 
tidningar och tjänster nedan var ej med i undersökningen). 

1.9 Grafiska Företagens Förbund

Grafiska Företagens Förbund, GFF, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för grafiska 
företag i Sverige. GFF är en del av Svenskt Näringsliv och organiserade i början av 2009 569 
medlemsföretag med totalt 17 136 anställda (GFF, 2009:25). 

GFF hjälper sina medlemsföretag med information och nyheter om företagande och den 
grafiska branschen, stödjer och initierar forskning, håller koll på lagar och standardiseringar, 
övervakar konjunkturen och ekonomin inom branschen, anordnar branschträffar och 
marknadsför trycksaken, bl.a. genom projektet Power of Print (GFF, 2010). 

Kommunikation med medlemmarna är en kärnverksamhet för GFF. De tar fram och sprider 
analyser och rapporter som berör den grafiska branschen med målet att stödja 
medlemmarnas beslutsprocesser och strategiska arbete. Förutom att anordna branschträffar 
når de sina medlemmar genom sin webbplats och ett nyhetsbrev som skickas ut varannan 
vecka. De har också fasta sidor i Grafiskt Forum, GFF:s medlemstidning, som 2009 utkom 
med nio nummer, samt skickar ut ett konjunkturbrev till sina medlemmar en gång i kvartalet  
(GFF, 2009:19).

I AGI:s läsarundersökning angav 7 procent att de besöker GFF:s webbplats varje vecka eller 
oftare, och 6 procent svarade att GFF ger bäst information om den grafiska branschen.  
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2 Metod
2.1 Vetenskaplighet och metoder

I denna rapport saknas en hypotes, syftet är istället att explorativt kartlägga och analysera 
hur strategiarbetet och omvärldsbevakningen går till bland de studerade företagen. Ett 
explorativt förhållningssätt är vanligt när forskningsområdet är nytt, då forskningen kan 
ligga till grund för vidare forskning (Babbie, 2010). Babbie (2010) menar att det finns tre skäl 
till att genomföra en explorativ studie: 1) Att tillgodose forskarens behov av en större 
förståelse av ett ämne, 2) Att testa förutsättningarna för att göra en mer omfattande studie i 
ämnet, eller 3) Att utveckla metoder som kan tillämpas i efterföljande studier i ämnet.

Det finns undersökningar över hur strukturförändringar i och relaterade till den grafiska 
branschen har påverkat den och företagens strategiska möjligheter (Giertz, 1987; GFF, 1995; 
GFF, 1999), där rapporterna inkluderar råd om hur företagen kan arbeta strategiskt. Det har 
dock inte gjort någon analys av hur företag i den grafiska branschen faktiskt arbetar med 
strategi tidigare – området får därmed anses vara nytt. Undersökningens syfte är att genom 
att svara på problemformuleringen öka förståelsen för hur detta arbete går till idag.   

Den största bristen med explorativa studier är att de kan ha svårt att besvara 
problemformuleringen på ett tillfredsställande sätt, utan oftare istället ger en fingervisning 
om vad svaret kan vara, samt beskriver vilka metoder som skulle kunna besvara 
problemformuleringen på ett mer definitivt sätt. Anledningen till detta brukar vara 
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svårigheter i att med ett litet urval korrekt representera hela den studerade populationen. 
Har utredaren en bra förståelse för hur han eller hon ska handskas med representativitet och 
en god överblick av populationen kan detta dock undvikas. (Babbie, 2010).

2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder
En studie kan vara kvalitativ, kvantitativ eller bygga på både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Med en kvantitativ metod menas något förenklat att det insamlade materialet går 
att överföra till siffror, vilket förutsätter att kvantifierbara frågor av typen ”hur ofta”, ”hur 
många” etc. har använts. En kvalitativ metod handlar istället om att hitta mönster eller 
förstå. (Trost, 2005).

Ofta strävar man efter att använda flera olika metoder i en studie, sk. triangulering (Bell, 
1995). Det finns flera olika typer av triangulering (Denzin, 2009): datatriangulering (data 
triangulation) – då en metod används för att studera ett fenomen, men i flera olika 
kontexter; utredartriangulering (investigator triangulation) – då flera olika utredare 
observerar samma fenomen; teoritriangulering (theory triangulation) – då flera undersökare 
med olika perspektiv i förhållande till det som ska undersökas observerar samma fenomen; 
och metodtriangulering (methodological triangulation) – då ett tillvägagångssätt följs av ett 
annat för att öka reliabiliteten.

Vilken metod som väljs beror på vad som ska undersökas, men också på tid, resurser, de 
förhållanden och de personer som studien är beroende av – kommer de att ta sig tid till att 
svara på en enkät? Är de tillgängliga för en intervju? (Bell, 1995).

2.1.2 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet anger tillförlitligheten i en mätning, dvs. upprepade mätningar ska ge samma 
resultat oberoende av vem som utför mätningarna. 

En hög validitet uppnås om testet är utformat så att det mäter det som är avsett att mätas. 
Validiteten definieras som ett mått på hur relevant information som fås från en viss fråga 
eller ett visst experiment är. (Bell, 1995).  

2.2 Val av metod
Denna undersökning tillämpar metodtriangulering för att öka reliabiliteten, vilket betyder att 
både en kvalitativ och en kvantitativ metod används. Praktiskt gick det till så att ett antal 
djupintervjuer som genomfördes på plats hos företagen följdes av en webbenkät där frågorna 
konstruerades för att verifiera resultaten från intervjuerna. Enkäten skickades ut till knappt 
300 personer via e-post. 

Anledningen till att inte bara en kvantitativ metod används är att en djupare förståelse för 
varför företagen tänker och agerar som de gör kring strategi vill uppnås – en sådan förståelse 
kan inte enbart en enkätundersökning ge. Enkäten kompletterar sedan undersökningen med 
data från en större mängd företag då det pga. tidsbrist var omöjligt att intervjua ett 
tillräckligt stort antal för att kunna ge en generell bild av hela branschen. 

2.2.1 Intervjumetodik
Intervjuer av kartläggande karaktär brukar vara 40-60 minuter långa. Frågorna kan delas in i 
frågeområden som vardera innehåller ett antal frågor. Djupintervjuerna i den här 
utredningen var semistrukturerade, dvs. varje frågeområde inleddes med ett friare samtal 
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mellan intervjuaren och respondenten varefter intervjun styrdes så att alla frågor inom det 
aktuella området blev besvarade. (Kylén, 2004).

Semistrukturerade intervjuer brukar utföras enligt trattmodellen som består av sex steg: 1) 
Öppning, 2) Fri berättelse, 3) Precisering, 4) Kontroll, 5) Information och 6) Avslutning. De 
första stegen är relativt öppna, för att smalna av mot steg tre, fyra och fem för att sedan 
öppna upp något igen mot avslutningen där samtalet blir mer fritt för att fylla i eventuella 
luckor. (Kylén, 2004).

2.2.2 Enkätmetodik 
Vid utformandet av en enkät är det första steget att definiera mål med enkätundersökningen. 
När det är gjort kan det övergripande målet delas in i flera underkategorier av ämnen som 
behöver besvaras genom att göra undersökningen. Ämnena behöver därefter specificeras 
ytterligare för att det ska vara möjligt att få ut kvantifierbar information ur enkätsvaren. 

Det finns flera olika typer av enkäter: strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. 
Regeln lyder; ju större urvalet är, desto mer strukturerade och stängda frågor bör användas. 
Detta för att lättare kunna klumpa ihop svaren och göra jämförelser mellan olika grupper 
bland respondenterna. Ostrukturerade enkäter med öppna svar kan vara motiverat att 
använda när urvalet är mindre och det finns möjlighet att manuellt gå igenom enkätsvaren. 
Funderar man på att göra en ostrukturerad enkät kan det ibland vara ett bättre alternativ att 
istället göra en kvalitativ studie, med t.ex. intervjuer. En semi-strukturerad enkät ”sätter 
tonen, men gör inga förutfattade antagningar om hur svaren kommer att se ut”. 

Frågor ska inte vara ledande, dvs. uppmuntra respondenten till att svara på ett visst sätt. 
Samtidigt kan det ibland vara en idé att så att säga ”tvinga” respondenten att välja sida, dvs. 
inte ge honom eller henne möjlighet att välja det neutrala mittensvaret på en fråga som vill 
veta vad han eller hon tycker om någonting. Detta kan uppnås genom att ha ett jämt antal 
svarsalternativ av typen ”Instämmer helt” till ”Instämmer inte alls”. 

Andra fällor att undvika är att fråga två frågor i en enkätfråga, använda negationer eller 
dubbelnegationer, för många öppna frågor eller ord som kan tolkas olika av olika personer, 
t.ex. ”ofta” eller ”många”. 

Enkäten bör testas i ett pilottest, bl.a. för att hitta ev. felaktigheter eller oklarheter i 
enkätutformningen som har undgått att upptäckas och för att se om enkäten behöver kortas 
ner, förlängas, förenklas eller göras mer attraktiv och intressant. 

För att öka svarsfrekvensen bör enkäten skickas ut med ett följebrev som redogör för syfte 
med enkäten och presenterar avsändaren. Det får gärna vara så personligt som möjligt. Ett 
påminnelsebrev kan även skickas ut för att påminna dem som inte svarar omgående. (Cohen,  
2000)

I den här undersökningen valdes en strukturerad enkät, för att enklare kunna utföra en 
analys och jämföra svaren från olika grupper med varandra. 

2.4 Möjlig kritik av metod
Vid intervjuer kan flera faktorer, som själva situationen eller andra ramförutsättningar som 
tid och intervjuns form inverka på hur respondenten väljer att svara på frågorna. Idealet är 
att forskaren inte alls ska påverka det som undersöks, men under en intervju är det praktiskt 
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omöjligt då intervjuaren aktivt deltar i datainsamlingen och därmed också påverkar datan. 
(Lantz, 1993). 

Samspelet mellan intervjuare och respondent är en faktor som kan påverka svarens 
tillförlitlighet. Skillnader i erfarenheter och bakgrund kan innebära att intervjuare resp. 
respondent tolkar situationer och begrepp på olika sätt. Lantz (1993) menar att det ”[inte] 
går att intervjua förutsättningslöst”, då både intervjuare och respondent har ”en förförståelse 
av situationen och den andre”. 

För att höja validiteten bör intervjuaren vara noga med att ställa följdfrågor när hon eller han  
inte förstår samt vid möjlighet stämma av med intervjupersonen att allt var rätt uppfattat 
efter intervjutillfället. 
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3 Teoretisk bakgrund
3.1 Den grafiska industrin

Den grafiska industrin har 
länge dragits med en dålig 
lönsamhet. Denna slutsats går 
bl.a. att dra genom att titta på 
hur efterfrågan på tryckpapper 
har utvecklats under de senaste 
åren. Produktionsvolymerna av
tidningspapper samt träfritt 
och trähaltigt tryckpapper har 
minskat stadigt sedan 2007 [se 
figur 3.1].

Samtidigt som många 
tryckerier gjorde stora 
investeringar i nya maskiner under 
90-talet har efterfrågan på tryckta 
produkter sjunkit (Kapero, 2004). 

Figur 3.1. Den svenska pappersproduktionen 2007-2009.  
(Skogsindustrierna, 2010).
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Detta beror dels på lågkonjunkturen och 
fallande reklaminvesteringar [se figur 3.2], 
och dels på att medielandskapet har 
förändrats och att människor konsumerar 
medier på andra sätt idag än för tio år 
sedan [se figur 3.3 och 3.4]. Detta har 
tillsammans lett till en överkapacitet i 
branschen som har resulterat i 
prissänkningar och krympande marginaler.  

Strategi och omvärldsbevakning i svensk grafisk industri

Figur 3.2. Reklaminvesteringar 2009 uppdelade på mediekanal. 
Mkr. Förändringar i procent jämfört med 2008. (Källa: IRM, 2010).

Mediegrupp 2009 %
Medieinvesteringar

Dagspress 7 012 −20,0

Gratistidningar 1 677 −11,5

Annonsblad 210 9,3

Gratistidskrifter 388 −18,9

Populärpress 686 −23,6

Fackpress 1 160 −29,8

Bilagor (distribution) 441 −10,5
Kataloger/vägledande media  1 564 −17,3

Oadresserad DR (distribution) 1 788 −9,0
Adresserad DR (distribution) 2 160 −7,2

TV 4 387 −11,7

Text-TV 19 −24,9

Radio 639 −12,2

Bio 102 −1,4

Internet 4 993 2,5

Mobilmarknadsföring 
(distribution)

50 33,0

Utomhus 954 −10,1

Butiksmedia 69 −5,4

Figur 3.4. Andel av befolkningen som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 2009. (Nordicom, 2010).

År % som läser en dagstidning
1999 82

2000 81

2001 79

2002 76

2003 74

2004 74

2005 73

2006 ...
2007 76

2008 72
2009 71

Figur 3.3. Andel personer 9-79 år i Sverige som dagligen 
läser en dagstidning. Inkl. gratistidningar. (Källa: Nordicom, 
2010).
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3.1.1 Företagsfördelning
Idag finns det ca 1 300 företag i den svenska grafiska industrin. Antal civilgrafiska företag har  
minskat under det första decenniet på 2000-talet [se figur 3.5]. Detta beror till viss del på 
konkurser som beräknas vara ca 30 per år och till viss del på självvalda nedläggningar, 
framförallt bland mindre företag med upp till nio anställda. (GFF, 2010).

Figur 3.5. Diagram över antal företag i svensk grafisk industri uppdelat på antal anställda, 1993-2009. (Källa: GFF, 2010).

De senaste åren har antalet konsolideringar i form av uppköp och sammanslagningar ökat 
något, vilket har bidraget till minskningen av antal företag (GFF, 2010). Under 2010 har t.ex. 
Brommatryck & Brolins slagit sig samman med Wassberg + Skottetryck på Karlavägen i 
Stockholm, den nya koncernen TMG Sthlm som bl.a. består av 08-tryck och Jernströms har 
bildats och IT-företaget Kaigan har köpt upp Tbk. Trenden är att mindre företag går ihop för 
att tillsammans ha råd med nya investeringar.

Antalet anställda har minskat procentuellt sätt ännu mer än minskningen av företag [se figur 
3.6] (GFF, 2010).

Figur 3.6. Diagram över antalet anställda i svensk grafisk industri, 2000-2010. (Källa: GFF, 2010).
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3.1.2 Ekonomi
Den genomsnittliga lönsamheten i industrin är låg. Ända sedan 1990-talet har den grafiska 
industrin haft svårt att följa den övriga ekonomins lönsamhet och gapet har blivit större i allt 
snabbare takt under 2000-talet [se figur 3.7]. Nettomarginalen, dvs. resultatet genom 
omsättningen, var under 2 procent år 2009 (GFF, 2010). Detta kan jämföras med den riskfria 
räntan som brukar pendla mellan 2,5 och 5 procent och i november låg på ca 2,9 procent (DI, 
2010). Riskfri ränta är den högsta räntan som är möjligt att erhålla genom att investera i helt 
riskfria tillgångar och approximeras mot räntan för stadsobligationer och statsskuldsväxlar 
(Företagsvärdering, 2010). Detta innebär i teorin att många företag i den grafiska industrin 
skulle kunna lägga ner all sin verksamhet, investera sina pengar riskfritt och plocka ut en 
högre vinst än vad de gör idag.

Figur 3.7. Rörelsemarginal (rörelseresultat/nettoomsättning), grafisk industri och tillverkningsindustrin. Observera att nettomarginalen (ej 
illustrerad i figuren) = (rörelseresultat efter finansiella poster)/nettoomsättning. Nettomarginalen var enligt GFF under 2 procent år 
2009. (Källa: GFF, 2010).

3.2 Branschrapporter och utbildningar

3.2.1 Från informationssamhälle till kunskapssamhälle
Rapporten ”Från informationssamhälle till kunskapssamhälle” (Giertz & Reitberger, 1987) 
belyser och analyserar de då pågående strukturförändringarna inom och relaterade till 
grafisk industri. I den söker författarna kartlägga den tekniska och affärsmässiga 
utvecklingen och utifrån denna sia om hur en framtida grafisk industri skulle kunna komma 
att se ut och fungera.  

Studien hade också som syfte att ligga till grund för affärsstrategisk utveckling, ”inom 
framför allt branschens mindre och medelstora civiltryckerier, sätterier och reproföretag”. 

1987, då rapporten skrevs, började tryckeriernas tidigare unika möjligheter till sättning och 
originalframställning att hotas av DeskTop Publishing, och i samband med detta gjorde 
alternativ till tryckt media entré. 

Tillverkningsindustrin Grafisk industri
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Författarna kommer till slutsatsen att ”enskilda företag måste […] aktivt ompröva sina 
affärsstrategier och starta ett målinriktat utvecklingsarbete på många fronter. […] Det duger 
inte längre att oreflekterat investera i ny teknik och produktivare tryckpressar för att sedan i 
efterhand slumpmässigt söka avsättning för eventuell överkapacitet i Norge eller 
annorstädes.”.

Strategisk utveckling beskrivs på några sidor senare som en process, där företagen 
kontinuerligt måste informera sig om utvecklingstendenser i omvärlden för att utifrån denna 
information ta fram en affärstragisk vision. Beslut i den dagliga verksamheten, ”vilka direkt 
eller indirekt har en betydelse för den framtida inriktningen”, bör utgå från eller åtminstone 
påverkas av den framtagna affärsstrategiska visionen. Så också beslut på högre nivå, gällande 
marknadsföring, investeringar, rekrytering, organisationsutveckling m.m. 

Även om rapporten inte ger några konkreta exempel på affärsstrategier råder den företagen 
att hitta en tydlig väg, ”inte irra”, samt att helst hitta en unik kompetens istället för att stanna  
kvar i ”huvudfåror” där de tvingas konkurrera med många starka aktörer.

3.2.2 Affärsdriven utveckling: grafisk industri i omvandling
I förordet till ”Affärsdriven utveckling” (Aniander, Blomgren m.fl., 1995) skriver författarna 
att ”[t]empot i utvecklingen inom informationsområdet är högt uppskruvat”. Då handlade 
det om datorernas intåg och i och med det desktop-revolutionen och en digitaliserad 
informationsbehandling som hotade det tryckta ordet. Syftet med rapporten var bl.a. att 
fungera som underlag för företagens strategiska planering och arbete. GFF, beställare av 
rapporten, skrev också att de senare skulle använda rapporten i sina kurser i  strategisk 
planering.

I rapporten kommer författarna till slutsatsen att Giertz och Reitberger (1987) hade rätt: 
branschen hade genomgått en teknikdriven utveckling. Samtidigt ansåg de att den i 
fortsättningen skulle vara affärsdriven, dvs. ”styras av kundernas handlingar och önskemål”. 
Redan då konstaterade de att kunden gjorde alltmer av arbetet i trycksaksframställningen 
själva. De förutspådde också en ökad specialisering bland de grafiska företagen, samt fler 
konsolideringar och samarbeten, t.ex. i vad de kallar ”virtuella organisationer”, där fler 
mindre företag arbetar tillsammans för att på ”artificiell” väg skapa ett storföretag.

Slutligen presenteras tre strategiska frågeställningar som de grafiska företagen borde ta i 
beaktande samt metoder för att utvärdera vilken strategi de ska implementera i företaget. 
Den första behandlar positionering, där företagens uppmanas att med den s.k. produkt/
marknadsmatrisen komma fram till om de ska produktspecialiseras eller bli lokalt 
förankrade verksamheter, och den andra om att ta kontroll över produktionskedjan – ”vilka 
aktiviteter i den grafiska processen ska företagen engagera sig i?” – där de ger rådet att 
upprätta goda relationer med andra företag i kedjan istället för att bara tänka integration 
bakåt och framåt. Den tredje frågeställningen handlar om eventuella satsningar på digital 
teknologi. Författarna menar själva att det finns en stor risk att de grafiska företagens 
satsningar inom multimediaområdet i värsta fall kan bli kostsamma högriskprojekt.

Intressant med ”Affärsdriven utveckling” är att den lägger stor vikt vid själva strategiarbetet, 
och presenterar metoder och modeller för att applicera informationen från rapporten på 
företagens egna strategiska arbete utifrån deras individuella förutsättningar. Eventuellt kan 
detta bero på att författarna inte kom från den grafiska branschen själva, något som i 
förordet nämns som ett medvetet val för att få en objektiv bild av branschen.  
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3.2.3 Grafiska företag i mediebranschen – vad gör vi nu?
”Grafiska företag i mediebranschen – vad gör vi nu?” (GFF, 1999) har undertiteln ”En analys 
av status och strategiska möjligheter”. Materialet som presenteras i rapporten – som redogör 
för hur svensk grafisk industri såg ut 1999, möjligheter, idéer och förslag för företag inom 
industrin – var tänkt att användas som underlag vid strategiutformning och vid ”valet av kurs 
och handlingsmönster för en ny verklighet”. Inga färdiga förslag till strategier ges dock – det 
poängteras att varje enskilt företag måste kartlägga sin egen position och potentiella 
utvecklingsmöjligheter för att hitta och bibehålla konkurrensfördelar: ”Grafiska företag i 
mediebranschen har gett ramen för strategiarbetet. Det är företagsledarnas sak att besvara 
frågan: Vad gör vi nu?”. 

”I ett skede med både stora omvälvningar, utmaningar och möjligheter finns det egentligen 
inget alternativ som heter ’oförändrad verksamhet’” konstateras det i början av andra 
kapitlet, ”Möjligheter i framtiden”. I kapitlet presenteras ett ramverk tänkt att fungera som 
analysverktyg vid strategiutformningen för de enskilda företagen. Ramverket har fyra 
huvuddelar: Förstå vem du är, Förstå vad dina kunder värdesätter, Förstå den 
intellektuella kapitaldimensionen och Strategiskt handlande. Den första delen, Förstå vem 
du är, börjar med att påstå att många företag beter sig otåligt i förändringsprocesser – 
företagsledare känner ofta att de är sent ute, och att det är handling utan en massa 
förberedande möten, analyser etc. som krävs för att hänga med i konkurrensen. Författarna 
menar dock att det är viktigt med en god förståelse av det egna företaget och kundernas 
behov innan handlingsprogrammet sätts igång. Vad är det som kunden värdesätter hos 
företaget? Hur ser affärsidén ut, dvs. vad är det för slags företag företaget är och ska vara och 
hur skiljer sig företaget från andra liknande företag? Hur kan företaget skapa och behålla 
konkurrensfördelar?

Nyckeln är att identifiera de värdeskapande aktiviteterna. Värdeskapande definieras i 
bokföringen som förhållandet mellan intäkter och kostnader, men i strategisammanhang 
handlar det om skillnaden mellan det upplevda värdet av ett företags tjänster och produkter 
och produktionens ackumulerade kostnader [se figur 3.8].

Figur 3.8. Förhållandet mellan värde, pris och kostnader. Källa: GFF, 1999.

De värdeskapande aktiviteterna beskrivs traditionellt som en linjär kedja, där varje 
verksamhet har en tydlig slutprodukt som används som insatsvara i nästa verksamhet i 
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Figur 3.9. Traditionell värdekedja för den grafiska branschen. Källa: GFF, 1999.

kedjan [se figur 3.9]. Författarna menar dock att framförallt teknikutvecklingen har inverkat 
på relationen mellan de värdeskapande verksamheterna – den är inte längre alltid linjär. De 
kopplar värdeskapande i den grafiska industrin till Normann & Ramirez (1993) teorier om 
värdeskapande system där olika aktörer istället samproducerar värden (se kap. 3.4.3 
Definition av det värdeskapande systemet).

Konkurrensfördelar vinns då företaget hittar och följer en strategi som resulterar i ett högre 
upplevt kundvärde och/eller lägre ackumulerade kostnader än konkurrenterna. Författarna 
menar att ”[d]etta kan uppnås genom ett överlägset utövande av minst en värdeskapande 
verksamhet i värdekedjan/värdesystemet eller genom en kreativ och innovativ kombination 
av flera verksamheter”.

I de följande två huvuddelarna, Förstå vad dina kunder värdesätter och Förstå den 
intellektuella kapitaldimensionen omskrivs vikten av att förstå vad kunderna värdesätter 
samt hur företaget kan förhålla sig till detta respektive att intellektuellt kapital blir allt 
viktigare, hur det intellektuella kapitalet kan analyseras genom att betrakta humankapital 
och strukturkapital och slutligen att detta bör knytas till företagets strategi. 

Den fjärde huvuddelen, Strategiskt handlande, definierar strategiskt handlande som att 
”identifiera gap, göra prioriteringar och sätta projekt i verket för att förstärka den framtida 
konkurrenspositionen”. ”Gap” syftar här på skillnaden mellan var företagen är idag och var 
de vill vara med avseende på de tre första huvuddelarna: hur företaget ser på sig självt i 
framtiden, vad företagets kunder verkligen värdesätter samt de krav som detta ställer på det 
intellektuella kapitalet. 

”Grafiska företag i mediebranschen – vad gör vi nu?” fokuserar på strategiskt arbete och 
strukturerar upp de viktigaste aktiviteterna för strategiarbete. De viktigaste verksamheterna i 
en strategisk process är enligt författarna:

1. Formulering av affärside. Vilka behov ska tillfredsställas? Vad ska vi erbjuda för att täcka behoven?
Till vem ska erbjudandet riktas? Vilka konkurrensförsprång har du? Hur genereras intäkterna?

2. Kartläggning av existerande produktgrupper och kundsegment. Omsättning, lönsamhet,
konkurrensförmåga.

3. Analys av produkter och segment. Kundbehov, informationstyper, marknadsplats och
marknadsrymd, trender, nya segment och produkter.

4. Analys av gap. Intellektuellt kapital och finansiellt kapital.

5. Möjligheter. Strukturella drivkrafter, alternativ.
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6. Strategiutformning. Segment- och produktprioriteringar, värdeskapande verksamheter, behov av
intellektuellt kapital, behov av finansiellt kapital.

7. Utformning av handelsplaner. Strategiska projekt, tidplan, ansvar och milstolpar.

8. Genomförande. 

9. Uppföljning/utvärdering.

Affärsidén är inte oföränderlig utan utvärderas och omformuleras ständigt under steg 4-9. 
Tanken är att den första formuleringen snarare ska fungera som en övergripande inriktning 
för resten av strategiprocessen. Kunskap och insikter som företaget tillskansar sig under 
senare delen av processen bidrar till preciseringen av en affärsidé som företaget kan använda 
som vägvisare under en längre tidsperiod. 

3.2.4 Kundfokus
Kundfokus är en rapport gjord av Kapero på uppdrag av GFF (Kundfokus, 2004). Efter att i 
inledningen ha konstaterat att de flesta tidigare branschundersökningar fokuserar på 
”framtid, teknik och marknadstrender” inriktar sig författarna på kunder och kundrelationer,  
samt hur en analys av dessa kan utmynna i affärsmöjligheter för de grafiska företagen.

Studien bygger på 30 kvalitativa djupintervjuer och 500 telefonintervjuer med kunder i 
grafisk industri. Den kommer bl.a. fram till att de viktigaste faktorerna vid val av tryckeri är 
kompetens och förtroende för säljaren. Bilden av framtidens tryckeri som en 
helhetsleverantör av all slags kommunikation, även på webben och i andra digitala medier, 
delas inte av undersökningens deltagare. Istället ser de tryckerierna som experter inom 
grafisk teknik, som kan fungera som en stödresurs när delar av produktionskedjan 
bakåtintegreras till kunderna själva, t.ex. i form av arrangörer av kurser i grafisk produktion. 
Undersökningen visar att 59 procent av beställarna har en egen grafisk avdelning och att 
jobben som utförs där kommer att öka. Anledningen uppges vara kostnadsskäl.

Kundfokus syftar till att fungera som underlag till företagens strategiska arbete, och ger råd 
om hur företagsledare kan styra verksamhet och organisation för att inrikta sig på en viss 
kundtyp. Hur de ska komma fram till vilka kundsegment de ska fokusera på behandlas dock 
inte.  

3.3 Strategi

3.3.1 Vad är strategi?
I ”Affärslivets begrepp och modeller” (1994) definierar Bengt Karlöf strategi som ”ett 
långsiktigt och övergripande handlingsmönster för att gå i en riktning som säkrar 
verksamhetens fortsatta existens och framgång”. Vidare skriver han att en 
strategiutvecklingsprocess består av att 1) Definiera en affärsidé, 2) Fastställa det mönster av 
åtgärder som ger verksamheten långsiktig överlevnadskraft och 3) Sätta mål för vilken takt 
och i vilken grad man tar sig i den bestämda riktningen.

Collis & Rukstad (2008) preciserar definitionen av vad en strategi är ytterligare genom att 
introducera tre komponenter som en bra strategi ska innehålla: ett mål med strategin, 
strategins omfattning samt hur de ska uppnå konkurrensfördelar gentemot sina 
konkurrenter [se figur 3.9]. Enligt Collis & Rukstad ska en bra strategi också kunna uttryckas 
i 35 ord.
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Mål
Vad är syftet med strategin? 
Definitionen av målet ska också 
innehålla en tidsram för när målet 
ska vara uppnått.

Omfattning
Strategin ska avgränsa vilka 
områden företaget ska verka på 
genom att definiera 
kundsegment, geografiskt 
område samt i vilka delar av 
produktionskedjan som företaget 
ska finnas.

Konkurrensfördelar
Kärnan i en bra strategi. Består 
av två delar. Den första beskriver 
vilka värden företaget ska erbjuda 
kunden. Den andra definierar hur 
företaget ska erbjuda dessa 
värden unikt gentemot sina 
konkurrenter. 

Figur 3.9. Tre komponenter som en bra strategi ska innehålla enligt Collis & Rukstad (2008).

3.4 Metoder för strategiarbete

3.4.1 Analys av branschstrukturen – Porters Five Forces
Att göra en branschanalys är ett viktigt steg vid framtagandet av en strategi. Hur ser 
branschen ut? Vilka är konkurrenterna? Vilka externa och interna krafter påverkar hur 
branschen ser ut och fungerar? Enligt Porter (2008) är det avgörande att förstå hur 
strukturen i en bransch ser ut och varför den ser ut som den gör för att ta fram en 
framgångsrik strategi. Medan många faktorer – t.ex. rådande konjunktur och tidpunkt på 
året – påverkar lönsamheten i en bransch kortsiktigt bestämmer branschstrukturen hur 
konkurrensen och lönsamheten kommer att förändras över tid. 

I Porters metod ”Five Forces” (1979) definieras branschstrukturen av fem krafter: 
förhandlingsmakten hos leverantörer, förhandlingsmakten hos köpare, hotet om 
nyetableringar i branschen utifrån, hotet om substitut för produkter och tjänster samt 
rivaliteten mellan existerande konkurrenter inom branschen [se figur 3.10].

Hot om 
nyetableringar

Hot om substitut för 
produkter och 

tjänster

Rivalitet
mellan företagen

i branschen

Förhandlingsmakt 
hos leverantörer

Förhandlingsmakt 
hos kunder

Figur 3.10. ”The Five Forces That Shape 
Industry Competition” (Porter, 2008). Visar 
hur konkurrenskrafter som berör en bransch 
in- och utifrån formar branschstrukturen.
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I mitten av figuren finns själva branschen som sedan påverkas av fyra yttre krafter. 
Rivaliteten inom branschen är också den kraft som för de flesta branscher är den mest 
inflytelserika faktorn över hur lönsamheten och konkurrensen i branschen ser ut (Grant, 
2002). Rivaliteten är hög om:

• Det existerar många mindre företag i en bransch och ”full konkurrens” råder, dvs. inga
överenskommelser om prissättning eller marknadsfördelning finns.

• Branschen är mogen. I en växande bransch kan företag öka sin lönsamhet utan att påverka sina
konkurrenter negativt, men i en mogen bransch ökar ett visst företags marknadsandelar på bekostnad
av konkurrerande företag.

• Företag erbjuder liknande produkter och tjänster, dvs. kunder kan enkelt ersätta en leverantör
med en annan.

• Överkapacitet råder. Överkapacitet kan dels bero på överinvesteringar eller en sjunkande
efterfrågan och riskerar att medföra sjunkande priser då företagen vill utnyttja sin kapacitet till fullo
och därför tar jobb med mycket små marginaler.

• Utgångsbarriärerna i branschen är stora, ev. i form av specialiserade tillgångar som kan vara
svårsålda.

Risken för nyetableringar beror på branschens inträdesbarriärer. I en bransch med krav på 
stora investeringar, t.ex. i dyra maskiner och lokaler, är inträdesbarriärerna höga. Andra 
inträdesbarriärer kan vara att bygga upp kundlojalitet i tävlan med redan etablerade aktörer. 
Dessa kan också ha stora skalfördelar, dvs. de kan sälja fler produkter till en mindre kostnad 
och ändå tjäna lika mycket som ett mindre, nyetablerat företag.

Köparna, dvs. konsumenter, kunder, återförsäljare etc., kan utnyttja sin förhandlingsmakt 
genom att förhandla ner priser och hota med att gå till andra leverantörer som erbjuder 
liknande produkter. Köpare kan också utöva s.k. bakåtriktad vertikal integration, dvs. själva 
börja producera tjänster och produkter som de tidigare har köpt eller köpa upp sina 
leverantörer. 

En leverantör kan ha stor makt över ett företag om företaget inte är någon storkund samt om 
de produkter och tjänster leverantören erbjuder inte enkelt går att hitta hos andra 
leverantörer. 

Vid kartläggning av om det finns substitut till produkter och tjänster analyseras de 
funktioner och värden som de ger köparen. Produkter och tjänster som är lätta att ersättas av
andra är hotade. Bensin och cigaretter är exempel på produkter som inte är enkla att 
substituera, och köparna är därför relativt okänsliga vad gäller pris. Däremot har t.ex. tryckt 
kommunikation fått konkurrens av digital kommunikation, som i vissa fall fyller samma 
funktioner och ger köparen liknande värden. (Grant, 2002).

3.4.1.1 Kritik av Porters Five Forces
Kritiker av Porters metod menar att den ser på branschstruktur som något statiskt som är 
definierad av externa krafter. I verkligheten genomgår branscher strukturförändringar, till 
följd av bl.a. ny teknologi och global konkurrens. (Grant, 2002). 
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3.4.2 Strategiskt värdefulla resurser
I artikeln ”Competing on Resources: Strategy in the 1990s” (1995) introducerar Collis & 
Montgomery en metod för strategiutformning som kombinerar en analys av vilka interna 
resurser ett företag äger med en analys av hur de externa marknadskrafterna ser ut (ex. 
Porters Five Forces). RBV, resource-based view of the firm, utvärderar de interna strategiskt 
värdefulla resurserna i relation till kontexten de verkar i, dvs. den externa marknaden.  

En strategiskt värdefull resurs behöver inte vara fysisk, utan kan ta många former. Några 
exempel kan vara: en attraktiv lokal i ett centralt läge, ett varumärke, spridning av 
kompetens på företaget (dvs. kompetens riskerar inte att försvinna om en anställd slutar), en 
företagskultur, ett stort tekniskt kunnande etc. 

De strategiskt värdefulla resurserna ett företag förfogar över karaktäriseras av fem 
kännetecken:

• De är svåra att kopiera. 

• Deras värde minskar långsamt. 

• Företaget – inte kunder, anställda eller leverantörer – kontrollerar deras värde.

• De är svåra att ersätta.

• De är överlägsna liknande resurser som konkurrenter har i sin ägo.

Collis & Montgomery är kritiska till hur många företag verkar värdera sina resurser – de 
menar att de sällan sätter dem i relation till konkurrenters resurser. ”Produkter och tjänster 
av hög kvalitet” är inte en strategiskt värdefull resurs om andra företag i branschen kan 
erbjuda samma höga kvalitet.

De menar också att det är ett problem att många företagsledare går på intuition och inte 
utgår från objektiv data om branschen vid värderingen av företagets resurser: ”[…] managers 
often treat core competence as an exercise in intuition and skip the thorough research and 
detailed analysis needed to get the right answer”. 

3.4.2.1 Skaffa strategiskt värdefulla resurser 
En kartläggande utvärdering av ett företags resurser kommer sannolikt inte visa att de alla är 
strategiskt värdefulla. Enligt Collis & Montgomery har företaget då tre alternativ: 

1. Investera i nya strategiskt värdefulla resurser. Måste föregås av analys av marknaden och
konkurrenter.

2. Uppgradera existerande resurser.

3. Introducera existerande resurser på andra marknader där resurserna kan vara värdefulla och/
eller börja tävla på en ny marknad som höjer de befintliga resursernas värden.

3.4.3 Definition av det värdeskapande systemet
I ”From Value Chain to Value Constellation” (1993) argumenterar Normann & Ramírez för 
ett perspektiv på företaget som en del i en värdekonstellation istället för en värdekedja, 
framförallt i branscher som genomgår stora strukturförändringar. 

Enligt det traditionella synsättet ockuperar varje företag en plats i en värdekedja, där 
leverantörer står för input som företagen sedan förädlar, dvs. ger ett högre värde, och sedan 
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skickar vidare till nästa aktör i kedjan. Det viktiga för ett företag blir då att positionera sig på 
rätt plats i kedjan. 

I en bransch som genomgår strukturförändringar – t.ex. i form av global konkurrens, nya och  
omdefinierade marknader och nya tekniska lösningar – uppstår möjligheter att skapa nya 
värden för kunderna. Samtidigt blir prognoser baserade på tidigare erfarenheter 
otillförlitliga. För att hitta nya värden kan företag istället skapa värdekonstellationer, där de 
olika aktörerna kan samproducera värden. Fokus ligger på själva nätverket, dvs. det 
värdeskapande systemet, och den stora strategiska utmaningen blir följaktligen att 
omdefiniera rollerna och relationerna mellan aktörerna för att tillsammans kunna skapa 
attraktiva erbjudanden. 

Normann & Ramírez menar att detta ger tre konsekvenser för företagen och deras 
strategiutformning:

1. Fokus på att få kunderna att själva skapa sina egna värden utifrån företagets olika
erbjudanden. Detta förutsätter att det inte bara är erbjudandena som ska blir mer intelligenta – utan
också kunderna (samt övriga aktörer i det värdeskapande systemet).

2. Ett enskilt företag producerar sällan allt själv – de mest attraktiva erbjudandena uppstår genom
samarbete med flera olika aktörer i systemet.

3. Slutligen: att dra verkliga konkurrensfördelar genom att implementera 1 och 2 är bara möjligt
om företaget har lyckats utveckla ett fungerande och dynamiskt värdeskapande system. Detta
genom att kontinuerligt utvärdera och anpassa sina kompetenser och relationer inom systemet.

3.6 Expertintervjuer: strategi

3.6.1 Thomas Ahrens
Thomas Ahrens är författare och grundare av konsultföretaget Ahrens Rapid Growth som 
specialiserar sig på att hjälpa företag till snabb tillväxt.

Han menar att många företag komplicerar det strategiska arbetet och ofta kallar sin 
affärsplan för sin strategi (intervju, 2010). En affärsplan kan vara bortåt 50 sidor, med 
konkurrensanalyser, branschanalyser, marknadsanalyser etc., medan en strategi enligt 
Ahrens ska få plats på en A4. Han definierar en strategi som ”ett tillstånd vi ska vara i, och vi 
ska komma dit genom att…”. ”Den ska vara tydlig – så tydlig och enkel att den inte ens 
behöver skrivas ner.”

Ahrens anser inte att en strategi måste vara tidsbegränsad. Detta eftersom att det är svårt att 
förutspå hur en föränderlig bransch kommer att se ut om tio år – något han illustrerar genom
att ta upp exemplet med McKinsey:s konsulter som 1983 gjorde en omfattande utredning av 
mobiltelefonimarknaden och kom fram till att det skulle finnas en miljon stycken i världen år  
2000. Det fanns en miljard.

Han ser också ett problem med alltför mycket research inför framtagandet av strategin – att 
det låser sig och huvudet kopplas bort. Enligt honom tar det ett tag för en strategi att formas. 
Företagsledningen (3-4 personer) ska testa, göra om, testa, och till slut fastställa strategin. 
När det är gjort är det dags för att ledningen att träna in den i alla anställdas huvuden så att 
alla vet åt vilket håll företaget är på väg. Viktigare är dock att veta var företaget inte är på väg.  
”Många – framförallt i mogna branscher – tar alla ordrad de får. De tror att de måste tacka ja  
till allt, nyckeln är istället att tacka nej till allt som ligger utanför kärnkompetensen.”

Strategi och omvärldsbevakning i svensk grafisk industri

20



3.6.1.1 Hitta kundernas svordomar

Ahrens säger att det finns många snabbt växande företag som startar i mogna branscher och 
vänder upp och ner på etablerade sanningar. Ett exempel han tar upp är 
mobiltelefonibranschen, där trenden var att göra mindre och mindre telefoner – något som 
också gick ganska bra för de flesta. Sedan äntrade Apple marknaden med sin Iphone – en 
stor telefon med ett enkelt gränssnitt. Enligt Ahrens är anledningen till att de lyckades så bra 
att de såg problem med de existerande små telefonerna (de hade små knappar, komplicerade 
gränssnitt osv.) och valde att utveckla en produkt som kunde lösa dessa problem. Detta kallar  
Ahrens att ”hitta kundernas svordomar”. 

Enligt Ahrens hittas sällan kundernas svordomar, eller problem, genom att säljarna frågar 
kunderna hur de vill förändra en viss tjänst eller produkt. Svaret blir alltid: ”Jag vill betala 
mindre.” Exakt hur mötesformen ska gå till är inte så viktigt, säger han – ”skicka ut 
företagsledningen och tekniker, säljare, hela företaget. Åk runt och prata med kunderna, ha 
workshops; formen är fri” – men det är vad som frågas efter. Tipset är att inte fråga kunderna  
vad de vill ha, för det vet de inte. ”Allt är relaterat till det som redan finns. Alla kunder har 
samma ytliga problem”, säger Ahrens.

Istället bör företaget backa och titta på kundens totala situation – inte bara på befintliga 
produkter och tjänster som företaget säljer till kunden.  

3.6.2 Eric Giertz
Eric Giertz var 1987 medförfattare till branschrapporten ”Från informationssamhälle till 
kunskapssamhälle”. Han anser fortfarande att det är essentiellt för företagens överlevnad att 
de nischar sig, och är kritisk till dagens ”ax till limpa”-tänk där företag integrerar framförallt 
bakåt i produktionskedjan och gör allt från prepress till efterbehandling. Giertz menar att 
detta sänker trovärdigheten: ”Kunderna vill inte bli beroende – då tror de inte att de får det 
bästa trycket, den bästa kundservicen etcetera till det bästa priset”. Han menar dock att 
helhetslösningar kan fungera – så länge inte allt görs i egen regi.

Giertz anser att företag i den grafiska branschen bör ta följande frågeställningar i beaktande 
vid utformandet av en strategi:

• Grad av specialisering

• Produktkategori

• Kundkategori

• Geografisk marknad

3.7 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden
Den grafiska industrin dras och har länge dragits med en mycket dålig lönsamhet – 
nettomarginalen ligger nu på under 2 procent. Detta beror på en överkapacitet som kan 
spåras till överinvesteringar i samband med en sjunkande efterfrågan på tryckta produkter.

Att efterfrågan sjunkit har dels konjunkturella orsaker och dels strukturella i form av ett 
förändrat medielandskap där webb och andra digitala medier kan erbjuda samma eller 
liknande värden för konsumenterna, till en lägre kostnad. 
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Tidigare branschrapporter har tagit upp yttre hot mot branschen, som teknikskiften och 
global konkurrens, och förutspått en fortsatt dålig lönsamhet. De har fungerat som en 
branschanalys som har kunnat användas som underlag till företagens strategiarbete, men har  
sällan tagit upp hur detta strategiska arbete ska gå till. 

Strategi och omvärldsbevakning ses allmänt som något svårt och många företag förväxlar 
sina affärsplaner med strategier. Collis & Rukstad menar att en strategi ska vara tydlig, 
innehålla ett mål för strategin, vad strategin omfattar samt vilka konkurrensfördelar som ska 
uppnås med hjälp av strategin.

Det finns flera verktyg och metoder att använda i det strategiska arbetet. En känd modell är 
Porters Five Forces, där branschstrukturen analyseras med hjälp av fem krafter. Andra 
verktyg är att se på och analysera sitt företags interna resurser – dock i sin rätta kontext, dvs. 
i förhållande till marknad och konkurrenter – samt att sätta in sitt företag i en 
värdekonstellation för att tillsammans med andra aktörer hitta nya värden att erbjuda sina 
gemensamma kunder. 

En utformning av en strategi förutsätter noggrann och objektiv omvärldsbevakning som 
underlag i det strategiska arbetet.

Både tillväxtkonsulten Thomas Ahrens och Eric Giertz, med bakgrund i både strategi och den  
grafiska branschen, anser att företag i den grafiska industrin idag är för otydliga och lider av 
problemet att de vill erbjuda kunderna allt, från ax till limpa, istället för att specialisera sig. 
Ahrens menar att företagen måste ”hitta kundernas svordomar”, men att detta inte kan göras 
bara genom att fråga ”Vad har ni för behov?”. Det krävs en förståelse av kundens totala 
situation för att se vilka problem den grafiska industrin kan lösa åt dem.
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4 Resultat del 1: intervjuer
Syftet med intervjuerna med företagsledarna på de studerade tryckerierna var att få en 
djupare förståelse för hur de arbetar och upplever att de arbetar med strategifrågor och 
omvärldsbevakning.

Även företagsledare som inte arbetar inom civilgrafisk industri, men på produktionsbyråer 
och liknande företag som arbetar med att producera och/eller förmedla tryck och 
tryckkontakter, intervjuades för att få en jämförande bild av hur företag som sysslar med 
grafisk produktion i en annan del av produktionskedjan ser på strategiarbete i den grafiska 
industrin.

4.1 Urval och genomförande

Tio företagsledare på civilgrafiska företag av varierande storlek intervjuades. Företagen 
valdes ut för att representera den grafiska industrin med avseende på antal anställda, dock 
med en tonvikt på medelstora tryckerier. Anledningen till denna överrepresentation av 
medelstora företag var en diskussion med Hans Johansson på GFF angående vilken grupp 
som är mest intressant ur strategisynpunkt.

Alla företag ligger i Stockholmsområdet då det varken fanns tid eller medel för att resa någon  
längre sträcka. Alla intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte. Intervjuerna genomfördes 
under perioden maj 2010 till december 2010. 
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Företag Produkter och tjänster (urval) Anställda, ca Omsättning, ca (Mkr)

SM1 Offset 7 12

SM2 Digitaltryck 15 20

SM3 Offset, digitaltryck 15 35

ME1 Digitaltryck 20 20

ME2 Offset, digitaltryck 20 40

ME3 Digitaltryck, MRM-system, reklam 35 25

ME4 Offset, digitaltryck 35 100

ME5 Offset, digitaltryck, e-handelslösningar 40 50

ST1 Offset, digitaltryck, bokbinderi etc. 85 175

ST2 Offset, digitaltryck, bokbinderi etc. 90 190

Figur 4.1. Intervjuade civiltryckerier. 

För att få en bild av hur företag i den grafiska branschen som inte trycker ser på grafisk 
industri och strategiarbete intervjuades också tre företagsledare på företag som på något sätt 
arbetar med att producera och förmedla tryck och tryckkontakter (dvs. produktionsbyråer, 
reklambyråer, brokers eller dyl.).

Företag Produkter och tjänster (urval) Anställda, ca Omsättning, ca (Mkr)

TF1 Reklam- och produktionsbyrå 140 150

TF2 Produktionsbyrå 60 80

TF3 Konsultverksamhet 15 15

Figur 4.2. Intervjuade företag som arbetar med att producera och förmedla tryck och tryckkontakter. 

4.1.1 Intervjufrågor
Efter en noggrann förundersökning som inkluderade en litteraturstudie samt intervjuer med 
personer med inblick i strategi och/eller den grafiska branschen, togs ett antal frågeområden 
fram. Dessa områden behandlade företagets strategiska arbete; konkurrenters, kunders resp. 
anställdas del i strategiarbetet; omvärldsbevakning på företaget; branschen och dess 
betydelse för strategiarbetet samt resurser och framtid.

En testintervju med en företagsledare inom grafisk industri gjordes och frågorna justerades 
något efter det. Svaren från testintervjun inkluderades i resultatet. 

4.1.2 Intervjuupplägg
Intervjuerna genomfördes på plats hos företagen och tog ca en timme i anspråk. Både 
anteckningar och ljudinspelning gjordes med undantag då intervjupersonen undanbad 
ljudinspelning (detta hände vid två intervjutillfällen). Då strategi kan vara ett känsligt ämne 
blev respondenterna garanterade anonymitet för att kunna tala mer öppet om hur de 
arbetade.

4.2 Strategiskt arbete på civilgrafiska företag
Genom ett antal exempel från olika typer och storlekar av företag inom civilgrafisk industri 
ges här en bild av hur det strategiska arbetet kan gå till i industrin.
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4.2.1 Exempel 1: SM1
Företag SM1 är enligt intervjupersonen ett ”bonnsvenskt, genomsnittligt svenskt 
arkoffsettryckeri” som ligger i Stockholmsområdet. De trycker 50/70-format i färg och har 
också en liten press som trycker i tvåfärg. De gör lite prepressarbete och erbjuder en del 
efterbehandlingar. Vd:n har en examen från en utbildning inom tryck och har arbetat på det 
aktuella tryckeriet i snart tio år. 

Företag SM1 har ingen affärsplan. Strategin finns inte heller nedskriven, men i de två 
personerna i ledningsgruppens huvuden. Möten när de diskuterar strategi sker oregelbundet,  
när det är lägre beläggning och tid finns.

Istället för en tydlig strategisk idé om vad de vill vara och göra har de en klar idé om vad de 
inte vill vara och göra. När ledningen diskuterar strategiska val diskuterar de sina styrkor och 
svagheter, vad de är duktiga på och hur de vill utvecklas. För intervjupersonen innebär 
strategiskt arbete diskussioner och analyser dels om vilka maskiner som behöver köpas in, 
dels om hur de ska  finansiera investeringar de behöver göra, och dels om strategier för 
marknadsföring för att nå ut till existerande och potentiella kunder.

Tidsbrist gör att de har svårt att genomföra de visioner de har på företaget: ”Strategiarbete 
blir mer en långsam process parallellt med den operationella verksamheten”. 
Intervjupersonen uppskattar att han arbetar 80 procent med det dagliga, operationella, 
arbetet och att det är ”vad som är roligast som styr” de resterande 20 procenten.

Pga. företagets blygsamma storlek och omsättning har de inte råd att anlita folk som hjälper 
dem med strategin. Deras storlek gör också att de inte anser sig ha råd att göra fel när de 
bestämmer sig för att investera i någonting. Samtidigt har småskaligheten fördelen att de 
strategiska funderingarna inkluderas i det dagliga arbetet.

4.2.1.1 Omvärldsbevakning
Intervjupersonen läser mest facktidningar, som AGI, Grafiskt Forum och tyska Deutche 
Drücker. Han beskriver sig som mycket intresserad av branschen och branschutvecklingen, 
men uppskattar samtidigt att han ”bara” lägger ca en timme/vecka på att läsa 
branschmedier. Han lägger ännu mindre tid på att läsa nyhetsbrev, och då främst 
amerikanska som t.ex. GATF (Graphic Arts Technical Foundation). 

En annan viktig källa till omvärldsbevakning uppger han vara konferenser och mässor. Han 
brukar gå på Drupa, IPEX och GFF:s sammankomster. 

4.2.1.2 Kunder
”Kundrelationer betyder allt. Vi är inte unika, alla är duktiga. Någonting måste få kunden att 
handla hos dig” sammanfattar intervjupersonens sin syn på företagets kunder.

Samtidigt är han självkritisk till hur mycket företaget vet om sina kunder, deras behov och 
branscherna de verkar i: ”Om man vänder på steken – vad vet vi om kunderna? Vad är 
utmaningen för dem?”

Företaget har som mål att besöka sina 40 största kunder en gång per år, i praktiken hinner de 
med ungefär hälften. Under kundmötena diskuteras uppdrag som har gjorts, vad kunden är 
nöjd resp. inte nöjd med.

Målet är att komma in i kundernas tryckbeställning i ett tidigt skede då företaget har en 
större chans att påverka val kring den tryckta produkten som görs. Intervjupersonen menar 
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att detta är lättare att göra om någon på företaget har upprättat en personlig relation med 
någon hos kunden. 

De skickar ut totalt sex direktreklam till sina kunder, tre på våren och tre på hösten, samt ett 
julutskick som de lägger lite extra vikt vid för att visa vad de kan göra. Företaget har också 
nyligen anordnat ett kundarrangemang där de bjöd in 150 av sina största kunder till sina 
lokaler varav 50 kom.

De vill skicka ut en kundenkät, men har ännu inte haft tid. 

4.2.1.3 Konkurrenter
Intervjupersonen tror på samarbete med andra tryckerier och rekommenderar gärna andra 
liknande tryckerier om det t.ex. ligger närmre geografiskt och kunden efterfrågar ett snabbt 
jobb.

4.2.2 Exempel 2: ME1
Företag ME1 trycker enbart digitalt, de erbjuder en del efterbehandlingoch gör ”väldigt lite” 
originalframställning. Företaget ligger i Stockholmsområdet och trycker i två-skift på två 
tryckpressar. 

ME1 har en vision: de vill bli bäst i Sverige på det de gör. För att nå dit har de satt upp 
mätbara delmål som redogörs för i deras affärsplan som de upprättade när företaget startade.  
Affärsplanen är nedbruten i budgetmål och resultatmål och innehåller också bl.a. 
kärnvärden, syfte med verksamheten, analys av marknaden, identifierade utvecklingsfaser, 
organisationsschema och en SWOT-analys. 

Ledningsgruppen har fyra möten varje år då de (också) pratar strategi. Intervjupersonen 
säger att de lägger stor vikt vid hur marknaden ser ut och hur företaget kan agera på den.

Företaget beskrivs som ”en platt organisation med mycket öppenhet” där ledningen försöker 
inkludera personalen så mycket som möjligt. Detta genom konferenser eller kick-off:er minst  
en gång om året och regelbundna möten 1-2 gånger i månaden för de olika avdelningarna 
sälj- resp. produktionsledning. 

4.2.2.1 Omvärldsbevakning
Intervjupersonen uppger att företaget jobbar aktivt med omvärldsanalys. Detta gör de genom
att gå på mässor och konferenser (”där man får reda på vad som finns rent tekniskt”) och att 
därefter titta på sin egen budget (”Är den tilltänkta maskinen en nödvändig investering?”). 
För honom är tekniken ett verktyg för att nå företagets uppsatta vision.

Han anser generellt att de ”traditionella” tryckerierna är väldigt industriella och dåliga på 
relationer och tala om vad de har för kompetens, kan erbjuda för service, tjänster och 
kvalitet.

Intervjupersonen ingår i nätverk med personer från olika brancher. De träffas och diskuterar 
framtid, trender, får perspektiv etc. 

Han lägger ett par timmar i veckan på att aktivt arbeta med omvärldsbevakning. I 
branschtidningarna läser han huvudrubriker och stora nyheter. Företaget prenumererar 
också på nyhetsbrevet Mediatrender vars fördel han upplever är att de uppdaterar snabbt. 
Vad som är nytt gällande maskiner och teknik får företaget reda på från leverantörer. 

Då de arbetar mycket med reklambyråer läser han också Resumé.

Strategi och omvärldsbevakning i svensk grafisk industri

26



4.2.2.2 Kunder

”Ju närmare och bättre relation vi har med kunden, ju bättre går det” säger intervjupersonen. 
De försöker hjälpa sina kunder med tips och råd vid val av papper, färg etc. för att kunden 
ska kunna ”optimera sin trycksak”.

Nära kundrelationer uppnås med hjälp av kundbesök, kundluncher etc. Intervjupersonen 
anser att det är viktigt hur kunden uppfattar företaget.

4.2.2.3 Konkurrenter

Gällande branschen och konkurrenter anser intervjupersonen att ”man ser vad som händer, 
då det inte är en så stor bransch”. Även om det ibland händer att företaget tittat på 
ekonomiska rapporter och konkurrenternas hemsidor går de mer på ”intuition” när det gäller  
att hålla sig à jour med branschutvecklingen. 

4.2.3 Exempel 3: ME5
Företaget ME5 bildades för ett antal år sedan då två mellanstora företag gick ihop. 
Tillsammans kunde de erbjuda prepress, offset och digitaltryck. I samband med 
sammanslagningen startades ett bokbinderi för att öka förädlingsgraden. Idag trycker de 
även storformat samt har en webbhandelslösning som de sköter åt sig själva och andra. De 
senaste åren har de gjort ett antal förvärv av både offset- och digitaltryckerier. De ligger i 
Stockholmsområdet.

Företaget har en strategi som berättar vad företaget ska fokusera på. Exakt hur detta ska 
implementeras finns inte nedskrivet, men intervjupersonen säger att han har många idéer 
om hur detta ska kunna gå till. 

Affärsplanen var väldokumenterad fram till för två och ett halvt år sedan, men sedan dess har  
de inte hunnit uppdatera den. Det är intervjupersonen själv som gör affärsplanen, och tanken 
är att den ska sträcka sig tre år in i framtiden. Under de senaste åren, men finanskrisen och 
de stora strukturförändringarna som har präglat den grafiska industrin, har de tillämpat vad 
intervjupersonen kallar ”fingertoppsstrategi”, som förvisso har följt deras övergripande 
strategi. Han beskriver det som att de har hoppat från tuva till tuva. Hur det har gått ska 
senare utvärderas i arbetet med den nya affärsplanen: ”Det är ingen idé att vi gör den förrän 
vi ser hur vår fingertoppsstrategi fungerar.”

Ledningsgruppen har möten varje månad varefter alla anställda samlas till ett möte och vad 
som har kommit fram under ledningsgruppsmötet redogörs för och diskuteras. De har inga 
specifika möten för att diskutera strategi, men standarddagordningen innehåller punkter 
som har med strategi och omvärldsbevakning att göra. 

4.2.3.1 Omvärldsbevakning

Intervjupersonen går på mässor och konferenser som IPEX och Drupa, samt är aktiv i GFF:s 
undergrupper GIS och SGM.

Han läser medier en timme om dagen och då främst DI, AGI, Cap & Design m.fl. samt 
rubrikerna i nyhetsbrevet Mediatrender.

Han anser att det är viktigt att hålla koll på USA: ”Det som händer i USA kommer hit inom 
två år”. 
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4.2.3.2 Kunder

Anledningen till att de har gjort de förändringar de har gjort de senaste åren är framförallt 
kundernas behov, säger intervjupersonen. ”Det räcker om fem kunder, eller man själv, 
frågar: ’Kan ni inte göra det här?’”

Dock tror han att det viktigaste är de anställda, och inte kunderna. Företaget har en 
försäljningsorganisationskonsult som ska assistera projektledarna och säljarna i hur de 
förvaltar sina kunder.

Företaget planerar att göra en webbenkät nästa år.

4.2.3.3 Konkurrenter
Företag ME5 är aktivt i branschorganisationen GFF. 

4.2.4 Exempel 4: ST1
ST1 är ett stort tryckeri som ingår i en koncern med byråer inom strategisk kommunikation 
såväl som företag inom grafisk produktion från originalframställning till tryckning, 
distribution och lagring. Företaget erbjuder helhetslösningar inom marknadsföring och 
grafisk kommunikation och kallar sig för ett kommunikationsföretag. Målet är att de ska 
leverera merparten av det de erbjuder kunden med egna resurser och tillföra förädlingen 
själva. 

”Strategin är ledstjärnan för hur vi ska jobba marknadsmässigt, till skillnad mot ett tryckeri. 
Kunderna är tämligen ointresserade av tekniken”, säger intervjupersonen på företaget 
angående deras strategiska arbete. Intervjun sker i en period då de håller på att se över sin 
strategi, något som koncernledningen gör en gång per år, under ca 4-5 träffar helt ägnade åt 
detta syfte. Den reviderade strategin har ett 3-årsperspektiv och läggs fram för 
moderbolagets styrelse för godkännande. Under arbetet används olika relevanta modeller 
och verktyg. 

Strategin handlar om åt vilket håll företaget ska röra sig åt, vilka kundsegment de ska satsa 
på, hur mycket resurser som behövs och vilka investeringar som bör göras. Den tar också upp 
förslag om rationaliseringar, förvärv etc. 

Strategin är uppdelad i tre olika områden: marknadsstrategi, förvärvsstrategi samt 
produktions- och leverantörsstrategi. 

När strategin är spikad gör varje chef en genomförandeplan för att förankra den i hela 
organisationen. När koncernledningen träffas stämmer de av vad de har gjort mot vad den 
övergripande strategin säger. Om de har varit ute och ”vinglat” utanför strategins ramar 
kallas det affärstaktik, är det med en lyckad utgång överväger de att plocka in det i strategin 
vid nästa strategigenomgång. 

4.2.4.1 Omvärldsbevakning

Företag ST1 har en affärsutvecklingschef som har till uppgift att sammanställa, analysera och 
konkretisera olika inputs, bl.a. från kunder, konkurrenter och medier. Utifrån dem tar 
personen fram förslag och idéer som ofta handlar om paketering av tjänster, 
utvecklingsprojekt etc.

Då företaget ingår i en större koncern som även består av strategiska byråer har ST1 fördelen 
av att kunna ta del av omvärldsanalyser från dessa företag.
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Intervjupersonen lägger personligen 2-3 timmar i veckan åt att läsa tidningar, nyhetsbrev etc. 
Han föredrar tidningar som kunder läser, som Resumé och Dagens Industri, framför 
branschtidningar som han tycker kan innehålla för mycket teknik. 

4.2.4.2 Kunder

ST1 vill vara direktleverantörer åt slutkunden: ”Varför ska det finnas massa mystiska 
mellanhänder?” undrar intervjupersonen på företaget. Målet är också att allt ska tryckas in-
house. Internt är det viktigt att förmedla att de kommer att fortsätta trycka, säger 
intervjupersonen, samtidigt som det mot kund är viktigt att berätta att det blir effektivare på 
det sättet. De har diskuterat trovärdighet mot kund och vad en extensiv in-house-produktion 
betyder för den trovärdigheten. Då de i många uppdrag fungerar som konsulter åt kunden 
där de effektiviserar deras marknadsavdelningar är det viktigt att också förmedla att allt 
kanske inte behöver tryckas. De tittar då på helheten och gör 3-5-årsprogram där de 
garanterar att sänka kundens kostnader. Allt för att skapa hållbara kundrelationer. ”Utan 
kundrelationer, inget företag.” 

Företaget lyssnar på kunderna ang. deras behov under säljmöten, i kundkrav vid 
upphandlingar, i personliga kundenkäter tryckta med variabeltryck som skickas ut precis 
efter att uppdrag är slutförda, under föreläsningar för kunder om olika system de 
tillhandahåller där de uppmuntrar öppen diskussion samt genom att låta anställda på 
företaget delta i seminarier och organisationer som t.ex. Handelskammaren.

De tillhandahåller också systemlösningar som ska förenkla processen för kunderna, som en 
webbaserad print on demand-shop och en tjänst där kunder kan skapa egna mallar som kan 
anpassas för olika användningsområden för att säkerställa att alla delar av kundens företag 
använder samma grafiska profil på rätt sätt.

För att få fram vilka kunder de ska inrikta sig på bland större existerande och potentiella 
kunder kategoriserar de dem och gör upp olika planer för resp. kund, samt analyserar vilken 
potential de kan ha hos tryckeriet. De vänder sig medvetet till en viss typ av kunder.

De har även en kundtidning, en påkostad årsredovisning för att visa vad de är kapabla till, 
nyhetsbrev, frukostseminarier och andra aktiviteter. 

4.2.4.2 Konkurrenter
”Vi analyserar våra konkurrenter. Hela tiden.” säger intervjupersonen, och menar att det 
dyker upp nya konkurrenter kontinuerligt.

För att få reda på vad konkurrenter erbjuder lyssnar de på sina kunder, leverantörer, träffar 
dem på branschmöten och utanför jobbet under personliga möten. De är med i 
branschorganisationen GFF och uppskattar att de tar in föreläsare som ska ge ett 
omvärldsperspektiv. 

Samtidigt försöker de vara så lite i branschen som möjligt, då intervjupersonen anser att det 
lätt kan bli för internt. ”Det är inte det som tar verksamheten framåt”, säger 
intervjupersonen. Då fokuserar de hellre på kunderna och deras branscher.

4.3 Andra aktörer i den grafiska branschen
De tre intervjuade företagsledarna arbetar alla på företag som verkar i den grafiska 
branschen. Ändå är de väldigt måna om att klargöra att de inte är grafiska bolag. Alla är 
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överens om att det finns en stor överkapacitet i den grafiska industrin; det är mycket svårt att  
tjäna några pengar på att bara trycka. Samtidigt anser de inte att tryckerier bör försöka 
bakåtintegrera i värdekedjan, vilket många idag gör för att öka förädlingsgraden. 

”Rollerna ska vara tydliga”, säger intervjupersonen på TF2 och ritar upp en förenklad 
värdekedja för grafisk produktion [se figur 4.1], ”tryckerier ska inte vara kreativa, och 
reklambyråer ska inte producera.” Han menar att alla vinner på denna uppdelning. 

Reklambyråer Produktionsbyråer Tryckerier

Figur 4.1. Värdekedja i grafisk produktion enl. intervjuad företagsledare på produktionsbyrå. 

Även intervjupersonen på TF3 anser att tryckerier ska fokusera på att göra det de är bra på, 
dvs. trycka. ”Tryckerierna måste vara som en utbytbar maskin”, säger han och menar att då 
kvaliteten idag nästan alltid är lika hög hos de flesta leverantörer är det priset som de kan 
konkurrera med. Enligt intervjupersonen gör den stora överkapaciteten att det tvärtom vad 
många säger är omöjligt att nischa sig, då alla kan trycka i princip allt: ”Överkapaciteten gör 
att alla sådan regler sätts ur spel. Det går inte längre att låsa in en affär.” Han menar att 
tryckerierna egentligen bara har två, visserligen väldigt komplexa, strategiska huvudfrågor 
att ta ställning till:

1. Hur kan vi sänka våra kostnader?

2. Hur skapar och behåller vi våra kundrelationer?

Han är tveksam till att tryckerier försöker bygga sina varumärken etc. när det enda de 
behöver göra är att trycka bra och billigt. Han menar att för kunderna är trycket ofta en 
otroligt liten del av vad de gör hela dagarna. ”Beställaren har väldigt lite kontakt med 
tryckerier. Det är en väldigt liten pusselbit i deras liv. Dock tycker de att tryck är komplext. 
Det man kan göra då är att göra det så smidigt som möjligt.”

”Kunden bryr sig inte om vilket tryckeri som trycker”, säger intervjupersonen på företag TF1, 
”De bryr sig om totalpriset, och ibland kvalitet och miljö.” Han har själv mycket kontakt med 
tryckerier genom koncernen och menar att tryckare ”snurrar runt ganska mycket där de 
står”. Han upplever att han och personer från tryckerier ofta pratar förbi varandra när det 
handlar om strategi och att de fortfarande är väldigt nära tryckpressen: ”När byråfolket vill 
förstå kundbehovet med direkt marknadsföring diskuterar tryckarna variabelprintmetoder.” 

Han tror att tryckerier måste bli bättre på att bygga erbjudanden, gärna tillsammans med 
andra företag i branschen. 
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5 Resultat del 2: enkäten
Syftet med enkätundersökningen var att öka tillförlitligheten för vad som hade framkommit 
under intervjuerna. Frågorna formulerades utifrån resultaten från intervjuerna för att se om 
resultaten kunde appliceras på hela den grafiska branschen.

5.1 Urval och genomförande

Genom Grafiska Företagens Förbund, GFF fick jag tillgång till e-postadresser till alla 
medlemmar i branschföreningen Sveriges Grafiska Medieförening, SGM. Föreningen har ca 
400 medlemmar, består av civiltryckerier samt ett fåtal prepressföretag (GFF, 2009). 

Listan innehöll 340 giltiga e-postadresser. Av dem sorterade jag bort icke civiltryckerier och 
företag som inte längre existerade. Kvar fanns 287 företag.

Dessa delade jag in i tre storleksgrupper med avseende på antal anställda: små (upp till 10 
anställda), medelstora (mellan 11 och 50 anställda) och stora företag (över 50 anställda).

Enkäten skickades ut i september 2010 via e-post där respondenterna tryckte på en länk för 
att svara på enkäten i ett webbenkätverktyg (survs.com, 2010). Svaren samlades in under en 
period om två veckor. En påminnelse skickades ut efter en veckas tid. 
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5.1.1 Svarsfrekvens och bortfall

Figur 5.1. Antal företag som ingick i enkäten samt svarsfrekvens. Uppdelat på företagsstorlek med avseende på antal anställda. 

Av 287 företag svarade 126 på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 44 procent [se figur 
5.1]. I vardera företagsgrupp svarade knappt hälften av de tillfrågade på enkäten. 

Vid en jämförelse mellan enkätdeltagarna och hela den svenska grafiska industrin med 
avseende på antal anställda ser vi att medelstora företag är starkt överrepresenterade bland 
enkätdeltagarna, medan stora företag är något överrepresenterade och små företag är starkt 
underrepresenterade. 

Figur 5.1. Jämförelse mellan företagsfördelningen i svensk grafisk industri år 2009 och enkätdeltagarna med avseende på antal 
anställda. (Källa: GFF, 2010).
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5.2 Information om respondenterna

Fem av företagen har fler än hundra 
anställda, medan 31 stycken svarar  

att de består av en till fem 
personer. Tre företag (2 
procent) omsätter mer än 200 
miljoner, tolv (10 procent) 
mellan 100 och 200 miljoner 
och 37 företag (29 procent) 

omsätter mindre än 10 
miljoner kronor om året. En 
klar majoritet (84 procent) 

av respondenterna anger att 
lönsamheten på deras företag har 
utvecklats som genomsnittet eller 
bättre än genomsnittet under de 

senaste tre åren. 

Företagen är spridda över hela landet, 
med en dryg tredjedel koncentrerade kring 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Resten av företagen finns i ”Övriga  

södra Sverige” (30 procent) samt ”Övriga 
mellersta Sverige (27 procent). Bara 6 procent 

ligger i norra Sverige. [se karta 5.1]

Respondenterna på företagen är till största 
delen vd:ar (93 procent). 2 procent är 
ekonomichefer och 6 procent i ”Övriga 
ledande befattning[ar]”. 51 procent av de 

svarande har som högst genomgått 
gymnasieutbildning. 33 procent har en 
examen från en tre- eller femårig högskole- 

eller universitetsutbildning, medan 15 
procent slutade skolan efter högstadiet.

På frågan om de hade någon utbildning i 
ekonomi och/eller management svarar 52 

procent att de har tagit ”enstaka kurser”. 20 procent  
har en högskole- eller universitetsexamen i ämnet. 

Norra Sverige
6 procent

Karta 5.1. Karta över 
var de deltagande 
företagen finns. 

Stockholmsregionen
13 procent

Malmöregionen
11 procent

Göteborgsregionen
12 procent Övriga södra 

Sverige
30 procent
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5.2.1 Tjänster och produkter
Av de svarande företagen erbjuder 79 procent offsettryck, 73 procent digitaltryck, 76 procent 
efterbehandling och 71 procent originalframställning. 13 procent, eller 17 företag, anger att de 
erbjuder cross-media (cross-media innebär kommunikation där mottagaren lockas att gå 
över från ett medium till ett annat, t.ex. från print till webb), 17 procent 
kommunikationskonsulttjänster och 29 procent webblösningar [se figur 5.2]. 

84 procent av företagen som erbjuder offsettryck erbjuder också digitaltryck. Nio tryckerier 
(7 procent) trycker enbart digitalt. Fem tryckerier (4 procent) erbjuder heatsettryck och tolv 
stycken (10 procent) screentryck. Under svarsalternativet ”Annat” svarar åtta tryckerier 
(drygt 6 procent) att de erbjuder flexotryck – övriga svar under ”Annat” är enstaka och består 
bl.a. av tidningstryck, skyltar och dekor samt stentryck. 

Kringtjänster som cross-media, kommunikationskonsulttjänster, webblösningar, lagring och 
distribution är avgjort större hos de största företagen – 40 procent säger att de erbjuder 
cross-media och 53 procent webblösningar. Bland de små företagen ligger de siffrorna på 10 
resp. 12 procent.

Figur 5.2. Fråga 1: ”Vilka produkter och tjänster erbjuder Ditt företag? (Du kan välja flera svarsalternativ)”

5.3 Företagens syn på strategi

78 procent av respondenterna svarar att deras företag har en tydlig strategi. 88 procent anser  
att en tydlig strategi är viktig eller mycket viktig för ett företags lönsamhet. Värt att notera är 
att siffrorna är högre för stora företag – här svarar 100 procent att de har en tydlig strategi 
jämfört med 80 procent för medelstora företag och 69 procent för små företag [se figur 5.3]. 
31 procent av de stora företagen anser att en tydlig strategi är viktig och 65 procent att den är 
mycket viktig.
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Figur 5.3. Fråga 10: ”Har företaget en tydlig strategi för hela verksamheten?” Uppdelat på företagsstorlekt med avseende på antal 
anställda.

När de som anser att de har en tydlig strategi ställs inför ett antal påståenden och ombeds 
välja vilka som passar in på strategin svarar 30 procent att den kan uttryckas i 30 ord. Endast 
5 procent svarar att alla på företaget kan uttrycka den i 30 ord. 26 procent svarar att deras 
strategi är tidsbegränsad. 

De vanligaste attributen för företagens strategi är att den innehåller en vision om vad och var 
företagen vill vara i framtiden (75 procent) och att den berättar om vilka produkter och 
tjänster företaget ska erbjuda (71 procent). Under ”Annat” nämns att strategin innehåller 
miljömål och ska vara förankrad hos ägarna.

Bland respondenterna på stora företag märks att 93 procent säger att den innehåller en 
vision om vad/var företaget vill vara i framtiden, 80 procent säger att deras strategi berättar 
vilka kundsegment företaget ska vända sig till och att 87 procent säger att den beskriver vilka 
marknader företaget ska verka på. [se figur 5.4]

Figur 5.4. Fråga 11: ”Om [Du anser att ditt företag har en tydlig strategi] – vad av nedanstående stämmer in på Ditt företags strategi? 
(Du kan välja flera alternativ)” Uppdelat på företagsstorlek med avseende på antal anställda.
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När respondenterna ombeds definiera vad de anser att ”strategiarbete” består av anser 
majoriteten att det innebär ”Utformning av nya tjänster och erbjudanden” (69 procent), 
”Utformning av affärsplan eller budget” (58 procent) samt ”Diskussion om vilka 
kundsegment företaget ska vända sig till” (58 procent) [se figur 5.5]. Det är i linje med vad 
företagen anser att en strategi ska innehålla [se figur 5.4].  

Figur 5.5. Fråga 17: ”Vad tänker Du främst på när du hör ordet 'strategiarbete' (Välj max tre svarsalternativ)”

5.4 Företagens strategiska arbete

5.4.1 Vd, ledningsgrupp och styrelse gör strategin  
Personerna på företagen som är involverade i det strategiska arbetet är främst vd (85 
procent), övriga i ledningsgruppen (60 procent) och styrelsen (40 procent). 11 procent, eller 
14 företag, anger att de hyr in konsulthjälp för att driva det strategiska arbetet. 19 procent, 
eller 23 företag, har anställda med ett uttalat ansvar för strategifrågor. 

På små företag läggs det strategiska arbetet i större utsträckning på andra än vd och 
ledningsgrupp. 45 procent av de små företagen svarar att det strategiska arbetet inkluderar 
”övriga anställda”, dvs. anställda som inte har ansvar för strategifrågor. Den siffran är 17 
procent för medelstora företag och 13 procent för stora företag.

5.4.2 Lite tid ägnas åt strategiarbete  
Respondenterna sysslar främst med operativ verksamhet. 31 procent ägnar mindre än 5 
procent, eller två timmar/vecka räknat på en 40-timmars arbetsvecka, av sin arbetstid åt 
strategiskt arbete. 37 procent ägnar 5 till 10 procent åt strategi och 27 procent 10 upp till 50 
procent.
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Figur 5.6. Fråga 13: ”Ungefär hur mycket tid ägnar Du åt strategiarbete?” Uppdelat på företagsstorlek med avseende på antal 
anställda.

75 procent säger att de känner att de inte lägger ner tillräckligt mycket tid på strategiskt 
arbete. Som största anledningar anger de tidsbrist (76 procent), inte tillräckligt med resurser 
(37 procent) och inte tillräcklig kompetens inom företaget (26 procent) [se figur 5.7]. 

Respondenterna i gruppen Stora företag anser i större utsträckning att de lägger ner 
tillräckligt mycket tid på strategiarbete – här önskar bara 40 procent att de la ner mer tid. De 
ägnar också en större del av sin arbetstid åt strategifrågor [se figur 5.6].

Figur 5.7. Fråga 19: ”Om [Du inte anser att Du lägger ner tillräckligt med tid på strategiarbete] – varför inte?”

Fyra av respondenterna angav egna svar för alternativet ”Annat”: ”Utföra, vara konsekvent 
och följa upp strategi kan brista”, ”Man vill lägga mer, men vi måste ta hand om de kunder vi 
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har”, ”Olika syn hos delägare på vikt av strategiarbete” och ”Fanns ingen ’strategikultur’ i 
koncernen, varför det finns ett uppdämt behov [av] att arbeta fram [en] framtidsinriktning”.

63 procent av de svarande har möten enbart vikta åt strategiarbete: 35 procent har det 
årligen, 16 procent månatligen och 12 procent uppger att de har det oftare än en gång i 
månaden. Även här skiljer sig svaren mellan små och stora företag. I gruppen Små företag 
svarar 53 procent att de aldrig har möten enbart vikta åt strategifrågor, i gruppen Medelstora 
företag ligger den siffran på 28 procent, och i gruppen Stora företag på 20 procent. 

5.4.3 Många har en affärsplan 
77 procent av företagen har en affärsplan. 39 procent av dem anger att den uppdaterades för 
mindre än ett år sedan medan 15 procent svarar att det var mer än tre år sedan den 
uppdaterades senast. På frågan om de kontinuerligt följer upp att alla företagets 
verksamheter håller sig till affärsplanen svarar 62 procent jakande. 

Bland de stora företagen har 87 procent en affärsplan, och 67 procent av dem uppdaterade 
den under det senaste året. 

5.5 Omvärldsbevakning

5.5.1 Kundernas behov anses vara viktigast
När företagen blir tillfrågade om hur stor roll olika faktorer spelar i utformningen av en 
strategi svarar alla att kundernas behov spelar en stor eller mycket stor roll [se figur 5.8]. 
Övriga faktorer som anses vara viktiga är företagets anställda och deras erfarenheter (79 
procent anger att de spelar en stor eller mycket stor roll i utformandet av strategin) och det 
rådande konjunkturläget (62 procent svarar stor eller mycket stor roll). Även konkurrenter 
och leverantörer påverkar.

Figur 5.8. Fråga 16: ”Hur stor roll spelar följande faktorer in i företagets utformning av strategi?”
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På frågan hur företagen får reda på vad kunderna har för behov anser respondenterna att 
säljmöten (66 procent), andra möten för att speciellt diskutera kundernas behov (66 
procent), offerter (54 procent) och feed-back på uppdrag (45 procent) ger mest information 
[se figur 9]. Få (20 procent) går in på kundernas hemsidor och nästan ingen läser kundernas 
ekonomiska rapporter (3 procent). 26 procent anger att de använder kundenkäter. Bland 
stora företag är den siffran 60 procent, och bland medelstora 30 procent. 

Under svarsalternativet ”Annat” anges bl.a. ”Intervjuer”, ”Öppet hus” och ”Möten med 
kunder på mässor”. Alla svar poängterar en personlig direktkontakt med kunden.

Figur 5.9. Fråga 26: ”Hur får ni reda på vad företagets kunder har för behov? (Du kan välja flera svarsalternativ)”

Uppfattningen att en personlig kontakt är viktig avspeglar sig även på vad företagen tror att 
kunderna uppskattar. 98 procent anser att ett personligt bemötande är viktigt (29 procent) 
eller mycket viktigt (69 procent) [se figur 5.10]. Samtidigt svarar 61 procent att geografisk 
närhet till kunden inte är så viktig eller oviktig. Andra saker som respondenterna tror att 
kunderna anser vara viktigt är hög produktkvalitet och snabb leverans. Ett användbart webb-
gränssnitt värderas inte särskilt högt. 

Figur 5.10. Fråga 30: ”Hur viktigt upplever Du att följande är för kunden?”
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Ytterligare ett bevis för hur högt företagen värderar kundkontakt är att en stor majoritet (93 
procent) anser att det är viktigt eller mycket viktigt att ha kontakt med slutkund. En tydlig 
trend är också att antalet slutkunder har ökat under de senaste tre åren – 39 procent svarar 
att de har ökat något och 18 procent att de har ökat mycket. 

Samtidigt tror många att kunderna inte vet vad företaget erbjuder för produkter och tjänster 
– 50 procent anser att deras kunder tror att de erbjuder mindre än vad de gör. 0 procent
väljer också svarsalternativet ”Ja, alla kunder” på frågan om deras kunder känner till 
företagets strategi [se figur 5.11].

Figur 5.11. Fråga 25: ”Känner era kunder till företagets strategi?” Alla företag till vänster och stora företag till höger. 

5.5.2 Medier spelar mindre roll
Få respondenter säger att de bryr sig om vad branschmedier eller andra medier säger i 
arbetet med att ta fram en strategi – 69 resp. 70 procent anser att de inte spelar en särskilt 
stor alternativt ingen roll alls [se figur 5.8].

Stora företag bryr sig mindre om branschmedier än om andra medier – bara 13 procent anser  
att branschmedier spelar en roll i strategiarbetet jämfört med 33 procent för andra medier.  

57 procent svarar att de ägnar under en timme åt att läsa branschmedier varje vecka, medan 
36 procent läser branschmedier mellan en och två timmar per vecka. Med avseende på alla 
medier – och inte bara branschmedier – anser de flesta (73 resp. 70 procent) att de får 
mycket eller en del information som de får användning för i sitt strategiska arbete från AGI 
resp. Grafiskt Forum [se figur 5.12]. 43 procent svarar att de får en del eller mycket 
information från e-nyhetsbrevet Mediatrender och 45 procent svarar samma sak om Dagens 
Industri. Få använder Resumé i sitt arbete.

Respondenter på stora företag anser i mindre utsträckning att de får användbar information 
från medier. 

Strategi och omvärldsbevakning i svensk grafisk industri

Ja, alla

Ja, de flesta

Ja, de största kunderna

Nej

Vet inte

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 %

Ja, alla

Ja, de flesta

Ja, de största kunderna

Nej

Vet inte

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 %

40



Figur 5.12. Fråga 24: ”Hur mycket användbar information till företagets strategiarbete anser Du att Du får från följande medier?”

5.5.3 Branschposition och konkurrenter 
78 procent av respondenterna anser att deras företag erbjuder kunderna något unikt och 67 
procent är någorlunda eller mycket nöjda med sitt företags position i branschen. De 
resterande 34 procenten uppger att de aktivt arbetar på att hitta en bättre position i 
branschen. 72 procent planerar att erbjuda nya produkter och tjänster under det kommande 
året. Bland de stora företagen är den siffran 93 procent. 

På frågan hur företagen får information om sina konkurrenter är kunder (71 procent har 
angett detta alternativ), leverantörer (70 procent) samt kollegor och branschträffar (68 
procent) [se figur 5.13]. 8 procent svarar att de inte är intresserade av sina konkurrenter. 

Intressant är att 53 procent anger branschmedier som en källa till information om 
konkurrenterna. 48 procent säger också att de besöker konkurrenternas hemsidor, jämfört 
med 21 procent som sa att de besöker kundernas hemsidor för att få koll på kundernas behov 
[se figur 5.9].

Bland de större företagen ser det något annorlunda ut. Här är ekonomiska rapporter det 
populäraste alternativet – 87 procent har valt det som en av de viktigaste källorna till 
information om sina konkurrenter. Ett företag – i storleken fler än 100 anställda – har svarat 
att de köper omvärldsanalyser om sina konkurrenter. 
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Figur 5.13. Fråga 31: ”Hur får ni information om företagets konkurrenter? (Du kan välja flera svarsalternativ)” 
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6 Analys och slutsatser
6.1 Strategier i svensk grafisk industri

6.1.1 Stark tro på vikten av en tydlig strategi
Att en tydlig och noggrant utarbetad strategi är essentiell är något som poängteras i alla 
branschrapporter som figurerar i rapporten. Redan 1987 råder Giertz & Reitberger företag i 
den grafiska industrin att ”inte irra” och att hitta unik kompetens istället för att stanna kvar i 
”huvudfåror” i ”Från informationssamhälle till kunskapssamhälle” (1987). När en av 
författarna, Eric Giertz, intervjuas i den här rapporten menar han att samma sak gäller även 
idag; han är kritisk till ”ax till limpa”-tänket och anser att tryckerier istället borde specialisera  
sig och söka en egen nisch.

Ordvalen i branschrapporterna är ofta starka. ”I ett skede med både stora omvälvningar, 
utmaningar och möjligheter finns det egentligen inget alternativ som heter ’oförändrad 
verksamhet’” skriver t.ex. författarna i ”Grafiska företag i mediebranschen – vad gör vi 
nu?” (GFF, 1999).

Den grafiska industrin har i någon mån varit ”hotad” ända sedan 1980-talet – DeskTop 
Publishing, digitaliserad informationsbehandling, kontorsskrivare och nu en öppning för 
global konkurrens från billigare alternativ, iPads och andra nya sätt att distribuera och 

Sara Eriksson

43



konsumera information – och det har hela tiden framhållits hur viktigt det är för tryckerierna  
att hänga med och ta vara på möjligheterna som förändringarna ger istället för att hålla fast 
vid det gamla.

Att det inom industrin finns en stark tro på att en tydlig strategi är essentiell för ett företags 
framgång är något som avspeglades i enkätundersökningen: 88 procent av respondenterna i 
ansåg att en tydlig strategi var viktig eller mycket viktig för ett företags lönsamhet.

Nästan lika många – 78 procent – ansåg att deras företag också hade en tydlig strategi. Bland 
respondenterna på medelstora företag svarade 80 procent att de hade en tydlig strategi och 
bland stora företag låg siffran på 100 procent. 

Enligt Collis & Rukstads (2008) definition av vad en tydlig strategi är ska den innehålla tre 
delar: mål, omfattning och konkurrensfördelar. 

Mål
Vad är syftet med strategin? 
Definitionen av målet ska också 
innehålla en tidsram för när målet 
ska vara uppnått.

Omfattning
Strategin ska avgränsa vilka 
områden företaget ska verka på 
genom att definiera 
kundsegment, geografiskt 
område samt i vilka delar av 
produktionskedjan som företaget 
ska finnas.

Konkurrensfördelar
Kärnan i en bra strategi. Består 
av två delar. Den första beskriver 
vilka värden företaget ska erbjuda 
kunden. Den andra definierar hur 
företaget ska erbjuda dessa 
värden unikt gentemot sina 
konkurrenter. 

Figur 6.1. Tre komponenter som en bra strategi ska innehålla enligt Collis & Rukstad (2008).

En tydlig strategi ska vara tidsbegränsad, definiera kundsegment, geografiskt område, vilka 
delar av produktionskedjan som företaget ska finnas på samt vilka värden företaget ska 
erbjuda sina kunder och hur de ska göra det unikt gentemot sina konkurrenter. De anser 
också att en strategi ska kunna uttryckas med några få meningar. 

Jämför vi vad respondenterna svarade i enkäten och under intervjuerna angående sina 
strategier med Collis & Rukstads modell får vi följande modell över strategier i grafisk 
industri: 

Mål
SYFTE? Ja. De flestas strategier 
innehåller en övergripande vision.
TIDSRAM? Nej. Få har en 
tidsbegränsning för när målet ska 
vara uppnått. Kan ha att göra 
med att målet ofta är otydligt och 
därför inte mätbart.

Omfattning
KUNDSEGMENT? Nja. Drygt 
hälften anger att har definierat 
kundsegment.
OMRÅDE? Ja. 
DEL I PRODUKTIONSKEDJAN? Ja.  

Konkurrensfördelar
VÄRDEN? Nja. Kunder och 
kundernas behov betyder mycket 
för företagen, och de funderar 
över vilka värden just de kan 
erbjuda. Dock sätts dessa värden 
sällan i relation till omvärlden och 
andra företags värden. 

Figur 6.2. Strategier i svensk grafisk industri med utgångspunkt i Collis & Rukstads (2008) modell för vad en 
tydlig strategi ska innehålla. Se figur 6.1.

Strategier i grafisk industri uppfyller kriteriet för omfattning – kundsegment, geografisk 
marknad och plats i produktionskedjan är något som ingår i de flesta strategier. De har ett 
syfte med strategin, men få anger när målet ska vara uppfyllt. Där det brister för de flesta är 
framförallt i det tredje kriteriet – om konkurrensfördelar.

Collis & Montgomery beskrev i ”Competing on Resources: Strategy in the 1990s” (1995) om 
strategiskt värdefulla resurser och hur de kan värderas:
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• De är svåra att kopiera. 

• Deras värde minskar långsamt. 

• Företaget – inte kunder, anställda eller leverantörer – kontrollerar deras värde.

• De är svåra att ersätta.

• De är överlägsna liknande resurser som konkurrenter har i sin ägo.

Teorin om strategiskt värdefulla resurser kan kopplas till del tre i Collis & Rukstads 
definition av hur en tydlig strategi ser ut. Konkurrensfördelar uppnås när företag genom sina 
strategiskt värdefulla resurser kan erbjuda kunder unika värden. I enkäten svarade 78 
procent att de tyckte att deras företag erbjöd något unikt. I intervjuerna framkom dock att 
även om många funderar över vilka värden de erbjuder sina kunder är det få som sätter dem i 
relation till sina konkurrenters värden. 

Precis som Collis & Montgomery skriver är det som företagsledare lätt att överskatta sitt eget 
företags värden och inte reflektera över att andra företag erbjuder samma sak. 

I intervjuerna framkom också att få företag – förutom de stora – har en nedskriven strategi. 
Den existerar oftast i huvudet på en eller flera personer i ledningen. Dock svarar knappt 
hälften av respondenterna på stora och medelstora företag i enkäten att de skulle kunna 
uttrycka företagets strategi i 30 ord.

6.1.3 Bilden av värdekedjan fortfarande rådande
Collis & Rukstad utgår i sin definition av en tydlig strategi från att företag är placerade i en 
kedja istället för i en konstellation. Denna rapport utgår istället från Normann & Ramírez 
(1993) utgångspunkt att företag bör se sig själva som delar i värdekonstellationer istället för 
värdekedjor. 

Även branschrapporterna ”Affärsdriven utveckling: grafisk industri i omvandling” (Aniander, 
Blomgren m.fl., 1995) och ”Grafiska företag i mediebranschen – vad gör vi nu?” (GFF, 1999) 
uppmanar företag att tänka sig relationen med andra företag i industrin som en 
värdekonstellation istället för en värdekedja.

Dock är den mentala bilden av att företaget är placerad i en värdekedja fortfarande rådande. 
Företagen väljer att framåtintegrera eller bakåtintegrera för att förädla produktionsvärdet 
när det inte längre är lika lönsamt att trycka. Även om det finns ett antal större koncerner 
med kreativa byråer, produktion, tryck och webb under samma moderbolag utförs 
samarbeten dotterbolagen emellan oftast enligt principen om värdekedjan: reklambyrån 
kommer med idén, produktionsbyrån producerar originalet och tryckeriet framställer 
produkten. 

6.2 Strategiarbete i svensk grafisk industri

6.2.1 Hands-on-strategier i ett föränderligt landskap
I Grafiska Företagens Förbunds rapport ”Grafiska företag i mediebranschen – vad gör vi 
nu?”  (1999) presenterade författarna en niostegsmodell för hur strategiskt arbete bör gå till:

1. Formulering av affärsidé. Vilka behov ska tillfredsställas? Vad ska vi erbjuda för att täcka behoven? Till
vem ska erbjudandet riktas? Vilka konkurrensförsprång har du? Hur genereras intäkterna?
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2. Kartläggning av existerande produktgrupper och kundsegment. Omsättning, lönsamhet,
konkurrensförmåga.

3. Analys av produkter och segment. Kundbehov, informationstyper, marknadsplats och
marknadsrymd, trender, nya segment och produkter.

4. Analys av gap. Intellektuellt kapital och finansiellt kapital.

5. Möjligheter. Strukturella drivkrafter, alternativ.

6. Strategiutformning. Segment- och produktprioriteringar, värdeskapande verksamheter, behov av
intellektuellt kapital, behov av finansiellt kapital.

7. Utformning av handelsplaner. Strategiska projekt, tidplan, ansvar och milstolpar.

8. Genomförande. 

Modellen utgår från att strategiskt arbete är något som företag ägnar sig åt aktivt och 
strukturerat. Det är svårt att ge en rättvisande heltäckande bild av den svenska grafiska 
industrin då rutinerna för strategiarbete ser olika ut på olika företag. Stora företag har oftare 
fasta rutiner för strategiarbete, med anställda som ägnar sig åt omvärldsbevakning och tid 
avsatt för att ta fram en strategi för hela företaget. Mindre och medelstora företag har sällan 
resurserna att arbeta på ett sådant sätt, istället tillämpas på många ställen en hands-on-
strategi där man testar olika lösningar för att se vad som fungerar bäst, utvärderar resultatet 
och avvecklar det som inte visar sig vara lönsamt. En intervjuperson beskrev det som att de 
hoppade från tuva till tuva, framförallt under de senaste årens lågkonjunktur. Affärsplanen 
skulle sedan uppdateras efter att det stod klart hur de olika satsningarna hade gått.

Även om det inte går att dra hela industrin över en kam, är den attityden ganska talande för 
hur företagen som ingår i undersökningen i den här rapporten ser på strategiskt arbete. 
Fastän det existerar en strategisk vision för företaget, om än otydlig, i ledningsgruppens 
huvuden är den inget företaget absolut måste hålla sig till. Tidskrävande analyser och 
utredningar anses vara lite onödiga; industrin är liten och det anses inte svårt att skaffa sig 
en ganska korrekt uppfattning av vad konkurrenterna sysslar med utan att bedriva en 
strukturerad omvärldsbevakning. 

Det är inte bara de mindre företagen som resonerar så här. Intervjupersonen på ett av de 
stora företagen som figurerar i rapporten säger att det är okej för delar i företaget att ”vara 
ute och vingla” utanför strategins ramar. De kallar det affärstaktik, och plockar in det i 
strategin vid nästa genomgång. 

Att arbeta på det sättet behöver inte vara dåligt. Enligt Thomas Ahrens är det precis så en 
strategi ska tas fram. Till skillnad från t.ex. författarna till niostegsmodellen ovan anser han 
att för mycket research inför strategiframtagandet kan få det att låsa sig – istället förespråkar  
han att ett par personer ur ledningen ska testa, göra om, testa igen, utvärdera och till slut 
fastställa en strategi som kan hålla under en lång tid.  

Men, Ahrens menar också att det är viktigt att hålla sig till strategin när den väl är spikad. 
Faran i mogna branscher, menar han, är att företagen tar alla ordrar de får. ”De tror att de 
måste tacka ja till allt, nyckeln är istället att tacka nej till allt som ligger utanför 
kärnkompetensen.”
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Frågan är också vad som läggs i ordet ”strategi” när företag pratar om att de sätter in taktiker 
som visar sig lyckosamma i strategin. Betyder det att de ändrar hela den övergripande 
strategin för företaget? Eller menar de att de plockar in dem i affärsplanen?

6.2.2 Omvärldsbevakning
I enkäten anger 57 procent att de läser branschmedier under en timme varje vecka och 36 
procent att de gör det mellan en och två timmar. 69 procent anser dock att branschmedier 
spelar en ganska liten eller ingen roll i strategiarbetet. Samtidigt svarar 57 procent att de får 
mycket eller en del information som är användbar i strategiarbetet från AGI, den största 
branschtidningen. 

Precis som jag konstaterade i ovan  är branschen liten och många anser att de håller reda på 
vad som händer i Sveriges grafiska industri utan att behöva bedriva en strukturerad 
omvärldsbevakning av konkurrenter och kunder. Istället får de framförallt sin information 
från kunder, leverantörer och kollegor under branschträffar och andra informella möten.

6.3 Strategiskt arbete vs. operativ verksamhet

6.3.1 Fokus på det operationella arbetet
Det dagliga arbetet för att hålla igång tryckpressarna går många gånger före det strategiska 
arbetet. 75 procent av respondenterna i enkätundersökningen anser att de inte lägger ner 
tillräckligt mycket tid på strategiskt arbete och den största anledningen till detta sägs vara 
tidsbrist. Men, precis som en intervjuperson på ett av de mindre företagen självkritiskt säger: 
vad man lägger tid på handlar också om vad man tycker är roligast. Ett av målen på hans 
företag är att besöka 40 av de största kunderna varje år för att prata om deras behov och vad 
företaget skulle kunna utveckla för tjänster och produkter för att täcka dem. När året lider 
mot sitt slut säger han att han vanligtvis har hunnit med ungefär hälften. Samtidigt tar han 
sig tid att åka på mässor – något han personligen tycker är roligt.

De följande två vanligaste anledningarna till att för lite tid läggs på strategiskt arbete är enligt  
respondenterna i enkätundersökningen att de inte har tillräckligt med resurser och att det 
inte finns tillräcklig kompetens inom företaget. Det anses dyrt att ta fram en strategi och 
implementera den, och kompetensen att göra det saknas på många företag.

6.4 Slutsatser

6.4.1 Har företagen tydliga, väl utarbetade strategier?
Majoriteten av enkätdeltagarna svarade att de har en tydlig strategi, men när jag jämför vad 
de och de andra företagen som ingår i den här rapporten anser vad en strategi är med 
definitionen av Collis & Rukstad är det få som får godkänt. 

Framförallt handlar det om att de sällan är tidsbegränsade och inte beskriver hur de ska 
vinna konkurrensfördelar genom att vara bättre eller annorlunda än sina konkurrenter.

6.4.2 Hur går deras strategiska arbete och omvärldsbevakning till?
Många av företagen i den här rapporten tillämpar en hands-on-strategi, där testar vad som 
ger mest lönsamhet och kör sedan på det. De flesta har en affärsplan som de uppdaterar med 
några års intervall. Hur de olika satsningarna faller ut ligger sedan till grunden vid 
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utvärderingen av nästa affärsplan.

Med undantaget de stora företagen har få företag i industrin möten där de enbart behandlar 
strategifrågor. Framtagandet av strategier sker istället oftast istället i ledningens huvuden 
och under informella diskussioner.

6.4.3 Hur högt prioriteras strategiskt arbete och omvärldsbevakning i relation till det 
operationella arbetet?
Det dagliga operationella arbetet går före det strategiska, mer långsiktiga, arbetet. Att inte 
mer tid läggs på strategiskt arbete förklaras med tidsbrist. De företag som inte anser sig ha 
tid med både kortsiktigt och långsiktigt arbete väljer i de flesta fall att prioritera det dagliga 
arbetet för att se till att hålla uppe lönsamheten. 

6.4.4 Skiljer det sig mellan olika typer av eller storlekar på företag inom den grafiska 
industrin?
Många företag i den grafiska industrin är små, vilket även gäller de största företagen i 
industrin om de jämförs med hur det ser ut i andra industrier. Inom industrin är det stora 
skillnader mellan hur de stora och de mindre företagen arbetar – de har helt olika 
förutsättningar. De större har råd att lägga resurser i form av tid, pengar och personal på ett 
strukturerat, strategiskt arbete, ofta med bistånd från andra företag som ingår i samma 
koncern.

De många små företagen har sällan kunskap och/eller tid och pengar att lägga tillräckligt 
mycket tid på strategiskt arbete, och när rutinerna inte redan finns inom företaget blir det 
svårt att motivera att ta tid från det operationella arbetet för att göra något man inte riktigt 
vet hur det ska gå till. Speciellt inte när många samtidigt brottas med en låg lönsamhet.
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7 Diskussion
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur företag i den grafiska industrin 
arbetar med strategi och omvärldsbevakning. Då ämnet var relativt nytt saknades hypotes 
och en explorativ studie utfördes. Syftet var att ge en större förståelse för ämnet 
strategiarbete inom den grafiska industrin och där resultatet kan ligga till grund för vidare, 
mer specifika undersökningar.

Även om jag kom fram till att de flesta företagen som figurerade i den här rapporten inte har 
en tydlig strategi eller arbetar strategiskt enligt de teorier som rapporten tar upp, är det 
omöjligt att bara utifrån denna undersökning sia om det finns ett samband mellan detta och 
det faktum att industrin har haft en dålig lönsamhet under många år. Min gissning är 
dessutom att strategi är något som prioriteras bort av många företag i alla möjliga branscher.

En snabb utvärdering av industrin utifrån Porters Five Forces ger ingen positiv bild. I svensk 
grafisk industri råder full konkurrens, industrin är mogen, företagen erbjuder nästan 
identiska produkter och tjänster, överkapacitet råder och utgångsbarriärerna är höga. 
Samtidigt hotas industrin utifrån, av substitut för det tryckta mediet, och både leverantörer 
och kunder har en stor förhandlingsmakt. Mot denna bakgrund kan det kännas hopplöst att 
satsa resurser nu för att eventuellt skörda frukterna om ett par eller kanske många år.
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Samtidigt känns det i detta klimat dumt att inte undersöka vilka möjligheter som finns – eller  
skulle kunna skapas. Frågor företag bör ställa sig är bl.a.: Vad har vi för strategiskt värdefulla 
resurser och hur kan vi skaffa oss dessa om vi inte har några? Kan den befintliga 
kompetensen användas på andra sätt på andra marknader? Vad har kunderna för svordomar 
som kan lösas – inte bara gällande tryck? Vilka går det att inleda samarbeten med och vilka 
produkter och tjänster skulle kunna samproduceras?

Rapporten hade också som syfte att fungera som underlag för utformningen av Branschkolls 
omvärldsbevakningstjänster. Det är svårt att utifrån endast undersökningen svara på frågan 
om en omvärldsbevakningstjänst för grafisk industri behövs. Det upplevda behovet är litet, 
men detta behöver inte betyda att företag inte skulle ha någon nytta av en sådan tjänst. Om 
intresset för omvärldsbevakning skulle öka finns det inte heller många konkurrenter på 
marknaden. 

Det är också intressant att notera att många av de mindre och medelstora företagen inte 
anser sig ha tillräcklig kompetens för att arbeta strategiskt – där har bl.a. 
branschorganisationer och andra utbildnings- och/eller analysföretag inom industrin en 
viktig funktion att fylla.
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