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SAMMANFATTNING 

Den här studien undersöker hur digitalisering förändrar värdeerbjudandet och affärsmodellen 

inom skogsbranschen utifrån skogsägarnas perspektiv och hur detta förändrar det upplevda 

kundvärdet. Tidigare studier har fokuserat på vilket värde en digitalisering skapar för 

företaget, och denna studie bidrar genom att ge insikter i kundernas syn på en digitalisering 

och hur detta kan användas för att utforma värdeerbjudandet och affärsmodellen.  

Skogsbranschen präglas av en hög konkurrens om skogsägarnas virke och skogliga 

tjänsteuppdrag vilket sätter press på de virkesköpande aktörerna att erbjuda de bästa 

lösningarna och den bästa kundupplevelsen för att kunna konkurrera om skogsråvaran. Enligt 

en undersökning kring digital Customer Experience Management (CEM) mognad ligger 

skogsbranschen efter andra branschen som finans- och detaljhandelsbranschen. Den låga 

mognaden förklaras bero på skepticism och avsaknad av brådska. Detta har dock börjat 

förändras då en del skogsbolag har börjat formulera digitala strategier och införa dedicerade 

enheter för digital innovation för att differentiera sitt erbjudande och skapa konkurrenskraft.  

Problemet är att de flesta skogsbolag inte vet hur de ska hantera skogsägarna då det är en 

heterogen kundgrupp där det skiljer stort i ålder, internetanvändning, datorkunskap och 

kundbehov samt att det finns en uttalad risk i att den personliga relationen mellan 

virkesköpare och skogsägare kan förringas vid en digitalisering. Tidigare studier visar att 

nyckeln till en lyckad digitalisering är att förstå vad kunderna vill ha och vad som skapar den 

bästa kundupplevelsen. Med utgångspunkt i dessa utmaningar avser därmed studien att 

skapa förståelse för vilket värde kunderna ser i en digitalisering och hur skogsbolagen bör 

anpassa sig till detta.  

Syftet med studien är att ”Beskriva och analysera hur värdeerbjudandet förändras ur ett 

kundvärdesperspektiv då skogsaffären digitaliseras”. För att besvara detta har en fallstudie 

gjorts på det svenska skogsbolaget Holmen Skog där det upplevda kundvärdet jämförs före 

och efter en digitalisering utifrån företagets värdeerbjudande och affärsmodell. Kundvärde 

definieras som avvägningen mellan upplevda fördelar och uppoffringar och resultatet visar 

att skogsägarna främst upplever att de funktionella och emotionella fördelarna ökar samtidigt 

som uppoffringar i form av psykologiska kostnaderna och den personliga investeringen 

minskar. De områden där kundvärdet potentiellt kan minska vid en digitalisering är 

uppoffringar i form av risker, främst för skogsägare med en låg digital mognad, och sociala 

fördelar när skogsaffären blir helt digital och relationen med virkesköparen förringas.  

Skogsägarna är överlag positiva till en digitalisering, men då det finns områden där 

kundvärdet potentiellt kan försämras går det inte att enbart genom kundundersökningar 

utforma värdeerbjudandet utan skogsbolagen bör arbeta agilt och genomföra digitala 

förändringar i små steg där pilotstudier genomförs innan nya lösningar lanseras. Initialt bör 

skogsbolagen fokusera på digitala verktyg samt offertförfrågning och rådgivning via digitala 

kanaler då skogsägarna ser störst värde i detta. De borde även underlätta och effektivisera 

virkesköparnas arbete genom att ge dem ett fullt integrerat och mobilt verktyg som samlar 

CRM-system, offert- och virkesmätverktyg för både effektivisering och att skapa kundvärde.       
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EXECUTIVE SUMMARY 

This study examines how digitalization changes the value proposition and the business model 
within the forest industry from the perspective of the forest owners and how this changes the 
experienced customer value. Previous studies have focused on how digitalization creates 
value for the company, and this study contributes to research by giving insights in how the 
customers perceive a digitalization and is useful in the design of the value proposition and the 
business model.   

The Swedish forest industry is highly competitive and the companies have to compete for the 
wood and forest service jobs, which puts pressure on the wood buyers to offer the best 
solutions and the best customer experience to be able to compete for the wood. According 
to a study about digital Customer Experience Management (CEM) maturity, the forest 
industry is far behind other industries such as finance and retail. The low maturity is due to 
skepticism and the lack of urgency. However, this is starting to change as some forest 
companies in Sweden are starting to formulate digital strategies and form dedicated units for 
digital innovation in order to differentiate their offering and strengthen competitiveness.     

The problem is that many forest companies do not know how to handle the forest owners, as 
they are a heterogeneous group with differences in age, internet usage, computer knowledge 
and customer needs. Another problem is that there is an expressed concern that a 
digitalization would diminish the personal relationship between the forest owner and the 
wood buyer, which denotes a fundamental part of the experienced customer value. Former 
studies show that the key to successful digitalization is to understand what the customers 
want and what creates the best customer experience. With the base in these problems, this 
study aims to create understanding for what value the customers experience in digitalization, 
and how the forest companies can adapt to this.  

The purpose of this study is to “describe and analyze how the value proposition changes from 
a customer perspective when the forest business is digitalized”. To answer this a case study 
has been conducted on the company Holmen Skog in which the experienced customer value 
has been compared before and after a digitalization using the value proposition and the 
business model. Customer value is defined as the balance between the perceived benefits 
and sacrifices and the results show that the forest owners foremost perceive that a 
digitalization increase the functional and emotional benefits while the sacrifices considering 
psychological costs and personal investment decrease. The areas where customer value 
potentially can decrease due to a digitalization are decreased social benefits when the digital 
transactions exchanges the personal relationship and increased sacrifices in the shape of 
increased risks, foremost for customers with a low digital maturity. 

The forest owners are mainly positive to a digitalization, but since there are areas where the 
customer value potentially could decrease, it is not possible to design a complete value 
proposition only from customer surveys. The forest companies should rather work agile and 
stepwise implement small digital changes, performing pilot studies before introduction. 
Initially the forest companies should focus on digital tools and to inquiry quotes and 
counselling through digital channels, as the customers perceive the highest value in these 
digital changes. Furthermore, the forest companies should facilitate and rationalize the work 
of the wood buyers by giving them an integrated and mobile tool that collects CRM-system, 
quote tools, and wood measuring tools, both for streamlining and for customer value.                       
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1 INLEDNING 

I rapportens första avsnitt presenteras bakgrunden till det valda problemområdet följt av en 
teoretisk förstudie där viktiga nyckelbegrepp definieras. Detta följs av en formulering av 
studiens problematisering som mynnar ut i en redogörelse för studiens syfte och 
avgränsningar. Slutligen presenteras studiens akademiska bidrag och rapportens upplägg. 

1.1 BAKGRUND 

Dagens digitaliserade värld möjliggör för företag att ha en kontakt med sina kunder som inte 
gick att föreställa sig för ett antal år sedan. Denna nya interaktion skapar många nya 
möjligheter för företag att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter samtidigt som 
många av utmaningarna i den nya världen fortfarande är olösta (McKinsey&Company, 2014).  

I takt med att kunderna har blivit allt mer vana vid att företag som Amazon och Apple erbjuder 
produkter och tjänster med en sömlös kundupplevelse har kunderna även börjat förvänta sig 
att andra organisationer kan erbjuda samma upplevelse. Kunderna förväntar sig att kunna 
logga in hos sin elleverantör online och se en realtidsrapport över sin elförbrukning. De 
förväntar sig att banklån blir godkända på minuter. Tjänsteföretag förväntas ha 
automatiserad tillgång till all information som kunderna tidigare har angivit för att kunderna 
inte ska behöva besvara samma frågor två gånger. Många av de traditionella organisationerna 
kan inte möta dessa krav. Detta skapar möjligheter för nya konkurrenter att ta sig in och störa 
marknaden genom att introducera nya digitala produkter och tjänster (McKinsey&Company, 
2014).  

I en studie av konsultbolaget Tieto (2015) undersöktes stadiet av Customer Experience 
Management (CEM) bland de nordiska och centraleuropeiska skog- och pappersföretagen. I 
studien undersöktes både CEM-mognad och utvecklade processer kring digital CEM. På en 
skala 1–5 uppskattades den genomsnittliga CEM-mognaden inom skogs- och 
pappersindustrin som 2.9, vilket kan jämföras med nordiska finans- och detaljhandelsföretag 
som ligger klart framför på 3.5 respektive 3.4. I Figur 1 nedan visas placering och 
utvärderingskriterier i en mognadstrappa. Utifrån Tietos undersökning verkar det som att 
medvetenheten hos skogsbolagen om betydelsen av kundupplevelsen ökar, men att konkreta 
steg för att förbättra den fortfarande kräver utveckling (Tieto, 2015).  
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Figur 1: Mognadstrappa som visar den övergripande placeringen för skogsindustrin jämfört med finans- och 
detaljhandelsbranschen samt utvärderingskriterier. Källa: (Tieto, 2015) 

IT spelar en alltmer affärsutvecklande och innovativ roll i skogsbranschen men ännu har inte 
de svenska skogsbolagen anammat det fullt ut och i Sverige har fortfarande skogsföretagen 
en kostnadsorienterad syn på IT:s roll i verksamheten. I en jämförelse mellan Sverige och 
Finland prioriterar nära dubbelt så många av de finska bolagen ”affärsutveckling och 
innovation” före ”produktivitet och effektivitet” när de rankar IT:s roll i verksamheten (Tieto, 
2017). Att skogsindustrin i Sverige ligger efter flertalet av de andra branscherna inom 
digitalisering beror enligt konsultbolaget Tieto (2015) på skepticism och bristen på en känsla 
av brådska. Det har heller inte funnits några konkurrenter eller uppstickande bolag som har 
påtvingat och snabbat på digitaliseringen likt exempelvis fintech-bolag som Klarna och iZettle 
inom finansbranschen. Idag är det endast 4 av 10 företag inom skogsbranschen som anger att 
de har en formulerad strategi för digitalisering och bara vart femte företag har organiserat sig 
med en dedicerad enhet för just digital innovation. Detta har dock börjat förändras i takt med 
att fler skogsbolag inser vikten av digitalisering och vilka effekter det skulle kunna ha på 
verksamheten. Delbranschen Skogsbruk har formulerat digitala strategier i större omfattning 
än övriga skogsbranschen, vilket delvis motiveras vara drivet av behovet av differentieringar 
i erbjudandet gentemot skogsägare i konkurrensen om råvaran. Branschen verkar som helhet 
ha en klart positiv förväntan på potentiella affärsnyttor med digitalisering i olika former 
(Tieto, 2017). 

Delbranschen Skogsbruk ansvarar för att hantera egen skog samt att köpa in virke från privata 
skogsägare och erbjuda skogliga tjänster. Idag råder det hög konkurrens om virket i Sverige 
vilket leder till högre priser och låga marginaler för de virkesköpande aktörerna, samtidigt 
som skogsägarnas attityd och värderingar förändras mot att de i större utsträckning 
efterfrågar skogliga tjänster och rådgivning i samband med försäljning av virke. För att möta 
konkurrensen blir skogsaffären och tjänsteerbjudandet allt viktigare för de virkesköpande 
aktörerna (Sandholm Associates, 2016; LRF Konsult, 2015). Den ökande konkurrensen kring 
virke skulle kunna öka incitamenten för bolagen inom delbranschen Skogsbruk att lägga 
större vikt vid digitala strategier för att skapa differentiering i konkurrensen om virket.  

Digitalisering handlar i ett första steg om att effektivisera arbetssätt och interna processer 
genom att exempelvis använda digitala kanaler för informationssökning, försäljning och 
kundservice samt att effektivisera befintliga administrationsprocesser (NFT, 2016). Studier 
visar att digitalisering av försäljningsprocessen genom att ersätta rutinmässiga säljaktiviteter 
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med hemsidor där kunderna ges tillgång till information och kan genomföra transaktioner 
medför att säljpersonalens effektivitet ökar (Johnson & Bharadwaj, 2005).  

Trots digitaliseringens möjligheter och incitament har majoriteten av de svenska 
skogsbolagen ännu inte fokus på digital affärsutveckling och innovation. Anledningen till detta 
kan delvis härledas till att den genomsnittliga skogsägaren är gammal, genomsnittsåldern är 
64 år, och snittåldern ökar (Stora Enso, 2017). I en enkätundersökning ledd av Föreningen 
Skogen framgick att webbens betydelse som informationskanal ökar i takt med att allt fler får 
internettillgång och tjänsteutbudet ökar. Emellertid uppger en majoritet av skogsägarna att 
personliga kontakter, fysiska träffar och tryckta material är viktigare informationskällor än 
internet. I undersökningen uppgav dessutom 15 % av respondenterna att de inte använder 
internet alls och detta i kombination med bristande datorkunskaper hos de äldre skogsägarna 
kan förklara varför flera skogsbolag har gett digitalisering en låg prioritet. Dock är skogsägarna 
en heterogen grupp och det finns en stor variation inom gruppen. I undersökningen av 
Föreningen Skogen uppgav 60 % av respondenterna att de använder internet dagligen och 40 
% uppgav internet som en viktig informationskanal. De webbaserade tjänster som uppges 
användas mest är Skogsstyrelsen, skogsägareföreningars och virkesköpares hemsidor 
(Skogforsk, 2015).  

Den digitala mognaden ökar emellertid generellt bland den svenska befolkningen vilket kan 
ses i studien av IIS (2016) kring svenskarnas internetvanor där resultatet visar att det blir allt 
vanligare att ha både dator, surfplatta och smartphone. År 2016 hade 92 % av svenskarna en 
dator, 81 % en smartphone och 65 % en surfplatta vilket kan jämföras med 2011 då endast 
27 % hade en smartphone och 5 % en surfplatta. Den digitala mognaden ökar även i de högre 
åldrarna, även om den är betydligt lägre än för de yngre, i åldrarna upp till 75 år har 75 % en 
dator och i åldrarna över 76 år har nästan hälften en dator men endast 22 % har en 
smartphone (IIS, 2016).     

Pågående trender som dessutom kan förändra skogsägarnas attityd och värderingar är att allt 
fler skogsägare bor i staden, allt fler är kvinnor och allt fler samäger. I takt med urbaniseringen 
har skogsägare flyttat till storstäderna i samma takt som folk i allmänhet och idag är det en 
tredjedel som inte bor i den kommun där deras skogsfastighet ligger och många har dessutom 
andra jobb (Skogssällskapet, 2016). Dessa nya förutsättningar medför att det blir alltmer 
viktigt med enkelt och effektivt skogsägande för att ha tid med andra sysselsättningar.   

En annan tydlig trend är att samägandet ökar, 2010 ägde nära två tredjedelar av skogsägarna 
sin skog tillsammans med någon annan. Samägandet innebär också nya utmaningar för 
skogsägandet i och med att kön, ålder, utbildning och boendeort kan variera mellan delägarna 
vilket medför att det kan finnas olika syn på skogens värden och skötselstrategier 
(Skogssällskapet, 2016).  

Dessa trender talar för att möjligheten till digitalt skogsägande kommer att bli allt viktigare 
trots en ökande genomsnittsålder hos skogsägarna. Problemet för skogsbolagen är dock att 
de flesta inte vet hur de ska hantera denna heterogena kundgrupp där det skiljer stort i 
internetanvändning, datorkunskap och kundbehov. Att det finns ett behov av digitalisering 
inom skogsbranschen är dock tydligt med trender som ett ökande antal utbor, ökat 
samägande och den allmänna digitaliseringstrenden som medför att kunder i allt större 
utsträckning förväntar sig digitala lösningar och tjänster. En digitalisering blir därmed viktig 
för att kunna mäta sig i konkurrensen om skogsråvaran. Ytterligare incitament till en 
digitalisering av skogsaffären ges av att tidigare studier påvisar att digitalisering leder till en 
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effektivare process och ökad försäljning och att det finska skogsbolaget Metsä har skapat 
möjligheten till att sköta sina skogsaffärer online vilket har effektiviserat verksamheten med 
10 % och ökat intäkterna (Johnson & Bharadwaj, 2005; Holmen 1, 2017).  

1.2 TEORETISK FÖRSTUDIE  

För att skapa en förståelse för hur digitaliseringen påverkar skogsföretagen i allmänhet och 
de värdeskapande aktiviteterna i synnerhet krävs en utredning av några centrala begrepp 
inom strategi- och affärsmodellsforskningen.  

Ett företags strategi har historiskt setts som en plan för hur något ska utföras och enligt 
Nationalencyklopedin (2017) definieras begreppet strategi som ett långsiktigt övergripande 
tillvägagångssätt. Porter (1996) menar istället att ett företags strategi är det som gör 
företaget unikt och skapar konkurrenskraft. De Wit & Meyer (2014) bygger vidare på 
definitionen av Porter (1996) och lyfter fram att företaget för att skapa konkurrenskraft och 
vara lönsamma på lång sikt behöver utveckla de interna styrkorna och samtidigt anpassa sig 
till förändringar på marknaden. Att som företag ha en strategi som strävar efter att vara 
dominant i båda dessa avseenden menar De Wit & Meyer (2014) är i princip omöjligt och att 
företaget måste välja vilken väg de ska ta vilket leder fram till två olika perspektiv; inside-out 
eller outside-in. Utifrån inside-out perspektivet skapar företag sin konkurrenskraft genom att 
fokusera på de interna styrkorna såsom exempelvis unik kompetens och immateriella 
resurser. Har ett företag istället ett outside-in perspektiv utvecklas strategin utifrån externa 
möjligheter eller kundbehov som identifierats. Inom outside-in perspektivet finns det också 
en vilja att förnya ett företags affärsmodell för att fortsätta vara konkurrenskraftig (De Wit & 
Meyer, 2014).   

Att ha en outside-in strategi innebär att identifiera marknaden. Vad behöver kunderna? Hur 
och varför förändras kunderna? Vad kan vi göra för att bättre lösa deras problem och möta 
deras framväxande behov? Att tillämpa en outside-in strategi medför att ett företag fortsätter 
vara fokuserat på syftet med företaget som enligt Peter Drucker (1954) är att skapa och 
bevara kunder. Enligt Day & Moorman (2011) betyder detta att företaget ska motstå 
frestelsen att fokusera på ägare, bokslut och att skapa konkurrensfördelar som inte förbättrar 
värdeerbjudandet för kunderna. Vad som skapar ekonomiskt värde i det långa loppet är 
strategier som bygger på förståelse för marknaden och vad som skapar värde för kunderna. 
Att tillämpa ett outside-in perspektiv som strategi innebär att i de processer som berör ett 
företags kunder utgå från kunderna och deras behov för att utveckla affärsmodellen med 
syfte att skapa den bästa kundupplevelsen och anpassa övriga verksamheten därefter för att 
därigenom skapa konkurrenskraft (Day & Moorman, 2011). 

För att lyckas med sin digitalisering visar rapporter att det är det viktigt att arbeta utifrån ett 
outside-in perspektiv och därmed utgå ifrån kunderna. För att möjliggöra detta krävs att 
företaget arbetar med ett kundcentrerat fokus för att förstå kunden och dennes förändrade 
beteende (Accenture, 2014). Ett kundcentrerat tänkande och nya framväxande teknologier 
skapar nya beteendemodeller och sätt för företag att göra affärer, tillsammans med ett 
förändrat kundbeteende skapar detta en ny affärslogik som förändrar hur verksamheter 
skapar värde för sina intressenter (Tillväxtanalys, 2014; Svenskt Näringsliv, 2016). Scherling 
(2017) menar att kundupplevelen är den absolut viktigaste konkurrensfaktorn vid 
digitalisering. För att lyckas med en digitalisering menar Scherling (2017) att det krävs en 
omarbetning av de traditionella affärsmodellerna.  
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Affärsmodellen har traditionellt sett använts för att referera till ett företags affärslogik, det 
vill säga hur ett företag verkar och skapar värde för sina intressenter och Casadesus-Masanell 
& Ricart (2010) menar att affärsmodellen är en reflektion av ett företags realiserade strategi. 
Majoriteten av den tidigare forskningen definierar affärsmodellen som en beskrivning av hur 
ett företag skapar, levererar och fångar värde och är således ett bra analysverktyg för att 
dokumentera värdeskapandet i ett företag (Magretta, 2002; Osterwalder & Pigneur, 2010; 
Chesbrough, 2007; Teece, 2010; Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Zott, et al., 2011).  

Det blir således intressant att med hjälp av affärsmodellen beskriva på vilket sätt en 
digitalisering av ett företags affär påverkar företagets värdeerbjudande och de 
värdeskapande processerna i ett företag. De företag som har lyckats med den digitala 
transformationen har haft tydligt kundfokus och lyckats interagera process, människa och 
teknologi. Det finns flertalet rapporter från de stora konsultbolagen (McKinsey&Company, 
2012; IBM, 2015; PWC, 2011; Deloitte, 2013; Bradley, et al., 2015) som menar att det i 
digitaliseringsprocessen är viktigt att utgå ifrån kundernas behov, och att det om 
kundupplevelsen ska förändras på djupet krävs en förståelse för både de uppenbara och 
dolda behoven hos kunderna. De menar att det krävs modifiering av hela affärsmodellen 
utifrån en förståelse för vad kunderna vill ha och vad som skapar den bästa kundupplevelsen, 
snarare än att bara lägga till en digital plattform som säljkanal.  

1.3 PROBLEMATISERING 

Det råder hård konkurrens bland skogsbolagen om skogsägarnas avverkningsuppdrag och 
virke vilket innebär en tävling om vilket företag som kan erbjuda de bästa lösningarna, bästa 
tjänsterna och bäst klarar av att identifiera vart utvecklingen är på väg och anpassa sin 
verksamhet därefter. För att differentiera sig i konkurrensen om skogsråvaran har en del av 
skogsbolagen börjat formulera digitala strategier vilket skapar den externa påtryckning som 
tidigare har saknats för att påtvinga digitalisering inom skogsbranschen enligt Tieto (2015).  

Detta skapar nya utmaningar för skogsföretagen i att uppnå affärsnytta genom digitalisering 
av skogsaffären. Den stora utmaningen är att möta kundernas behov och samtidigt klara av 
att utveckla lösningar och tjänster som särskiljer företaget från konkurrenterna. Möts inte 
marknadens förändrade förutsättningar riskerar virkesköparna att hamna efter mer digitala 
konkurrenter och förlora affärer.  

Skogsbranschens låga digitala mognad generellt är en av digitaliseringens utmaningar men 
tycks även vara en av de största drivkrafterna så snart behovet av en förändring inses för att 
kunna mäta sig i konkurrensen om skogsråvaran. Den stora skillnaden i digital mognad hos 
skogsägarna är också en utmaning, då det skiljer stort i internetanvändning, datoranvändning 
och kundbehov. En ytterligare barriär till en digital skogsaffär är att det i flera undersökningar 
med både virkesköpare och skogsägare framkommit att det personliga mötet och den fysiska 
kontakten värderas högt i virkesköpsprocessen och att det finns en uttalad skepticism till en 
digital skogsaffär då rädslan att förlora den personliga relationen är stor. Emellertid verkar 
det finnas en stor vinning i digitalisering även inom skogsbranschen vilket det finska 
skogsföretaget Metsä bevisar i sin genomförda digitalisering av skogsaffären som de 
uppskattar har medfört att 25 % av affärerna i dagsläget sker genom digitala verktyg och att 
verksamheten har effektiviserats med 10 % (Holmen 1, 2017). Situationen som tidigare var i 
bankbranschen kan delvis också liknas vid skogsbranschen i att kundnöjdhet tidigare skapades 
genom starka kundrelationer som byggdes via mötet på bankkontoret och personliga 
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bankmän men att detta idag har ersatts med ökad tillgänglighet och enkelhet genom att alla 
banktjänster är tillgängliga i mobilen istället (Berner, 2017).      

Utifrån tidigare forskning kring digitalisering presenterad i avsnitt 1.2 påvisas att det krävs en 
modifiering av hela affärsmodellen utifrån en förståelse för vad kunderna vill ha och vad som 
skapar den bästa kundupplevelsen snarare än att endast lägga till en digital plattform som 
säljkanal. Studier från flera stora konsultbolag (McKinsey&Company, 2012; IBM, 2015; PWC, 
2011; Deloitte, 2013; Bradley, et al., 2015) visar även att de företag som lyckats med digital 
transformation har haft tydligt kundfokus och lyckats interagera process, människa och 
teknologi. För att förstå vad som bör digitaliseras och hur krävs således en förståelse för vart 
värdet ligger i en digital skogsaffär både för skogsägaren och även virkesköparen samt hur det 
värdet kan fångas. Om värdet i en digitalisering inte förstås och fångas finns risken att 
skogsbolagen spenderar stora pengar på något som kunderna inte har nytta av och som 
riskerar att förringa den personliga kontakten och relationen mellan skogsägare och 
virkesköpare. 

Tidigare studier kring digitaliseringens påverkan på värdeskapande verkar antingen utgå från 
ett ”back-end” perspektiv, där det undersöks hur företag kan förbättra sina förmågor att 
effektivt skapa lösningar, exempelvis (Ness, et al., 2015), eller utifrån ett kommersiellt eller 
”front-end” perspektiv, som blir mer kopplat till utveckling av tjänster och produkter, 
exempelvis (Coreynen, et al., 2017; Capgemini Consulting, 2011). Vidare verkar de flesta 
författarna utgå från hur företag påverkas av digitalisering, exempelvis undersöker Coreynen, 
Matthyssens, & Van Bockhaven (2017) hur digitalisering möjliggör för företag att utöka sitt 
tjänsteerbjudande och Capgemini Consulting (2011) identifierar hur digitalisering påverkar 
kundupplevelsen, operativa processer och affärsmodellen. Det upplevs emellertid inte finnas 
så många studier som undersöker hur kundvärdet förändras vid en digitalisering. Visserligen 
finns det studier som undersöker möjligheten till samskapande (co-creation) av värde genom 
digitalisering, exempelvis (Rantala & Karjaluoto, 2016; Lenka, et al., 2016), men de har 
fortfarande inte kundens syn på digitalisering i fokus.  

Forskningen beskriver kundvärde som något subjektivt, som upplevs i specifika kontexter, och 
som definieras som skillnaden mellan uppfattade fördelar och uppoffringar som ett 
erbjudande medför (Lindgreen, et al., 2012). Även om det till viss del har undersökts vilka 
fördelar som digitalisering kan medföra för kunderna så finns det få undersökningar som 
väger dessa mot de uppoffringar som digitalisering medför för kunderna. Exempelvis 
efterfrågar Rantala & Karjaluoto (2016) en djupare undersökning av kundernas syn på 
digitalisering och de menar även att det skulle vara värdefullt att undersöka hur detta skiljer 
sig för olika kundsegment. Att detta inte har undersökts i någon större utsträckning kan tyckas 
paradoxalt då det uppges att kundfokus är viktigt för att lyckas med en digitalisering. I 
kontexten digitalisering av skogsaffären blir uppoffringarna synnerligen viktiga att undersöka 
då det finns en uttalad risk i att den personliga kontakten, något som kunderna värdesätter 
högt, försämras. Ett nyckelkoncept för att undersöka ett företags skapande av kundvärde är 
värdeerbjudandet, som beskriver hur ett företag har tänkt skapa värde för ett specifikt 
kundsegment (Töytäri, et al., 2017). Hur värdeerbjudandet förändras vid en digitalisering 
utifrån kundernas perspektiv skulle såldes vara intressant att undersöka, och synnerligen i 
kontexten av skogsaffären där faktorer som låg digital mognad hos både skogsföretagen och 
kunderna, samt en potentiell försämring av den personliga kontakten riskerar att medföra att 
vissa kundsegment upplever lägre kundvärde efter en digitalisering.  
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Problemkontexten sammanfattas i Figur 2 nedan. Utifrån teorin utgår en lyckad digitalisering 
från kundernas behov och därför bör det identifieras hur digitalisering förändrar 
värdeerbjudandet och hur det värde som kunderna upplever att värdeerbjudandet skapar 
förändras.    

 
Figur 2: Illustration av  hur problemområdena digitalisering, kundvärde och värdeerbjudande hänger ihop . 

1.4 SYFTE 

Studiens syfte blir således att beskriva och analysera hur värdeerbjudandet förändras ur ett 
kundvärdesperspektiv då skogsaffären digitaliseras.  

1.4.1 Avgränsningar 

Studien syftar till att beskriva hur värdeerbjudandet förändras ur ett kundvärdesperspektiv 
då skogsaffären digitaliseras och den empiriska datainsamlingen har avgränsats till 
fallföretaget tillika uppdragsgivaren Holmen Skog och Holmen Skogs kunder. Hur detta 
tillvägagångssätt påverkar resultatets generaliserbarhet diskuteras närmare i 
resultatdiskussionen.  

Då syftet är att studera värdeerbjudandet utifrån ett kundvärdesperspektiv görs en 
avgränsning att inte ta hänsyn till de finansiella aspekterna av digitalisering ur Holmen Skogs 
perspektiv. För att ge en holistisk bild av hur en digitalisering skulle påverka hela 
affärsmodellen för fallföretaget och för att kunna ge en rekommendation ur ett 
lönsamhetsperspektiv hade även den finansiella aspekten behövt inkluderas, men denna del 
anses för omfattande för att rymmas i detta examensarbete.  

1.5 AKADEMISKT BIDRAG 

Studiens akademiska bidrag kan delas upp i dels ett teoretiskt bidrag samt ett praktiskt bidrag. 
Det teoretiska bidraget innefattar att undersöka hur digitalisering påverkar affärsmodellen 
och värdeerbjudandet ur ett teoretiskt perspektiv medan det praktiska bidraget kan ses som 
att beskriva hur värdeerbjudandet förändras då skogsaffären digitaliseras med avseende på 
kundvärde hos det aktuella fallföretaget och att detta kan användas som underlag vid 
utvecklingen av nya värdeerbjudanden.  

1.6 DISPOSITION 

Nedan presenteras varje kapitel av studien kortfattat.  

Kapitel 1 – Inledning 

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till det studerade fenomenet och en introduktion 
till fallföretagets bransch med fokus på problembeskrivningen. Detta följs av en teoretisk 



8 

förstudie för att sätta problemet i ett akademiskt sammanhang följt av problematiseringen 
vilket leder fram till studiens syfte. Slutligen presenteras de avgränsningar som gjorts och 
studiens akademiska bidrag.  

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för de teoretiska 
områdena affärsmodell, värdeerbjudande, kundvärde och digitalisering. I referensramen 
beskrivs och syntetiseras de teorier som anses relevanta utifrån den teoretiska förstudien för 
att kunna besvara och uppfylla syftet. Avsnittet avslutas med en syntes av teorin som leder 
fram till den analysmodell som ska användas för att besvara syftet 

Kapitel 3 – Metod 

Metodkapitlet beskriver hur studien har genomförts, med en beskrivning av på vilket sätt 
syftet besvaras och vilken metodansats som används.  

Kapitel 4 – Empiri 

Empirikapitlet inleds med en beskrivning av fallföretaget och virkesköpsprocessen för att 
sedan gå över till att presentera insamlade data om fallföretaget utifrån analysmodellen.  

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel används den analysmodell som togs fram som en syntes av referensramen för 
att analysera empiriska data tillsammans med teori från referensramen för att besvara de 
syftespreciserade frågorna.  

Kapitel 6 – Slutsats 

Detta kapitel kommer att besvara studiens syfte och beskriva denna studies bidrag till den 
akademiska världen. Slutligen kommer rekommendationer för framtida forskning att 
presenteras. 

Kapitel 7 – Rekommendation 

I det avslutande kapitlet presenteras rekommendationer till fallföretaget. 
Rekommendationerna fokuserar på hur fallföretaget ska förhålla sig till det studerade 
fenomenet samt på vilket sätt värdeerbjudandet kan förändras för att öka kundvärdet. Här 
ges även rekommendationer för hur fallföretaget bör arbeta vidare med digitalisering.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen beskrivs och syntetiseras de teorier som anses relevanta 
utifrån den teoretiska förstudien för att kunna besvara och uppfylla syftet att beskriva hur 
värdeerbjudande förändras ur ett kundvärdesperspektiv då skogsaffären digitaliseras. De tre 
teoretiska huvudområden som anses viktiga och kräver en djupare genomgång är 
affärsmodell, värdeerbjudande och digitalisering. Avsnittet inleds med en genomgång av 
definitionen av en affärsmodell och därefter identifieras olika ramverk som kan användas för 
att analysera företags affärsmodeller i praktiken. Därefter övergår avsnittet till det andra 
teoriområdet som inleds med en genomgång av definitionen av kundvärde för att sedan 
övergå i ramverk som kan användas för att beskriva och analysera företags värdeerbjudande. 
Sedan presenteras det sista teoriområdet som inleds med en definition av digitalisering och 
därefter hur en digital transformation påverkar och förändrar affärsmodellen och 
värdeerbjudandet i ett företag. Varje delkapitel avslutas med en syntetisering av presenterad 
teori och leder tillsammans fram till den analysmodell som presenteras i 
uppgiftspreciseringen i slutet på detta avsnitt.  

2.1 AFFÄRSMODELL 

Ett företags affärsmodell beskriver, utifrån den teoretiska förstudien, hur ett företag skapar 
värde. Då kundvärde är en del av värdeskapandet kan affärsmodellen användas som 
utgångspunkt för analysen av hur kundvärdet förändras genom en digitalisering. För att kunna 
använda affärsmodellen som analysverktyg krävs först en djupare genomgång av definitionen 
för en affärsmodell och hur den kan användas praktiskt för att beskriva och analysera 
värdeskapandet i ett företag.  

2.1.1 Definitionen av en affärsmodell 

”Today, ‘business model’ and ‘strategy’ are among the most sloppily used terms of business; 
they are often stretched to mean everything – and end up meaning nothing. But as the 
experience of companies like Dell and Wal-Mart show, these are concepts of enormous 
practical value” (Magretta, 2002). 

Som Joan Magretta beskriver i citatet ovan finns det flera olika definitioner för vad en 
affärsmodell egentligen är, och en av utmaningarna med affärsmodeller är att de är 
svårdefinierade och används på olika sätt beroende på vem du frågar. Emellertid finns det ett 
stort praktiskt värde i att använda affärsmodeller, vilket exempelvis Dells framgångsrika build-
to-order-modell är ett bevis på (Magretta, 2002). 

2.1.1.1 Affärsmodellen definierar hur ett företag skapar, levererar och fångar värde 

Magretta (2002) definierar affärsmodellen som en beskrivning av hur företag arbetar. Den 
ska svara på frågorna: Vilka är kunderna? Och vad värdesätter kunderna? Den ska också 
besvara de fundamentala frågorna: Hur tjänar vi pengar i det här företaget? Vad är den 
underliggande ekonomiska logiken som förklarar hur vi kan leverera värde till kunderna för 
en skälig kostnad? Även Timmers (1998) ser på affärsmodellen som hur ett företag genererar 
intäkter. Till skillnad från Magretta (2002) ser Timmers (1998) affärsmodellen som en 
arkitektur för företaget som inkluderar tillgångar, produkter, tjänster och informationsflöden 
samt en beskrivning av potentiella fördelar för olika intressenter.  
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Bouwman et al. (2008) betonar istället designaspekten av affärsmodellen, och definierar 
affärsmodellen som en ritning för hur nätverk av företag samarbetar i skapandet och 
fångandet av värde från teknologiska innovationer. Denna definition följer Chesbrough & 
Rosenblooms (2002) argument för att affärsmodellen understödjer den värdeskapande 
processen i företaget.  

Värdekonceptet är ett återkommande tema och en vanlig definition av affärsmodellen är att 
den beskriver logiken i hur en organisation skapar, levererar och fångar värde (Osterwalder & 
Pigneur, 2010; Chesbrough, 2007; Teece, 2010; Zott, et al., 2011). Många ser även 
affärsmodellen som något som alla företag har, oavsett om den är uttalad eller inte 
(Chesbrough, 2007; Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). Enligt Casadesus-Masanell & Ricart 
(2010) består affärsmodellen av konkreta val som ledningen gör kring hur företaget ska agera 
och konsekvenserna av dessa val. Alla organisationer gör val vilka medför konsekvenser och 
därmed har alla organisationer en affärsmodell. 

2.1.1.2 Affärsmodellen reflekterar ett företags realiserade strategi 

Definitionen av affärsmodellen som logiken i hur en organisation skapar, levererar och fångar 
värde är visserligen återkommande inom managementlitteraturen, men också väldigt lik 
Porters (1996) definition av strategi: Att välja ett antal aktiviteter för att leverera en unik mix 
av värde. Inom strategiforskningen råder det oenigheter om vad skillnaden mellan 
affärsmodell och strategi egentligen är (Porter, 2001; Stähler, 2002; Pateli & Giaglis, 2004). 
Klassificeringen av termerna är ofta identiska och forskarna använder dem ombytligt. 
Exempelvis beskriver Kallio et al. (2006) affärsmodellens komponenter som en uppsättning 
av strategier. Andra forskare menar att även om koncepten är relaterade till varandra så 
beskriver de olika nivåer och information som är användbar i olika syften och ser 
affärsmodellen som en sammanlänkning mellan ett företags strategi och affärsprocesser 
(Osterwalder, et al., 2005; Al-Debei, et al., 2008). Magretta (2002) hävdar att ett företags 
strategi beskriver hur en organisation hoppas kunna prestera bättre än konkurrenterna 
medan affärsmodellen beskriver hur de olika delarna av affären kan länkas samman.  

Casadesus-Masanell & Ricart (2010) menar att affärsmodellen är en reflektion av ett företags 
realiserade strategi, företagets strategi reflekterar vad ett företag försöker åstadkomma 
medan affärsmodellen beskriver vad ett företag verkligen gör vid en given tid, den realiserade 
eller implementerade strategin. Mason & Spring (2011) för ett liknande resonemang och 
menar att affärsmodeller inte utformas och därefter implementeras utan ger en 
ögonblicksbild av ett företags nuvarande strategi och att affärsmodellen är framväxande och 
ständigt föränderlig. 

2.1.1.3 Affärsmodellen utifrån ett dynamiskt synsätt 

Enligt Mason & Spring (2011) är definitionen av affärsmodellen av (Casadesus-Masanell & 
Ricart, 2010; Magretta, 2002; Zott, et al., 2011) för statisk, för svår att separera från Porters 
konkurrensstrategi och de missar de multipla nivåerna av affärsmodellen då den endast 
reflekterar företagsnivån. Mason & Spring (2011) förordar en mer öppen syn på 
affärsmodellskonceptet och de menar att affärsmodellen utgörs av tre olika element: 
teknologi, marknadserbjudande och nätverksarkitektur. Mason & Spring (2011) zoomar ut 
från företagsnivån och ger ett verktyg för att utforska den dynamiska naturen av 
affärsmodellen. Mason & Springs (2011) definition ger emellertid en viss ambiguitet till 
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affärsmodellskonceptet vilket kan göra det svårt att använda det i praktiken för att analysera 
ett företags värdeskapande på djupet.  

2.1.2 Ramverk för affärsmodeller 

För att kunna analysera ett företags affärsmodell underlättar det att utgå ifrån ett ramverk 
som identifierar de olika delarna i ett företags affärslogik som tillsammans bygger upp 
strukturen för hur ett företag skapar värde. Olika författare har tagit fram olika ramverk för 
affärsmodellens uppbyggnad och vilket som passar bäst beror på vilken definition av 
affärsmodellen som har valts.  

2.1.2.1 Statiska ramverk för affärsmodellen  

Utifrån definitionen att affärsmodellen beskriver hur ett företag skapar, levererar och fångar 
värde går det att identifiera olika delar som affärsmodellen bör bestå av.  

Chesbrough (2007) har identifierat sex delar som affärsmodellen bör bestå av utifrån att dess 
funktion är att skapa värde:  

1. Beskriva värdeerbjudandet, värdet som skapas för kunderna.  
2. Identifiera ett marknadssegment, alltså vilka kunder som erbjudandet är användbart 

för och till vilket syfte. 
3. Definiera en struktur för värdekedjan som krävs för att företaget ska kunna skapa och 

leverera erbjudandet, och bestämma de kompletterande förmågor och tillgångar som 
behövs för att understödja företagets position i värdekedjan. Detta inkluderar 
företagets leverantörer och kunder, och ska gå från råmaterial till slutkund.  

4. Specificera intäktsmekanismen för företaget, och estimera kostnadsstrukturen och 
vinstpotentialen för att producera erbjudandet, givet det valda värdeerbjudandet och 
strukturen i värdekedjan.  

5. Beskriva företagets position inom värdenätverket som länkar leverantörer och 
kunder, inkluderat identifiering av potentiella komplement och konkurrenter.  

6. Formulera konkurrensstrategin med vilken företaget avser att skapa och behålla 
konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna.    

Osterwalder & Pigneur (2010) har tagit fram ett koncept, Business Model Canvas, som liknar 
det Chesbrough (2007) beskriver men de menar istället att affärsmodellen bäst beskrivs 
genom nio block, som på samma sätt tillsammans bygger upp logiken i hur ett företag avser 
att skapa värde. De nio olika blocken i Osterwalder & Pigneurs (2010) modell täcker de fyra 
huvudområdena inom affärsverksamhet: kunder, erbjudande, infrastruktur och ekonomisk 
bärkraft. Enligt Osterwalder & Pigneur (2010) kan affärsmodellen ses som en riktlinje för hur 
strategin ska implementeras genom organisationens struktur, processer och system. 

2.1.2.2 Dynamiska ramverk för affärsmodellen 

Utifrån en mer dynamisk syn på affärsmodellen krävs ett ramverk som identifierar de olika 
nivåerna av affärsmodellen och inte bara företagsnivån likt ramverken som är framtagna av 
Chesbrough (2007) och Osterwalder & Pigneur (2010). Utifrån en mer dynamisk syn ses inte 
affärsmodellen som något som skapas och sedan implementeras, utan snarare som strategi i 
praktiken; som kan urskiljas inkrementellt och som är i ständig förändring (Mason & Spring, 
2011).  
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Mason & Spring (2011) identifierar tre nivåer av affärsmodellen: teknologier, 
marknadserbjudande, och nätverksarkitektur:  

1. Teknologi: Definieras som användningen och kunskap om verktyg, tekniker, system, 
och metoder. Det finns fyra olika klasser: produkt-, process-, kärn-, och 
infrastrukturteknologi. Processteknologier är de som används för att producera 
produkter eller att leverera tjänster. Kärnteknologi är de som understödjer särskilda 
produktteknologier. Exempelvis var inte iPoden en enskild produktteknologi utan 
snarare en del av en grupp alternativa men snarlika produkter (iPod Nano, iPod Classic, 
iPhone etc.) som bygger på samma kärnteknologi: ett specialiserat chip, en liten 
högupplöst skärm, och små batterier med lång batteritid. Infrastrukturteknologi 
innefattar de teknologier som understödjer förbindelser. Detta kan inkludera internet, 
mobiltelefonnätverk, och olika system.  

2. Marknadserbjudande: Definieras som värdeskapandet som uppstår genom 
kombinationen av artefakter, tillgång till leverantörers förmågor och kapaciteter, och 
aktiviteter som utförs av leverantören för kunden eller dess egendom. Artefakter är 
det kunden köper, exempelvis en iPod, men erbjudandet bygger ofta på att kunden 
även får tillgång till andra tjänster, vilket i iPodens fall är iTunes och periodiska 
uppdateringar av mjukvaran, vilket definieras som aktiviteter.  

3. Nätverksarkitektur: Det finns fyra dimensioner av nätverksarkitektur: förmågor, 
transaktioner, marknader och standarder, och relationer. Förmågor kan ses som 
kunskapen som bevaras, underhålls och skapas i organisationer över tid. 
Transaktioner är en central del av affärsmodellen då de flesta företag existerar för att 
skapa intäkter. Affärsmodeller involverar därmed att bygga en arkitektur för 
intäktsgenerering. Möjligheten att få tillgång till andra parters förmågor i nätverket 
beror på existensen och utvecklingen av marknader och standarder. Standarder 
identifierar sättet chefer kan identifiera och eftersträva marknadserbjudanden. De 
indikerar vad som kan handlas och hur, inom varje affärsnätverk. Förbindelser i 
nätverket handlar inte bara om transaktioner utan relationer är även en viktig del för 
att möjliggöra utveckling av produkt-, process- och infrastrukturteknologier.  
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2.1.2.3 Syntes av affärsmodellsteorin och affärsmodellsramverk 

Även om det finns en viss diskrepans mellan de olika definitionerna av affärsmodellen så 
verkar det finnas en gemensam nämnare i att de flesta ser affärsmodellen som en beskrivning 
av hur ett företag skapar värde, exempelvis (Osterwalder & Pigneur, 2010; Chesbrough, 2007; 
Teece, 2010; Zott, et al., 2011). Att de aktiviteter som ett företag utför leder till att ett 
nettovärde skapas är essentiellt för att företaget ska överleva. Dels då andra organisationer 
som är involverade i aktiviteterna inte kommer att medverka längre om det inte finns något 
värde för dem i att delta. Och minst lika viktigt för företaget självt då det inte kan fortsätta 
med aktiviteterna över tid om inte någon av aktiviteterna i slutändan skapar en vinst för 
företaget (Chesbrough, 2007). Denna syn ger visserligen enligt Mason & Spring (2011) en 
statisk bild av affärsmodellen men den passar emellertid bättre med syftet att analysera ett 
företags värdeskapande då Mason & Springs (2011) egna definition upplevs svår att använda 
för att analysera ett företags värdeskapande på djupet.  

Affärsmodeller är dynamiska av natur och behöver förändras över tid för att upprätthålla en 
passning med omvärlden (Bouwman, et al., 2008; Mason & Spring, 2011). Utifrån Mason & 
Spring (2011) ramverk fångas delar av den dynamiska naturen hos affärsmodellen i 
nätverksarkitekturen, men modellen upplevs inte ge en djupare beskrivning av hur företaget 
skapar värde för sina kunder. Det ramverk som emellertid verkar fånga majoriteten av de 
komponenter av affärsmodellen som tas upp i de olika ramverken är Osterwalder & Pigneur 
(2010) modell, vilket illustreras i Tabell 1 och Tabell 2 nedan. Det som främst särskiljer 
Osterwalder & Pigneur (2010) modell från vissa andra ramverk är att den utesluter strategi 
och konkurrenskraft, till skillnad från exempelvis (Bouwman, et al., 2008; Chesbrough, 2007; 
Tikkanen, et al., 2005). Även om begreppen strategi och affärsmodell används ombytligt av 
vissa författare så är ett vanligare synsätt att affärsmodell och strategi är sammanlänkande 
men distinkta (Osterwalder, et al., 2005; Magretta, 2002; Casadesus-Masanell & Ricart, 2010).   

Vidare är Business Model Canvas av Osterwalder & Pigneur (2010) ett populärt och välanvänt 
verktyg, exempelvis beskriver De Reuver et. al (2013) Business Model Canvas som ”Most 
prominent... popular tool that makes it simple for practitioners to design business models in a 
creative session”. Modellens syfte är att utveckla nya eller dokumentera befintliga 
affärsmodeller med syfte att skapa, leverera och fånga värde (Osterwalder & Pigneur, 2010).  
Detta passar väl med undersökningens syfte och därmed kommer studiens analysmodell att 
utgå ifrån Business Model Canvas. Business Model Canvas ramverket presenteras mer 
utförligt nedan i avsnitt 2.1.2.4. 

Tabell 1: Komponenter som adresseras i olika affärsmodellsramverken kopplade till Business Model Canvas av Osterwalder 
& Pigneur (2010) 

Affärsmodells- 
element enligt 
Osterwalder & 
Pigneur (2010) 

Magretta 2002 Chesbrough 
2007 

Mason & 
Spring 2011 

Johnson et 
al. 2008  

Tikkanen et al. 
2005 

Värdeerbjudande Vad värdesätter 
kunderna? 

Värde-
erbjudande 

Marknads-
erbjudande 

Värde-
erbjudande 

Produkt- och 
tjänsteerbjudande 

Kundsegment Vilka är kunderna? Marknads-
segment 
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Kanaler Hur kan vi leverera 
värde till en rimlig 
kostnad? 

   Affärsnätverk 

Kundrelationer   Nätverks-
arkitektur 

 Kundrelationer 

Nyckelaktiviteter  Struktur av 
värdekedja 

 Nyckelprocesser Affärsprocesser 

Nyckelresurser   Teknologi Nyckelresurser Resursbas 

Partnerskap  Position i 
värdekedja 

Nätverks-
arkitektur 

  

Kostnadsstruktur Vad är det 
ekonomiska värdet? 

Kostnadsstruktur Transaktioner Kostnads-
struktur 

 

Intäktsmodell Hur tjänar vi pengar?  Transaktioner Intäktsmodell  

Tabell 2: Komponenter som adresseras i olika affärsmodellsramverken kopplade till Business Model Canvas av Osterwalder 
& Pigneur (2010) (fortsättning) 

Affärsmodells-
element enligt 
Osterwalder & 
Pigneur (2010) 

Timmers 1998 Bouwman et 
al. 2008 

Teece 2010 Amit & Zott 
2001 

Stähler 
2002 

Värdeerbjudande Beskrivning av 
potentiella fördelar 
för olika aktörer 

Värdeerbjudande Fördelar för kunden 
från produkt/tjänst 

Transaktions-
komponent 

Värde-
erbjudande 

Kundsegment  Målgrupp Identifiering av 
inriktade segment 

  

Kanaler      

Kundrelationer      

Nyckelaktiviteter Arkitektur för flöde 
av produkter, 
tjänster och 
information 

Värdeaktiviteter Mekanismer för att 
fånga värde  

Arkitektur-
komponent 

Värde-
arkitektur 

Nyckelresurser  Teknisk 
arkitektur 

Teknologier och 
egenskaper som 
bäddas in i 
produkten/tjänsten 

  

Partnerskap Beskrivning av olika 
affärsaktörer och 
deras roller 

Värdenätverk  Transaktions-
komponent 

Värde-
arkitektur 

Kostnadsstruktur  Kostnadskällor Kostnadsstruktur   

Intäktsmodell Beskrivning av 
intäktskällor 

Intäktsmodell Intäktsströmmar  Intäktsmodell 
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2.1.2.4 Business Model Canvas 

Osterwalder & Pigneurs (2010) ramverk Business Model Canvas består av nio olika block som 
illustreras i Figur 3 nedan och som utgörs av:  

1. Kundsegment: Detta block definierar de olika grupperna av människor eller 
organisationer som ett företag strävar efter att nå och tjänstgöra. Kunderna är kärnan 
i varje affärsmodell, utan lönsamma kunder kan ett företag inte överleva länge. För 
att bättre uppfylla kundernas behov kan företaget gruppera kunderna i distinkta 
segment utifrån gemensamma behov, beteenden, eller utifrån andra attribut. 
Kunderna kan representera olika segment om deras behov kräver och berättigar ett 
distinkt erbjudande, om de nås genom olika distributionskanaler, om de kräver olika 
typer av relationer, och de har en påtaglig skillnad i lönsamhet, och om de är villiga att 
betala för olika aspekter av erbjudandet. Ett företag måste göra ett medvetet val av 
vilka kundsegment som de ska rikta in sig på och vilka som ska ignoreras.  
 

2. Värdeerbjudande: Det här blocket beskriver samlingen av produkter och tjänster som 
skapar värde för ett specifikt kundsegment. Värdeerbjudandet är anledningen till att 
kunderna väljer ett företag över ett annat. Det löser kundernas problem eller uppfyller 
kundernas behov. Värdeerbjudandet är därmed de samlade fördelarna som ett 
företag erbjuder sina kunder. Värdet kan vara kvantitativt (t.ex. pris, eller snabb 
service) eller kvalitativ (t.ex. design, eller kundupplevelse). 
 

3. Kanaler: Kanalblocket beskriver hur ett företag kommunicerar med och når sina 
kundsegment för att leverera värdeerbjudandet. Kommunikation, distribution, och 
säljkanaler utgör företagets kontaktyta mot kunderna. Kanalerna är mötespunkter 
som utgör en stor del av kundupplevelsen. Kanaler har fem distinkta faser:  
 
1. Medvetenhet: Hur företaget skapar medvetenhet för sina produkter och tjänster.  
2. Bedömning: Hur företaget hjälper sina kunder att bedöma företagets 

värdeerbjudande.  
3. Köp: Hur företaget möjliggör för kunder att köpa specifika produkter och tjänster. 
4. Leverans: Hur företaget levererar värdeerbjudandet till kunderna.  
5. Efter försäljning: Hur företaget erbjuder support till kunderna efter köpet.   
 
Varje kanal kan täcka några eller alla dessa faser. Det kan även göras en distinktion 
mellan direkta kanaler och indirekta kanaler samt mellan ägda kanaler och 
partnerkanaler. Att välja rätt mix av kanaler för hur kunderna vill nås är essentiellt för 
att leverera värdeerbjudandet till marknaden. Ägda kanaler kan vara direkta som den 
egna säljavdelningen eller en egen hemsida, eller så kan de vara indirekta som 
detaljhandelsaffärer ägda och styrda av företaget. Partnerkanaler är indirekta och 
innefattar en mängd olika alternativ, såsom distribution genom återförsäljare, 
detaljhandel, eller partnerägda hemsidor. Nackdelen med partnerkanaler är att det 
ofta leder till lägre marginaler, men det möjliggör också för företaget att utöka sin 
räckvidd och dra nytta av partners styrkor. Egna kanaler har ofta högre marginaler, 
men de är dyra att sätta upp och har ofta höga driftkostnader. 
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4. Kundrelationer: Kundrelationsblocket beskriver vilka typer av relationer som ett 
företag etablerar med specifika kundsegment. Relationerna kan sträcka sig från 
personliga till automatiserade. Kundrelationerna drivs oftast av följande motivatorer: 
erhålla kunder, behålla kunder, och öka försäljning. Vilken typ av relation som 
företaget har med kunderna har en stor påverkan på kundupplevelsen. Det går att 
göra en distinktion mellan olika typer av kundrelationer, som kan samexistera i ett 
företags relation med ett specifikt kundsegment: 
 

Personlig assistans: Denna typ av relation är baserad på människliga kontakter. 
Kunden kan kommunicera med riktiga kundrepresentanter för att få hjälp under 
säljprocessen eller efter att köpet har genomförts. Detta kan ske på stället där 
köpet sker, genom callcenter, email, eller genom andra kanaler.  
 
Dedicerad personlig assistans: Denna typ av relation innefattar att dedicera en 
kundrepresentant specifikt till en individuell kund. Detta representerar den 
djupaste och mest intima relationstypen och utvecklas normalt över tid. Ett 
exempel på detta är inom private-banking där dedicerade banktjänstemän 
tjänstgör individer med stora förmögenheter placerade i banken. Liknande 
relationer finns i andra industrier i form av key account managers som 
upprätthåller personliga relationer med viktiga kunder.  
Självservice: Vid den här typen av relation upprätthåller företaget ingen direkt 
relation med kunderna. Företaget erbjuder bara alla nödvändiga medel för att 
kunderna ska kunna hjälpa sig själva.  

 
Automatiserade tjänster: Den här typen av relation blandar en mer sofistikerad 
form av självservice med automatiserade processer. Till exempel kan personliga 
online-profiler ge kunderna tillgång till skräddarsydda tjänster. Automatiserade 
tjänster kan identifiera individuella kunder och deras karaktärsdrag, och erbjuda 
information relaterade till beställningar och transaktioner. När de är som bäst 
utformade kan automatiserade tjänster simulera personliga relationer (t.ex. 
genom att erbjuda boknings- eller filmrekommendationer).  

 
Communities: Ett allt vanligare fenomen är att företag utnyttjar användargrupper 
för att bli mer involverade med kunderna och att understödja kommunikation och 
möten mellan gruppmedlemmar. Många företag upprätthåller online-
communities som möjliggör för användarna att dela kunskap och lösa varandras 
problem. Communities kan också hjälpa företag att bättre förstå sina kunder.  

 
Co-creation: Många företag går bortom traditionella kund-återförsäljare-
relationer för att medskapa värde med kunderna. Ett exempel på detta är Amazon 
som bjuder in kunderna till att skriva recensioner om böcker de har läst och 
därmed skapa värde för andra bokälskare. Vissa företag tar hjälp av kunder vid 
designen av nya och innovativa produkter. Andra företag, som Youtube, bjuder in 
kunderna att skapa medieinnehåll för allmän konsumtion. 

 
5. Intäktskällor: Intäktsblocket representerar de intäktskällor som företaget genererar 

från varje kundsegment. Detta block representerar alltså hur företaget erhåller 
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monetärt värde från sina kunder i utbyte mot att leverera värdeerbjudandet. Då syftet 
med undersökningen är att analysera hur värdeerbjudandet förändras ur ett 
kundvärdesperspektiv blir detta block i affärsmodellen inte intressant för analysen.   
 

6. Nyckelresurser: Blocket nyckelresurser beskriver de viktigaste tillgångarna som 
behövs för att affärsmodellen ska fungera. Dessa resurser möjliggör för företaget att 
skapa och erbjuda ett värdeerbjudande, att nå marknaderna, upprätthålla relationer 
med kundsegmenten, och skapa intäkter. Olika nyckelresurser behövs beroende på 
typen av affärsmodell. En mikrochiptillverkare behöver till exempel kapitalintensiva 
produktionsanläggningar, medan en mikrochipdesigner fokuserar mer på 
humankapital. Nyckelresurser kan vara fysiska, finansiella, intellektuella, eller 
humana. Nyckelresurserna kan även antingen ägas eller leasas av företaget eller 
erhållas genom nyckelpartners. Nyckelresurserna kan delas upp i följande kategorier:  

Fysiska: Denna kategori inkluderar fysiska tillgångar som tillverkningsfaciliteter, 
byggnader, fordon, maskiner, system, säljsystem, och distributionsnätverk. 
Detaljhandelsföretag som Wal-Mart och Amazon förlitar sig på fysiska resurser, 
som ofta är kapitalintensiva. Wal-Mart har ett enormt globalt nätverk av affärer 
och relaterad logistikinfrastruktur medan Amazon har omfattande IT-, lager-, och 
logistikinfrastruktur.  

Intellektuell: Intellektuella resurser såsom varumärke, kunskap, patent och 
copyrights, partnerskap, och kunddatabaser blir alltmer viktiga komponenter i en 
konkurrenskraftig affärsmodell. Intellektuella resurser är svåra att utveckla men 
kan skapa stort värde när de framgångsrikt erhålls. Konsumtionsvaruföretag som 
Nike och Sony förlitar sig mycket på varumärke som en nyckelresurs. Microsoft 
och SAP förlitar sig istället på mjukvara och relaterade intellektuella tillgångar 
utvecklade under flera år.  

Human: Alla företag behöver humanresurser, men människor är särskilt viktiga i 
vissa affärsmodeller. Till exempel är humanresurser essentiella i 
kunskapsintensiva och kreativa industrier. Ett läkemedelsföretag som exempelvis 
Novartis förlitar sig stort på humanresurser, företagets affärsmodell bygger på att 
ha tillgång till en armé av erfarna forskare och en stor och duktig 
försäljningsstyrka.  

Finansiella: Vissa affärsmodeller kräver finansiella resurser och/eller finansiella 
garantier, såsom kontanter, kassakrediter, eller aktieoptioner för att anställa 
nyckelanställda. Det svenska telekomföretaget Ericsson är ett exempel på 
utnyttjandet av finansiella resurser i en affärsmodell. Ericsson kan välja att låna 
kapital från banker och kapitalmarknaden, för att sedan använda en del av 
tillgångarna för att erbjuda kunderna finansiering av utrustningen de säljer, och 
på så sätt säkerställa att beställningar görs till Ericsson istället för till 
konkurrenterna. 

7. Nyckelaktiviteter: Nyckelaktivitetsblocket beskriver de viktigaste aktiviteterna som 
ett företag måste genomföra för att affärsmodellen ska fungera. Liksom 
nyckelresurserna krävs nyckelaktiviteterna för att skapa och leverera ett 
värdeerbjudande, för att nå marknaderna, behålla kundrelationerna, och skapa 
intäkter. På samma sätt som för nyckelresurserna varierar nyckelaktiviteterna 
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beroende på typen av affärsmodell. För mjukvaruföretag som Microsoft inkluderar 
nyckelaktiviteterna att utveckla mjukvara. För konsultföretag som McKinsey (2012) 
inkluderar nyckelaktiviteterna istället att lösa problem. Nyckelaktiviteter kan 
kategoriseras på följande sätt:  
 

Produktion: Dessa aktiviteter relaterar till design, utveckling, och leverans av 
produkter i stora kvantiteter och/eller överlägsen kvalitet. 
Produktionsaktiviteter dominerar affärsmodellen i tillverkningsföretag. 

Problemlösning: Nyckelaktiviteter av den här typen relaterar till att komma på 
nya lösningar till individuella kunders problem. Verksamheten i konsultföretag, 
sjukhus, och andra serviceinriktade organisationer är typiskt dominerad av 
problemlösningsaktiviteter. Dessa företags affärsmodell kräver aktiviteter som 
kunskapshantering och kontinuerlig träning. 

Plattform/nätverk: Affärsmodeller designade med en plattform som 
nyckelresurs domineras av plattforms- eller nätverksrelaterade 
nyckelaktiviteter. Nätverk, mötesplatser, mjukvara, och till och med varumärke 
kan utgöra plattformen. eBays affärsmodell kräver att företaget kontinuerligt 
utvecklar och underhåller dess plattform tillika företagets hemsida eBay.com. 
Visas affärsmodell kräver aktiviteter relaterade till dess Visa-
kreditkortstransaktionsplattform för affärsinnehavare, kunder, och banker. 

 
8. Nyckelpartnerskap: Blocket nyckelpartners beskriver det nätverk av leverantörer och 

partners som gör att affärsmodellen fungerar. Denna del handlar om i vilken 
utsträckning företaget ska använda sig av partnerns för att erhålla nyckelresurser och 
nyckelaktiviteter som företaget inte kan utföra själv. Då denna del handlar om hur 
företaget ska optimera sin affärsmodell, reducera risk, och erhålla resurser så anses 
den inte relevant för värdeskapandet ur ett kundvärdesperspektiv då det ur kundernas 
perspektiv inte har någon betydelse om företaget själv eller ett partnerföretag 
tillhandahåller nyckelresurserna och utför nyckelaktiviteterna så länge de finns där för 
att skapa och leverera värdeerbjudandet.   
 

9. Kostnadsstruktur: Blocket kostnadsstruktur utgörs av alla kostnader som uppkommer 
av att driva en affärsverksamhet utifrån en särskild affärsmodell. Detta beskriver alltså 
företagets uppoffringar i form av monetärt värde. Då syftet med denna undersökning 
är att analysera hur kundvärdet förändras kommer kostnadsstrukturen att uteslutas 
ur analysmodellen då det inte har något direkt inverkan på kundvärdet, utan är mer 
kopplat till vilket värde som ett företag erhåller ur sin affärsmodell.      
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Figur 3: Osterwalder & Pigneurs affärsmodellskanvas (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

2.1.2.5 Kritik mot Business Model Canvas 

Business Model Canvas har lovordats av många men det finns även en viss kritik mot att 
kundvärde inte är en central del av modellen. Kunden ska alltid vara i centrum när det 
kommer till värdeskapande, då det är de som bestämmer om företaget är framgångsrikt eller 
inte, och företaget bör fråga sig vilket värde kunderna förväntar sig av företaget vilket 
Business Model Canvas saknar (Gobble, 2014; Haehnel, 2014). Som ett svar på detta har 
Osterwalder et al. (2014) tagit fram Value Proposition Canvas, som zoomar in på två av 
blocken i affärsmodellen: kundsegment och värdeerbjudande. Modellen syftar till att 
förtydliga relationen mellan affärsmodell och värdeskapande vilket utreds vidare i 
nästkommande avsnitt.  

2.2 VÄRDEERBJUDANDE 

För att skapa en djupare förståelse för ett företags värdeerbjudande krävs först en teoretisk 
genomgång av definitionen av kundvärde. Dessutom krävs en genomgång av hur 
värdeerbjudandet kan beskrivas och analyseras praktiskt för att sedan kunna beskriva hur 
detta påverkas av en extern faktor såsom digitalisering. 

2.2.1 Definition av värde 

Värdeerbjudande har blivit ett av de vanligaste begreppen inom managementteori de senaste 
åren. Trots detta finns det inom managementlitteraturen ingen tydlig konsensus kring vad ett 
värdeerbjudande består av, eller vad som gör ett erbjudande lockande för kunderna 
(Anderson, et al., 2009). För att kunna utreda vad ett värdeerbjudande är och vad det består 
av är det viktigt att först definiera vad ”värde” egentligen är.  

2.2.1.1 Value-in-Use och Value-in-Exchange 

Vad värde är har debatterats sedan Aristoteles tid och en del av begreppets flyktighet uppstår 
till följd av att dess indirekta mening har bäddats in i ekonomin och marknadens fundament 
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(Wang, et al., 2004). Adam Smith (1776) var troligen den som först införde diskussionen kring 
värde och värdeskapande i ekonomi- och marknadsteori. Enligt Smith (1776) finns det två 
generella definitioner av värde; bytesvärde (value-in-exchange) och användningsvärde 
(value-in-use), och de reflekterar olika sätt att se på värde och värdeskapande (Smith, 1776; 
Vargo, et al., 2008).  

Det traditionella synsättet kallas produktdominerad logik (goods-dominant logic) och baseras 
på bytesvärde. Utifrån en produktbaserad logik är värde något som adderas till produkter 
under produktionsprocessen och som fångas i bytesvärde när produkten byter ägare, det vill 
säga produktens pris (Lusch & Vargo, 2006). 

Det alternativa synsättet utifrån en tjänstebaserad logik (service-dominant logic) utgår från 
användningsvärde. Utifrån en tjänstebaserad logik kan värde istället enbart bestämmas vid 
konsumtionen av produkten eller tjänsten och fångas i det som kallas användningsvärde 
(value-in-use). Värdet skapas alltså när produkten eller tjänsten nyttjas och vad värdet är kan 
endast bestämmas av användaren (Lusch & Vargo, 2006).  

2.2.1.2 Kundvärde 

Fokus i majoriteten av forskningen kring värdeskapande ligger på kundvärde. Anledningen 
bakom en sådan koncentration är antagandet att leverantören endast kan lyckas på 
marknaden då företaget erbjuder mer värde till sina kunder i jämförelse med konkurrenterna 
(Walter, et al., 2001). Onekligen måste leverantörer erbjuda värde till sina kunder men 
samtidigt måste de själva också erhålla värde från kunden i utbyte. Detta kan jämföras med 
diskussionen inom affärsmodellsteorin av Chesbrough (2007) om att ett företag som inte 
skapar värde för sig själva genom sina aktiviteter inte kommer att kunna fortsätta med dessa 
över en längre tid.        

Som framgår i den teoretiska förstudien är det viktigt att ha fokus på kunderna för att lyckas 
med en digitalisering. Utifrån en kundorienterad strategi blir det viktigt att identifiera vad som 
skapar värde för kunderna. För att lyckas med en strategi som utgår från kundvärde krävs 
först en definition av vad konceptet egentligen betyder (Woodruff, 1997). Emellertid finns 
den en divergens mellan olika författares definition av begreppet. Zeithaml (1988) definierar 
kundvärde som den ackumulerade nyttan av en produkt som baseras på uppfattningen av vad 
som fås och vad som ges. Anderson et al. (1993) definierar istället kundvärde som det 
uppfattade värdet i monetära termer utifrån en uppsättning av ekonomiska, teknologiska, 
tjänstemässiga och sociala fördelar som kunden får i utbyte mot priset som betalas för 
produkten med hänsyn till konkurrerande erbjudanden och priser. Monroe (1990) definierar 
kundvärde som köparens uppfattning av värde i form av avvägningen mellan kvaliteten av 
fördelarna som de anser att produkten ger i förhållande till uppoffringen som kunden måste 
göra för att erhålla produkten genom att betala priset för produkten. Gale (1994) definierar 
kundvärde som marknadens uppfattning av kvaliteten av en produkt justerat mot det relativa 
priset. Eller Butz och Goldstein (1996) som menar att kundvärde utgörs av den emotionella 
förbindelsen som bildas mellan kunden och tillverkaren efter att kunden har använt en 
produkt eller tjänst som har producerats av leverantören och att kunden har funnit att 
produkten har medfört ett adderat värde.  

Den främsta diskrepansen ligger i nyckelorden som används i definitionen. Termer som nytta, 
fördelar och kvalitet används ofta utan att termerna i sig definieras tydligt. Frågan är om 
kundvärde i form av kvalitet är samma sak som kundvärde i form av nytta eller fördelar. En 
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annan fråga är om värde är inbyggt i produkten, jämför med value-in-exchange, eller om det 
är något som kunden upplever som ett resultat av att använda produkten, jämför med value-
in-use.  

2.2.1.3 Syntes av teorin kring kundvärde 

Även om litteraturen innehåller en viss diskrepans mellan de olika definitioner som belyser 
olika aspekter av kundvärdekonceptet, finns det några återkommande synsätt: Kundvärde är 
något subjektivt, olika kundsegment uppfattar olika värden av samma produkt (Monroe, 
1990; Gale, 1994; Zeithaml, 1988; Kortge & Okonkwo, 1993). De flesta definitioner ser 
kundvärde som avvägningen mellan fördelar och uppoffringar (Buzzell & Gale, 1987; 
Zeithaml, 1988). Fördelar och uppoffringar kan vara mångfacetterade: Fördelar kan ses som 
en kombination av ekonomiska, tekniska, service och sociala fördelar (Anderson, et al., 1993) 
eller strategiska och kunskapsmässiga fördelar (Wilson, 1995). Uppoffringar beskrivs ibland i 
monetära termer (Anderson, et al., 1993) eller mer brett i termer av relationsrelaterade 
kostnader (Grönroos, 1997). Och uppfattningen av värde är relativt mot konkurrens, värdet 
av ett marknadserbjudande jämförs alltid i relation till ett konkurrerande erbjudande (Gale, 
1994; Anderson, et al., 1993; Smith & Nagle, 2005).  

Författarna väljer likt (Wang, et al., 2004; Monroe, 1990; Buzzell & Gale, 1987; Zeithaml, 1988; 
Smith & Colgate, 2007) att definiera kundvärde som skillnaden mellan upplevda fördelar och 
uppoffringar vilket således leder fram till att studien avser att undersöka vilka fördelar och 
uppoffringar skogsägarna upplever att en digitalisering av skogsaffären skulle medföra. För 
att ges möjlighet att mäta kundvärde väljer författarna likt (Smith & Colgate, 2007; Wang, et 
al., 2004) att dela in fördelarna i tre undergrupperingar: funktionella, sociala och emotionella. 
Dessutom indelas uppoffringar i fyra undergrupper: ekonomiska kostnader, psykologiska 
kostnader, personlig investering och risker. Genom denna indelning innefattas definitionerna 
av kundvärde som ackumulerad nytta (Zeithaml, 1988) och som den upplevda kvaliteten 
(Gale, 1994; Monroe, 1990) inom funktionella fördelar. Dessutom inryms definitionen av 
kundvärde som relationen mellan köpare och säljare (Grönroos, 1997; Butz & Goodstein, 
1996) inom sociala fördelar.  

Fördelarna klassificeras som:  

Funktionella: Nyttan från den upplevda kvaliteten eller prestandan från den erbjudna 
produkten eller tjänsten. Kan innefatta både monetära och ickemonetära aspekter. 
Exempelvis säkerhetsegenskaperna hos en Volvo V70 eller prestandan hos en Sony TV. (Smith 
& Colgate, 2007; Wang, et al., 2004). 

Sociala: Upplevda fördelar i form av relation och nätverk, personlig interaktion, förtroende 
och engagemang. Exempelvis kundrelationen vid erbjudande av en tjänst som private banking 
(Smith & Colgate, 2007; Wang, et al., 2004).  

Emotionella: Fördelar i form av affektiva känslomässiga upplevelser som en produkt eller 
tjänst medför. Exempelvis känslan av säkerhet vid köp av en försäkring (Smith & Colgate, 
2007; Wang, et al., 2004).  

Medan uppoffringarna klassificeras som:  

Ekonomiska kostnader: Uppoffringar i form av priset för en produkt eller tjänst, operationella 
kostnader, byteskostnader och alternativkostnad  (Walter, et al., 2003). 
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Psykologiska kostnader: I form av kognitiv svårighet eller stress, konflikter, sökkostnader, 
inlärningskostnad, omställningskostnad och relationskostnad (Woodall, 2003). 

Personlig investering: I form av tid, ansträngning och energi (Smith & Colgate, 2007). 

Risker: I form av personlig risk, operationell risk, finansiell risk och strategisk risk (Sweeney, 
et al., 1999; Grönroos, 1997). 

2.2.1.4 Kritik mot vald definition för kundvärde 

En begränsning med den valda definitionen är att den inte reflekterar de subdimensioner av 
värde som finns på en högre nivå (Park, et al., 1986). Exempelvis fångas inte epistemiskt eller 
betingat värde. Epistemiskt värde är den uppfattade nyttan som resulterar från förmågan hos 
ett erbjudande att väcka nyfikenhet, skapa nymodighet, och att tillmötesgå sökandet efter 
kunskap. Betingat värde innefattar den upplevda nytta som ett erbjudande skapar till följd av 
en specifik situation eller den fysiska eller sociala kontexten som beslutsfattaren ställs inför 
(Sheth, et al., 1991). Denna värdetypologi identifierar dimensioner av kundvärde i den högre 
ordningen vilket Park, Jawarski & MacInnis (1986) efterfrågar. Även andra författare 
fokuserar på kundvärde i specifika kontexter, exempelvis (Ulaga, 2003).  

Att förstå vad kunderna värdesätter i olika kontexter, och vilka värdeskapandestrategier som 
är mer eller mindre passande för särskilda situationer, är en central del för att lyckas skapa 
kundvärde. Emellertid är det svårt att använda de högre dimensionerna av värde i praktiken, 
då det inte finns något ramverk som fullt fångar konceptet eller som operationaliserar det. 
Dessa problem måste lösas innan några empiriska studier kan göras där de högre nivåerna av 
värde även kan mätas (Smith & Colgate, 2007). Med bakgrund i detta har ett ramverk för 
kundvärde valts som möjliggör en empirisk insamling av data och som möjliggör en jämförelse 
av upplevt kundvärde för olika värdeerbjudanden, med begränsningen att inte alla 
dimensioner av värde fångas.     

2.2.2 Ramverk för värdeerbjudande 

Nästa steg efter att kundvärde har definierats och ett ramverk för att mäta kundvärde har 
tagits fram är att välja ett ramverk för att identifiera ett företags värdeerbjudande. Utifrån 
definitionen av kundvärde som skillnaden mellan fördelar och uppoffringar så skulle 
värdeerbjudandet kunna beskrivas som alla fördelar som en kund får genom ett 
marknadserbjudande (Anderson, et al., 2009). Enligt Smith och Nagle (2005) jämförs dock 
alltid varje marknadserbjudande med konkurrerande alternativ och därmed bör ett 
marknadserbjudande belysa alla fördelar som skiljer ett marknadserbjudande från det näst 
bästa alternativet ute på marknaden (Smith & Nagle, 2005; Anderson, et al., 2009). Om 
fördelarna dessutom ses som subjektiva och mångfacetterade så bör ett värdeerbjudande 
bestå dels av det som skiljer erbjudandet från andra alternativ och vilka delar i erbjudandet 
som kommer att skapa det största värdet för den kund som erbjudandet riktar sig mot 
(Anderson, et al., 2009). 

För att underlätta identifieringen och analysen av kundvärde i praktiken har Osterwalder et 
al. (2014) tagit fram ett verktyg som de kallar Value Proposition Canvas (VPC). Det syftar till 
att visualisera och tydliggöra ett företags värdeerbjudande för att underlätta diskussion och 
utveckling. VPC bygger på den tidigare beskrivna Business Model Canvas (BMC) genom att 
zooma in på två av blocken: kundsegment och värdeerbjudande. Skillnaden mellan VPC och 
BMC är att Business Model Canvas syftar till att underlätta skapandet av värde för företaget 
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medan Value Proposition Canvas syftar till att underlätta skapandet av kundvärde 
(Osterwalder, et al., 2014). Alltså kan det utifrån denna definition ses som att 
värdeerbjudandet beskriver det värde som ett företag erbjuder sina kunder, och detta är en 
del av affärsmodellen som i helhet beskriver hur företaget skapar värde.  

Osterwalders et als. (2014) definition av värdeerbjudandet är de fördelar som kunden kan 
förvänta sig från företagets produkt eller tjänster och därmed utesluts konkurrerande 
alternativ. Då syftet med detta arbete är att undersöka hur värdeerbjudandet förändras 
genom införandet av digitalisering, och inte hur detta påverkar konkurrenskraft, så är 
konkurrerande alternativ inte lika intressanta och därmed väljs Osterwalder et als. (2014) 
definition och modell för att beskriva värdeskapande.  

2.2.2.1 Value Proposition Canvas   

Value Proposition Canvas har två sidor, där den högra sidan består av kundprofilen (Customer 
Profile) som illustrerar kundens uppfattning och den vänstra sidan består av värdekartan 
(Value Map) och beskriver hur företaget har tänkt skapa värde för denna kund vilket 
illustreras i . Passning (fit) uppstår när de två sidorna möter varandra och kan ses som det 
faktiska kundvärdet som skapas. Att arbeta mot denna passning gör Value Proposition Canvas 
till ett användbart verktyg för att utforma produkten eller tjänsten mot vad kunden faktiskt 
eftersöker (Osterwalder, et al., 2014). 

Kundprofilen beskriver ett specifikt kundsegment i företagets affärsmodell på ett mer 
strukturerat och detaljerat sätt. Kunderna bryts ner i deras uppgifter (jobs), uppoffringar 
(pains) och fördelar (gains) (Osterwalder, et al., 2014).  

Uppgifter (jobs) beskriver de saker som företagets kunder försöker få gjort i sitt arbete. En 
kunds arbeten kan vara de uppgifter som de försöker utföra, de problem som de försöker 
lösa, eller de behov som de behöver uppfylla. Det finns tre olika huvudtyper av kundarbeten 
tillsammans med understödjande arbeten:  

Funktionella arbeten: När kunden försöker utföra eller avsluta en specifik uppgift eller lösa 
ett specifikt problem, exempelvis klippa en gräsmatta eller skriva en rapport.  

Sociala arbeten: När kunden försöker erhålla status eller makt eller se bra ut. Dessa arbeten 
beskriver hur kunden vill uppfattas av andra, exempelvis se trendig ut eller uppfattas som 
kompetent och professionell.  

Personliga/Emotionella arbeten: När kunden söker ett specifikt emotionellt stadie, som att 
må bra eller känna sig säker, exempelvis att känna arbetssäkerhet eller att känna att ens 
investeringar är säkra.  

Understödjande arbeten: Kunden utför även understödjande arbeten när denne köper eller 
konsumerar värde, antingen som en konsument eller som en yrkesman. Dessa arbeten 
uppkommer ur tre olika roller: 

 Köpare av värde: arbeten relaterade till att köpa värde, som att jämföra erbjudanden, 
välja vilken produkt som ska köpas och genomföra köp. 

 Samskapare av värde: arbeten relaterade till samskapande av värde inom företagets 
organisation, så som att posta produktrecensioner och feedback eller att medverka i 
design och utveckling av produkt eller tjänst.  
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 Överförare av värde: arbeten relaterade till slutet av värdeerbjudandets livscykel, 
som att avsluta ett abonnemang, slänga en produkt, överföra den till någon annan 
eller att sälja vidare produkten.     

Det är även essentiellt att identifiera att alla arbeten inte är lika viktiga för kunden. Vissa 
arbeten kan vara essentiella för kundens arbete eller liv medan andra är obetydliga då kunden 
bryr sig mer om andra saker (Osterwalder, et al., 2014). 

Kundens uppoffringar (Customer Pains) beskriver enligt Osterwalder et al. (2014) allt som stör 
kunden före, under och efter ett arbete utförs eller det som hindrar kunden från att 
genomföra arbetet. Osterwalder et al. (2014) menar att uppoffringar även beskriver risker 
och potentiella dåliga utfall av att misslyckas med arbetet eller att inte genomföra det 
överhuvudtaget. Osterwalder et als. (2014) definition av uppoffringar liknar till viss del den 
valda definitionen av uppoffringar som ekonomiska kostnader, psykologiska kostnader, 
personlig investering och risk. Saker som stör kunden före, under och efter ett arbete kan 
kopplas till psykologiska kostnader och potentiella dåliga utfall kan kopplas till risker. Vi väljer 
dock att inte använda Osterwalder et als. (2014) definition då den inte lika tydligt gör en 
distinktion mellan de olika typerna av uppoffringar.       

Kundens fördelar (Customer Gains) beskriver slutligen de positiva utfall som kunden vill ha. 
Vissa fördelar krävs, förväntas eller önskas av kunderna, medan andra kan positivt överraska 
dem. Fördelar inkluderar funktionella, sociala och emotionella som beskrivits ovan. 
Fördelarna måste också jämföras mot hur relevanta de är för kunden. De kan antingen vara 
något som är essentiellt för kunden eller så är de endast något som skulle vara trevligt att ha 
(Osterwalder, et al., 2014).            

Den vänstra delen av Value Proposition Canvas, se , beskriver istället helt enkelt vad företaget 
erbjuder. Det kan ses som en uppräkning av alla produkter och tjänster som värdeerbjudandet 
bygger på. Detta paket av produkter och tjänster hjälper kunden att genomföra antingen sina 
funktionella, sociala eller emotionella arbeten och hjälper dem att uppfylla sina 
grundläggande behov. Det är viktigt att betona att produkter och tjänster inte skapar värde i 
sig – utan endast i relation till ett specifikt kundsegment och deras kundprofil. (Osterwalder, 
et al., 2014) Detta överensstämmer med den valda definitionen av kundvärde i avsnittet ovan 
som en subjektiv bedömning av de fördelar och uppoffringar som ett erbjudande medför.       

Listan med produkter och tjänster kan också inkludera understödjande produkter och tjänster 
som hjälper kunden att utföra sin roll som köpare (de som hjälper kunden att jämföra 
erbjudande, ta ett beslut och genomföra köpet), samskapare (de som hjälper kunden att 
samskapa värdeerbjudanden), och överförare (de som hjälper kunden att disponera en 
produkt). Värdeerbjudandet består troligtvis av flera olika typer av produkter och tjänster:  

Fysiska: Tillverkade produkter.  

Immateriella: Produkter som copyrights eller tjänster som kundservice.  

Digitala: Produkter som nedladdad musik eller tjänster som online-rådgivning.  

Finansiella: Produkter och tjänster som fonder och försäkringar eller tjänster som finansiering 
av ett köp.  

Det är viktigt att betona att inte alla produkter och tjänster är relevanta för kunden. Vissa 
produkter och tjänster är essentiella för företagets värdeerbjudande; medan andra endast är 
trevliga att ha (Osterwalder, et al., 2014).  
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Värdekartan (Value Map) i den vänstra delen av Value Proposition Canvas, se  beskriver även 
smärtlindrare (pain relievers). Smärtlindrare innebär hur företagets produkter och tjänster 
mildrar eller eliminerar kundens uppoffringar (ekonomiska kostnader, psykologiska 
kostnader, personliga investeringar och risker). De uttrycker explicit hur företaget har tänkt 
reducera några av de saker som stör kunden före, efter eller (Osterwalder, et al., 2014) 

Exempel på en ekonomisk smärtlindrare är Walmart och Amazon som erbjuder kunden lägre 
priser för samma produkt som konkurrenterna erbjuder. FedEx å andra sidan satsar på att 
minska kundens psykologiska kostnader genom att fokusera på att göra det så bekvämt och 
enkelt som möjligt för kunden med exempelvis snabba leveranser. 7-Eleven, Dell och andra 
e-företag satsar på att minimera kundens tid, ansträngning och energi i konsumtions- och 
köpprocessen genom att erbjuda lättillgängliga lösningar vilket minskar den personliga 
investeringen. Target, Ford och Marriot försöker reducera kundernas risker att köpa, äga och 
använda en produkt genom att erbjuda garantier och flexibla återlämningspolicyer bland 
annat. Bra värdeerbjudanden fokuserar på de uppoffringar som betyder mest för kunden. 
Företaget behöver inte komma på en smärtlindrare för alla smärtor som identifieras i 
kundprofilen – inget värdeerbjudande kan uppnå detta. Ett bra värdeerbjudande fokuserar 
istället på ett fåtal smärtor som företaget mildrar väldigt bra (Osterwalder, et al., 2014; Smith 
& Colgate, 2007). 

Den sista delen av värdekartan innehåller värdeskapare (Gain Creators). Värdeskapare 
beskriver hur företagets produkter och tjänster skapar kundfördelar. De uttrycker explicit hur 
företaget tänker skapa utfall och fördelar som kunderna förväntar sig, önskar och som de 
skulle bli överraskade av. Detta inkluderar funktionell nytta, sociala fördelar, positiva känslor 
och kostnadsbesparingar. Som för smärtlindrare behöver företaget inte identifiera alla 
värdeskapare utan bör fokusera på de som är relevanta för kunden (Osterwalder, et al., 2014). 

När värdekartan och kundprofilen har fyllts i så består nästa del av att uppnå passning (Fit) 
mellan dessa två delar. Passning uppstår när viktiga arbeten adresseras, kundernas största 
smärtor mildras, och då essentiella fördelar som kunderna bryr sig om skapas (Osterwalder, 
et al., 2014).  

För att undersöka om det finns en passning behöver företaget gå igenom värdekartan och 
kundprofilen och jämföra varje smärtlindrare och värdeskapare och se om de passar med 
kundens jobb, uppoffringar och fördelar. Om en smärtlindrare eller värdeskapare inte passar 
någonstans, så skapar den troligtvis inget värde för kunden (Osterwalder, et al., 2014). Frågan 
som bör ställas är hur väl värdeerbjudandet egentligen passar företagets kunder?  

Passning uppstår i tre olika stadier: 

1. Problem-Lösning passning: Detta uppstår då företaget:  

 Har bevis som pekar på att kunderna bryr sig om vissa arbeten, uppoffringar och 
fördelar.  

Har designat ett värdeerbjudande som adresserar dessa arbeten, uppoffringar och fördelar. I 
detta stadie har företaget ännu inga bevis på att kunderna faktiskt bryr sig om 
värdeerbjudandet. Företaget testar olika alternativa värdeerbjudanden för att komma fram 
till det som skapar den bästa passningen. Passningen som skapas är ännu inte bevisad och 
finns endast på papper. Nästa steg är att bevisa att erbjudandet passar kunderna eller att 
starta om med att designa ett nytt (Osterwalder, et al., 2014).     
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2. Produkt-Marknad passning: Detta uppstår då företaget: 

 Har bevis på att produkterna och tjänsterna, smärtlindrarna och värdeskaparna 
faktiskt skapar kundvärde och är efterfrågade på marknaden.  

Under detta stadie försöker företaget validera eller ogiltigförklara de underliggande 
antagandena som värdeerbjudandet bygger på. Detta är en iterativ process och tar oftast lång 
tid. (Osterwalder, et al., 2014) 

3. Affärsmodellspassning: Detta uppstår då företaget: 

Har bevis som visar att värdeerbjudandet kan bäddas in i en lönsam och skalbar affärsmodell. 
Ett bra värdeerbjudande utan en bra affärsmodell skulle innebära suboptimal finansiell 
framgång eller till och med leda till konkurs. Inget värdeerbjudande – oavsett hur bra – kan 
överleva utan en sund affärsmodell. Sökandet efter affärsmodellspassning innebär att 
laborera fram och tillbaka mellan att designa ett värdeerbjudande som skapar värde för 
kunderna och en affärsmodell som skapar värde för organisationen. Ett företag erhåller inte 
affärsmodellspassning förens mer intäkter genereras genom värdeerbjudandet än de 
kostnader som uppkommer av att skapa och leverera erbjudandet (Osterwalder, et al., 2014). 

 

 

Figur 4: Value proposition canvas. Källa: (Osterwalder, et al., 2014) 

2.3 SYNTETISERING AV TEORI FÖR AFFÄRSMODELL OCH VÄRDEERBJUDANDE 
I Tabell 3 nedan sammanfattas de element i affärsmodellen som påverkar kundvärde, vilka 

kategorier varje element kan delas upp i, vilka författare som beskriver varje element och 

vilka aspekter av element som de beskriver. Tabellen sammanfattar även de olika delarna 

som värdeerbjudandet består av, vilka typer av produkter/tjänster som finns, vilka typer av 

fördelar, och vilka uppoffringar som företaget kan lindra samt även vilka författare som tar 

upp dessa element och vilka aspekter av elementen som de belyser.     
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Tabell 3: Syntetisering av byggstenarna för affärsmodellen och värdeerbjudandet  

Teori-
område 

Element  Kategorisering av 
element 

Källor till element Aspekt av element 

Affärs-
modell 

 

 

Nyckel-
aktiviteter 

Produktion (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Johnson, et al., 2008)  

Produktutveckling, design, 
tillverkning och leverans 

Problemlösning (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Johnson, et al., 2008) 

Kunskapshantering, träning 
och anställning  

Plattform /nätverk (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Johnson, et al., 2008) 

IT, varumärkes-
uppbyggnad, och hantering 
av mötesplatser, kanaler 
och nätverk 

Nyckel-
resurser 

Fysiska (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Johnson, et al., 2008) 

Byggnader, system, 
teknologier, utrustning och 
distributionsnätverk   

(Mason & Spring, 2011) Processteknologi 

Intellektuella (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Johnson, et al., 2008) 

Varumärke, kunskap, 
patent, partnerskap och 
copyrights 

(Mason & Spring, 2011 Förmågor som utvecklas 
och bevaras i företaget 

Humana (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Johnson, et al., 2008) 

Personer i företaget 

Finansiella (Osterwalder & Pigneur, 
2010) 

Finansiella resurser som 
kontanter, kassakrediter 
och aktieoptioner för 
anställda  

(Johnson, et al., 2008) Finansiella begränsningar 
som lönsamhetskrav, 
kreditvillkor, och 
investeringsmöjligheter   

Kund-
relationer 

Personlig assistans (Osterwalder & Pigneur, 
2010) 

Personlig relation med 
mänsklig kontakt 

(Tikkanen, et al., 2005) Styrande 
(dominansbaserad) relation  

Dedicerad 
personlig assistans 

(Osterwalder & Pigneur, 
2010) 

Kundrepresentant 
dedicerad till individuell 
kund 

(Tikkanen, et al., 2005) Styrande 
(dominansbaserad) relation 
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Självservice (Osterwalder & Pigneur, 
2010) 

Ingen direkt relation med 
kund 

(Tikkanen, et al., 2005) Konkurrensinriktad 
(marknadsbaserad) relation 

Automatiserade 
tjänster 

(Osterwalder & Pigneur, 
2010) 

Variant av självservice med 
automatiserade processer 

(Tikkanen, et al., 2005) Konkurrensinriktad 
(marknadsbaserad) relation 

Communities (Osterwalder & Pigneur, 
2010) 

Företag utnyttjar 
användargrupper för att bli 
mer involverade med 
kunderna 

(Tikkanen, et al., 2005) Samarbetande 
(partnerbaserad) relation 

Co-creation (Osterwalder & Pigneur, 
2010) 

Kunderna är med och 
skapar värde tillsammans 
med företaget 

(Tikkanen, et al., 2005) Samarbetande 
(partnerbaserad) 

Kanaler Medvetenhet (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Tikkanen, et al., 
2005) 

Hur medvetenhet skapas 
för företagets produkter 
och tjänster hos kunderna 

Bedömning (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Tikkanen, et al., 
2005) 

Kommunikation av 
företagets produkt- och 
tjänsteerbjudande 

Köp (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Tikkanen, et al., 
2005) 

Hur företaget möjliggör köp 
av produkter och tjänster 

Leverans (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Tikkanen, et al., 
2005) 

Hur företaget levererar 
värdeerbjudandet till 
kunderna 

Efter köp (Osterwalder & Pigneur, 
2010; Tikkanen, et al., 
2005) 

Hur företaget erbjuder 
support efter köp  

Värde-
erbjudande 

 

 

Produkter/ 
Tjänster 

Fysiska (Mason & Spring, 2011) Artefakter (exempelvis 
iPod) 

(Osterwalder, et al., 2014) Tillverkade produkter 

Immateriella (Mason & Spring, 2011) Aktiviteter (exempelvis 
periodiska uppdateringar 
av mjukvara) 
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(Osterwalder, et al., 2014) Produkter som copyrights 
eller tjänster som 
kundservice 

Digitala (Osterwalder, et al., 2014) Produkter som nedladdad 
musik eller tjänster som 
online-rådgivning  

Finansiella (Osterwalder, et al., 2014) Produkter som fonder och 
försäkringar eller tjänster 
som finansiering av köp 

Fördelar Funktionella (Zeithaml, 1988; Woodall, 
2003) 

Ackumulerad nytta 

(Gale, 1994; Monroe, 1990) Upplevd kvalitet 

(Anderson, et al., 1993) Ekonomiska och 
teknologiska fördelar 

Sociala (Grönroos, 1997; Butz & 
Goodstein, 1996; Sheth, et 
al., 1991) 

Relation mellan köpare och 
säljare 

Emotionella (Park, et al., 1986; Sheth, et 
al., 1991; Woodall, 2003) 

Affektivt värde  

Smärt-
lindrare 

Ekonomiska 
kostnader 

(Anderson, et al., 1993; 
Woodall, 2003) 

Pris/direkt kostnad, 
operativa kostnader, 
leverans och installation, 
träning och underhåll 

Psykologiska 
kostnader 

(Grönroos, 1997; Woodall, 
2003) 

Relationsrelaterade 
kostnader 

(Smith & Colgate, 2007) Kognitiv svårighet, konflikt, 
stress, inlärningskostnader, 
sökkostnader 

Personlig 
investering 

(Woodall, 2003) Investering i form av tid och 
energi 

Risker (Smith & Colgate, 2007) Personlig risk, operativ risk, 
finansiell risk och strategisk 
risk 
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2.4 DIGITALISERING 

För att kunna beskriva hur digitalisering förändrar värdeerbjudandet ur ett 
kundvärdesperspektiv i ett företag krävs först en definition av vad digitalisering innebär då 
begreppet har olika betydelse beroende på kontexten som det används inom. Det krävs även 
en genomgång av hur digitalisering enligt teorin påverkar värdeerbjudandet och 
affärsmodellen i ett företag. 

2.4.1 Definition av digitalisering 

Begreppet digitalisering är något som många pratar om men som ofta lämnas odefinierat 
(Ordanini & Pol, 2001). Hur begreppet kan definieras beror på kontexten som det används 
inom. Enligt Nationalencyklopedin innebär digitalisering att omvandla analoga data till 
digitala signaler. I det fallet är kontexten en omvandling av data i ett kommunikationssystem, 
exempelvis i en mobiltelefon där analoga data i form av röst omvandlas på vägen till den 
andra mobilen först till digital signal och sedan tillbaka till analog signal igen när den spelas 
upp i mottagarens telefon (Nationalencyklopedin, 2017).  

Salo (2006) definierar också digitalisering som att transformera data till digital form. Här 
handlar det dock om processen att göra information, affärsaktiviteter och erbjudanden 
digitala och det är därmed kopplat till affärsverksamhet istället för enbart 
kommunikationssystem (Salo, 2006). Denna definition liknar den som BarNir et al. (2003) 
presenterar i att digitalisering av affärsprocesser innebär att övergå från att utföra 
affärsaktiviteter på ett traditionellt sätt till att utföra dem i en digital form. Enligt BarNir et al. 
(2003) finns det tre olika typer av fördelar med att digitalisera affärsprocesser: 
informationsinhämtning, effektivitetsförbättringar och kundfokus.  

Digitalisering kan även ses som skapandet av teknologibaserade förmågor för att utföra 
aktiviteter som tidigare har utförts med hjälp av humankapital. Digitalisering av förmågor 
minskar företagets exponering mot risk associerat med personalomsättning och eliminerar 
plats, distans och tidsmässiga begränsningar i relationen med kunder och andra intressenter. 
Exempelvis kan företag skapa digitala säljförmågor genom att utveckla hemsidor designade 
för att ge information och genomföra transaktioner med kunder, och därigenom ersätta 
rutinmässiga säljaktiviteter (Johnson & Bharadwaj, 2005). 

I kontexten av affärsutveckling är en återkommande definition av digitalisering att det är en 
transformation av processer, produkter och förmågor mot digitala motparter. Syftet med att 
genomföra en digitalisering är att radikalt förbättra kundrelationer, interna processer och 
värdeerbjudanden (Capgemini Consulting, 2011; Berman & Bell, 2011; Coreynen, et al., 2017).  

En annan användning av begreppet digitalisering som har uppkommit de senaste åren i 
samband med det som kallas Industry 4.0 är att sammanlänka den virtuella världen med den 
fysiska (Hwang, 2016; Kagermann, 2014). I denna kontext kopplas digitalisering samman med 
Internet-of-Things, vilket är ett fenomen som möjliggör att personer och objekt kan 
kommunicera med varandra i realtid med hjälp av inbäddade system, dvs. kraftfulla 
mikroprocessorer som kan byggas in i alla tänkbara typer av objekt. Sådana system utrustade 
med sensorer är kapabla att registrera, lagra och bearbeta en stor variation av data från deras 
omgivning som sedan kan användas för att kommunicera med och styra andra objekt 
(Kagermann, 2014). I det här fallet handlar det inte om att endast omvandla information till 
digital form utan att sudda ut gränsen mellan den fysiska och digitala världen och därmed 
möjliggöra en sömlös kommunikation av realtidsinformation mellan objekt och personer.  
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2.4.2 Syntes av teori kring digitalisering 

Sammanfattningsvis kan digitalisering i sin enklaste form ses som omvandlingen från analog 
till digital information. I takt med att de digitala förmågorna hos ett företag utvecklas kan 
praktiskt taget allt registreras och lagras i någon digital form, och detta skapar möjligheten 
att slutligen koppla samman allt i ett enda stort nätverk av objekt och personer. 

Då syftet i detta examensarbete är att beskriva hur värdeskapandet i ett företag förändras 
genom digitalisering ses begreppet digitalisering inte enbart som att omvandla data till digital 
form utan som användningen av digital teknologi för att antingen förbättra traditionella 
affärsmodeller, transformera existerande affärsmodeller digitalt eller att skapa en helt ny 
affärsmodell. Som framgår i den teoretiska förstudien kan affärsmodellen ses som en 
beskrivning av hur ett företag skapar, fångar och levererar värde och för att förstå hur 
digitalisering påverkar värdeskapande i ett företag blir det lämpligt att koppla digitalisering 
till en förändring av de olika elementen i affärsmodellen.     

2.4.3 Hur digitalisering förändrar affärsmodellen och värdeerbjudandet 

Med utgångspunkt i definitionen av digitalisering som användningen av digital teknologi för 
att antingen förbättra, transformera eller skapa en ny affärsmodell krävs en genomgång kring 
sambandet mellan digitalisering och affärsmodell samt värdeerbjudande. 

En digitaliseringsstrategi skiljer sig enligt Bharadwaj et al. (2013) från en traditionell IT-strategi 
genom att det är en mycket mer tvärfunktionell strategi då den överskrider traditionella 
funktionella områden (som marknadsföring, inköp, logistik, och andra funktioner) samt olika 
IT-baserade affärsprocesser (som orderhantering, kundservice, och andra). Till skillnad från 
IT-strategi som kan ses som en förändring på funktionsnivå så ska en digitaliseringsstrategi 
istället ses som en förändring på affärsnivå som inte enbart påverkar en enskild funktion i ett 
företag utan affärsmodellen som helhet (Bharadwaj, et al., 2013). 

Matt, Hess & Benlian (2015) följer samma resonemang med att en digital 
transformationsstrategi påverkar ett företag mer tvärfunktionellt än en IT-strategi då det 
potentiellt kan påverka produkter, affärsprocesser, säljkanaler, och logistikkedjor. De 
potentiella fördelarna med en digitalisering är flertaliga och inkluderar bland annat ökad 
försäljning, ökad produktivitet, och innovationer för värdeskapande. Som ett resultat av detta 
kan digitalisering medföra att hela affärsmodeller kan omformas eller bytas ut. Skillnaden 
mellan en IT-strategi och en digitaliseringsstrategi är enligt Matt, Hess & Benlian (2015) att 
IT-strategier oftast fokuserar på styrningen av IT-infrastrukturen i ett företag, och har en 
relativt begränsad påverkan på att driva innovation av affärsutveckling. Digitala 
tranformationsstrategier har ett annat perspektiv i att de är mer affärsrelaterade då de 
fokuserar på en transformation av produkter, processer, och organisatoriska aspekter med 
hjälp av nya teknologier. Det finns alltså en diskrepans mellan en digitalisering och en 
processautomation eller optimering då digitala transformationsstrategier går bortom 
processparadigmet och inkluderar förändringar av och konsekvenser för produkter, tjänster 
och affärsmodellen som helhet (Matt, et al., 2015).  

Matt, Hess & Benlian (2015) identifierar digital transformation som en förändring längs fyra 
dimensioner: användningen av teknologier, förändringar i värdeerbjudandet, strukturella 
förändringar, och finansiella aspekter. Användningen av teknologier adresserar företagets 
attityd gentemot nya teknologier och förmågan att utnyttja dessa tekniker. Ett företag måste 
bestämma om det vill bli en marknadsledare i termer av teknologianvändning för att skapa 
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egna teknologistandarder, eller om det föredrar att använda etablerade standarder och ser 
teknologier som ett verktyg för att utföra sin affärsverksamhet. Utifrån ett affärsperspektiv 
implicerar användningen av nya teknologier förändringar i värdeskapandet. Digital 
transformation ger möjligheten att utöka och förstärka den nuvarande produkt- och 
tjänsteportföljen, men det medför även ett större behov av teknologi- och produktrelaterade 
kompetenser och högre risk på grund av att företaget rör sig mot ett område som det har 
mindre erfarenhet av. Digitalisering av produkter och tjänster kan medföra eller kräva olika 
former av monetärisering, eller till och med justeringar av företagets affärsinriktning, om nya 
marknader eller nya kundsegment adresseras. Strukturella förändringar innefattar 
förändringar av företagets organisatoriska struktur, framförallt gällande placeringen av nya 
digitala aktiviteter i företagsstrukturen. Hur detta förändras beror på i vilken utsträckning som 
digitaliseringen påverkar produkter, processer, eller förmågor. Om förändringarna är relativt 
moderata så kan de nya aktiviteterna inkorporeras i den existerande organisationsstrukturen 
medan det vid påtagliga förändringar kan vara bättre att skapa separata avdelningar eller 
enheter som hanterar de nya aktiviteterna. Den sista dimensionen är den finansiella aspekten 
som kan agera både drivande och begränsade kraft för den digitala transformationen. Detta 
inkluderar företagets brådska att agera, vilket kan skapas av att marknaden för 
kärnverksamheten håller på att försvinna, och företagets förmåga att finansiera den digitala 
transformationen (Matt, et al., 2015).  

Även Berman & Bell (2011) identifierar digital transformation som en förändring på affärsnivå 
och de menar att förändringen sker inom två områden: Att konfigurera om värdeerbjudandet 
(det som erbjuds) eller att omforma den operativa modellen (hur erbjudandet levereras), där 
det senare kan kopplas till elementen kundrelationer, kanaler, nyckelresurser och 
nyckelaktiviteter i Business Model Canvas av Osterwalder et al. (2010). Berman & Bell (2011) 
identifierar därmed samma två områden som Matt, Hess & Bernian (2015) i att 
värdeerbjudandet och den operativa modellen förändras vid en digital transformation. 
Berman & Bell (2011) identifierar även tre nivåer som värdeerbjudandet kan förändras på 
genom digital transformation:  

Nivå 1: Förstärka produkter och tjänster för att uppnå bättre kundupplevelse. Ett exempel på 
detta är det amerikanska klädvaruhuset Macy’s som har utrustat sina provrum med en spegel 
som digitalt fångar reflektionen av kunden som testar ett klädesplagg och kunden kan 
därefter lägga till accessoarer till sin digitala bild som exempelvis skor med hjälp av knappar 
och kan även skicka bilden till en vän för att få utlåtanden om outfiten i realtid.        

Nivå 2: Nästa nivå består av att monetärisera dessa nya egenskaper, genom att lägga till nya 
intäktsströmmar som kompletterar traditionella produkter och tjänster genom att använda 
digitalt levererade tjänster, innehåll eller information. Denna nivå blir mer kopplad till 
affärsmodellen i och med att den påverkar det monetära värde som ett företag får ut av sitt 
värdeerbjudande.   

Nivå 3: Den tredje nivån innefattar att omforma kärnelementen för att radikalt förändra 
värdeerbjudandet. Exempelvis har läkemedelsföretag ingått samarbete med patienter och 
företag som tillverkar sjukvårdsutrustning för att skapa sjukdomsövervakande utrustning som 
också kan kommunicera kritisk information om patienterna till extern sjukvårdspersonal. 
Denna kommunikationsservice har blivit mer värdefull än sjukvårdsutrustningen i sig.     

Berman & Bell (2011) menar vidare att ett företag typiskt följer en av tre vägar vid en digital 
transformation: 
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Väg 1: Skapa och integrera digitala funktioner (kundrelationer, kanaler, nyckelresurser och 
nyckelaktiviteter utifrån Business Model Canvas) först. Adressera sedan värdeerbjudandet för 
att slutföra den digitala transformationen. Detta kan relateras till det som De Wit & Meyer 
(2014) definierar som en inside-out-strategi. Alltså att först fokusera på att bygga upp de 
interna förmågorna och sedan rikta sig ut mot marknaden.  

Väg 2: Förstärka, utöka eller omforma värdeerbjudandet med digitalt innehåll, insikter från 
digital information och digitala kontakter med kunderna. Och sedan att därefter fokusera på 
att integrera digitala funktioner. Detta kan istället relateras till det som De Wit & Meyer 
(2014) definierar som en outside-in-strategi. Alltså att identifiera och utgå utifrån externa 
möjligheter och kundbehov och att anpassa affärsmodellen utifrån dessa insikter. 

Väg 3: Att bygga nya förmågor runt det transformerade värdeerbjudandet och den operativa 
modellen iterativt. Detta skulle kunna relateras till att följa en inside-out-strategi och en 
outside-in-strategi samtidigt vilket De Wit & Meyer (2014) menar är väldigt svårt.          

Vilken väg som ska väljas enligt Berman & Bell (2011) beror på företagets strategiska mål, 
industrikontexten, påtryckningar från konkurrenter och kundernas förväntningar. I industrier 
där produkten främst är fysisk och kundernas krav på information inte är så avancerade än, 
såsom inom gruvindustrin, kan företag välja att börja med en transformation av den operativa 
modellen (Väg 1). I andra industrier, såsom finansiella tjänster, där intäktsbaserade tjänster 
kan erbjudas online och genom mobila enheter, så ger ett initialt fokus på värdeerbjudandet 
fördelar (Väg 2). Enligt Berman & Bell (2011) måste emellertid många företag omforma 
värdeerbjudandet och den operativa modellen simultant för att lyckas med sina digitala 
transformationer (Väg 3). 

Även Ernst & Young (2011) menar att digital transformation innebär tvärfunktionell 
förändring och att det innebär en innovation av kundupplevelsen och den operativa 
modellen. Ernst & Young (2011) identifierar tre olika nivåer som digital transformation kan 
användas för att förändra affärsmodellen: Användning av digitala teknologier för att förstärka 
traditionella affärsmodeller, att transformera traditionella affärsmodeller digitalt, eller att 
skapa helt nya affärsmodeller. Det första alternativet kan bestå av att använda 
automatiserade och digitala tjänster för att förstärka och komplettera existerande manuella 
tjänster. Ett exempel på detta är eBay:s auktionsmodell och fördelen med detta är att det 
skapar bättre användning av självbetjäningskanaler inkluderat kundservice genom sociala 
medier. Värdet som skapas för företaget är reducerade kostnader för att erbjuda service och 
reducerade ledtider för intäkter. En annan förändring inom den första nivån är att 
produkterbjudanden omvandlas till tjänsteerbjudanden. Exempel på detta är Xerox:s 
Managed Print Service som hjälper företag att minska printkostnader. Fördelarna av detta är 
att det skapar mer långsiktiga relationer med kunderna och företaget får ökade årliga 
intäktsströmmar från tjänsterna och ökad kundlivslängd. Den andra nivån kan innefatta att 
erbjuda helt nya tjänster som inte kan erbjudas manuellt. Ett exempel på detta är Skypes 
VoIP-tjänst som möjliggör gratis eller väldigt billiga telefonsamtal lokalt och internationellt. 
Fördelarna är att kundvolymen kan ökas genom den nya tjänsten som oftast är gratis. En 
annan typ av förändring på den andra nivån skulle kunna vara att erbjuda existerande tjänster 
genom digitala kanaler. Exempelvis erbjuder Dell kundservice genom Twitter. Det som 
företaget vinner på detta är att kundlojaliteten ökar om företaget gör det mer bekvämt för 
kunderna och det kan även minska kostnaderna för tjänsten samt skapa nya intäktsströmmar. 
Den sista nivån består av att genom en digital transformation erbjuda en helt ny 
intäktsskapande produkt eller tjänst. Exempelvis säljer Facebook digitalt kunddata till andra 
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företag och fördelarna med denna typ av förändring är att företaget kan vara först in på en 
marknad, komma snabbare ut på marknaderna genom digitala kanaler, och kan få hög 
kundlojalitet och låga kostnader (Ernst & Young, 2011).  

Fitzgerald et al. (2013) har undersökt i en större enkätundersökning som involverade 1 559 
personer från både SME och stora företag i 106 olika länder hur digitalisering har påverkat 
deras verksamhet. Fitzgerald et al. (2013) fann att affärsmodellen främst förändras genom att 
nya kundsegment och marknader kan nås, nya affärsverksamheter kan lanseras, nya 
affärsmodeller kan utvecklas, och fysiska produkter och tjänster ersätts av digitala motparter. 
Kopplat till värdeerbjudandet kan kundupplevelsen förbättras, nya produkter och tjänster kan 
lanseras, existerande produkter och tjänster kan förstärkas, och kanalerna ut mot kunden kan 
integreras (Fitzgerald, et al., 2013).   

Weill & Woerner (2013) beskriver hur digitalisering påverkar delar av värdeerbjudandet, 
främst hur uppoffringarna kan minskas. Det som skiljer digitala affärsmodeller från 
traditionella är att de är mycket mer transparanta då byteskostnaden oftast är lägre i den 
digitala världen än i den fysiska, och då det är lättare att beskriva erbjudanden digitalt genom 
bilder, produktbeskrivningar, och betygsättning från tredjepartstjänster. Det är också lättare 
att jämföra olika erbjudanden från olika företag genom att använda sökmotorer eller 
hemsidor som TripAdvisor som inkorporerar kundernas delade upplevelser via betyg och 
sociala medier (Weill & Woerner, 2013). En av de största vinsterna med en digitalisering enligt 
Weill & Woerner (2013) är att förbättra kundrelationen genom att förbättra den övergripande 
kundupplevelsen och genom att förstärka produkter och tjänster utifrån kundernas behov.           

2.4.4 Syntes av hur digitalisering påverkar affärsmodellen och värdeerbjudandet 

Sammanfattningsvis verkar den gemensamma bilden vara att en digital 
transformationsstrategi tillskillnad från en IT-strategi inte är begränsad till en förändring av 
IT-infrastrukturen utan den innebär en tvärfunktionell förändring som påverkar bland annat 
produkter, affärsprocesser, säljkanaler och därigenom affärsmodellen som helhet. En digital 
transformation medför en förändring av både värdeskapandet i företaget och den operativa 
verksamheten genom att nya aktiviteter och resurser adderas. Värdeerbjudandet och 
affärsmodellen kan förändras på olika nivåer där det på den första nivån innefattar att 
förstärka och förlänga det existerande värdeerbjudandet och affärsmodellen för att förbättra 
kundupplevelsen. Den andra nivån innefattar att skapa nya intäktsströmmar för de nya 
delarna av värdeerbjudandet och affärsmodellen. Och den sista nivån innefattar att helt 
omforma värdeerbjudandet och skapa en ny affärsmodell med hjälp av en digital 
transformation.  

Hur värdeerbjudandet förändras ur ett kundperspektiv beskrivs inte i så stor utsträckning i 
teorin mer än att kundrelationen förbättras och att affärsmodellen blir mer transparant 
genom att sökkostnaden och byteskostnaden minskar enligt Weill & Woerner (2013), vilket 
kan kopplas till ökade sociala fördelar och minskade psykologiska kostnader enligt 
definitionen av kundvärde som beskrivs i avsnitt 2.2.1.3.    

Vilken väg ett företag ska ta vid en digitalisering, om det ska utveckla de digitala förmågorna 
först och sedan ta fram ett värdeerbjudande eller vice versa, beror på företagets strategi, 
industrikontexten, påtryckningar från konkurrenter och kundernas förväntningar. Detta kan 
jämföras med De Wit & Meyer (2014) definition av att följa en inside-out-strategi eller en 
outside-in-strategi. Berman & Bell (2011) menar att för många företag så är nyckeln till en 
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lyckad digital transformation att fokusera på att utveckla förmågorna och värdeerbjudandet 
samtidigt. Detta skulle dock innebära att följa en inside-out-strategi och en outside-in-strategi 
samtidigt vilket De Wit & Meyer (2014) menar är i princip omöjligt. 

2.5 EMBRYO TILL ANALYSMODELL  

I Figur 5 nedan illustreras embryot till analysmodellen utifrån den teoretiska referensramen 
som syftar till att besvara studiens syfte. Modellen bygger på Business Model Canvas (BMC) 
av Osterwalder & Pigneur (2010) och Value Proposition Canvas (VPC) av Osterwalder et al. 
(2014) där de tre elementen nyckelpartners, kostnadsstruktur och intäktsströmmar i BMC har 
tagits bort då de inte anses vara relevanta ur ett kundvärdesperspektiv. Elementen 
nyckelaktiviteter, nyckelresurser, kundrelationer och kanaler anses skapa och leverera 
värdeerbjudandet, som utgörs av de produkter och tjänster som företaget erbjuder och vilka 
fördelar företaget avser att skapa för sina kunder tillsammans med hur företaget har tänkt 
minimera eller eliminera kundens uppoffringar. Det kundvärde som sedan skapas av 
värdeerbjudandet utgörs av vilka av fördelarna (funktionella, sociala och emotionella) som 
kunden efterfrågar i jämförelse med vilka uppoffringar (ekonomiska, psykologiska, personlig 
investering och risk) som kunden upplever att erbjudandet medför samt vilka av kundens 
uppgifter som värdeerbjudandet löser. Digitalisering ses som användningen av digital 
teknologi för att förbättra, transformera eller skapa en ny affärsmodell och påverkar således 
både affärsmodell och värdeerbjudande som helhet och kommer därmed att medföra ett 
annat kundvärde (passning) än den traditionella affärsmodellen.  

 
Figur 5: Egen bild - Visualisering av embryot till analysmodellen som bygger på Business Model Canvas och Value 
Proposition Canvas Källa: (Osterwalder & Pigneur, 2010; Osterwalder, et al., 2014). 
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2.6 UPPGIFTSPRECISERING  

Med utgångspunkt i syftet att beskriva och analysera hur värdeerbjudandet förändras utifrån 
ett kundvärdesperspektiv då skogsaffären digitaliseras används embryot till analysmodell i 
avsnittet ovan för att ta fram den analysmodell som syftar till att styra riktningen för den 
empiriska datainsamlingen och efterföljande analys för att besvara syftet. Analysmodellen 
skall syfta till att hjälpa författarna att kartlägga på vilket sätt affärsmodellen och 
värdeerbjudandet förändras vid en digitalisering utifrån kundernas perspektiv. 

Det innebär att studien syftar till att beskriva och analysera hur värdeskapandet förändras 
efter en digitalisering. En digitalisering påverkar affärsmodellen och därmed även 
värdeerbjudandet i ett företag. Värdeerbjudandet i sin tur kan ses som värdekartan i Value 
Proposition Canvas som är kopplat till det upplevda kundvärdet beskrivet i avsnitt 2.5. För att 
kartlägga hur affärsmodellen, värdeerbjudandet och kundvärdet förändras vid en 
digitalisering krävs en momentan bild av hur värdeerbjudandet och affärsmodellen ser ut i 
dag samt vilket värde kunderna upplever att det skapar för att sedan jämföra hur detta skiljer 
sig efter en digitalisering. Genom att jämföra två statiska bilder av affärsmodellen blir det 
enklare att analysera hur affärsmodellen och värderbjudandet utifrån kundernas perspektiv 
skiljer sig mellan de två tidpunkterna, före respektive efter en digitalisering. Den analysmodell 
som används för att styra studien och besvara studiens syfte presenteras i Figur 6 nedan.  

2.6.1 Syftespreciserade frågor och analysmodell  

1. Hur ser Holmen Skogs värdeerbjudande ut i dagsläget och hur skapas och levereras 
det genom affärsmodellen? 

2. Vilket kundvärde skapar Holmen Skogs värdeerbjudande för olika kundsegment i 
dagsläget?  

3. Hur kan värdeerbjudandet och affärsmodellen förändras genom digitalisering? 
4. Vilket kundvärde skapar Holmen Skogs värdeerbjudande för olika kundsegment efter 

en digitalisering? 
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Figur 6: Egen figur: Visualisering av analysmodellen som bygger på utvalda delar av Business Model Canvas och Value 
Proposition Canvas. Källa: (Osterwalder & Pigneur, 2010; Osterwalder, et al., 2014) 
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3 METOD  

I följande kapitel redogörs först för studiens vetenskapliga syn, val av metodansats och 
studiens upplägg. Därefter presenteras processen för datainsamling och den valda 
analysmetoden som tillämpats närmare. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet med 
avseende på validitet och  reliabilitet.  

3.1 VETENSKAPSTEORETISKT PERSPEKTIV 

Rapportens författare har ett vetenskapligt synsätt som till stora delar är likt det som 
Andersson (2014) beskriver som positivism. Författarna menar precis som Andersson (2014) 
att forskning bör genomföras utifrån en naturvetenskaplig metod och att det finns en 
kontextfri sanning där observerad data kan jämföras med varandra med målet att hitta den 
allmängiltiga sanningen. Författarna är av synen att det är viktigt med objektivitet och att vara 
korrekt och strukturerad under arbetsprocessen där subjektiva tolkningar minimeras i största 
möjliga mån för att forskningen skall kunna anses pålitlig. Författarna menar dock att det är 
svårt att vara helt objektiv och är av synen att det under studiens gång kommer att finnas 
tillfällen då kunskap och sanning beror på dess sociala kontext. Författarnas syn på de 
intervjutillfällen som sker är likt Anderssons (2014) definition av hermeneutisk syn, då 
författarna är av synen att respondenterna kommer att tolka frågorna olika beroende på 
bakgrund och tidigare erfarenheter. Utifrån ovanstående resonemang är författarna av synen 
att det inte går att genomföra en helt objektiv forskning eftersom människan påverkas av 
tidigare erfarenheter, tankesätt och kunskap för att själv göra tolkningar utifrån dessa. 
Utgångspunkten är dock att forskning bör genomföras utifrån ett positivistiskt ideal även om 
det inte finns någon objektiv sanning.  

Författarna tror att det likt det systemsynsätt som Arbnor och Bjerke (2009) beskriver finns 
teorier som kan anses gälla under de förutsättningar eller i den miljö som teorin befinner sig 
i. Den studie som författarna har genomfört är gjord i ett öppet system och därför är 
författarna, likt Arbnor och Bjerke (2009) menar, medvetna om att systemet är beroende och 
påverkas av omvärlden. Författarna är slutligen av synen, precis som Bryman (2012), att det 
är omöjligt att uttrycka forskningen tillräckligt precist för att beskriva den exakta komplexa 
verkligheten. Detta gör författarna medvetna om att det finns en skillnad mellan verkligheten 
och hur den beskrivs.  

Sammanfattningsvis är författarnas vetenskapliga synsätt att en blandning av positivism och 
systemsynsätt skall användas för att skapa en tillfredställande forskning även om det är viktigt 
att ha förståelse för att omvärlden kan påverka. Dessutom bör all forskning behandlas och 
tolkas med kritisk realism.  

3.2 METODANSATS 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2009) utgör studiens ansats den grundläggande tekniska 
utformningen av undersökningen. Detta innefattar att bestämma i vilken utsträckning 
undersökningen ska gå på djupet i ett enskilt eller ett fåtal fall eller att jämföra ett större antal 
på bredden. Den andra delen av undersökningens karaktär är om den är kvalitativ eller 
kvantitativ.  
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Huvudintresset i den här undersökningen har varit att skapa en djupgående förståelse för hur 
digitalisering förändrar värdeerbjudandet och det värde som kunderna uppfattar och därmed 
har författarna valt att kartlägga hur digitaliseringen påverkar värdeerbjudandet hos ett 
enskilt undersökningsobjekt och dess kunder utan att jämföra med andra företag. Detta är i 
linje med Lekvall & Wahlbins (2009) definition av en fallstudie som de menar är mer lämpligt 
då undersökningen avser att skapa en förståelse på djupet av en process.       

Intresset i den här studien har även varit inriktat mot jämförelser på bredden då syftet inte 
har varit att analysera enskilda kunders värde i en digitalisering utan ett försök till att 
generalisera till större kundgrupper. Detta följer istället Lekvall & Wahlbins (2009) definition 
av en tvärsnittsstudie. Lekvall & Wahlbin (2009) menar att en tvärsnittsstudie eller en 
fallstudie är de renodlade alternativen men att det i praktiken oftast används en blandform 
av dessa två vilket är fallet i denna undersökning.      

Den andra dimensionen av undersökningens ansats består av huruvida en kvalitativ eller en 
kvantitativ ansats ska används. Vid kartläggningen av värdeerbjudandet, kundprofilen och hur 
kundvärdet förändras vid en digitalisering har data samlats in genom en ingående analys av 
skogsaffären hos ett fallföretag vilket följer Lekvall & Wahlbins (2009) definition av en 
kvalitativ ansats. För att sedan undersöka hur kundvärdet förändrats för olika kundsegment 
har en enkätundersökning genomförts där attityden till en digitalisering hos ett antal kunder 
undersöktes vilket följer Lekvall & Wahlbins (2009) definition av en kvantitativ ansats. 

Den tredje dimensionen av undersökningen består av om undersökningen avser att 
undersöka ett förhållande vid en viss tidpunkt eller att studera en utveckling över tid. Då 
intresset i den här undersökningen har varit att analysera utvecklingen från en tidpunkt 
(värdeerbjudandet innan digitalisering) till en annan (värdeerbjudandet efter digitalisering) 
och det inte har varit av intresse att analysera det exakta utvecklingsmönstret under tiden 
däremellan blir undersökningen inte det som Lekvall & Wahlbin (2009) beskriver som en 
tidsserieanalys utan snarare en undersökning av förhållandet mellan två enskilda tidpunkter 
(nuläge och en viss punkt i framtiden efter en digitalisering). 

Vidare har arbetet i den här undersökningen följt det som Bryman (2012) definierar som en 
deduktiv ansats. Arbetet började med att författarna genomförde en teoretisk förstudie för 
att undersöka problematiken kring ämnet och att ta fram ett syfte för undersökningen. 
Utifrån syftet togs sedan en teoretisk referensram fram som sammanställer forskningens syn 
på digitalisering, affärsmodeller och värdeerbjudanden och som sedan ledde fram till den 
analysmodell som därefter användes mot verkligheten.   

Inriktningen på studien följer det som Lekvall & Wahlbin (2009) definierar som en explorativ 
undersökning. Enligt Lekvall & Wahlbin (2009) syftar en sådan undersökning till att ge en 
grundläggande förståelse för ett problemområde för att sedan kunna ge uppslag till 
handlingsalternativ. Då syftet med undersökningen är att kartlägga hur värdeerbjudandet ser 
ut i nuläget i fallföretaget och beskriva hur det genom en digitalisering skulle kunna förändras 
med avseende på kundvärde utan någon bestämmelse av vilka handlingsalternativ som kan 
vara aktuella så följer detta Lekvall & Wahlbins (2009) definition av en explorativ inriktning på 
undersökningen.   
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3.3 STUDIENS UPPLÄGG 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2009) är det i planerandet av en undersökning viktigt att skapa en 
uppfattning av vilka steg som ska ingå i undersökningen, varför stegen finns och hur de skapar 
en helhet. Upplägget av denna studie har inspirerats av det så kallade Wahlbinska U:et som 
har kombinerats med Brymans (2012) beskrivning av en deduktiv arbetsprocess då 
undersökningen har en deduktiv ansats.  

Det bakomliggande beslutsproblemet för fallföretaget är att företaget inte vet vilken attityd 
företagets kunder har till en digitalisering av skogsaffären. Den första delen av 
undersökningen har därmed utgjorts av det som Lekvall & Wahlbin (2009) beskriver som 
problematiseringen. I denna del utnyttjades tillgänglig teori kring digitalisering och 
värdeskapande för att skapa en förståelse för problemområdet och undersöka tidigare 
forskning inom området. Det inledande arbetet följde det som Lekvall & Wahlbin (2009) 
beskriver som en explorativ förundersökning där syftet var att lära sig så mycket som möjligt 
om problemområdet för att sedan kunna precisera undersökningsuppgiften mer exakt. 
Förstudien utfördes genom en presentation av fallföretaget från handledare på företaget för 
att få en djupare förståelse för verksamheten samt ytterligare intervjuer med personer 
involverade i virkesköpsprocessen på fallföretaget. Intervjuerna har utförts ostrukturerat för 
att ge en explorativ undersökning av problemområdet. Enligt Lekvall & Wahlbin (2009) kan 
det vara lämpligt att genomföra ostrukturerade intervjuer i förstudien då det kan vara svårt 
att på förhand strukturera intervjun så att inte de väsentliga delarna av problemet missas om 
inte vetskap finns om de exakta beteendemönster som kan förekomma. Efter det att en 
förståelse hade skapats för problemområdet genomfördes en teoretisk förstudie för att 
undersöka problemet ur ett akademiskt perspektiv där problemet relaterades till tillgänglig 
teori inom strategi, affärsmodeller och digitalisering vilket tillsammans med bakgrunden 
ledde fram till syftesformuleringen.  

Efter förstudien och syftesformuleringen gick arbetet vidare med att ta fram en referensram. 
En referensram innehåller enligt Lekvall och Wahlbin (2009) tillgänglig information, teorier 
och modeller som sedan sammanställs till en egen referensram. Allt material som sedan 
insamlas i undersökningen ska rymmas inom referensramen och den ligger till grund för, styr 
och avgränsar undersökningens upplägg. Med teori avses enligt Lekvall och Wahlbins (2009) 
definition allmänt accepterade frågeställningar om begrepp och hur de hänger samman 
genom samband som exempelvis inom en viss marknadstyp. Teori avser även att begreppen 
och sammanhangen har tagits fram genom en metodik som anses vetenskaplig och beprövad.  

Referensramen har tagits fram genom en litteraturstudie som har utgått utifrån tre 
teoriområden: digitalisering, affärsmodell och värdeerbjudande. Dessa begrepp är relativt 
nya och det finns ingen tydlig konsensus kring hur de ska definieras vilket kan ses som en 
nackdel. Emellertid kan områdena anses aktuella och relevanta då de är omskrivna i närtid 
och därmed bör återspegla den nutida teoretiska synen på problemområdet. Metoden för 
insamlingen av data beskrivs vidare i avsnitt 3.5 Datainsamlingsmetod. Referensramen har 
sedan mynnat ut i en analysmodell som kopplar samman de olika teorierna. Modellen avser 
enligt Lekvall och Wahlbins (2009) definition att styra undersökningen så att syftet besvaras 
och avgränsa arbetet till en rimlig arbetsbörda. 

Nästa del av undersökningen bestod av datainsamling vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.5. 
Studien har sedan avslutats med en analys av den insamlade empirin utifrån analysmodellen 
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för att sedan kunna formulera slutsatser som besvarar syftet med undersökningen. Metoden 
för arbetet med informationsinhämtning, analys och slutsatser visualiseras i Figur 7 nedan.  

 
Figur 7: Egen figur: Visualisering av arbetsprocessen för datainsamling, analys och slutsatser. 

3.4 FALLFÖRETAGET 

Det studerade fallföretaget Holmen Skog är verksamt inom skogsindustrin och erbjuder 
tjänster och lösningar till skogsägarna vilka syftar till att underlätta vid skogsägarnas 
försäljning och skötsel av skogsinnehav. Att studera hur denna process skulle kunna 
digitaliseras med avsikt att öka kundvärde och effektivisera verksamheten anses intressant ur 
ett antal aspekter. Dels är det, som framgår i inledningen, avgörande för framtida 
konkurrenskraft att digitalisera verksamheten för att anpassa sig till omvärlden. Vidare ser 
författarna fallföretaget Holmen Skog som speciellt intressant ur ett forskningsperspektiv då 
skogsbranschen är konservativ och har en låg grad av digitalisering i dagsläget vilket öppnar 
upp för en enorm potential till förbättring på ett ännu outforskat område. Holmen Skog är 
även intressant ur den aspekten att det finns ett behov av att utveckla affärsmodellen efter 
den teknologiska utvecklingen med syfte att underlätta för virkesköparna samtidigt som det 
krävs fokus på skogsägarna i den konkurrensutsatta marknaden. Som framgår i inledningen 
är medelåldern bland skogsägarna hög, vilket gör det intressant att undersöka hur en 
digitalisering skulle påverka värdeerbjudandet ur ett kundvärdesperspektiv just på 
fallföretaget.   

Möjligheten att få en djupare inblick i Holmen Skogs verksamhet och att undersöka och 
utveckla nuvarande affärsmodell efter ny teknologi gör att fallföretaget anses vara ett 
lämpligt fall för denna studie. Då undersökningens fokus ligger på att studera 
värdeerbjudandet ur ett kundvärdesperspektiv är Holmen Skog intressant ur den aspekten 
att företaget har ett stort antal kunder (skogsägare) som författarna ges möjlighet att ta 
kontakt med. Dessa skogsägare är spridda geografiskt över Sverige och tillhör olika 
kundsegment vilket gör det möjligt att kunna generalisera till alla svenska skogsägare. Att 
Holmen Skog har verksamhet över hela Sverige med delar av verksamheten i närheten av 
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författarnas studieort gör det även till ett intressant studieobjekt, då det underlättar för 
möjligheten att studera verksamheten på djupet och genomföra personliga intervjuer.  

3.5 DATAINSAMLINGSMETOD  

I följande avsnitt presenteras studiens datainsamlingsmetod under hela processen från 
problemformulering och teoretisk datainsamling till empirinsamling.  

3.5.1 Problemformulering 

Det inledande steget i denna studie var att identifiera och förstå problemet för att definiera 
syftet. För att få en tydlig problemformulering gjordes en bakgrundsstudie med fokus på 
digitaliseringens påverkan på företag och en  genomgång av skogsindustrins nuläge samt de 
teoretiska områdena strategi och affärsmodell. Under studiens första veckor fokuserade 
författarna på att få en djupare förståelse för digitaliseringens påverkan på företag i 
allmänhet och hur digitalisering kan påverka värdeerbjudandet och kundvärdet samt få en 
djupare förståelse för fallföretagets verksamhet. Under dessa veckor inleddes även 
litteraturstudien som utgör den teoretiska referensramen.  

3.5.2 Teoretisk datainsamling 

Utgångspunkten för referensramen gjordes i de artiklar som författarna läst under sin 
utbildning inom kurser som avancerad strategiutveckling, affärsstrategier och industriell 
försäljning. Utifrån dessa artiklar skapades en övergripande bild av teoriområdena 
affärsmodeller och värdeskapande. Författarna utgick även ifrån de referenser som artiklarna 
baserades på för att bygga vidare och hitta andra relevanta källor.  

Efter att en första inläsning på det teoretiska ämnet gjorts gick författarna vidare och gjorde 
en sökning efter relevant litteratur inom de tre huvudområdena: digitalisering, affärsmodeller 
och värdeerbjudande i Linköpings universitetsbiblioteksdatabas för att finna relevanta artiklar 
och akademiska rapporter. Referensramen baseras i huvudsak på akademiska artiklar och de 
artiklar som sökts ut sorterades och valdes ut baserat på hur relevanta de ansågs vara utifrån 
relevanta nyckelord, kombinationer av nyckelord och publiceringsdatum. För att skapa en 
akademisk höjd i rapporten och säkerställa referensramens trovärdighet har triangulering 
tillämpats.  

3.5.3 Empirisk datainsamling 

Rapportens syfte är att undersöka hur värdeerbjudandet förändras ur ett 
kundvärdesperspektiv då skogsaffären digitaliseras och för att kunna besvara de 
syftespreciserade frågorna som referensramen leder fram till genomfördes en genomgång av 
sekundär data, semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning hos det studerade 
fallföretaget Holmen Skog. Detta med bakgrund i den metodiska ansatsen att genomföra en 
kombinerad fall- och tvärsnittsstudie. Studien bygger på båda kvantitativa och kvalitativa 
data. 

Kvalitativ data har insamlats genom intervjuer med virkesköpare och skogsägare som är 
genomförda med en semistrukturerad intervjuguide (presenteras närmare i avsnitt 3.5.3.2 
nedan) samt sekundärdata i form av externa dokument från Holmen Skog. För att kartlägga 
hur affärsmodellen samt värdeerbjudandet ser ut idag samt förändras vid en digitalisering 
genomfördes åtta intervjuer med virkesköpare vid Holmen Skog. För att kartlägga nuläget 
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inhämtades även sekundärdata från interna dokument. Genom detta kunde en tydlig bild av 
de aktuella elementen i företagets nuvarande affärsmodell skapas som dessutom var 
verifierad av flera av varandra oberoende interna källor. För att beskriva värdeerbjudandets 
förändring vid en digitalisering kompletterades intervjuerna med sekundärdata från 
konkurrenter som tidigare gjort en liknande förändring.  

För att kartlägga vilket kundvärde värdeerbjudandet skapar för skogsägarna idag intervjuades 
tio skogsägare genom semistrukturerade intervjuer. För att skapa en så tydlig bild som möjligt 
kompletterades intervjusvar med sekundärdata från tidigare enkätundersökningar och 
interna dokument sammanställda av fallföretaget Holmen Skog. Dessa svar låg sedan 
tillsammans med kartläggning av värdeerbjudandet och affärsmodellen till grund för att ta 
fram möjliga digitala förändringar av värdeerbjudandet vilket användes för att utveckla 
frågorna till enkätundersökningen, studiens kvalitativa del som presenteras närmare i avsnitt 
3.5.3.3. Enkäten syftade till att undersöka skogsägarnas attityd till en digitalisering av 
skogsaffären med avseende på ökat kundvärde. Enkäten skickades ut till 2500 stycken av 
fallföretagets kunder (skogsägare) där 722 stycken svarade. Insamlad data har sedan används 
för att beskriva hur kundvärdet påverkas när värdeerbjudandet digitaliseras för de olika 
kundsegmenten.  

3.5.3.1 Hur respondenter har valts 

För att kartlägga värdeerbjudandet och affärsmodellen har de personer som anses inneha 
relevant information för att förstå virkesköpsprocessen närmare och bättre intervjuats. Vissa 
personers erfarenhet, överblick, begåvning, intresse av studien och andra egenskaper gjorde 
dem extra intressanta att intervjua. Att välja intervjupersoner utifrån de som anses ha mest 
relevant information är något som förespråkas av Alvesson (2011). Vår handledare på Holmen 
Skog var behjälplig i arbetet med att hitta dessa nyckelpersoner. Totalt gjordes 8 intervjuer 
med virkesköpare. Intervjuerna med virkesköparna skedde via telefon (6 stycken) och via 
personliga möten (2 stycken).    

Respondenter till intervjuer med skogsägare har valts med bakgrund till att författarna fick 
möjlighet att delta i två nätverksfrukostar som Holmen Skog anordnade för sina skogsägare i 
västra Östergötland. Under dessa två dagar informerades deltagande skogsägare om studien 
som en inledning av frukosten och de som var villiga att ställa upp på en intervju kunde lämna 
sina kontaktuppgifter eller dröja kvar för intervju. Intervjuer med skogsägarna tog mellan en 
halvtimme och en timma och genomfördes antingen personligen i anslutning till frukostmötet 
eller via telefon vid ett senare inbokat möte. Totalt intervjuades 10 skogsägare. 

Respondenter till enkätundersökningen valdes ut ur Holmen Skogs kunddatabas i samråd 
med vår handledare på företaget. Respondenterna som valdes ut hade haft minst en affär 
med Holmen Skog de senaste fem åren och fullständiga kontaktuppgifter samt varit villiga att 
delta i tidigare undersökningar som företaget gjort. Respondenterna valdes även ut beroende 
på vilket kundsegment de tillhörde utifrån Holmen Skogs nuvarande segmenteringsmodell, 
för att få en jämn fördelning mellan dessa.  

3.5.3.2 Intervjuer 

Både de interna och externa intervjuerna innehöll intervjufrågor av kvalitativ karaktär och 
genomfördes som semistrukturerade för att ge möjligheten att anpassa intervjun efter varje 
intervjuperson med ändå ha en tydlig struktur. Eisenhardt (1989) menar att intervjuprocessen 
bör vara en strukturerad process och intervjuerna hade förutbestämda teman utifrån den 
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analysmodell som togs fram utifrån den teoretiska referensramen. Varje intervju har 
förberetts olika beroende på om det var en virkesköpare eller skogsägare som skulle 
intervjuas. Varje intervju varade mellan en halvtimme och två timmar. Intervjuguiderna 
presenteras i Bilaga 1. 

Intervjuerna genomfördes med ett intervjuobjekt och två intervjupersoner närvarande. Vid 
varje intervjutillfälle var det en som antecknade och en som frågade. En tydlig rollfördelning 
menar Eisenhardt (1989) gör att var och en kan koncentrera sig på sin uppgift då den som 
ställer frågor kan koncentrera sig på personlig interaktion med intervjuobjektet medan den 
andra kan ta anteckningar och lägga märke till andra saker som annars inte observerats. Det 
var under intervjutillfället viktigt att intervjuobjektet skulle känna sig trygg och bekväm och 
att intervjuarna hade möjlighet att lyssna ordentligt på svaren och förstå innebörden av dem. 
Intervjuarna inledde därför varje intervjutillfälle med att förklara syftet med intervjun och 
frågade om det var okej att spela in intervjun samt försökte läsa av intervjuobjektets 
sinnesstämning. Detta för att det, som Alvesson (2011) påpekar, är viktigt att känna av och 
tolka intervjusituationen för att kunna parera och styra intervjun i rätt riktning. Intervjuarna 
fokuserade därför på att lyssna på intervjupersonen och omformulera frågorna utifrån 
intervjuguiden som följdfrågor för att säkerställa att svar gavs på frågorna.  

3.5.3.3 Enkätundersökning 

Enkäten skickades vid det första utskicket med avsändaradress från fallföretagets 
informationsmejl med en introduktionstext om undersökningen, dess syfte och bakgrund 
samt en introduktion till oss författare. Efter en vecka skickades en påminnelse ut med samma 
introduktionstext och Linköping Universitet som avsändaradress. Adressen bytes ut då några 
respondenter uppgett att det första utskicket hamnat i skräpposten.  

Enkätundersökningen syftade till att ge en djupare förståelse för marknadens attityd och 
upplevda värde samt att ge möjligheten att generalisera till större kundgrupper. Genom 
undersökningen kunde en stor urvalsgrupp nås på ett tidseffektivt och mindre kostsamt sätt.  

Enkätens frågor togs fram utifrån de inledande intervjuerna och bestod till största del av 
stängda frågor. Öppna frågor förekom i de två avslutande frågorna där respondenten gavs 
möjligheten att fylla i egna efterfrågade digitala produkter eller tjänster och lämna övriga 
synpunkter. På detta sätt begränsades inte respondenterna helt av författarnas alternativ och 
det medförde även att respondenterna gavs möjlighet att själva uttrycka åsikter som annars 
inte framkommit genom enkäten. Enkäten i sin helhet återfinns i Bilaga 2.  

3.5.3.4 Bortfallsanalys 

Totalt har 28 % besvarat enkätundersökningen som skickades ut till 2500 skogsägare, vilket 
motsvarar en population på 722 individer. Detta kan ses som en förhållandevis hög 
svarsfrekvens, då målet vid utskicket var att få över 200 respondentsvar. Svarsfrekvensen var 
relativt jämnt fördelad mellan de sex olika kundsegmenten. Den höga svarsfrekvensen kan 
delvis förklaras med att undersökningen skickades ut från fallföretagets informationsmejl och 
att studiens författare presenterade sig och ämnet i en informationstext. En annan möjlig 
förklaring till det höga deltagandet kan vara ett uppenbart intresse för fler digitala 
förändringar, men även att möjligheten att ge åsikter till en extern part (författarna av denna 
studie) ansågs värdefull och som en chans att föra fram och få sin åsikt presenterad. 
Svarsfrekvensen kunde troligtvis ha ökat om en andra påminnelse skickats ut samt om 
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författarna säkerställt att inga utskick hamnat i respondenternas skräppost. Men på grund av 
tidsbrist genomfördes inte detta.   

Av de 722 respondentsvar som kom in, så varierade antalet som användes i varje analys. Då 
alternativet ”vet ej” fanns behövde respondenter som valt detta alternativ antingen plockas 
bort eller kodas om för att kunna användas i en analys. Då svarsfrekvensen var så hög valdes 
dessa data att helt plockas bort, istället för att ersättas med medelvärdet på respektive fråga. 
Detta val gjordes med utgångspunkt i att författarna inte ville påverka variansen i svaren på 
respektive fråga.  

3.6 ANALYSPROCESS 

Syftet med analys är att skapa mening från insamlat data (Churchill & Iacobucci, 2005). Den 
första delen av analysen i den här studien har följt stegen beskrivna av Churchill & Iacobucci 
(2005) som består av redigering, kodning och tabulering. Syftet med redigering är införa en 
nivå av minimum kvalitet för rådatat. Redigeringen involverade inspektion och, om 
nödvändigt, korrektion av varje intervjusammanställning och enkätformulär. För att 
säkerställa en kvalitetsstandard av rådatat har först en fältredigering genomförts direkt efter 
genomförd intervju för att upptäcka de mest uppenbara felaktigheterna i insamlat data. 
Fördelen med att genomföra en fältredigering är att upplevelsen finns kvar färskt i minnet 
(Churchill & Iacobucci, 2005). Fältredigering har sedan följts av en mer komplett och 
genomgående korrektion av insamlat data vilket följer det som Churchill & Iacobucci (2005) 
benämner som huvudkontorsredigering. Redigeraren måste vid det här stadiet bestämma hur 
ofullständiga svar, uppenbart felaktiga svar, och svar som reflekterar en brist på intresse ska 
hanteras. För den här enkätundersökningen har alla frågor gjorts obligatoriska, förutom en av 
segmenteringsfrågorna kring tillgången till en skogsbruksplan som av misstag inte blev 
obligatorisk, vilket medför att respondenterna inte har kunnat missa några frågor. Däremot 
fanns ”vet ej” som ett alternativ för varje fråga och respondenter som valt detta alternativ 
har rensats bort från analyser som behandlar de frågor där de har valt detta alternativ, det 
samma gäller de fåtal respondenter som missat att fylla i frågan som inte var obligatorisk.        

Nästa steg i den preliminära analysen var att koda insamlat data. Kodning är en teknik som 
involverar att transformera rådata till symboler. I enkätundersökningen i den här studien har 
numeriska symboler använts då de lättare kan räknas och tabuleras. Den första delen av 
kodningen följde det som Churchill & Iacobucci (2005) beskriver i att kategorisera vart de 
insamlade svaren ska placeras. För fallstudien där kvalitativa data insamlades från intervjuer 
med virkesköpare kategoriserades de insamlade svaren utifrån de olika elementen i 
analysmodellen. Insamlat kvalitativt data från intervjuer med skogsägare och 
enkätundersökningen kategoriserades istället utifrån kundprofilen i analysmodellen.  

Insamlad empiriska data analyserades sedan slutligen utifrån analysmodellen och syftade att 
hjälpa författarna att besvara studiens syfte. I ett första steg analyserades med hjälp av Value 
Proposition Canvas och definitionen av kundvärde vilket kundvärde Holmen Skogs 
värdeerbjudande skapar idag för varje kundsegment. I ett andra steg användes de fördelar 
och uppoffringar som kunderna upplever idag för att identifiera möjliga nya konfigurationer 
av värdeerbjudandet och affärsmodellen. Dessa nya konfigurationer låg till grund för 
enkätundersökningen där skogsägarna fick besvara vilka förändringar som de upplever skapar 
ett värde för dem samt deras syn på hur digitalisering överlag förändrar kundvärdet.  
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Det sista steget i den preliminära analysen bestod av tabulering som innefattar att räkna 
antalet svar som faller i varje kategori. Tabulering utfördes främst för enkätundersökningen 
för att beräkna hur svaren fördelar sig utifrån olika variabler. För att genomföra tabuleringen 
utnyttjades programmet SPSS. För enkätundersökningen har det som Churchill & Iacobucci 
(2005) benämner som en-vägs-tabulering använts. Syftet med en-vägs-tabulering är att 
bestämma den empiriska fördelningen för varje variabel och beräkna summerande statistik. 
Att bara beräkna medelvärden kan enligt Churchill & Iacobucci (2005) ge felaktiga analyser 
och det är viktigt att beakta fördelningen för varje variabel innan analyser av medelvärdet 
utförs. Fördelningen för varje variabel har tagits fram genom att grafiskt illustrera 
svarsfrekvensen för varje svarsalternativ i SPSS.   

För att analysera resultatet av enkätundersökning analyserades data i SPSS. Först 
genomfördes en medelvärdesanalys av de frågor som berör vilka förändringar som 
skogsägarna upplever skapar ett värde för dem, där förändringar som har ett medelvärde 
signifikant över mitten på en skala 1-7 ansågs skapa värde för majoriteten av skogsägarna, att 
testa statistisk signifikans är viktigt för att säkerställa reliabilitet i mätningarna (Iacobucci & 
Duhachek, 2003). Även frågorna kring hur kundvärdet generellt förändras vid en digitalisering 
analyserades utifrån en medelvärdesanalys där ett medelvärde signifikant över mitten på en 
skala 1-10 ansågs som att kundvärdet ökar medan ett värde signifikant under mitten på skalan 
ansågs som ett minskat kundvärde. För att kunna dra slutsatser om medelvärdet för 
skogsägarna låg under eller över mitten på skalan gjordes ett one-sample t-test, där 
skogsägarnas svar på respektive fråga testades mot värdet på mitten av skalan (4 respektive 
5,5). One-sample t-test utfördes med 95 % konfidensgrad, vilket innebär att det går att säga 
med 95 % säkerhet att medelvärdet är statistiskt skiljt från det hypotetiska medelvärdet vid 
en normalfördelning (mitten på skalan) eller om resultatet beror på slumpen (Wall Emerson, 
2017; Churchill & Iacobucci, 2005).  

Datafilen delades även upp efter Holmens kundsegment för att analysera varje segment var 
för sig. På samma sätt som för alla respondenter genomfördes medelvärdesanalyser för 
respektive kundsegment där one-sample t-test användes för att undersöka om medelvärdena 
skiljde signifikant från mitten på skalan.  

Efter medelvärdesanalysen för förändringarna av värdeerbjudandet samt hur kundvärdet 
påverkas genomfördes en korrelationsanalys för att identifiera vilka förändringar av 
värdeerbjudandet som visar ett positivt samband med en ökning av kundvärdet. Korrelation 
innebär dock endast linjära samband och för att identifiera möjliga kausala samband 
användes definitionen för kundvärde för att analysera om de funna linjära sambanden 
verkade rimliga (Churchill & Iacobucci, 2005).  

En ANOVA (Analysis of Variance) är en utvidgning av t-testet som jämför medelvärdet mellan 
flera olika grupper (Churchill & Iacobucci, 2005) och genomfördes för att se om det fanns en 
signifikant skillnad i hur Holmen Skogs olika kundsegment svarade. ANOVA-testet 
genomfördes även det med en 95 % konfidensgrad. Om signifikansvärdet är lägre än 0,05 i 
resultatet från ANOVA betyder det att det med 95 % säkerhet finns en signifikant skillnad 
mellan minst två av de olika kundsegmenten, det vill säga att åtminstone två av medelvärdena 
skiljer sig på ett sätt som inte beror på slumpen (Churchill & Iacobucci, 2005). För att ta reda 
på vilka kundsegment som skiljer sig åt på de frågor som utifrån ANOVA-testet visar på 
signifikanta skillnader mellan grupperna genomfördes ett Post Hoc-test (Bonferroni) 
tillsammans med ANOVA testet (samma signifikans nivå). Bonferroni som metod vid multipla 
jämförelser används när flera beroende eller oberoende statistiska test ska jämföras på en 
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och samma gång. Fördelen med att använda Bonferroni mot andra metoder som Scheffle och 
Tukey är att det inte krävs några antaganden och att den kan användas i nästan alla typer av 
fall, nackdelen är att metoden är mer konservativ. Genom att tolka resultatet av Post Hoc-
testet utlästes vilka kundsegment som med 95 % säkerhet kan sägas skilja från varandra på 
respektive fråga (Rice, 1989).  

Då det endast fanns en signifikant skillnad i vissa frågor genomfördes även en faktoranalys, 
som simplifierar dataanalys genom att slå ihop variabler som korrelerar till ett fåtal 
kärnfaktorer. Syftet med en faktoranalys är att sammanfatta viktig information som finns i 
data genom ett fåtal faktorer, och analysen kan användas för att ta fram kundprofiler som 
reflekterar personers attityd samt ta fram nyckelattribut som förklarar kundernas 
preferenser. Analysen tar hänsyn till två typer av information, variansen hos varje variabel 
och korrelationen mellan variabler. Genom att genomföra en faktoranalys i SPSS fås en tabell 
som listar funna faktorer och vilka variabler som korrelerar till varje faktor, vilket kallas 
faktorladdning. De variabler som korrelerar mest med, eller laddar starkast på, en faktor 
förklarar vilken information som är viktigast för den faktorn. Exempelvis hittades en faktor i 
analysen där variablerna ”.. information om skogsskötsel digitalt”, ”.. information om 
pågående trender..”, ”.. tillgång till forskningsresultat och nya tekniker..” och ”.. information 
om Holmens tjänster..” hade de starkaste faktorladdningarna och dessa variabler har som 
gemensamt att de förklarar att skogsägarna vill ha information och kunskap kring 
skogsägande digitalt. I analysen användes endast variabler med en faktorladdning över 0.6, 
vilket innebär en stark korrelation, för att förklara varje faktor (Churchill & Iacobucci, 2005).   

I nästa steg genomfördes en klusteranalys för att hitta nya segment utifrån de nya faktorerna. 
Klusteranalys klumpar samman kunder som visar samma beteende i grupper, och försöker 
skapa så mycket likhet som möjligt inom grupperna samt så stor olikhet som möjligt mellan 
grupperna. Genom klusteranalysen identifierades fyra nya kluster där det fanns en tydligare 
skillnad i vilka förändringar av värdeerbjudandet som grupperna upplever skapar värde. De 
nya segmenten som framkom genom klusteranalysen testades genom en ANOVA-analys på 
de sista frågorna kring hur kundvärdet förändras generellt vid en digitalisering, som inte 
användes för att generera klustren, för att testa reliabiliteten i den nya segmenteringen 
(Churchill & Iacobucci, 2005).  

För de nya klustren genomfördes sedan en korstabellsanalys med Chi2-test utifrån 
segmenteringsfrågorna i början av enkäten. Genom en korstabellsanalys kan relationer 
mellan olika variabler studeras. Korstabeller kallas även ibland ”betingade tabeller” då de 
undersöker hur en variabel varierar betingat på hur värdena varierar i en annan variabel, 
exempelvis att smartphoneanvändning och attityden till att sköta skogsägandet digitalt beror 
av varandra. Genom en korstabellsanalys går det att urskilja vilka karaktärsdrag som skiljer 
personer som är negativa till en digitalisering från personer som är positiva. Med hjälp av ett 
Chi2-test kan det sedan avgöras om det finns ett mönster i hur två variabler beror av varandra. 
I ett Chi2-test jämförs det observerade antal respondenter som valt ett visst svarsalternativ 
med hur många som förväntades välja det svarsalternativet för att se om svaren följer en 
förväntad fördelning eller inte (Churchill & Iacobucci, 2005). Exempelvis hittades ett mönster 
i att de som sällan eller aldrig använder en smartphone till störst andel tillhörde kluster 1, som 
överlag var negativt till en digitalisering. Genom ett Chi2-test kunde det bekräftas att det 
observerade antalet respondenter som inte använder smartphone och som är negativa till en 
digitalisering skiljer sig signifikant från det förväntade antalet. Om smartphoneanvändning 
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inte hade påverkat digitaliseringsattityd skulle en jämn fördelning av personer som inte 
använder smartphones över de olika klustren ha observerats.       

Efter att nyckelattributen för varje nytt segment identifierats genom korstabellsanalysen 
genomfördes slutligen en medelvärdesanalys även för de nya segmenten. På samma sätt som 
för Holmens segmentering delades datafilen upp efter varje kluster som identifierats genom 
klusteranalysen för att kunna analysera medelvärdena för varje kluster var för sig. Även i 
denna analys användes one-sample t-test för att undersöka om medelvärdena skiljde 
signifikant från mitten på skalan. För de nya segmenten testades emellertid enbart de sista 
frågorna kring hur kundvärdet generellt förändras vid en digitalisering. Detta då klustren i sig 
kommer från respondenternas attityd till frågorna kring förändringar av värdeerbjudandet.   

Utifrån analyser av enkätdata i SPSS och kategoriseringen av intervjuer med virkesköpare och 
skogsägare samt sekundärdata från Holmen besvarades sedan de syftespreciserande 
frågorna. Först analyserades hur Holmens värdeerbjudande ser ut i dagsläget samt vilket 
kundvärde som skapas för respektive kundsegment. Därefter analyserades hur kundvärdet 
förändras för respektive kundsegment samt vilka förändringar av värdeerbjudandet som 
främst påverkar kundvärdet. Funna samband genom korrelationsanalysen jämfördes med 
analysmodellen för att avgöra om sambandet var kausalt eller inte. Utifrån denna analys 
kunde slutsatser dras om hur värdeerbjudandet och affärsmodellen förändras vid en 
digitalisering, både i Holmens fall och i ett mer generellt fall. Empirin och analyserna 
jämfördes även med tidigare studier som tagits upp i referensramen för att analysera 
validiteten i resultatet. Därefter gjordes en analys av hur förändringarna av värdeerbjudandet 
vid en digitalisering förstärker passningen med kundprofilerna för Holmen kundsegment. 
Slutligen analyserades även hur kundvärdet förändras vid en digitalisering för de nya 
segmenten som erhölls genom klusteranalysen. Detta för att identifiera vilka potentiella 
minskningar av kundvärdet en digitalisering av värdeerbjudandet kan medföra samt vilka 
bakomliggande faktorer som främst påverkar inställningen till en digitalisering.  

3.7 KVALITETSGRANSKNING  

I detta avsnitt diskuteras studiens kvalitet eller trovärdighet i form av studiens validitet och 
reliabilitet. Enligt Björklund och Paulsson (2012) kan validitet och reliabilitet ses som två mått 
på en studies trovärdighet och kan leda fram till felkällor. En undersökning av attityder till 
något där respondenten får kryssa i sin inställning på en skala såsom enkätundersökningen i 
denna studie kan ge upphov till ett antal felkällor. Dels kan vara så att kryssen inte svarar mot 
det resultat som hade fåtts om en mätning hade gjorts på hela målpopulationen, vilket kan 
ha orsakats av ramfel, bortfall i undersökningen eller att urvalet inte var representativt för 
målpopulationen. En annan möjlig felkälla kan vara att skogsägarnas inställning vid 
enkätundersökningen (mätvärdet) inte stämmer överens med personens verkliga inställning 
till fenomenet. Ett mätfel uppstår alltså genom ofullkomligheter i mätmetoden 
(mätinstrumentet och hur det har använts). Dessa ofullkomligheter kan antigen vara en låg 
validitet (ofullkomlighet) eller en låg reliabilitet (tillförlitlighet) (Lekvall & Wahlbin, 2009; 
Björklund & Paulsson, 2012).   

3.7.1 Validitet 

Validitet handlar om till vilken grad ett testinstrument eller något annat verktyg mäter vad 
som var avsett att mätas. Det svåra med validiteten är att det är omöjligt att med säkerhet 
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bestämma om en metod är valid eller inte. Studiens validitet får alltså bedömas på subjektiva 
grunder (Lekvall & Wahlbin, 2009). I denna studie testades samtliga intervjuguider och 
enkätfrågor på en mindre grupp inom målpopulationen samt granskades av andra insiktsfulla 
personer för att säkerställa att frågorna uppfattades på ett korrekt och syftesenligt sätt. Vid 
de fall där tveksamheter uppstod eller frågan inte ansågs korrekt formulerad för den tänkta 
målgruppen omformulerades dessa. Validiteten skulle dock kunnat stärkas ytterligare genom 
att även efter datainsamlingen testa resultatet på en mindre grupp i målpopulationen. Under 
hela studiens gång har en pågående dialog med våra handledare på fallföretaget och 
universitetet hjälp oss att konfirmera att insamlad data, både empirisk och teoretisk var i linje 
med önskat resultat och syfte med studien.  

Då studien i huvudsak studerar hur kundvärdet påverkas vid en digitalisering och kundvärde 
är något subjektivt är det svårt att säga hur väl mätresultaten stämmer överens med teorin, 
det vill säga hur stark begreppsvaliditeten är. Under arbetet med referensramen har 
triangulering tillämpats vilket lett fram till studiens analysmodell. Detta tycks skapa en 
förhållandevis hög begreppsvaliditet då den analysmodell som syftar till att styra 
empiriinsamling bygger på begrepp från teorin. Att kundvärde är något subjektivt som är svårt 
att mäta är dock en källa som skulle kunna minska studiens validitet, då samtliga 
respondenter har en egen subjektiv bedömning av varje fråga.  

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är den andra aspekten på säkerhet i en mätning. Reliabilitet mäter en metods 
pålitlighet och dess förmåga att inte influeras av händelser som påverkar insamlat data. 
Exempelvis om samma person intervjuas flera gånger och detta ständigt skulle ge samma svar 
så anses reliabiliteten vara hög. En låg reliabilitet kan å andra sidan sägas vara resultatet av 
en mätmetod som inte var tillräckligt strikt definierad. Tydliga väldefinierade frågor och en 
standardiserad mätprocess ökar chanserna till en acceptabel reliabilitet (Lekvall & Wahlbin, 
2009). 

Under intervjuerna försökte författarna låta respondenterna svara på de frågor som denne 
förstod rätt och kände sig bekväm med att besvara. För att minska den personliga tolkningen 
av respondenternas svar spelades även intervjuerna in. Möjligheten att kunna gå tillbaka och 
lyssna på vad respondenten faktiskt har sagt ökar studiens reliabilitet. Vidare ger det även 
författarna möjlighet att säkerställa att de har uppfattat respondenten korrekt och att ingen 
viktig information förbisetts. För att minska intervjuarnas personliga påverkan gjordes även 
alla intervjuer tillsammans. Det gav studiens författare möjligheten att gå tillbaka och förklara 
om någon fråga var oklar.   

För att säkerställa enkätens tillförlitlighet har undersökningsenkäten granskas av ett flertal av 
varandra oberoende personer. Detta gav författarna möjlighet att åtgärda svagheter i 
enkäten med åsikter belysta utifrån flera olika perspektiv. Även de två avslutande öppna 
frågorna i enkäten kan anses öka reliabiliteten då respondenten ges möjligheten att 
kommentera varför de har svarat som de har gjort. I dessa svarsfält uppger exempelvis ett par 
respondenter att de upplever att enkäten var för lång och att de därför har fyllt i enkäten med 
bristande uppmärksamhet. Dessa respondenter kan då lyftas ut ur analysen för att öka 
reliabiliteten. 
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4 EMPIRI 

Följande avsnitt presenterar den information som har samlats in om fallföretaget Holmen 
Skog för att analyseras utifrån den framtagna analysmodellen och sedan besvara syftet. 
Empiriavsnittet är indelat i fyra huvuddelar. I det första avsnittet presenteras Holmen Skog, 
hur företaget arbetar idag gentemot sina virkesleverantörer och hur företagets affärsmodell 
och värdeerbjudande ser ut i dagsläget. Om inget annat anges är de källor som används i den 
första delen internt material som författarna erhållit av Holmen Skog från följande källor 
(Holmen 2, 2017; Holmen 3, 2017; Holmen 4, 2017; Holmen 5, 2017; Holmen 6, 2017) samt 
intervjuer med virkesköparna. Det andra avsnittet behandlar Holmen Skogs egen 
kundsegmentsindelning och kundprofilerna för de olika kundsegmenten presenteras. De 
källor som används till denna del är (Holmen 7, 2017) (Holmen 8, 2017) samt intervjuer med 
skogsägare. Det tredje avsnittet presenterar sedan hur Holmen Skogs nuvarande 
värdeerbjudande kan förändras genom digitalisering. Möjliga förändringar har tagits fram 
utifrån intervjuer med virkesköpare och skogsägare samt de möjliga förändringar som andra 
skogsbolag gjort (Holmen 1, 2017) (Metsä, 2017). I det sista avsnittet presenteras resultatet 
från enkätundersökningen. 

4.1 HOLMEN SKOGS STRATEGI, AFFÄRSMODELL OCH VÄRDEERBJUDANDE   

Holmen Skog är en del av koncernen Holmen och har som ansvar att sköta koncernens skogar 
som omfattar över en miljon hektar. Holmen Skog har även som ansvar att försörja 
Holmenkoncernens egna industrier i Norrköping, Hallstavik och Iggesund med virke. 
Skogsråvaran som levereras förädlas sedan till papper, kartong och trävaror. Holmen Skog 
säljer även virke till andra skogsföretags industrier och sågverk samt köper in biobränsle som 
säljs till svenska värmeverk.  

4.1.1 Holmen Skogs arbetsprocess  

Holmen Skog förser koncernens egna industrier med virke från den egna skogen och genom 
köp från lokala områden. Det finns fem affärskritiska processer inom Holmen Skog som 
säkerställer leverans av virke. De fem processerna är:  

Odla skog: Syftet är att bruka den egna skogen för att säkerställa maximal tillväxt och 
avkastning. Holmen Skogs uppdrag är att optimera tillväxten och att koordinera planering av 
avverkning av den egna skogen med lokala köp.  

Köpa lokalt: Holmen Skog är ansvariga för att anskaffa virke från skogsägare. Detta kräver 
effektiv bearbetning av skogsägare och leverantörer och hög prismedvetenhet vid virkesköp 
för att skapa lönsamhet inom den egna industrin.  

Producera: Holmen Skog är även ansvariga för att skörda massaved och timmer. Det krävs att 
en flexibilitet erbjuds med avseende på kvaliteten av virket, en effektiv planering av utförande 
och skörd, och att skörden utförs utifrån krav från leverantören för att säkerställa framtida 
uppdrag.  

Leverera: Holmen Skog har sedan som ansvar att transportera massaved och timmer till 
industrin. Det krävs att en flexibilitet erbjuds med avseende på virkeskvalitet och leveranstid, 
att utförandet och transporten planeras effektivt och att leveranserna koordineras och styrs 
för att möta industrins förutsättningar.  
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Handla med råvara: Holmen Skog är slutligen ansvariga för att säkerställa att leverans av 
massaved och timmer uppfylls enligt de överenskommelser som finns med interna och 
externa industrier. Detta kräver att relationer förstärks med utvalda kunder, att lönsamma 
affärer säkerställs och att leveransprecisionen säkerställs till industrin.  

Förutom att sköta Holmenkoncernens egna skogar köper Holmen Skog virke och utför 
avverknings- och skogsvårdsuppdrag för privata skogsägare. Holmen Skogs kontaktyta ut mot 
virkesleverantörerna är främst genom företagets virkesköpare som är ansvariga för att 
förhandla om skogsaffärer, planera skörd och ge råd kring skogliga frågor. 

En virkesförsäljning initieras i dagsläget genom att virkesköparen kontaktar 
virkesleverantören eller att virkesleverantören själv kontaktar en av Holmen Skogs 
virkesköpare för att diskutera behov och förutsättningar för skogen. Virkesköparen åker 
därefter ut och gör en översyn över skogen och identifierar vilka skogliga åtgärder som krävs 
inom de närmaste fem åren. Vid den första inspektionen finns det en möjlighet för 
virkesleverantören att närvara för att kunna ställa frågor och få råd kring skogen.  

Efter att virkesleverantören har träffat sin virkesköpare lämnas ett förslag av Holmen Skog 
med rekommenderade åtgärder, över en tidshorisont på ett till tre år. Rekommendationerna 
behandlar gallring, slutavverkning och skogsvård. Virkesleverantören kan sedan välja om 
Holmen Skog ska utföra åtgärderna, eller om virkesleverantören vill hantera dem själv. 
Virkesaffären kan se olika ut beroende på vad som passar virkesleverantören. De två 
huvudsakliga affärsformerna är avverkningsrätt och leveransvirke. Vid avverkningsrätt hjälper 
Holmen Skog virkesleverantören med själva avverkningen och därefter även transport av 
virket. Leveransvirke innebär att virkesleverantören själv sköter avverkningen, och att 
Holmen Skog endast hämtar upp det vid sidan av en bilväg. Virkesleverantören får sedan 
betalt för den inmätta volymen av massaved och timmer. Ett kontrakt skrivs mellan 
virkesleverantören och Holmen Skog för avverkningsrätt eller leveransvirke och om 
förskottsbetalning önskas så kan det utbetalas. Kontrakt upprättas även för 
skogsvårdstjänster och skogsbränsle om det är aktuellt.  

Efter det att avverkningen har genomförts transporteras virket till industrin där 
virkesmätningsföreningen gör en opartisk kvalitetsklassning och inmätning av volym. 
Virkesleverantören ges därefter en rapport av inmätningen. Virkesleverantören kan även följa 
rapporter kring avverkningarbetet via webbtjänsten Min Skog. Via tjänsten kan 
virkesleverantören även få tillgång till skogskartor över sin fastighet, information för 
deklarationen, skogsvårdsskador, och annan skogsinformation. När avverkning, transport och 
rapportering är klart skickas en slutredovisning till virkesleverantören för att ge en bild av 
leveransen och därefter återstår de slutliga betalningarna.  

4.1.2 Holmens Skogs affärsmodell och värdeerbjudande 

Holmen Skog erbjuder tjänster i hela värdekedjan, från återväxt till slutavverkning, där varje 
steg ska höja värdet av skogen. Nedan följer en presentation av de skogliga tjänster som 
Holmen Skog erbjuder samt Holmen Skogs övriga tjänster som syftar till att skapa ett tryggt 
och lönsamt skogsägande. Därefter presenteras Holmen Skogs strategiska utmaningar följt av 
Holmen Skogs strategi, affärsmodell och värdeerbjudande.  
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4.1.2.1 Holmen Skogs tjänster 

Holmen Skog erbjuder tjänster i hela skogscykeln från återväxtuppdrag, röjning, gallring, 
skogsgödsling, slutavverkning till certifiering och upprättande av åtgärdsplaner och 
skogsbruksplaner. Holmen erbjuder även ett fåtal digitala tjänster till sina virkesleverantörer 
samt övriga tjänster som syftar upprätthålla kontakten med virkesköparen. För en fullständig 
genomgång av Holmen Skogs tjänster se Bilaga 3.  

4.1.2.2 Strategiska utmaningar 

Virkeskostnaden har en stor betydelse för konkurrenskraften för industrierna inom 
Holmenkoncernen. Holmen Skogs strategi är att säkerställa en trygg tillförsel av virke till den 
egna industrin till lägsta möjliga kostnad. För sågade produkter utgör inköpskostnaden för 
råvaran ungefär 70 % av den totala kostnaden, motsvarande siffra för pappersbruken är 30 
%. De interna kunderna i form av Holmenkoncernens industrier sätter därmed press på 
Holmen Skog att hålla ett lågt virkespris för att säkerställa industrins lönsamhet.  

En annan strategisk utmaning är att investeringarna i svenskt papper har ökat, både från 
Holmenkoncernen och även konkurrenterna, vilket innebär ett ökat behov av virkesköp vilket 
riskerar att medföra ökade priser.    

Holmen Skog har även som uppdrag att optimera försörjningen till den egna industrin med 
avseende på geografi, transportkostnader, och variation av trädslag vilket sker genom bytes- 
eller nettoaffärer (försäljning eller inköp) för att optimera det pris som Holmens bruk och 
sågverk får på virket. Detta medför en komplex process där kostnadskontroll samt uppföljning 
av prisnivåer och lönsamhet försvåras.   

4.1.2.3 Holmen Skogs strategi 

Holmen Skogs uppdrag är att generera en stabil och ökande avkastning från 
Holmenkoncernens egna skogsinnehav och att anskaffa råvara till den egna industrin till 
konkurrenskraftiga priser. Transportkostnaden har en stor inverkan på den totala 
virkeskostnaden, vilket påverkar hur Holmen Skog kan försörja den egna industrin. Då en 
större andel av den egna skogen har en geografisk placering som medför att det blir 
oekonomiskt att transportera virket till den egna industrin medför detta att Holmen Skog 
säljer och byter virke med andra aktörer för att på så sätt minska transportkostnader.  

Med bakgrund av de strategiska utmaningarna har samtliga kunder inom skogsindustrin ett 
stort fokus på kostnader och stora krav på leveranssäkerhet. Detta medför att Holmen Skog 
satsar på att förmedla trovärdighet, pålitlighet och leveransprecision som sina styrkor. 
Personliga kontakter blir viktiga då det är låg omsättning på kunderna, ett fåtal kunder 
tillkommer och försvinner varje år. Ofta är även Holmen Skog kund till de som 
Holmenkoncernen säljer till, vilket innebär ett omväxlande kund-leverantörsförhållande.    

Genom framtagningen av segmenteringsmodellen har det framkommit att Holmen Skog är 
som mest framgångsrikt bland skogsägare med ett stort behov av rådgivning. Dessa 
virkesleverantörer följer de råd som ges av virkesköparna i större utsträckning och 
värdesätter relationen med virkesköparen. Dessa virkesleverantörer värderar rådgivning och 
långsiktighet före pris vilket medför att Holmen Skog kan tillföra värde till dessa kunder på 
andra sätt än genom stora prisnedsättningar.   

Holmen Skog tror att det finns möjligheter att ta en position som den aktör som i störst grad 
tillhandahåller rådgivning för ett hållbart skogsägande med långsiktig avkastning. Genom att 
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i större utsträckning utmärka sig från konkurrenterna med avseende på relation och 
rådgivning kan Holmen Skog fånga ett större antal skogsägare som värdesätter dessa aspekter 
i värdeerbjudandet.   

4.1.2.4 Holmen Skogs affärsmodell 

Holmen Skogs affärsmodell bygger på de tre grundstenarna skogen, industrin och 
människorna. Skogen är en viktig del av affärsmodellen då Holmenkoncernen är en av 
Sveriges största skogsägare och har därmed god kunskap om de senaste metoderna och 
teknikerna inom skogsbruk. Holmen Skog bedriver även egna utvecklings- och 
forskningsprojekt kring skogsbruk. Industrin blir viktig genom att Holmenkoncernen har egna 
industrier som Holmen Skogs inköpta virke kan avsättas till vilket säkerställer efterfrågan.  

Holmen Skog ser även ett stort värde i att upprätthålla personliga relationer med sina 
virkesleverantörer och träffar därmed sina virkesleverantörer årligen för att skapa 
engagemang, pålitlighet och lokalkännedom. Holmen Skogs värdeerbjudande gentemot 
skogsägarna har ett stort fokus på relation, och till viss del rådgivning. Holmen Skog upplever 
att företaget har varit mest framgångsrikt med skogsägare som har haft ett stort behov av 
rådgivning, och därmed riktar Holmen Skog in sig på dem. Detta fokus på relation och 
rådgivning i värdeerbjudandet återspeglas även i de andra stora skogsbolagen med egen 
industri som Stora Enso och SCA. 

4.1.2.5 Holmens Skogs värdeerbjudande 

I Tabell 4 presenteras Holmen Skogs affärsmodell och värdeerbjudande utifrån insamlat data 
genom sekundära källor från Holmen Skog och intervjuer med virkesköpare.  

De värdestödjandeelementen kretsar kring rådgivning och relationsbyggande aktiviteter där 
virkesköparna är en nyckelresurs för att skapa en god relation med skogsägaren. I många fall 
är virkesköparen som varumärke starkare än Holmen Skog vilket belyser virkesköparens vikt 
i Holmen Skogs affärsmodell. En annan viktig del för att kunna ge god rådgivning är att 
Holmenkoncernen är en stor skogsägare och att företaget bedriver egen forskning och 
utveckling av metoder och tekniker kring skogsbruk.  

Kanalen ut till virkesleverantören går främst via virkesköparen. Virkesköparen har ett stort 
ansvar får att både skapa medvetenhet, hjälpa virkesleverantören att bedöma ett 
erbjudande, att genomföra ett köp, och som support efter genomfört köp. Kontakten mellan 
virkesköpare och virkesleverantör kan ske både via telefon, email och personliga möten. 

Holmen Skogs värdeerbjudande bygger på tjänster i hela värdetrappan för skogen – från 
återväxt till avverkning. Holmen Skog erbjuder även andra tjänster som syftar till att skapa ett 
tryggt och lönsamt skogsägande, exempelvis skogsbruksplan, certifiering och 
skogsförvaltning. Holmen Skog erbjuder även ett antal tjänster som syftar till att upprätthålla 
en relation med virkesleverantören, exempelvis lokala arrangemang, nyhetsbrev och 
rådgivning.  

De fördelar som Holmen Skog försöker skapa för sina virkesleverantörer bygger främst på att 
framstå som en tillförlitlig, relationsbyggande och långsiktig samarbetspartner med hög nivå 
på rådgivning. Företaget lägger större fokus på sociala och emotionella fördelar än många av 
konkurrenterna då företaget lyfter fram relation och rådgivning framför pris och avkastning. 
Genom att vara en pålitlig och trovärdig samarbetspartner försöker även Holmen Skog att 
minska virkesleverantörernas uppoffringar i form av psykologiska kostnader och risker. 



54 

Mindre fokus är på att minska ekonomiska kostnader för virkesleverantören, även om Holmen 
Skog exempelvis skickar erbjudanden till skogsägare i närheten av en pågående avverkning 
för att möjliggöra kostnadssynergier.  

Tabell 4: Holmen Skogs affärsmodell och värdeerbjudande i dagsläget. 

Element kopplade till 
kundvärde 

Kategorisering av 
element 

Holmen Skogs affärsmodell och värdeerbjudande enligt 
Virkesköparna 

Nyckelaktiviteter Produktion  Forskning och utveckling av metoder och tekniker 

 Söka upp och träffa virkesleverantörer (skapa 
engagemang och lokalkännedom) 

 Utformning och anpassning av tjänster och 
framtagning av kontrakt (virkesköpare) 

Problemlösning  Rådgivning (Virkesköpare med stöd av 
Skogsvårdsstab)  

Plattform 
/nätverk 

 Framtagning av Skogsbruksplan 

 Uppdatering av Min Skog 

 Uppdatering av mobilapplikation 

 Hemsida 

 Framtagning av Tidningar & Nyhetsbrev 

Nyckelresurser Fysiska  Min Skog 

 Hemsida 

 Applikation 

 Holmens egen skog (forskning och utveckling av 
metoder och tekniker) 

 Skogsbruksplan 

Intellektuella  Samarbete med industri 

 Databaser med virkesleverantörer, kartor etc.  

 Certifiering 

 Holmen Skog som varumärke 

 Intern kunskap om uthålligt och effektivt skogsbruk   

Humana  Virkesköpare 

 Skogsvårdsstab 

 Entreprenörer 

Finansiella  Återväxtgaranti 

 Förskottsbetalning 

Kundrelationer Personlig 
assistans 

 Virkesköpare (bland annat rådgivning och utformning 
av tjänster) 
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Dedicerad 
personlig 
assistans 

 Virkesköpare (ansvarig för geografiska områden) 

Självservice  Min Skog 

 Tidningar & Nyhetsbrev 

 Hemsida 

 Applikation 

Automatiserade 
tjänster 

 Min Skog 

Communities  Lokala arrangemang 

Co-creation  Virkesköpare 

Kanaler Medvetenhet  Hemsida 

 Tidningar & Nyhetsbrev 

 Utskick 

 Virkesköpare 

Bedömning  Hemsida 

 Utskick 

 Virkesköpare 

Köp  Virkesköpare 

Leverans  Virkesköpare 

Efter köp  Virkesköpare 

Produkter/Tjänster Fysiska  Plantor 

Immateriella  Skogsförvaltning 

 Skogsbruksplan 

 Åtgärdsplan 

 Certifiering 

 Skogsbränsle 

 Slutavverkning 

 Skogsgödsling 

 Gallring 

 Röjning 

 Återväxt 

 Lokala arrangemang 

 Tidningar och nyhetsbrev 

 Rådgivning 

Digitala  Skogsbruksplan 

 Min Skog 

 Applikation 

Finansiella  Återväxtgaranti 

 Olika affärsformer för avverkning 

 Förskottsbetalning 
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Fördelar Funktionella  Har utvecklat en effektiv och professionell 
skogsförvaltning som en av Sveriges största 
skogsägare 

 Experter i hela kedjan från återväxt till slutavverkning 

 Utbildat och erfarenhet avverkningslag 

 Användning av moderna maskiner och senaste 
tekniker, exempelvis datorer och digitala kartor  

 Stor leverantör till sågverk och industrier medför att 
skogsägaren får ut maximalt värde ur alla sortiment 
vid slutavverkning  

 Skogsbruksplan medför att rätt åtgärder görs för 
skogen 

 Rådgivning för att svara på skogliga frågor 

Sociala  Lokala arrangemang för att träffa andra skogsägare 
och virkesköpare 

 Virkesköpare åker ut och träffar virkesleverantörer för 
att skapa engagemang och lokalkännedom  

Emotionella  Väl inarbetade affärsrelationer som skapar förtroende 
och tillit  

 Aktiv natur- och kulturvård 

Smärtlindrare Ekonomiska 
kostnader 

 Förskottsbetalning 

 Gratis rådgivning 

 Gratis eller rabatterad skogsbruksplan 

 Maximalt värde ur alla sortiment genom att vara en 
stor leverantör till sågverk och industri 

 Synergier vid avverkningar i närheten 

Psykologiska 
kostnader 

 Virkesköpare besöker virkesleverantörer för att 
förmedla erbjudanden och tjänster 

 Rådgivning för att besvara skogliga frågor 

 Skogsbruksplan och åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att planera skötseln av skogen 

Personlig 
investering 

 Skogsförvaltning (Holmen Skog tar rollen som 
personlig skogsförvaltare) 

 Skogsbruksplan och åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att planera skötseln av skogen 

Risker  Olika affärsformer för avverkning 

 Återväxtgaranti 

 Skogsbruksplan och åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att planera skötseln av skogen 

 Skogsförvaltning 

4.2 HOLMEN SKOGS KUNDSEGMENT 

Holmen Skog har tagit fram en segmenteringsmodell för sina virkesleverantörer med syfte att 
förstå olika leverantörers beteenden och prioriteringar vid avverkning av skog. Vid 
framtagningen av segmenteringsmodellen genomföres en enkätundersökning där nästan 
1200 stycken virkesleverantörer svarade. Utifrån svaren i undersökningen identifierades sex 
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olika segment av virkesleverantörer baserat på areal och behov av rådgivning. De 
identifierade segmenten är: Förvaltarna, Vårdarna, Traditionalisterna, Opportunisterna, 
Prisjägarna och Förhandlarna. Kundprofilen utifrån analysmodellen för de olika segmenten 
presenteras nedan.     

4.2.1 Förvaltarna 

Holmen Skogs första kundsegment kallas Förvaltarna och utgörs av stora skogsägare (areal 
över 280 hektar) som är lojala och efterfrågar rådgivning. Förvaltarna värdesätter en god 
relation med virkesköparen, att bra skogliga tjänster erbjuds, bra rådgivning och det är viktigt 
med långsiktighet och trovärdighet. Förvaltarna söker kunskap och efterfrågar 
kunskapshöjande erbjudanden som seminarier, kurser samt fri rådgivning. Skogsbruksplan 
och rådgivning får därmed gärna ges utan extra kostnad eller till ett rabatterat pris. 
Förvaltarna söker information främst via internet och föredrar frekvent kontakt med 
virkesköparen oftast via telefon eller epost. Förvaltarnas kundprofil sammanfattas i Tabell 5 
nedan.  

Tabell 5: Kundprofil för kundsegment Förvaltare. 

Kundprofil 
Förvaltare 

Kategorisering av 
element 

Förvaltares syn på elementen 

Uppgifter Funktionella 
 Stor areal att sköta 

 Söker kunskap 

Sociala 
 Värdesätter relation (partnerskap) 

Emotionella 
 Trovärdighet 

 Långsiktighet 

Fördelar Funktionella 
 Bra skogliga tjänster 

 Bra rådgivning 

 Helhetslösningar 

 Hög grad av rådgivning 

 Forskning kring skogsskötsel 

Sociala 
 God relation med virkesköpare 

 Vårdande av relation genom relationsbyggande 
aktiviteter 

 Månadsvis kontakt med virkesköpare 

Emotionella 
 Visat engagemang (Proaktiv kontakt och snabb 

återkoppling) 

 Långsiktigt agerande 

 Pålitlighet 

 Undvikande av markskador 

Uppoffringar Ekonomiska kostnader 
 Skogsbruksplan och rådgivning utan kostnad 

(eller rabatterat pris) 

 Långsiktig avkastning 

Psykologiska 
kostnader 

 Kunskapshöjande erbjudanden såsom 
seminarier, kurser och rådgivning 

Personlig investering 
 Söker information främst via internet, tidningar 

samt rådgivare 

 Söker frekvent kontakt med virkesköpare 
(månadsvis) 
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 Kontakt med virkesköpare kan oftast ske via 
telefon, epost och då och då med personliga 
besök 

Risker 
 Lågt intresse för högriskkontrakt 

4.2.2 Vårdarna 

Virkesleverantörerna i segmentet som kallas Vårdarna har en medelstor areal (120–280 
hektar) och efterfrågar rådgivning i stor utsträckning. Likt Förvaltarna efterfrågar Vårdarna 
en god relation med virkesköparen, bra skogliga tjänster, bra rådgivning och det är viktigt med 
långsiktighet och trovärdighet. De är också kunskapssökande och efterfrågar 
kunskapshöjande erbjudanden som seminarier, kurser samt rådgivning. De ser också gärna 
att skogsbruksplan och rådgivning erbjuds till ett rabatterat pris. De söker likt Förvaltarna 
information främst via internet och efterfrågar en relativt frekvent kontakt med 
virkesköparen. Kontakten med virkesköparen efterfrågas ske i första hand via telefon och 
personliga besök. Kundprofilen för Vårdarna sammanfattas i Tabell 6 nedan.  

Tabell 6: Kundprofil för kundsegment Vårdarna. 

Kundprofil Vårdare Kategorisering av 
element 

Vårdares syn på elementen 

Uppgifter Funktionella  Medelstor areal att sköta 

 Söker kunskap 

Sociala  Värdesätter relation (partnerskap) 

Emotionella  Långsiktighet  

 Trovärdighet 

Fördelar Funktionella  Bra skogliga tjänster 

 Bra rådgivning 

 Helhetslösningar 

Sociala  God relation med virkesköpare 

 Relationsbyggande aktiviteter 

 Föredrar någorlunda frekvent kontakt med 
virkesköpare (1 gång per kvartal) 

Emotionella  Visat engagemang (proaktiv kontakt och snabb 
återkoppling) 

 Långsiktigt agerande  

 Pålitlighet 

 Undvikande av markskador 

 Trovärdighet 

Uppoffringar Ekonomiska kostnader  Skogsbruksplan och rådgivning till rabatterat pris 

Psykologiska 
kostnader 

 Kunskapshöjande erbjudanden såsom 
seminarier, kurser och rådgivning 

Personlig investering  Hög grad av rådgivning 
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 Kontakt med virkesköpare främst via telefon och 
personliga besök eller epost 

 Söker information främst via internet, tidningar 
och rådgivaren 

Risker  Efterfrågar i lägre grad högriskkontrakt 

4.2.3 Traditionalisterna 

Traditionalisterna utgörs av virkesleverantörer med den liten areal (mindre än 120 hektar) 
och ett stort behov av rådgivning. De efterfrågar stor trovärdighet hos köparen och tillgång 
till skoglig rådgivning. De söker kunskap och efterfrågar lättanvända och värdeskapande 
tjänster via webben som ökar kunskapen och underlättar skogsägandet. De efterfrågar 
möjligheten till kostnadssynergier vid avverkningar i närheten och vill gärna ha 
kunskapshöjande erbjudanden som seminarier, kurser samt nätbaserad rådgivning. Den 
nätbaserade rådgivningen bör vara kostnadsfri. De söker likt de andra segmenten information 
främst via internet och efterfrågar en regelbunden kontakt med virkesköparen (1–2 gånger 
per år) främst via telefon och epost. Kundprofilen för Traditionalisterna sammanfattas i Tabell 
7 nedan.  

Tabell 7: Kundprofil för kundsegment Traditionalisterna. 

Kundprofil 
Traditionalister 

Kategorisering av 
element 

Traditionalisters syn på elementen 

Uppgifter Funktionella  Liten areal att sköta 

 Söker kunskap 

 Efterfrågar rådgivning i stor utsträckning 

Sociala  Efterfrågar regelbunden kontakt med virkesköpare (1–
2 ggr per år) 

Emotionella  Långsiktighet 

 Trovärdighet viktigt 

Fördelar Funktionella  Lättanvända och värdeskapande tjänster via webben 
som bidrar till ökad kunskap 

 Skogsbruksplan 

Sociala  Regelbunden kontakt med virkesköpare 

 Sociala event som jakt, seminarier och kurser 

Emotionella  Känsla av att äga skog, djur och natur 

 Trygghet 

 Pålitlighet 

 Undvikande av markskador 

 Trovärdighet 

 Långsiktig avkastning 

Uppoffringar Ekonomiska kostnader  Kostnadsfri rådgivning genom digitala lösningar 

 Kostnadssynergier genom erbjudanden vid avverkning 
av fastigheter i närheten 
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Psykologiska 
kostnader 

 Kunskapshöjande erbjudanden efterfrågas som 
seminarier, kurser och nätbaserad rådgivning 

Personlig investering  Nätbaserad rådgivning 

 Söker information via internet, tidningar och rådgivare 

Risker  Inte intresserade av högriskavtal, endast lågriskavtal 

4.2.4 Opportunisterna 

Opportunisterna utgörs av virkesleverantörer som har en liten areal (mindre än 120 hektar) 
och som har ett litet behov av rådgivning. De söker inte likt Traditionalisterna, Vårdarna och 
Förvaltarna rådgivning och kunskap i en större utsträckning. Det som istället är viktigt är att 
kunna uppnå kostnadssynergier vid avverkningar i närheten, bra pris, snabbhet, och säkerhet 
för betalningar. Detta segment är generellt mindre lojalt och jämför i större utsträckning olika 
alternativ. Opportunisterna söker information främst via internet och föredrar en begränsad 
kontakt med sin virkesköpare (0–1 gånger per år) främst via telefon och epost. Kundprofilen 
för Opportunisterna sammanfattas i Tabell 8 nedan.  

Tabell 8: Kundprofil för Opportunisterna. 

Kundprofil 
Opportunister 

Kategorisering av 
element 

Opportunister syn på elementen 

Uppgifter Funktionella  Litet intresse av rådgivning och utökad kunskap 

 Liten areal att sköta 

Sociala  Regelbunden kontakt med virkesköpare 

Emotionella  Mindre lojala leverantörer än andra segment 

Fördelar Funktionella  Snabbhet 

 Bra pris 

 Effektiv och bra utförd avverkning 

Sociala  Regelbunden kontakt med virkesköpare  

Emotionella  Säkerhet sett till betalning 

Uppoffringar Ekonomiska kostnader  Synergier genom annan avverkning i närheten 

 Snabb och kostnadseffektiv avverkning 

Psykologiska 
kostnader 

 Direktmarknadsföring när avverkning ska ske för 
närliggande fastigheter 

Personlig investering  Kontakt främst via telefon och epost 

 Söker information via internet och tidningar 

Risker  Säkerhet sett till betalning 

 Inte intresserad av högriskavtal, endast 
lågriskavtal 
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4.2.5 Prisjägarna 

Prisjägarna utgörs av virkesleverantörer med en medelstor areal (120–280 hektar) och ett 
litet behov av rådgivning. De letar aktivt efter det bästa priset och avkastning är den främsta 
anledningen till skogsägandet. De jämför ofta anbud från flera köpare. De efterfrågar ett bra 
pris som inkluderar allt, och en professionell och duktig partner. De efterfrågar en 
professionell hantering och därmed bör förkalkyler vara noggranna och de bör kontaktas när 
avverkningar sker i närheten. De efterfrågar lägre transportkostnader och nära till 
slutavverkning. Prisjägarna söker information främst via internet och efterfrågar en 
regelbunden kontakt med sin virkesköpare (1 gång per år) främst via telefon och epost. 
Kundprofilen för Prisjägarna sammanfattas i Tabell 9 nedan.  

Tabell 9: Kundprofil för Prisjägarna. 

Kundprofil 
Prisjägare 

Kategorisering av 
element 

Prisjägares syn på elementen 

Uppgifter Funktionella  Söker aktivt efter bästa pris 

 Begär in anbud från flera köpare 

 Medelstor areal att sköta 

Sociala  Regelbunden kontakt med virkesköpare 

Emotionella  Avkastning främsta skäl till skogsägande 

Fördelar Funktionella  Bra virkespriser 

 Snabb betalning 

Sociala  Regelbunden kontakt med virkesköpare 

Emotionella  Professionell och duktig partner 

 Pålitlig betalning 

Uppoffringar Ekonomiska kostnader  Ta kontakt när avverkning pågår i närheten 

 Låga transportkostnader 

Psykologiska 
kostnader 

 Bra förkalkyl 

Personlig investering  Kontakt via telefon och epost främst 

 Söker information via tidningar och internet 

Risker  Bra förkalkyl 

4.2.6 Förhandlarna 

Förhandlarna är det sista segmentet och utgörs av virkesleverantörer med en stor areal (över 
280 hektar) och ett litet behov av rådgivning. De söker aktivt efter det bästa priset och 
organisationer ingår som en del av segmentet. Avverkning är det största skälet till 
skogsägandet och Förhandlarna har generellt liten lojalitet då olika aktörer ofta kan användas 
för gallring och slutavverkning. Förhandlarna efterfrågar bra priser som inkluderar allt, samt 
en professionell och duktig partner. I vissa fall, för stora skogsägare eller organisationer, kan 
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det finnas en tydlig specificerad upphandling med krav på certifieringar och liknande. Det är 
viktigt med en bra offert och noggrann förkalkyl samt att minimera transportkostnader. 
Förhandlarna söker information främst via tidningar och i andra hand via internet. De 
efterfrågar en begränsad kontakt med sin virkesköpare (0–1 gånger per år) främst via telefon 
eller epost. En sammanfattning av kundprofilen för Förhandlarna presenteras i Tabell 10 
nedan. 

Tabell 10: Kundprofil Förhandlarna. 

Kundprofil 
Förhandlare 

Kategorisering av 
element 

Förhandlarnas syn på elementen 

Uppgifter Funktionella  Söker aktivt efter bästa pris (kan välja olika 
köpare för gallring och slutavverkning) 

 Litet behov av rådgivning 

 I vissa fall tydliga krav på certifieringar 

 Stor areal att sköta 

Sociala  Regelbunden kontakt med virkesköpare 

Emotionella  Avkastning främsta skäl till skogsägande 

Fördelar Funktionella  Bra virkespris 

 Certifieringar 

Sociala  Regelbunden kontakt med virkesköpare 

Emotionella  Professionell och duktig partner 

Uppoffringar Ekonomiska kostnader  Låga transportkostnader 

Psykologiska 
kostnader 

 Bra förkalkyler  

 Tydlig offert 

 Tydlig kommunikation 

Personlig investering  Kontakt främst via telefonsamtal och epost 

 Söker information via tidningar och internet 

Risker  Bra förkalkyler  

 Tydlig offert 

4.3 SKOGSÄGARNAS SYN PÅ DIGITALISERING 

I följande avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen. Avsnittet inledes med en 
medelvärdesanalys för skogsägarnas svar på respektive fråga i enkäten följt av resultatet från 
ANOVA-testet och Post-Hoc för att undersöka skillnader mellan Holmen Skogs kundsegment. 
Vidare presenteras resultatet från faktoranalysen och klusteranalysen och slutligen en 
sammanställning av enkätens öppna frågor. Beskrivande statistik över skogsägarnas svar på 
respektive fråga presenteras i Bilaga 4. 



63 

4.3.1 Resultat av medelvärdesanalys 

Nedan i Tabell 12, Tabell 13, Tabell 14 och Tabell 15 presenteras resultatet av 
medelvärdesanalysen för samtliga skogsägares svar på fråga 1-31 i enkäten. Dessa frågor 
berör skogsägarnas inställning till förändringar av värdeerbjudandet och affärsmodellen och 
resultatet har delats upp i inställningen till digitala produkter och tjänster, digitala kanaler, 
digitala kundrelationer, digitala resurser samt digitalisering i allmänhet. Färgkodningen för 
fråga 1-31 beskrivs närmare i Tabell 11.  

Tabell 11: Tabellernas färgkodning och gradering för fråga 1-31.  

Stämmer inte alls  

< 2,5  

 

Stämmer inte 

2,5-4 

Ingen skillnad 

Ej signifikant skiljt 
från 4  

Stämmer 

4-5,5 

 

 

Stämmer helt 

> 5,5  

 

I Tabell 12 presenteras skogsägarnas inställning till digitala produkter och tjänster, där 
skogsägarna skulle tycka det var värdefullt med samtliga förändringar. Den förändring 
skogsägarna ser störst värde i är möjligheten se kartor över skogsfastigheten och navigera 
med hjälp av GPS digitalt.  

Tabell 12: Resultat från One-sample t-test för frågorna kring digitala produkter och tjänster.  

Enkätfrågor Medelvärde 95 % konfidensintervall  

Undre Övre 

1. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få mer 
information om skogsskötsel digitalt. 

5,09* 4,94 5,23 

2. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få tillgång 
till forskningsresultat och nya tekniker för skogsvård 
digitalt. 

5,16* 5,03 5,30 

3. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
statusuppdateringar kring mina pågående 
skogsuppdrag digitalt. 

5,57* 5,44 5,71 

4. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
ekonomisk information kring mitt skogsägande 
digitalt, exempelvis status för fakturor, 
utbetalningar och skogsvärderingar. 

5,37* 5,22 5,51 

5. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
information om pågående trender på 
skogsmarknaden digitalt. 

5,35* 5,22 5,49 

6. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
möjligheten att se kartor över min fastighet och 
navigera med hjälp av GPS digitalt. 

6,20* 6,09 6,32 

7. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
skogsbruksplanen digitalt. 

5,96* 5,83 6,08 
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8. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att 
skogsbruksplanen uppdateras automatiskt i 
samband med att avverkningar och 
skogsvårdsarbeten utförts på min skogsfastighet. 

5,89* 5,74 6,04 

9. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
signera kontrakt digitalt genom exempelvis Bank-ID 
efter överenskommelse med virkesköpare för att 
kunna slutföra affären direkt. 

4,75* 4,57 

 

4,92 

10. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få tillgång 
till digitala verktyg för att själv kunna beräkna 
virkesförråd och få en uppskattning av skogens 
värde. 

5,63* 5,50 5,77 

11. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
tidningar och nyhetsbrev kring mitt skogsägande 
digitalt. 

4,48* 4,32 4,64 

12. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
köpa plantor via internet. 

 4,47* 4,30 4,64 

*=  Medelvärdet är signifikant skiljt från mittenvärdet på skalan (4,0) på 0,05-nivån  

I Tabell 13 presenteras skogsägarnas inställning till digitala kanaler, där skogsägarna skulle 
tycka det var värdefullt med samtliga förändringar förutom ”att kunna se information om 
Holmen Skogs pågående aktiviteter i mitt närområde digitalt” som skogsägarna inte ser något 
värde i samt ”att kunna hantera förvaltningsuppdrag digitalt” som skogsägarna inte tror 
skulle göra någon skillnad. Den förändring skogsägarna ser störst värde i är att få erbjudanden 
om skogliga tjänster digitalt, exempelvis när avverkning är planerad på en närliggande 
fastighet för att kunna dela på vissa kostnader.  

Tabell 13: Resultat från One-sample t-test för frågorna kring digitala kanaler.  

Enkätfrågor Medelvärde 95 % konfidensintervall  

Undre Övre 

13. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
erbjudanden om skogliga tjänster digitalt, 
exempelvis när avverkning är planerad på en 
närliggande fastighet för att kunna dela på vissa 
kostnader. 

5,63* 5,49 5,77 

14. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna se 
information om Holmen Skogs pågående aktiviteter i 
mitt närområde digitalt. 

5,49* 5,35 5,63 

15. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att skogliga 
tjänster och erbjudanden marknadsfördes via sociala 
medier som exempelvis Facebook. 

2,90* 2,74 3,06 

16. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
information om Holmen Skogs tjänster digitalt. 

5,05* 4,90 5,19 

17. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
beställa en offert för gallring digitalt och sedan bli 
kontaktad av min virkesköpare. 

4,65* 4,49 4,81 

18. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
beställa en offert för röjning digitalt och sedan bli 
kontaktad av min virkesköpare. 

4,48* 4,31 4,65 
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19. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
beställa avverkningsuppdrag med låg affärsmässig 
risk digitalt, exempelvis leveransvirke eller 
avverkningsuppdrag till öppen kostnad. 

4,21* 4,04 4,38 

20. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
beställa en skogsbruksplan digitalt om det innebar 
att jag fick den till ett rabatterat pris. 

5,00* 4,83 5,16 

21. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
beställa en offert för andra skogvårdsuppdrag digitalt 
och sedan bli kontaktad av min virkesköpare. 

4,62* 4,46 4,79 

22. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
hantera förvaltningsuppdrag digitalt. 

4,15 3,97 4,32 

23. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
möjligheten att betygsätta utförda tjänster genom 
ett kort formulär som skickas digitalt. 

5.00* 4,85 5,15 

*=  Medelvärdet är signifikant skiljt från mittenvärdet på skalan (4,0) på 0,05-nivån  

I Tabell 14 presenteras resultatet av skogsägarnas inställning till digitala kundrelationer. 
Skogsägarna tycker att det skulle var värdefullt med alla förändringar förutom ”att  kunna 
ställa frågor till Holmen Skogs experter för skogsvård via exempelvis en livechatt” samt ”att 
kunna diskutera problem och frågor kring mitt skogsägande med andra skogsägare via online-
forum” som de inte tycker skulle vara värdefullt. Skogsägarnas är mest positiva till att kunna 
anmäla mig till Holmen Skogs planerade aktiviteter såsom informationsträffar digitalt.  

Tabell 14: Resultat från One-sample t-test för frågorna kring digitala kundrelationer.  

Enkätfrågor Medelvärde 95 % konfidensintervall  

Undre Övre 

24. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att  kunna 
komplettera den fysiska rådgivningen med 
rådgivning genom digitala kanaler. 

4,61* 4,46 4,76 

25. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att  via 
internet kunna boka in tid för telefonsamtal eller 
fysiska träffar med min virkesköpare. 

4,46* 4,30 4,63 

26. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att  kunna 
ställa frågor till Holmen Skogs experter för 
skogsvård via exempelvis en livechatt. 

3,55* 3,38 3,72 

27. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
anmäla mig till Holmen Skogs planerade aktiviteter 
såsom informationsträffar digitalt. 

5,23* 5,09 5,38 

28. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna ge 
förslag på aktiviteter och innehåll på Holmen Skogs 
informationsträffar digitalt. 

4,36* 4,20 4,53 

29. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
diskutera problem och frågor kring mitt 
skogsägande med andra skogsägare via online-
forum.  

3,37* 3,21 3,54 

*=  Medelvärdet är signifikant skiljt från mittenvärdet på skalan (4,0) på 0,05-nivån  
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I Tabell 15 presenteras resultatet av skogsägarnas inställning till digitala resurser där de är 
positiva till samtliga förändringar. De tror att det skulle vara mest värdefullt att kunna 
efterfråga vem som ska utföra beställda skogsvårdsuppdrag.  

Tabell 15: Resultat från One-sample t-test för frågorna kring digitala resurser.  

Enkätfrågor Medelvärde 95 % konfidensintervall  

Undre Övre 

30. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att  
virkesköparna hade tillgång till digitala verktyg för att 
underlätta skogsvärderingar och åtgärdsförslag. 

5,15* 4,99 5,30 

31. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att  kunna 
efterfråga vem som ska utföra beställda 
skogsvårdsuppdrag. 

5,28* 5,13 5,43 

*=  Medelvärdet är signifikant skiljt från mittenvärdet på skalan (4,0) på 0,05-nivån  

Nedan i Tabell 17 presenteras resultatet av medelvärdesanalysen av samtliga skogsägares 
svar på fråga 32-44 i enkäten som berör hur kundvärdet generellt förändras vid en 
digitalisering, där ett medelvärde signifikant skiljt från mitten på skalan (5,5) anses öka eller 
minska kundvärdet. Tabell 17s färgkodning beskrivs närmare i Tabell 16. Skogsägarna tycker 
att andra digitala tjänster som till exempel möjligheten att sköta bankärenden på internet har 
påverkat deras vardag mycket positivt och de tror även att nästa generations skogsägare 
skulle ha stor nytta av att kunna sköta skogsägandet digitalt. De tror främst att den service de 
får från virkesköparna skulle öka om virkesköparen hade tillgång till en samlad information 
om skogsägandet då de träffas.  

Tabell 16: Färgkodning och gradering för fråga 32-44.  

Mycket sämre 

  <3,25 

Sämre 

3,25-5,5 

Ingen skillnad 

Ej signifikant skiljt från 5,5 

Bättre 

5,5-7,7 

Mycket bättre 

>7,75 

Tabell 17: Respektive kundsegments inställning till digitalisering i allmänhet. 

Enkätfrågor Medelvärde 

95 % 
konfidensintervall  

Undre Övre 

32. Hur tycker du att andra digitala tjänster som till exempel möjligheten att 
sköta dina bankärenden på internet har påverkat din vardag?  

9,03* 8,91 9,16 

33. Hur tror du att kvaliteten på Holmen Skogs tjänster förändras om 
Holmen Skog inför fler digitala verktyg?  

7,43* 7,24 7,61 

34. Hur tror du att din relation med virkesköparen förändras om Holmen 
Skog inför möjligheten att få rådgivning och beställa skogsvårdstjänster 
digitalt som ett komplement till den fysiska kontakten?  

5,76* 5,54 5,97 

35. Hur tror du att den service som virkesköparna ger dig förändras om 
virkesköparen alltid har tillgång till en samlad information om ditt 
skogsägande digitalt när ni träffas?  

7,80* 7,64 7,96 
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36. Hur tror du att din tillit och ditt förtroende för Holmen Skog påverkas 
om Holmen Skog inför möjligheten att kunna sköta delar av 
skogsägandet digitalt utan att ta bort möjligheten till den personliga 
kontakten?  

6,64* 6,43 6,84 

37. Hur tror du att din tillit och ditt förtroende för Holmen Skog påverkas 
om all information kring dina skogsaffärer och ditt skogsägande finns 
samlat och tillgängligt digitalt?  

6,94* 6,74 7,13 

38. Hur tror du att möjligheten att jämföra olika skogsbolag skulle påverkas 
om det gick att beställa skogsvårdstjänster på internet?  

7,70* 7,52 7,88 

39. Hur tror du att Holmens virkespriser påverkas om Holmen Skog inför 
möjligheten att sköta ditt skogsägande digitalt?  

6,18* 5,97 6,39 

40. Hur tror du att Holmen Skogs priser för skogsvårdsarbeten påverkas om 
Holmen Skog inför möjligheten att sköta skogsägandet digitalt?  

6,23* 6,04 6,43 

41. Hur tror du att din totala tid och energi du lägger ned på ditt 
skogsägande skulle påverkas om Holmen Skog införde möjligheten att 
sköta skogsägandet digitalt?  

6,05* 5,87 6,23 

42. Hur tror du att din totala tid och energi du lägger ned på ditt 
skogsägande skulle påverkas om Holmen Skog införde möjligheten att 
beställa skogsvårdstjänster på internet?  

6,15* 5,98 6,33 

43. Hur tror du den risk du tar kopplat till ditt skogsägande påverkas om 
Holmen Skog inför möjligheten att beställa skogsvårdstjänster och 
avverkning på internet?   

5,60* 5,40 5,80 

44. Hur stor nytta tror du nästa generation skogsägare (dina barn t.ex.) 
skulle ha av att kunna sköta delar av skogsägandet digitalt?  

8,10* 7,93 8,27 

*=  Medelvärdet är signifikant skiljt från mittenvärdet på skalan (4,0) på 0,05-nivån  

4.3.2 Resultat av ANOVA-test och Post-Hoc 

Nedan i Tabell 18 presenteras resultatet från ANOVA och Post-Hoc (Bonferroni)-testet på de 
frågor som berörde inställningen till förändring av värdeerbjudandet och affärsmodellen 
(fråga 1-31). I tabellen presenteras de frågor (av fråga 1-31) som skiljer signifikant mellan 
något av kundsegmenten samt vilka kundsegment som då signifikant skiljer sig från varandra 
på 0.05 signifikansnivå. Totalt observerades skillnader på 15 av totalt 31 frågor.  

Tabell 18: De frågor av fråga 1-31som utifrån resultat från ANOVA och Post-Hoc testet på 95 % konfidensgrad skiljer mellan 
de olika kundsegmenten samt vilka kundsegment som skiljer i inställning. 

Enkätfrågor P-värden 
från 

ANOVA 

Post-Hoc test Bonferroni 

Högre 
medelvärde 

Lägre 
medelvärde 

Konfidensintervall 
för skillnad  

3. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
statusuppdateringar kring mina pågående 
skogsuppdrag digitalt. 

0,03 Förvaltare Opportunist 0,17-1,64 

Traditionalist Opportunist 0,13-1,47 

4. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
ekonomisk information kring mitt skogsägande 
digitalt, exempelvis status för fakturor, 
utbetalningar och skogsvärderingar. 

0,09 Förvaltare Opportunist -0,01-1,54 

Traditionalist Opportunist 0,00-1,42 
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6.Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
möjligheten att se kartor över min fastighet och 
navigera med hjälp av GPS digitalt 

0,057 Förvaltare Opportunist 0,06-1,26 

7. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
skogsbruksplanen digitalt. 

0,10 Förvaltare Opportunist 0,16-1,54 

8. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att 
skogsbruksplanen uppdateras automatiskt i 
samband med att avverkningar och 
skogsvårdsarbeten utförts på min skogsfastighet. 

0,018 Vårdare  Opportunist -0,02-1,47 

Traditionalist Förvaltare 0,03-1,46 

9.Jag tycker att det skulle vara värdefullt att kunna 
signera kontrakt digitalt genom exempelvis Bank-ID 
efter överenskommelse med virkesköpare för att 
kunna slutföra affären direkt. 

0,065 Traditionalist Opportunist -0,01-1,70 

13. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få 
erbjudanden om skogliga tjänster digitalt, 
exempelvis när avverkning är planerad på en 
närliggande fastighet för att kunna dela på vissa 
kostnader. 

0,006 Traditionalist Förhandlare 0,22-1,63 

14. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att 
kunna se information om Holmen Skogs pågående 
aktiviteter i mitt närområde digitalt. 

0,002 Traditionalist Vårdare 0,01-1,42 

Traditionalist Förhandlare 0,23-1,63 

Traditionalist Opportunist 0,04-1,39 

17. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att 
kunna beställa en offert för gallring digitalt och 
sedan bli kontaktad av min virkesköpare. 

0,018 Traditionalist Förvaltare 0,12-1,86 

18. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att 
kunna beställa en offert för röjning digitalt och 
sedan bli kontaktad av min virkesköpare. 

0,034 Traditionalist Förvaltare 0,00-1,79 

19. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att 
kunna beställa avverkningsuppdrag med låg 
affärsmässig risk digitalt, exempelvis leveransvirke 
eller avverkningsuppdrag till öppen kostnad. 

0,026 Traditionalist Förhandlare 0,04-1,77 

21. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att 
kunna beställa en offert för andra 
skogvårdsuppdrag digitalt och sedan bli kontaktad 
av min virkesköpare. 

0,013 Traditionalist Förvaltare 0,19-1,94 

25. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att  via 
internet kunna boka in tid för telefonsamtal eller 
fysiska träffar med min virkesköpare. 

0,021 Traditionalist Förvaltare -0,04-1,75 

Traditionalist Prisjägare -0,04-1,61 

26. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att  
kunna ställa frågor till Holmen Skogs experter för 
skogsvård via exempelvis en livechatt. 

0,003 Traditionalist Förvaltare 0,20-2,01 

Traditionalist Prisjägare 0,13-1,81 

30.Jag tycker att det skulle vara värdefullt att  
virkesköparna hade tillgång till digitala verktyg för 
att underlätta skogsvärderingar och åtgärdsförslag. 

0,004 Traditionalist Opportunist 0,01-1,50 

Traditionalist Förhandlare 0,04-1,60 

 

I Tabell 19 visas resultatet från ANOVA och Post-Hoc (Bonferroni)-testet för de frågor som 

berörde hur kundvärdet generellt förändras vid en digitalisering (fråga 32-44). I tabellen 
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presenteras de frågor av fråga 32-44 som skiljer signifikant mellan något av kundsegmenten 

samt vilka kundsegment som då signifikant skiljer sig från varandra på 0,05 signifikansnivå. 

Totalt observerades skillnader i inställningen vid 4 av de 12 frågorna. 

Tabell 19: De frågor av fråga 32-44 som utifrån resultat från ANOVA och Post-Hoc testet på 95 % konfidensgrad skiljer mellan 
de olika kundsegmenten samt vilka kundsegment som skiljer i inställning. 

Enkätfrågor P-värden 
från 

ANOVA 

Post-Hoc Test Bonferroni 

Högre 
medelvärde 

Lägre 
medelvärde 

95 % Konfidens-
intervall för 
skillnad i 
medelvärde 

34. Hur tror du att den service som virkesköparna 
ger dig förändras om virkesköparen alltid har 
tillgång till en samlad information om ditt 
skogsägande digitalt när ni träffas?  

0,034 Traditionalist 

8,19 

Förhandlare 

7,39 

-0,02-1,64 

33. Hur tror du att din tillit och ditt förtroende för 
Holmen Skog påverkas om all information kring 
dina skogsaffärer och ditt skogsägande finns samlat 
och tillgängligt digitalt? 

0,031 Traditionalist 

7,43 

Prisjägare 

6,53 

-0,04-1,86 

Traditionalist 

7,43 

Förhandlare 

6,48 

-0,03-1,93 

39. Hur tror du att Holmen Skogs priser för 
skogsvårdsarbeten påverkas om Holmen Skog inför 
möjligheten att sköta skogsägandet digitalt?  

0,035 Traditionalist 

6,89 

Prisjägare 

5,90 

0,00-1,98 

 

4.3.3 Resultat från faktoranalys 

I Tabell 20 nedan presenteras de faktorer som hittades i faktoranalysen samt vilka frågor som 
laddar starkast till respektive faktor, se även Bilaga 5. Den första faktorn namnges som 
”Digitalt skogsägande” då den innehåller frågor som rör att beställa skogliga tjänster online. 
Den andra faktorn namnges ”Digital kommunikation” då den innehåller frågor som berör 
kommunikation via digitala medier. Den tredje faktorn namnges ”Digital information” då den 
innehåller frågor kring att få information och kunskap digitalt. Den sista faktorn namnges 
”Digitala verktyg” då den innehåller frågor som berör inställningen till digitala verktyg som 
kan underlätta skogsägandet.            

Tabell 20: Funna faktorer från faktoranalysen och de frågor som laddar starkast till respektive faktor.  

Faktor 1  
Digitalt skogsägande 

Faktor 2 
Digital kommunikation 

Faktor 3 
Digital information 

Faktor 4 
Digitala verktyg 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att kunna beställa en 
offert för röjning digitalt och 
sedan bli kontaktad av min 
virkesköpare. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att kunna diskutera 
problem och frågor kring mitt 
skogsägande med andra 
skogsägare via online-forum. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att få tillgång till 
forskningsresultat och nya 
tekniker för skogsvård digitalt. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att få 
skogsbruksplanen digitalt. 
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Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att kunna beställa en 
offert för gallring digitalt och 
sedan bli kontaktad av min 
virkesköpare. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att kunna ställa 
frågor till Holmens experter för 
skogsvård via exempelvis en 
livechatt. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att få information 
om pågående trender på 
skogsmarknaden digitalt. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att få möjligheten att 
se kartor över min fastighet 
och navigera med hjälp av GPS 
digitalt. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att kunna beställa en 
offert för andra 
skogvårdsuppdrag digitalt och 
sedan bli kontaktad av min 
virkesköpare. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att kunna ge förslag 
på aktiviteter och innehåll på 
Holmens informationsträffar 
digitalt. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att få mer 
information om skogsskötsel 
digitalt. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att skogsbruksplanen 
uppdateras automatiskt i 
samband med att avverkningar 
och skogsvårdsarbeten utförts 
på min skogsfastighet. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att kunna se 
information om Holmens 
pågående aktiviteter i mitt 
närområde digitalt. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att via internet 
kunna boka in tid för 
telefonsamtal eller fysiska 
träffar med min virkesköpare. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att få information 
om Holmens tjänster digitalt. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att få tillgång till 
digitala verktyg för att själv 
kunna beräkna virkesförråd 
och få en uppskattning av 
skogens värde. 

Jag tycker att det skulle vara 
värdefullt att kunna beställa 
avverkningsuppdrag med låg 
affärsmässig risk digitalt, 
exempelvis leveransvirke eller 
avverkningsuppdrag till öppen 
kostnad. 

   

 

4.3.4 Resultat från klusteranalys 

Resultatet från klusteranalysen presenteras i graferna nedan där inställning till respektive 
faktor för respektive kluster presenteras. Ett negativt värde innebär att respondenterna i ett 
kluster är negativa till faktorn i fråga medan ett positivt värde innebär att respondenterna i 
ett kluster är positiva till faktorn. Klustren har även namngivits utifrån deras inställning till 
respektive faktor. Resultatet från ANOVA-analysen utifrån frågorna kring allmän inställning 
till digitalisering visar att det finns en signifikant skillnad i medelvärdet för alla frågor mellan 
klustren. Beskrivande statistik för de nya klustrens inställning till respektive fråga i enkäten 
presenteras i Bilaga 6. 

Det första klustret innehåller respondenter som är negativa till alla faktorer och kallas såldes 
”Analoga” då de inte tycker att någon typ av digitalisering är värdefull. Inställningen hos 
kluster 1 presenteras i Figur 8 nedan.   
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Figur 8:Inställning till de olika faktorerna för kluster 1 

Nästa kluster kallas ”Praktiska” då de är positiva till Digitala verktyg och Digital information 
som kan ses som en mer konkret form av digitalisering som det går att se ett direkt värde i vid 
förändring. Inställningen hos kluster 2 presenteras i Figur 9 nedan.  

 
Figur 9: Inställning till de olika faktorerna för kluster 2 

Kluster 3 namnges ”Nyfiken” då de är positiva till alla faktorer förutom Digital kommunikation. 
Inställningen hos kluster 3 presenteras i Figur 10 nedan.  

 
Figur 10: Inställning till de olika faktorerna för kluster 3 
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Det sista klustret namnges ”Digital” då dessa respondenter är positiva till alla fyra faktorer 
och tycker att digitalisering skulle vara värdefullt för dem. Inställningen hos kluster 4 
presenteras i Figur 11 nedan.  

 
Figur 11: Inställning till de olika faktorerna för kluster 4 

4.3.4.1 Resultat från korstabellsanalys 

Resultatet från Chi-2 testet visar att de bakomliggande faktorerna Aktivt skogsägande, 
Hindrar från aktivt skogsägande, Smartphoneanvändning, Har skogsbruksplan, Användning 
av Holmens digitala tjänster, Kundsegmentering och Ålder skiljer sig signifikant mellan 
klustren. I Tabell 21 nedan presenteras den procentuella fördelningen över svarsalternativen 
för varje kluster för de segmenteringsfrågor som skiljer sig signifikant enligt Chi2-testet.  

Tabell 21: Resultat från korstabellsanalys med procentuell fördelning över svarsalternativen för varje kluster 

Segmenteringsfråga Analog  

15 % av 
respondenterna 

Praktisk 

28 % av 
respondenterna 

Nyfiken  

19 % av 
respondenterna 

Digital  

38 % av 
respondenterna 

Anser du att du är aktiv i ditt 
skogsägande? 

Ja 

Nej 

 

 
83 % 

17 % 

 

 
97 % 

3 % 

 

 
88 % 

12 % 

 

 
90 % 

10 % 

Finns det något som hindrar dig 
från att vara mer aktiv? 

Tidsbrist 

Ekonomisk avkastning 

Fysisk förmåga 

Kunskaper 

Annat 

Vill inte vara mer aktiv 

 

 
30 % 

5 % 

26 % 

5 % 

13 % 

21 % 

 

 
48 % 

7 % 

9 % 

5 % 

5 % 

26 % 

 

 
50 % 

7 % 

14 % 

7 % 

5 % 

17 % 

 

 
49 % 

6 % 

13 % 

6 % 

6 % 

20 % 

Använder du Holmens tjänster ”Min 
Skog” och/eller mobilapplikationen 

Ja det hjälper mig i mitt 
skogsägande 

 

 
 
8 % 

 

 
 
17 % 

 

 
 
23 % 

 

 
 
20 % 

0,52

0,02

0,17

0,76

Digitalt skogsägande

Digital information

Digitala verktyg

Digital
kommunikation

Kluster 4: Digital
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Jag har varit inne och kollat men 
använder dem inte 

 
Nej, jag ser inget värde i tjänsterna 

Nej, jag känner inte till tjänsterna  

 
39 % 

 
24 % 

 

29 % 

 
40 % 

 
8 % 

 

35 % 

 
46 % 

 
6 % 

 

25 % 
 

 
43 % 

 
9 % 

 

28 % 

Har du en skogsbruksplan idag? 

Ja 

Nej 

 

 
68 % 

32 % 

 

 
91 % 

9 % 

 

 
76 % 

24 % 

 

 
82 % 

8 % 

Smartphoneanvändning 

Dagligen 

Sällan/aldrig 

 

66 % 

34 % 

 

86 % 

14 % 

 

92 % 

8 % 

 

94 % 

6 % 

Ålder  

20-49 år 

50-64 år 

65-74 år 

75+ år 

 

9 % 

12 % 

51 % 

8 % 

 

21 % 

38 % 

35 % 

6 % 

 

18 % 

46 % 

28 % 

8 % 

 

19 % 

41 % 

33 % 

7 % 

Kundsegment 

Förvaltare 

Vårdare 

Traditionalist 

Opportunist 

Prisjägare 

Förhandlare 

 

4 % 

11 % 

14 % 

30 % 

15 % 

26 % 

 

19 % 

23 % 

8 % 

14 % 

18 % 

18 % 

 

12 % 

15 % 

19 % 

18 % 

16 % 

20 % 

 

10 % 

19 % 

25 % 

18 % 

19 % 

10 % 

 

4.3.5 Resultat från öppna frågor i enkäten 

Enkäten som skogsägarna fick svara på innehöll även två öppna frågor där respondenterna i 
den första frågan fick ge förslag på digitala produkter och tjänster som önskas av Holmen Skog 
och i den sista frågan fick skogsägarna ge övriga tankar och kommentarer. Efter en 
genomläsning och listning av svaren har 10 olika kategorier identifierats som svaren kan 
kategoriseras efter. De olika kategorierna och antalet respondenter som har lämnat ett svar 
som behandlar respektive kategori presenteras i Tabell 22 nedan. Som kan ses i tabellen valde 
de flesta respondenter att inte lämna en kommentar. För de som har valt att svara visar 
resultatet att många efterfrågar digitala verktyg och digital information samt att många vill 
lyfta fram att det är viktigt att den personliga kontakten med virkesköparen inte försvinner 
vid en digitalisering. Kommentarerna kring digitala verktyg handlar om att skogsägarna 
efterfrågar digitala produkter och tjänster som underlättar deras skogsägande. De flesta 
efterfrågar en digital skogsbruksplan, som uppdateras automatiskt efter genomförda 
uppdrag, som är tillgänglig även i mobil och surfplatta, och som skogsägarna själva kan 
uppdatera genom att lägga till anteckningar och bilder. Den nuvarande digitala 
skogsbruksplanen upplevs behöva en uppdatering då den är långsam och inte har de 
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funktioner som efterfrågas. Utöver detta efterfrågas mer uppdaterade digitala kartfunktioner 
över skogsfastigheten där skogsägaren och virkesköparen kan lämna kommentarer, bland 
annat laserkartor efterfrågas.  

Det är inte så många som nämner digitalt skogsägande i kommentarerna, men det som främst 
framkommer är en önskan att kunna beställa plantor online samt att kunna beställa offerter 
för uppdrag.  

Den digital information som främst efterfrågas är information kring priser och kostnader, 
status för skogliga tjänster och avverkningsuppdrag samt data från avverkningsmaskinerna 
för att kunna göra egen planering, avråda vid tillfälliga olämpligheter, för att kunna öppna 
skogsvägar och ploga, och kunna följa hur arbetet fortlöper. Sammanfattat önskas större 
transparens i skogsaffären och en del skogsägare verkar uppleva att skogsbolagen försöker 
dölja information för dem genom att göra den svåråtkomlig. 

Vikten av den personliga relationen med virkesköparen nämns i många kommentarer, och 
flertalet skogsägare vill trycka på att kontakten aldrig helt får ersättas med digitala motparter, 
exempelvis skriver en skogsägare att ”om Holmen reduceras till en hemsida och en chattkanal, 
varför ska jag då göra affärer med dem?”. Dessa personer ser dock gärna att de får digitala 
verktyg och att information ges digitalt, och skogsaffären kan initieras digitalt men att den 
bör slutföras genom virkesköparen.   

Kategori 5 innehåller de respondenter som nämner i sina kommentarer att konkurrenter 
erbjuder bättre digitala lösningar, eller att de kan få dem på annat håll. Exempelvis nämner 
några att SCA och Stora Enso erbjuder liknande lösningar som efterfrågas av de som 
kategoriseras inom kategori 1 Digitala verktyg. En skogsägare fångar i sin kommentar ”när jag 
som skogsägare väl har lärt mig använda ett program är det inte så meningsfullt att börja 
arbeta i Holmens” varför det kan vara problematiskt för Holmen Skog att tidigt hamna efter 
konkurrenter i att erbjuda digitala tjänster och lösningar även om inte alla skogsägare 
efterfråga detta i dagsläget.  

Inom kategori 6 nämns att det är viktigt att skogsägarna utbildas i användningen av digitala 
verktyg och att dessa görs lätthanterliga. Även om inte så många nämner detta så är det 
viktiga kommentarer då detta kan vara en av förklaringarna till varför Holmen Skogs 
nuvarande digitala lösningar inte har varit så lyckade.  

Kategori 7 innehåller skogsägare som nämner risker som kan uppstå vid digitalt skogsägande. 
Främst nämns att risken för misskommunikation ökar när kontakten flytas från fysiska träffar 
till digitala kanaler och att detta kan medföra att skogen hanteras på fel sätt. Inom kategori 8 
nämns emellertid av några att de skulle uppskatta kommunikation via digitala kanaler. En 
skogsägare nämner exempelvis att personer som måste resa långt för ett möte blir 
frustrerade och det därmed blir alltmer nödvändigt att erbjuda digital kommunikation. 

I kategori 9 nämns av några att de har fått dålig service av antingen virkesköparen eller 
Holmen Skog som bolag vilket beror på att det är svårt att få kontakt med virkesköparen 
alternativt Holmen Skog. En nämner att virkesköparna har det stressigt i sitt arbete och att de 
missar möjligheten till samavverkning i närområdet och att servicen blir sämre.  

I den sista kategorin lämnas övriga kommentarer som inte handlar om digitalisering. Några 
kommentarer handlar om utformningen av enkäten, där några skogsägare kommenterar att 
enkäten är för lång och att detta kan påverka hur enkäten besvaras vilket är intressant för 
metoddiskussionen och trovärdigheten i resultatet. Några kommenterar att de uppskattar 
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undersökningen och att de tror att Holmen Skog är på rätt väg genom en digitalisering. 
Slutligen finns det även några övriga kommentarer som berör Holmen Skogs arbetssätt som 
inte direkt kan kopplas till digitalisering.        

Tabell 22: Kodning av öppna svar i enkäten och antalet respondenter som kan kategoriseras i varje kategori. 

Kategori Antal respondenter 

1: Digitala verktyg (förbättring av skogsbruksplan och 
kartverktyg) 

64 

2: Digitalt skogsägande (köpa plantor och beställa 
offerter) 

4 

3: Digital information (mer transparant skogsaffären 
genom status för uppdrag och samlad finansiell 
information) 

53 

4: Att den personliga kontakten är viktig och att den inte 
får förringas vid digitalisering 

67 

5: Att konkurrenter har bättre digitala verktyg (liknande 
lösningar som efterfrågas i kategori 1) 

10 

6: Att utbildning kring digitala verktyg krävs och att de 
ska vara lättanvända 

3 

7: Risker i att skogsägandet sköts digitalt (främst för 
misskommunikation) 

11 

8: Digital kommunikation (underlättar för skogsägare 
som slipper resa långa sträckor) 

3 

9: Dålig service från virkesköpare eller Holmen Skog 
(virkesköparna har inte tid med skogsägarna) 

6 

10: Övriga kommentarer  47 

 Totalt: 268/722 
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5 ANALYS 

I följande avsnitt besvaras de syftespreciserande frågorna utifrån en analys av den insamlade 
empirin. I den första delen analyseras vilket kundvärde Holmen Skog skapar i dagsläget genom 
att jämföra passningen mellan Holmen Skogs värdeerbjudande och kundprofilerna för 
Holmen Skogs olika kundsegment. I nästa del analyseras vilket kundvärde Holmen Skog skapar 
efter en digitalisering genom att jämföra hur Holmen Skogs olika kundsegment har svarat på 
enkäten och genom att ta fram vilka förändringar av värdeerbjudandet som verkar påverka 
kundvärdet mest. Därefter analyseras hur värdeerbjudandet och affärsmodellen förändras 
vid en digitalisering inom skogsaffären och även mer generellt. Sedan analyseras hur 
kundvärdet skiljer före och efter en digitalisering och hur passningen mellan de olika 
värdeerbjudandena och kundprofilerna förändras. Slutligen analyseras även hur kundvärdet 
förändras utifrån en annan segmentindelning än den som Holmen Skog använder sig av.   

5.1 HOLMEN SKOGS SKAPADE KUNDVÄRDE I DAGSLÄGET 

I den här delen analyseras Holmen Skogs skapade kundvärde utifrån Holmen Skogs 
kundsegment som utgörs av Förvaltare, Vårdare, Traditionalister, Opportunister, Prisjägare 
och Förhandlare. För varje kundsegment jämförs passningen mellan värdeerbjudandet och 
kundprofilen för att få en bild av vilket kundvärde Holmen Skog skapar i dagsläget.  

5.1.1 Förvaltarna 

Holmen Skogs värdeerbjudande fokuserar på långsiktighet och att bygga upp ett förtroende 
och en tillit hos skogsägaren genom relationen mellan skogsägare och virkesköpare. Detta 
passar väl med kundprofilen för Förvaltarna som värdesätter den personliga relationen med 
virkesköparen och som söker ett långsiktigt partnerskap. Det är också viktigt för dessa att de 
skogliga tjänsterna är bra utförda, att bra rådgivning ges och att en helhetslösning kan 
förmedlas. Detta uppfyller Holmen Skog genom att erbjuda tjänster i hela kedjan, från 
återväxt till avverkning, genom att tillhandhålla experter inom skogsvård, och att använda 
erfarna avverkningslag som har tillgång till moderna maskiner och modern teknik.  

De sociala fördelar som förvaltarna söker är främst en god relation med virkesköparen som 
byggs upp genom olika relationsbyggande aktiviteter. Detta är något som Holmen Skog 
försöker fokusera på, men ansvaret läggs främst på virkesköparna som är ansvariga för att 
underhålla relationerna i sitt område. Vilken relation som upprätthålls beror därmed på vilken 
virkesköpare som skogsägaren har fått tilldelad.  

Holmen Skogs värdeerbjudande passar även väl i förhållande med de emotionella fördelar 
som efterfrågas av Förvaltarna. Holmen Skog fokuserar på att bygga upp affärsrelationer som 
skapar tillit och förtroende samt att ta hänsyn till natur- och kulturvärden, vilket stämmer väl 
överens med att Förvaltarna efterfrågar långsiktigt agerande, visat engagemang, pålitlighet 
och att markskador undviks.  

Vidare efterfrågar Förvaltarna ekonomiska smärtlindrare i form av skogsbruksplan och 
rådgivning utan kostnad vilket Holmen Skog också erbjuder. Kopplat till psykologiska 
kostnader efterfrågas kunskapshöjande erbjudanden som kurser och rådgivning, vilket delvis 
erbjuds i olika utsträckning av Holmen Skog till stor del beroende på virkesköparen. Kopplat 
till den personliga investeringen efterfrågar Förvaltarna främst information via internet och 
efter det via virkesköparen, vilket delvis uppfylls av Holmen Skog även om viss information 
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inte finns tillgänglig via internet som status för fakturor och liknande. Vidare efterfrågas en 
frekvent kontakt med virkesköparen via telefon eller email, och den faktiska frekvensen beror 
även här på virkesköparen. Sist efterfrågas lågriskkontrakt i större utsträckning och detta 
uppfyller Holmen Skog genom att erbjuda olika affärsformer med nivåer av risktagande för 
skogsägaren. En sammanfattad jämförelse mellan Holmen Skogs värdeerbjudande och 
kundprofilen för Förvaltarna presenteras i Tabell 23 nedan, där de fetmarkerade delarna är 
de delar som anses ge en passning mellan värdeerbjudandet och kundprofilen.  

Tabell 23: Jämförelse av passning mellan Holmen Skogs värdeerbjudande och kundprofilen för Förvaltarna 

Värdeerbjudande Element Holmen Skogs värdeerbjudande Kundprofil och passning  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela kedjan  
3. Utbildat och erfarenhet 

avverkningslag 
4. Användning av moderna 

maskiner och senaste tekniker  
5. Maximalt värde ur alla 

sortiment  
6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

Bra skogliga tjänster (1, 2, 3, 
4) 

Bra rådgivning (7) 

Helhetslösningar (2) 

Forskning kring skogsskötsel 
(1) 

Sociala 8. Lokala arrangemang  
9. Virkesköpare skapar 

engagemang och 
lokalkännedom  

Relationer (9) 

Relationsbyggande aktiviteter 
(8) 

 

Emotionella 10. Affärsrelationer som skapar 
förtroende och tillit  

11. Aktiv natur- och kulturvård 

Visat engagemang (10) 

Långsiktigt agerande (11) 

Pålitlighet (10) 

Undvikande av markskador 
(11) 

Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller rabatterad 

skogsbruksplan 
15. Maximalt värde ur alla 

sortiment  
16. Synergier vid avverkningar i 

närheten 

Skogsbruksplan och 
rådgivning utan kostnad (13, 
14) 

Långsiktig avkastning (15) 

Psykologiska 
kostnader 

17. Virkesköpare besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att besvara 
skogliga frågor 

19. Skogsbruksplan och 
åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att planera 
skötseln av skogen 

Kunskapshöjande erbjudanden 
(delvis, inte alla har tillgång till 
detta) 
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Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan och 

åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att planera 
skötseln av skogen 

Information via internet, 
tidningar samt rådgivare 
(delvis, inte huvudfokus på 
internet) 

Frekvent kontakt med 
virkesköpare (delvis, beror på 
virkesköpare) 

Kontakt främst via telefon och 
email (beror på virkesköpare) 

Hög grad av rådgivning (delvis, 
beror på virkesköpare) 

 

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer för 

avverkning 
24. Återväxtgaranti 
25. Skogsbruksplan och 

åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att planera 
skötseln av skogen 

26. Skogsförvaltning 

Lågt intresse av 
högriskkontrakt (22) 

5.1.2 Vårdarna 

Vårdarnas kundprofil är liknar Förvaltarnas, den främsta skillnaden ligger i att Förvaltarna 
efterfrågar mycket rådgivning och kunskap kring skogsägande, att Förvaltarna efterfrågar mer 
frekvent kontakt med virkesköparen, och att de i större grad är riskaverta. Holmen Skogs 
nuvarande värdeerbjudande passar därmed lite bättre för Vårdarna eftersom den rådgivning 
och kunskap som erbjuds varierar mellan virkesköparna. En sammanfattad jämförelse mellan 
Holmen Skogs värdeerbjudande och kundprofilen för Vårdarna presenteras i Tabell 24 nedan, 
där de fetmarkerade delarna är de delar som anses ge en passning mellan värdeerbjudandet 
och kundprofilen.           

Tabell 24: Jämförelse av passning mellan Holmen Skogs värdeerbjudande och kundprofilen för Vårdarna. 

Värdeerbjudande Element Holmen Skogs Värdeerbjudande Kundprofil och passning  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela kedjan  
3. Utbildat och erfarenhet 

avverkningslag 
4. Användning av moderna 

maskiner och senaste tekniker  
5. Maximalt värde ur alla sortiment  
6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

Bra skogliga tjänster (1, 2, 
3, 4) 

Bra rådgivning (7) 

Helhetslösningar (2) 

 

Sociala 8. Lokala arrangemang  
9. Virkesköpare skapar engagemang 

och lokalkännedom  

Relationer (9) 
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Relationsbyggande 
aktiviteter (8) 

 

Emotionella 10. Affärsrelationer som skapar 
förtroende och tillit  

11. Aktiv natur- och kulturvård 

Visat engagemang (10) 

Långsiktigt agerande (11) 

Pålitlighet (10) 

Undvikande av markskador 
(11) 

Trovärdighet (10) 

Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller rabatterad 

skogsbruksplan 
15. Maximalt värde ur alla sortiment  
16. Synergier vid avverkningar i 

närheten 

Skogsbruksplan och 
rådgivning till rabatterat 
pris (14)  

Psykologiska 
kostnader 

17. Virkesköpare besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att besvara 
skogliga frågor 

19. Skogsbruksplan och åtgärdsplan 
hjälper virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

Kunskapshöjande 
erbjudanden (delvis, beror 
på virkesköpare) 

Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan och åtgärdsplan 

hjälper virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

Rådgivning (delvis, beror på 
virkesköpare) 

Kontakt via telefon, 
personliga besök och email 

Information via internet, 
tidningar och rådgivare 

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer för avverkning 
24. Återväxtgaranti 
25. Skogsbruksplan och åtgärdsplan 

hjälper virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

26. Skogsförvaltning 

Efterfrågar i lägre grad 
högriskkontrakt (22) 

5.1.3 Traditionalisterna 

Traditionalisterna har ett större behov av rådgivning och värdesätter lättanvända tjänster 
som ökar kunskap via webben. Detta erbjuder Holmen Skog till viss del via tjänsterna Min 
Skog och mobilapplikationen Min skog – Holmens skogsbruksplan. Emellertid uppger nästan 
41 % av respondenterna i enkäten som tillhör segmentet Traditionalister att de inte använder 
dessa tjänster, och nästan 28 % uppger att de inte ens kände till tjänsterna. Därmed uppfylls 
inte denna efterfrågade fördel fullt ut. Att få tillgång till en skogsbruksplan är även viktigt för 
Traditionalisterna och det är något som Holmen Skog erbjuder. Möjligheten till att närvara 
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vid sociala event beror till stor del på virkesköparen och varierar därmed geografiskt. De 
efterfrågade emotionella fördelarna är likt Förvaltarna och Vårdarna att känna trygghet och 
pålitlighet vilket Holmen Skog uppfyller genom att bygga upp goda affärsrelationer och 
fokusera på aktiv natur- och kulturvård. Smärtlindrare kopplade till ekonomiska kostnader 
som kostnadsfri rådgivning via digitala kanaler och möjligheten till kostnadssynergier är viktigt 
för Traditionalisterna och detta uppfyller Holmen Skog delvis genom att erbjuda rådgivning 
via email, men detta är också beroende på virkesköparen och fler alternativ skulle kunna ges 
till skogsägaren. Kopplat till psykologiska kostnader efterfrågas kunskapshöjande erbjudande 
och detta erbjuds även delvis i form av kurser och seminarier men det beror även här till stor 
del på virkesköparen. Den personliga investeringen är även viktig för Traditionalisterna och 
de efterfrågar rådgivning, kunskap och information via internet vilket inte helt uppfylls av 
Holmen Skog. Slutligen kopplat till risk efterfrågas lågriskkontrakt vilket uppfylls av Holmen 
Skog genom möjligheten till olika affärsformer. En sammanfattad jämförelse mellan Holmen 
Skogs värdeerbjudande och kundprofilen för Traditionalisterna presenteras i Tabell 25 nedan, 
där de fetmarkerade delarna är de delar som anses ge en passning mellan värdeerbjudandet 
och kundprofilen.                  

Tabell 25: Jämförelse av passning mellan Holmen Skogs värdeerbjudande och kundprofilen för Traditionalisterna. 

Värdeerbjudande Element Holmen Skogs Värdeerbjudande Kundprofil och passning  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela kedjan  
3. Utbildat och erfarenhet 

avverkningslag 
4. Användning av moderna 

maskiner och senaste 
tekniker  

5. Maximalt värde ur alla 
sortiment  

6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

Lättanvända och värdeskapande 
tjänster via webben som ökar 
kunskap (delvis, webbtjänsten 
Min Skog och mobilapplikation 
finns) 

Skogsbruksplan (6) 

Sociala 8. Lokala arrangemang  
9. Virkesköpare skapar 

engagemang och 
lokalkännedom  

Regelbunden kontakt med 
virkesköpare (delvis, beror på 
virkesköpare) 

Sociala event som jakt, seminarier 
och kurser (delvis, beror på 
virkesköpare) 

Emotionella 10. Affärsrelationer som skapar 
förtroende och tillit  

11. Aktiv natur- och kulturvård 

Känsla av att äga skog (11) 

Trygghet (10, 11) 

Pålitlighet (10) 

Undvikande av markskador (11) 

Trovärdighet (10) 

Långsiktig avkastning (10, 11) 
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Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller rabatterad 

skogsbruksplan 
15. Maximalt värde ur alla 

sortiment  
16. Synergier vid avverkningar i 

närheten 

Kostnadsfri rådgivning genom 
digitala lösningar (delvis via email, 
beror på virkesköpare) 

Kostnadssynergier vid avverkning 
i närheten (16) 

Psykologiska 
kostnader 

17. Virkesköpare besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att besvara 
skogliga frågor 

19. Skogsbruksplan och 
åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

Kunskapshöjande erbjudanden 
(delvis, beror på virkesköpare) 

Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan och 

åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

Nätbaserad rådgivning (delvis via 
email, beror på virkesköpare) 

Information via internet, tidningar 
och rådgivare 

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer för 

avverkning 
24. Återväxtgaranti 
25. Skogsbruksplan och 

åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

26. Skogsförvaltning 

Inte intresserade av högriskavtal 
(22) 

5.1.4 Opportunisterna 

Opportunisternas kundprofil skiljer sig mot Förhandlarna, Vårdarna, och Traditionalisterna i 
att de fokuserar mer på virkespriset och att få avkastning på sitt skogsägande. Detta är något 
som Holmen Skog inte lägger fokus på i sitt värdeerbjudande och därmed blir det inte lika bra 
passning med detta kundsegment. De funktionella fördelar som efterfrågas är snabbhet och 
bra priser vilket Holmen Skog inte direkt uppfyller då köpprocesserna är relativt långsamma 
jämfört med andra bolag och då Holmen Skog inte direkt fokuserar på att pressa priserna. 
Däremot fokuserar Holmen Skog på att utföra bra avverkning genom att erbjuda erfarna 
avverkningslag som har tillgång till moderna maskiner och de senaste teknikerna. De sociala 
fördelar som efterfrågas är en regelbunden kontakt med virkesköparen, vilket beror på 
virkesköparen. Kopplat till emotionella fördelar efterfrågas säkra betalningar och detta 
uppfyller Holmen Skog genom att bygga goda affärsrelationer och att erbjuda 
förskottsbetalningar. De smärtlindrare som efterfrågas kopplat till ekonomiska kostnader är 
synergier vid avverkning i närheten, vilket Holmen Skog erbjuder, samt snabb och 
kostnadseffektiv avverkning. Det senare uppfylls delvis men Holmen Skog har inte huvudfokus 
på att minimera kostnaderna för skogsägaren. Kopplat till psykologiska kostnader efterfrågas 
direktmarknadsföring vid möjligheten till kostnadssynergier, och detta beror på 
virkesköparen som i så fall måste ta kontakt med skogsägaren. Information efterfrågas främst 
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via internet, vilket delvis uppfylls men skulle kunna förbättras. Kopplat till risker efterfrågas 
säkra betalningar, vilket uppfylls genom förskottsbetalningar, och lågriskkontrakt vilket 
uppfylls genom möjligheten till olika affärsformer. En sammanfattad jämförelse mellan 
Holmen Skogs värdeerbjudande och kundprofilen för Opportunisterna presenteras i Tabell 26 
nedan, där de fetmarkerade delarna är de delar som anses ge en passning mellan 
värdeerbjudandet och kundprofilen.                    

Tabell 26: Jämförelse av passning mellan Holmen Skogs värdeerbjudande och kundprofilen för Opportunisterna. 

Värdeerbjudande Element Holmen Skogs Värdeerbjudande Kundprofil och passning  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela kedjan  
3. Utbildat och erfarenhet 

avverkningslag 
4. Användning av moderna 

maskiner och senaste 
tekniker  

5. Maximalt värde ur alla 
sortiment  

6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

Snabbhet (nej, Holmen Skog är 
generellt relativt långsamma i 
sina processer) 

Bra pris (Holmen Skog fokuserar 
inte på prispress men kan ge 
konkurrenskraftiga priser) 

Effektiv och bra utförd 
avverkning (3, 4) 

 

Sociala 8. Lokala arrangemang  
9. Virkesköpare skapar 

engagemang och 
lokalkännedom  

Regelbunden kontakt med 
virkesköpare (delvis, beror på 
virkesköpare) 

Emotionella 10. Affärsrelationer som skapar 
förtroende och tillit  

11. Aktiv natur- och kulturvård 

Säkerhet sett till betalning (10, 
12) 

Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller rabatterad 

skogsbruksplan 
15. Maximalt värde ur alla 

sortiment  
16. Synergier vid avverkningar i 

närheten 

Synergier genom annan 
avverkning i närheten (16) 

Snabb och kostnadseffektiv 
avverkning (delvis genom 16, 
inte så stort fokus på snabb 
avverkning) 

 

Psykologiska 
kostnader 

17. Virkesköpare besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att besvara 
skogliga frågor 

19. Skogsbruksplan och 
åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

Direktmarknadsföring när 
avverkning sker i närheten 
(delvis, beror på virkesköpare) 

 

Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan och 

åtgärdsplan hjälper 

Kontakt främst via telefon och 
email (beror på virkesköpare) 

Söker information via internet 
och tidningar (delvis, inte 
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virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

huvudfokus på information via 
internet)  

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer för 

avverkning 
24. Återväxtgaranti 
25. Skogsbruksplan och 

åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

26. Skogsförvaltning 

Säkerhet sett till betalning (22) 

Inte intresserad av högriskavtal 
(23)  

5.1.5 Prisjägarna 

Som namnet antyder efterfrågar Prisjägarna bra priser och snabba betalningar. Detta är 
något som Holmen Skog som tidigare nämnt inte har huvudfokus på och därmed är 
passningen inte helt perfekt. Prisjägarna efterfrågar även en professionell och duktig partner 
vilket Holmen Skog uppfyller genom att fokusera på att bygga goda affärsrelationer. Holmen 
Skog är även pålitlig i sin betalningsförmåga som stort företag och då de erbjuder 
förskottsbetalningar, vilket Prisjägarna efterfrågar. Kostnadssynergier erbjuds kopplat till 
ekonomiska uppoffringar, men Holmen Skog har inget uttalat fokus på att minimera 
transportkostnader vilket Prisjägarna efterfrågar. Det är även viktigt för Prisjägarna att få 
pålitlig information i form av bra förkalkyler, något som är mycket beroende av virkesköparna 
som utför kalkylerna. En sammanfattad jämförelse mellan Holmen Skogs värdeerbjudande 
och kundprofilen för Prisjägarna presenteras i Tabell 27 nedan.                              

Tabell 27: Jämförelse av passning mellan Holmen Skogs värdeerbjudande och kundprofilen för Prisjägarna. 

Värdeerbjudande Element Holmen Skogs Värdeerbjudande Kundprofil och passning  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela kedjan  
3. Utbildat och erfarenhet 

avverkningslag 
4. Användning av moderna 

maskiner och senaste 
tekniker  

5. Maximalt värde ur alla 
sortiment  

6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

Bra pris (Holmen fokuserar inte 
på prispress men kan ge 
konkurrenskraftiga priser) 

Snabb betalning (12)  

 

Sociala 8. Lokala arrangemang  
9. Virkesköpare skapar 

engagemang och 
lokalkännedom  

Regelbunden kontakt med 
virkesköpare (delvis, beror på 
virkesköpare) 

Emotionella 10. Affärsrelationer som skapar 
förtroende och tillit  

11. Aktiv natur- och kulturvård 

Professionell och duktig partner 
(10) 

Pålitlig betalning (12) 

Avkastning främsta skäl till 
skogsägande (Holmen har inte 
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huvudfokus på att maximera 
skogsägarnas avkastning) 

Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller rabatterad 

skogsbruksplan 
15. Maximalt värde ur alla 

sortiment  
16. Synergier vid avverkningar i 

närheten 

Erbjudanden då avverkning sker 
i närheten (16) 

Låga transportkostnader (delvis, 
men inte huvudfokus) 

 

Psykologiska 
kostnader 

17. Virkesköpare besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att besvara 
skogliga frågor 

19. Skogsbruksplan och 
åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

Bra förkalkyl (delvis, beror på 
virkesköpare) 

Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan och 

åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

Kontakt främst via telefon och 
email (beror på virkesköpare) 

Information via tidningar och 
internet  

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer för 

avverkning 
24. Återväxtgaranti 
25. Skogsbruksplan och 

åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

26. Skogsförvaltning 

Bra förkalkyl (beror på 
virkesköpare) 

5.1.6 Förhandlarna 

Förhandlarnas kundprofil liknar Prisjägarna till stor del men segmentet Förhandlare 
innefattar även organisationer och därmed kan det i vissa fall handla om en specificerad 
upphandling där det finns tydliga krav på exempelvis certifieringar. För denna kundgrupp blir 
det därmed ännu viktigare att vara en professionell och duktig partner, som ger bra offerter 
och förkalkyler och som ger säkra betalningar. Detta uppfyller Holmen till stort, även om det 
till viss del blir beroende av virkesköparens förmåga. Även transportkostnader blir viktigt för 
detta kundsegment vilket Holmen inte har huvudfokus på. En sammanfattad jämförelse 
mellan Holmens värdeerbjudande och kundprofilen för Förhandlare presenteras i Tabell 28 
nedan     
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Tabell 28: Jämförelse av passning mellan Holmens värdeerbjudande och kundprofilen för Förhandlare. 

Värdeerbjudande Element Holmen Skogs Värdeerbjudande Kundprofil och passning  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela kedjan  
3. Utbildat och erfarenhet 

avverkningslag 
4. Användning av moderna 

maskiner och senaste 
tekniker  

5. Maximalt värde ur alla 
sortiment  

6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 
8. Certifiering 

Bra pris (Holmen fokuserar inte 
på prispress men kan ge 
konkurrenskraftiga priser) 

Snabb betalning (12)  

Bra offert (delvis, beror på 
virkesköpare) 

Certifiering (8) 

 

Sociala 9. Lokala arrangemang  
10. Virkesköpare skapar 

engagemang och 
lokalkännedom  

Regelbunden kontakt med 
virkesköpare (delvis, beror på 
virkesköpare) 

Emotionella 11. Affärsrelationer som skapar 
förtroende och tillit  

12. Aktiv natur- och kulturvård 

Professionell och duktig partner 
(10) 

Pålitlig betalning (12) 

Avkastning främsta skäl till 
skogsägande (Holmen Skog har 
inte huvudfokus på att maximera 
skogsägarnas avkastning) 

Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

13. Förskottsbetalning 
14. Gratis rådgivning 
15. Gratis eller rabatterad 

skogsbruksplan 
16. Maximalt värde ur alla 

sortiment  
17. Synergier vid avverkningar i 

närheten 

Erbjudanden då avverkning sker 
i närheten (16) 

Låga transportkostnader (delvis, 
men inte huvudfokus) 

 

Psykologiska 
kostnader 

18. Virkesköpare besöker 
virkesleverantörer  

19. Rådgivning för att besvara 
skogliga frågor 

20. Skogsbruksplan och 
åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

Bra förkalkyl (delvis, beror på 
virkesköpare) 

Personlig 
investering 

21. Skogsförvaltning  
22. Skogsbruksplan och 

åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

Kontakt främst via telefon och 
email (beror på virkesköpare) 

Information via tidningar och 
internet  
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Risker 23. Förskottsbetalning 
24. Olika affärsformer för 

avverkning 
25. Återväxtgaranti 
26. Skogsbruksplan och 

åtgärdsplan hjälper 
virkesleverantören att 
planera skötseln av skogen 

27. Skogsförvaltning 

Bra förkalkyl (beror på 
virkesköpare) 

5.2 HOLMEN SKOGS SKAPADE KUNDVÄRDE EFTER EN DIGITALISERING 

Som ANOVA-analysen visar skiljer inte medelvärdena signifikant mellan Holmens olika 
kundsegment för hur kundvärdet förändras överlag och såldes kan de olika grupperna inte 
direkt jämföras med varandra men det går att jämföra dem var för sig. För de frågor där det 
fanns en signifikant skillnad i medelvärdena mellan de olika segmenten var det framförallt 
Traditionalisterna som hade ett signifikant högre medelvärde och Opportunisterna, 
Prisjägarna och Förhandlarna som hade ett signifikant lägre medelvärde. När segmenten 
analyseras var för sig ser Traditionalisterna en förbättring av alla delar av kundvärdet medan 
Prisjägare endast ser en förbättring för funktionella och emotionella fördelar samt 
psykologiska kostnader. Det går alltså att se tendenser till att Traditionalisterna är mer 
positiva till en digitalisering, men att det överlag inte går att säga att det finns någon statistisk 
signifikant skillnad mellan segmenten. 

Det främsta värdet som alla segment upplever vid en digitalisering är att de funktionella 
fördelarna ökar genom att servicen från virkesköparna och kvaliteten på Holmens tjänster 
förbättras. Traditionalisterna har ett signifikant högre medelvärde än Förhandlarna för hur de 
tror att servicen förbättras, även om de båda tror att servicen skulle öka vid en digitalisering. 
Den näst största förbättringen upplevs i psykologiska kostnader genom att det blir lättare att 
jämföra olika skogsbolag och därmed minskar bland annat sökkostnader och byteskostnader. 
Alla kundsegment ser även en positiv ökning av de emotionella fördelarna vilket innebär att 
kunderna förväntar sig en ökad tillit och ett ökat förtroende för Holmen Skog efter en 
digitalisering. För tilliten och förtroendet finns det också en signifikant skillnad i att 
Traditionalister har ett högre medelvärde än Förhandlare och Prisjägare, men även här ser 
alla en positiv ökning.                     

För de andra delarna av kundvärdet skiljer sig åsikterna åt mellan Holmen Skogs olika 
kundsegment när segmenten analyseras var för sig, men skillnaderna är som sagt överlag inte 
signifikanta. Alla förutom Prisjägarna förväntar sig en minskning av den personliga 
investeringen kopplat till den tid och energi som krävs för skogsägandet. För ekonomiska 
kostnader förväntar sig alla förutom Prisjägare och Förhandlare en minskning av kostnaderna. 
Och slutligen för sociala fördelar och risker förväntar sig endast Traditionalisterna en 
förbättring. När alla respondenter analyseras tillsammans förväntas en förbättring av alla 
delar av kundvärdet förutom risker. Så även om endast Traditionalister har ett medelvärde 
som är signifikant över mitten på skalan med 95 %-nivå för hur de tror att relationen med 
virkesköparen förändras, så ligger alla förutom Förvaltare och Prisjägare över mitten på 
skalan och Förhandlare är signifikant över mitten med ett konfidensintervall på 90 %-nivån. 
Att resultatet blir signifikant för alla respondenter beror på att konfidensintervallet blir 
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smalare då fler respondenter används i analysen och således behöver medelvärdet inte ligga 
lika högt över mitten på skalan för att det ska bli en signifikant skillnad.    

Kundvärdet för Traditionalisterna visar alltså tendenser att öka mest vid en digitalisering i och 
med att de förväntar sig att både de funktionella, sociala och emotionella fördelarna ökar 
samtidigt som ekonomiska kostnader, psykologiska kostnader, personlig investering och risk 
minskar. Traditionalisterna har även signifikant högre medelvärde för vissa frågor jämfört 
med de andra segmenten, både för vilka förändringar av värdeerbjudandet som de ser ett 
värde i och hur de upplever att kundvärdet förändras vid en digitalisering. Detta kan jämföras 
med Prisjägarna som visar tendenser att ha den lägsta ökningen av kundvärdet vid en 
digitalisering då de endast tror att de funktionella och emotionella fördelarna ökar samtidigt 
som de psykologiska kostnaderna minskar. Noterbart är även att inget kundsegment visar en 
signifikant förväntad försämring av några delar av kundvärdet vid en digitalisering utifrån 
svaren i enkäten, och när alla respondenter analyseras samtidigt så ökar kundvärdet för alla 
delar förutom risker som är oförändrat. 

De största riskerna i digitaliseringen kopplat till försämrat kundvärde verkar utifrån svaren i 
enkäten ligga i att de sociala fördelarna minskar och att riskerna ökar. Förvaltare och 
Prisjägare har ett medelvärde under mitten på skalan för sociala fördelar, medan Vårdare och 
Prisjägare har ett medelvärde under mitten för risker. Medelvärdet är emellertid inte 
signifikant under mitten så det går inte att med säkerhet säga att de förväntar sig en 
försämring av dessa delar av kundvärdet men det finns helt klart en osäkerhet kring detta 
vilket också återspeglas i kommentarerna från skogsägarna. Flertalet skogsägare uppger både 
i genomförda intervjuer och i kommentarssektionen i enkäten att de tror att en digitalisering 
skulle medföra ett ökat värde för dem, men att det är viktigt att bevara den personliga 
relationen med virkesköparen. Hur förändringar av värdeerbjudandet och affärsmodellen 
som påverkar relationen med virkesköparen konfigureras blir således mycket viktigt.  

Genom korrelationsanalysen går det att identifiera vilka förändringar av värdeerbjudandet 
som i störst grad påverkar kundvärdet. Kopplat till Holmen Skogs kvalitet på tjänster inom 
funktionella fördelar korrelerar möjligheten att initiera en skogsaffär genom att beställa en 
offert för gallring, röjning eller avverkning med ett högre upplevt kundvärde för de flesta av 
Holmen Skogs kundsegment. Funktionella fördelar innefattar bland annat att en tjänst eller 
produkt har rätt egenskaper och att kunna beställa en offert för skogliga tjänster skulle 
därmed kunna ses som en egenskap som skogsägarna efterfrågar i Holmen Skogs 
tjänsteutbud. Funktionella fördelar kan också innefatta servicekvalitet och skogsägarna anser 
att fler digitala verktyg till virkesköparna skulle medföra en bättre utförd service.  

För sociala fördelar är att kunna boka rådgivning online och komplettera den fysiska 
rådgivningen med rådgivning via digitala kanaler återkommande förändringar som korrelerar 
med hur skogsägarna tror att relationen med virkesköparen förändras. Dessa förändringar 
medför troligtvis att skogsägaren kan ha mer frekvent kontakt med virkesköparen och således 
är det rimligt att de förväntar sig en förbättring av relationen med virkesköparen genom dessa 
förändringar. Att kunna beställa skogstjänster online korrelerar också med en förbättrad 
relation med virkesköparen, vilket skulle kunna tolkas som att virkesköparna förväntas bli 
mindre uppbundna i administrativa uppgifter och får således mer tid för relationsbyggande 
aktiviteter.  

Kopplat till emotionella fördelar verkar det enligt korrelationsanalysen finnas ett samband 
mellan att tilliten och förtroendet för Holmen Skog ökar vid införandet av fler digitala verktyg 
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till virkesköparna. Detta verkar rimligt då virkesköparna troligtvis kan ge mer korrekt 
information och en bättre service om de har en mer samlad info om sina kunder med sig ut i 
fält samt de verktyg som krävs för att kunna ge en korrekt bedömning av värdet på skogen 
och ge lämpliga rekommendationer för skogsåtgärder. Även mer digital information och 
möjligheten till digitalt skogsägande i form av att kunna beställa offerter för skogliga tjänster 
korrelerar med en ökad tillit och förtroende för Holmen vilket skulle kunna förklaras med att 
dessa åtgärder ökar transparensen i skogsaffären dels då skogsägaren får mer information 
och kunskap och även då skogsägaren enklare kan bedöma ett erbjudande och jämföra det 
med andra erbjudanden från andra skogsbolag. En ökad transparens är något som också 
efterfrågas bland kommentarerna från skogsägarna och en del skogsägare tycker att 
skogsbolagen försöker dölja information från dem. Detta är något som är problematiskt även 
om det inte går att säga i hur stor utsträckning åsikten finns bland skogsägarna.    

För ekonomiska kostnader korrelerar möjligheten att kunna beställa skogstjänster online och 
möjligheten till rådgivning via digitala kanaler med hur skogsägarna förväntar sig att 
virkespriset och priset för skogliga tjänster förändras vid en digitalisering. Detta är ett rimligt 
samband då digitalisering ofta leder till effektivitetsförbättringar vilket kan minska 
kostnaderna för att skapa och leverera ett erbjudande och såldes kan detta ge en möjlighet 
att sänka priset för skogstjänsterna och att höja virkespriset. Möjligheten att beställa 
skogtjänster online korrelerar även med minskade psykologiska kostnader vilket skulle kunna 
kopplas till en minskning av sökkostnader, omställningskostnader och relationskostnader då 
det blir enklare att jämföra olika skogsbolag och att byta mellan dem. Även möjligheten till 
att få rådgivning via digitala kanaler och att kunna boka in rådgivning online korrelerar med 
minskade psykologiska kostnader och detta skulle kunna kopplas till relationskostnader, alltså 
de uppoffringar som krävs från skogsägaren för att upprätthålla relationen med 
virkesköparen.  

För den personliga investeringen korrelerar möjligheten att kunna beställa skogliga tjänster 
online med en minskning av den tid och energi som krävs för skogsägandet. Det verkar vara 
ett rimligt samband då detta troligtvis medför att skogsaffärerna går att genomföra snabbare 
och att skogsägaren inte behöver lägga ner lika mycket tid och energi för att genomföra 
affären. Att virkesköparna får tillgång till fler digitala verktyg visar också ett samband med 
minskad tid och energi som krävs av skogsägaren, vilket kan tolkas som att virkesköparna 
snabbare kan utföra sina tjänster till skogsägarna om de har tillgång till rätt verktyg.  

Slutligen korrelerar möjligheten att kunna signera kontrakt via Bank-ID med minskat 
risktagande, vilket är ett rimligt samband då Bank-ID används inom andra tjänster med hög 
risk som bankärenden och borde således uppfattas som en tjänst som ökar säkerheten vid 
skogsaffärer genom att ett avtal kan skrivas på en gång vid överenskommen affär och att avtal 
inte måste skickas via post eller email mellan de båda parterna. Även möjligheten till att 
beställa tjänster online visar ett samband med minskat risktagande för skogsägarna och detta 
skulle kunna tolkas som att skogsägarna därigenom kan jämföra olika skogsbolag enklare och 
tar således mindre risk i affären. I Figur 12 nedan illustreras hur kundvärdet förändras efter 
en digitalisering för Holmen Skogs olika kundsegment utifrån respondenternas enkätsvar när 
varje kundsegment analyseras var för sig. 
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5.3 HUR KAN VÄRDEERBJUDANDET OCH AFFÄRSMODELLEN FÖRÄNDRAS EFTER EN DIGITALISERING 

Utifrån intervjuerna med virkesköparna och skogsägarna samt enkätundersökningen går det 
att identifiera hur värdeerbjudandet och affärsmodellen mer generellt förändras ur 
kundernas perspektiv samt hur det upplevda kundvärdet förändras vid en digitalisering vilket 
presenteras i Tabell 29 nedan.  

Affärsmodellen förändras vid en digitalisering genom fysiska produkter och tjänster ersätts 
av digitala motparter som exempelvis rådgivning online vilket Fitzgerald et al. (2013) också 
identifierar i sin undersökning. Detta medför att nyckelaktiviteter flyttas till att ta fram nya 
digitala produkter och tjänster, att lösa kundernas problem via digitala kanaler, och fler 
aktiviteter kopplat till utveckling och underhåll av plattformar och nätverk som möjliggör 

Figur 12: Sammanfattning av hur kundvärdet förändras för Holmen Skogs olika kundsegment samt vilka förändringar av 
värdeerbjudandet som i störst utsträckning påverkar kundvärdet. 
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digitala tjänster och produkter. Vidare påverkar en digitalisering nyckelresurserna genom att 
fysiska resurser i form av IT-system och IT-infrastruktur blir viktigare samtidigt som humana 
resurser kompletteras med eller ersätts av digitala motparter. Kundrelationerna förändras 
genom att relationen flyttas från personlig assistans och dedicerad personlig assistans mot 
självservice, automatiserade tjänster samt communities och co-creation vilket Ernst & Young 
(2011) också identifierar i att automatiserade och digitala tjänster förstärker och 
kompletterar existerande manuella tjänster. Och sist förändras även kanalerna genom en 
digitalisering genom att kunden kan gå igenom de olika stegen av köpprocessen via digitala 
kanaler som exempelvis en e-handelsplattform istället för genom fysiska möten med 
säljpersonal vilket följer Johnson & Bharadwajs (2005) resonemang.  

Vid en digitalisering förändras värdeerbjudandet genom att funktionella fördelar kan 
förstärkas genom nya produkt- och tjänsteegenskaper och bättre prestanda i form av 
exempelvis ökad effektivitet hos produkter och tjänster. Sociala fördelar kan förbättras 
genom att kunderna kan få fler kontakttillfällen med företaget, och att företaget kan få bättre 
förståelse för sina kunder genom att samla information i exempelvis CRM-system. 
Emotionella fördelar förstärks genom att kunden får mer tillit och förtroende för företaget 
genom att affärer blir mer transparanta och kunden kan känna en större kontroll när 
information blir mer lättillgänglig. Ekonomiska kostnader kan minskas för kunden genom att 
företaget som en följd av processeffektiviseringar kan ta lägre priser för produkter och 
tjänster. Psykologiska kostnader minskar genom att kunderna enklare kan jämföra olika 
erbjudanden och då kunden behöver lägga mindre tid för att upprätthålla relationen med 
företaget. Personlig investering minskar genom ökad mobilitet och automatisering vilket 
minskar den tid och energi som kunden behöver lägga ner i köp- och konsumtionsprocessen. 
Slutligen kan risker minskas genom att nya alternativa affärsformer blir möjliga genom en 
digitalisering eller genom digitala verktyg som exempelvis Bank-ID som ökar säkerheten i 
transaktioner.  

Det faktiska värde som kunderna upplever skiljer sig för olika kundsegment och olika 
situationer utifrån definitionen av kundvärde som en subjektiv bedömning, men det går att 
se generella tendenser utifrån undersökningen av Holmen Skogs kunder i att en digitalisering 
framförallt medför en förbättring av de uppfattade funktionella och emotionella fördelarna 
samt en minskning av ekonomiska kostnader, psykologiska kostnader och personlig 
investering. Att de funktionella fördelarna upplevs förbättras verkar vara en rimlig 
generalisering då en digitalisering ger möjligheter att utöka och förstärka den traditionella 
produkt- och tjänsteportföljen. Att det emotionella värdet generellt upplevs öka är också 
rimligt då digitala affärsmodeller oftast är mer transparanta och såldes får kunderna mer makt 
och kontroll och kan därmed känna mer tillit och förtroende för företaget. Minskade 
ekonomiska kostnader för kunderna följer av att en digitalisering medför en effektivisering av 
verksamheten för företaget och att detta skulle kunna medföra att lägre priser kan tas för 
företagets produkter och tjänster. Att kunderna uppfattar en minskning av de psykologiska 
kostnaderna är också rimligt då sökkostnaden och omställningskostnaden oftast är mycket 
lägre i den digitala världen i och med att det är enklare att beskriva erbjudanden digitalt 
genom att exempelvis använda bilder, data för produktprestanda och betyg från tredjeparter 
samt att det är enklare att jämföra erbjudanden från olika företag genom att använda 
sökmotorer eller jämförelsehemsidor som exempelvis TripAdvisor för resor. Att den 
personliga investeringen minskar för kunderna följer av att digitalisering medför ökad 
mobilitet och automation vilket eliminerar tid- och platsbegränsningar.   
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Att det finns delade uppfattningar i hur de sociala fördelarna förändras går emellertid emot 
resultatet i andra studier som visar att en digitalisering ofta förbättrar kundrelationen. Detta 
kan förklaras med att den personliga relationen och fysiska kontakter är speciellt viktiga i den 
specifika kontexten som affären mellan skogsägare och virkesköpare utgör och att det finns 
en oro för att en digitalisering skulle försämra relationen genom att personlig assistans och 
dedicerad personlig assistans helt ersätts med självservice och automatiserade tjänster. 
Emellertid visar resultatet i undersökningen gjord av Fitzgerald et al. (2013) att en förbättrad 
kundupplevelse är en av de största vinsterna i en digitalisering och således bör en 
digitalisering generellt medföra en förbättring av upplevda sociala fördelar, och att detta även 
kan uppnås inom skogsaffären om digitalisering används för att förstärka och komplettera 
personlig assistans och självservice snarare än att helt och hållet ersätta dessa med 
självservice och automatiserade tjänster. En detaljerad presentation av digitaliseringens 
påverkan på affärsmodell och värdeerbjudande inom skogsbranschen och generellt 
presenteras i Tabell 29.   

Tabell 29: Sammanfattning av hur digitalisering påverkar affärsmodellen och värdeerbjudandet ur kundernas synvinkel inom 
skogsbranschen och ett mer generellt perspektiv. 

Element 
kopplade till 
kundvärde 

Kategorisering av 
element 

Förändringar av affärsmodell och 
värdeerbjudande inom skogsbranschen utifrån 
Holmen Skog 

Generell 
förändring 

Nyckel-
aktiviteter 

Produktion  Digitala möten med virkesköpare 
(videosamtal eller chatt) 

 Uppsökning via digitala kanaler av 
potentiella (t.ex. automatiserade 
erbjudanden utifrån avverkning i 
närhet eller skogsbruksplan)  

 Kontrakt kan skapas på plats ute hos 
kund digitalt  

Framtagning av 
nya digitala 
produkter och 
tjänster 

Problemlösning  Onlinerådgivning via chatt, email eller 
videosamtal 

Företaget kan 
förmedla 
kunskap och lösa 
kundernas 
problem genom 
digitala verktyg 
och kanaler.  

Plattform /nätverk  Automatiserad uppdatering av 
skogsbruksplan 

 Hemsida (information om pågående 
avverkningar synliga för alla) 

 Tidningar och nyhetsbrev kan skickas 
digitalt  

 Kunder kan skapa konton på Min 
Skog/mobilapplikation utan att vara 
kunder via t.ex. Bank ID 

Aktiviteter 
relaterade till 
utveckling och 
underhåll av 
digitala 
plattformar som 
hemsidor, mobil-
applikationer 
och liknande  

Nyckel-
resurser 

Fysiska  Information om pågående 
avverkningar på hemsidan 

 Dela med sig av forskningsresultat och 
nya tekniker via digitala tjänster som 
Min Skog och mobilapplikation 

Nya IT-system & 
IT-infrastruktur 
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 CRM-system i Ipad för att virkesköpare 
ska kunna ge bättre service 

 Integrerat system för Virkesköpare 

Intellektuella  Skogsägare kan få tillgång till 
information om skogsskötsel och 
forskningsresultat via digitala kanaler 

 Skogsägare kan ha kontakt med 
experter via digitala tjänster 

Kunskap inom 
företaget kan 
enklare 
förmedlas vidare 
till andra 
intressenter 

Humana  Kan få välja/efterfråga entreprenörer 
vid köp av tjänst via digital tjänst 

 Står mer information om 
entreprenörer 

Humanresurser 
ersätts av 
digitala 
motparter 

Finansiella  All finansiell information uppdaterad 
och samlad på ett ställe t.ex. Min 
Skog/mobilapplikation 

 Möjligheten att spekulera i virkespriser 
(virkesbörs) 

Krävs finansiella 
resurser för att 
ta fram och 
underhålla nya 
system 

Kund-
relationer 

Personlig assistans  Rådgivning via digitala tjänster (chatt, 
email, videosamtal) 

 Boka in sig på tider för samtal med 
virkesköpare 

 Boka in sig på tider med expert 

Den mänskliga 
kontakten flyttas 
till digitala 
kanaler som 
email, chatt, och 
liknande 

Dedicerad 
personlig assistans 

 Rådgivning via digitala tjänster (chatt, 
email, videosamtal) 

 Erbjudanden via digitala kanaler, 
exempelvis när avverkning sker i 
närheten av skogsfastighet  

Den dedicerade 
assistansen kan 
flyttas till digitala 
kanaler eller 
ersättas av 
automatiserade 
tjänster 

Självservice  Utbildning med hjälp av videor, info, 
kurser online.  

 Information om pågående trender på 
skogsmarkanden digitalt 

 Tidningar och nyhetsbrev digitalt 

 Möjlighet att beställa tjänster och 
produkter online 

 Initiera affär online 

Ökad möjlighet 
till självservice 
genom att ge 
information och 
kunskap digitalt 

Automatiserade 
tjänster 

 Automatiserade erbjudanden utifrån 
skogsbruksplan eller närliggande 
avverkningar 

 Automatiserade affärer, t.ex. 
försäljning av leveransvirke, 
beställning av plantor 

Ökade 
möjligheter till 
automatiserade 
tjänster genom   
personliga 
online-profiler 
som kan 
användas för att 
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skräddarsy 
tjänster  

Communities  Inbjudan via Min Skog/Applikation 

 Föreslå innehåll på event via Min 
Skog/Applikation 

 Onlineforum och online föreläsning  

Online-
communities 
genom egna 
plattformar eller 
genom t.ex. 
Facebook 
möjliggör att 
kunder kan dela 
kunskap och lösa 
varandras 
problem  

Co-creation  Föreslå innehåll på event via Min 
Skog/Applikation 

 Svara på andra skogsägares problem 
via forum, diskussion etc.  

 Formulär/enkäter att fylla för att fånga 
nöjdhet 

Företag kan 
bjuda in 
kunderna att 
skapa digitalt 
material för att 
sprida kunskaper 
och information   

Kanaler Medvetenhet  Erbjudanden via Min Skog/Applikation 

 Facebook och andra sociala medier 

Digitala kanaler 
som egen 
hemsida, 
Facebook och 
liknande kan 
användas för att 
marknadsföra 
företagets 
produkter och 
tjänster.   

Bedömning  Facebooksida där användare kan 
skriva till Holmen Skog 

 Betygsättning av Holmen Skogs 
utförda tjänster genom digitala 
kanaler  

 Information om Holmen Skogs tjänster 
förmedlade via digitala kanaler 

Information om 
produkterna och 
tjänsterna kan 
förmedlas via 
digitala kanaler 
för att 
underlätta 
kundernas 
bedömning av 
värde-
erbjudandet   

Köp  Genomföra köp via digitala tjänster 
som Min Skog/mobilapplikation 

 Initiera köp via digitala tjänster 

 Bank-ID för att signera kontrakt och 
genomföra köp 

E-handels-
lösningar kan 
utnyttjas för att 
möjliggöra köp 
av produkter och 
tjänster online 
och mobilt bank-
ID kan användas 
för att 
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underlätta 
transaktioner  

Leverans  Rådgivning via digitala kanaler Digitala 
produkter och 
tjänster kan 
levereras via 
digitala kanaler  

Efter köp  Support och hjälp via digitala kanaler 

 Status kring tjänster, fakturor och 
annan information via digitala kanaler 

Support efter att 
kunderna har 
genomfört ett 
köp kan hanteras 
via 
automatiserade 
tjänster, 
självservice, eller 
genom personlig 
assistans via 
digitala kanaler  

Produkter/ 
Tjänster 

Fysiska  Köpa plantor online Produkt-
erbjudanden kan 
omvandlas till 
tjänste-
erbjudanden   

Immateriella  Hanterar skogsförvaltning digitalt, 
beställning av tjänster, status, info etc.  

 Automatiserad uppdatering av 
skogsbruksplan 

 Åtgärdsplan digitalt 

 Beställa certifieringar online 

 Beställa upphämtning av bränsle 

 Beställa slutavverkning digitalt (vissa 
former kan ske helt digitalt som 
leveransvirke) 

 Beställa skogsgödsling online 

 Beställa gallring online 

 Beställa röjning online 

 Beställa återväxt online 

 Förslag för paketpriser för olika 
tjänster genom skogsbruksplanen 

 Möjlighet att efterfråga och föreslå 
innehåll på lokala arrangemang 

 Tidningar och nyhetsbrev skickas ut 
digitalt 

 Rådgivning digitalt 

 Möjlighet att ge förslag på lokala 
arrangemang och förlag på innehåll 
med olika förslag i 
mobilapplikationen/på hemsidan.  

Existerande 
tjänster kan 
erbjudas genom 
nya digitala 
kanaler. 
Exempelvis att 
kunna 
genomföra köp 
via 
mobilapplikation 
eller att erbjuda 
kundservice 
online    

Digitala  Bank-ID för signering av kontrakt 

 Kameraverktyg för att kartlägga sin 
skog (Metsäs lösning) 

Digitala 
produkter 
möjliggör att 
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 Utöka Min Skog/mobilapplikation med 
mer information och verktyg 

 Möjlighet att beräkna virkesförråd och 
få en uppskattning på skogens värde 
digitalt 

kunderna får 
större 
möjligheter till 
självservice      

Finansiella  Virkesbörs  

 Finansiell information i Min 
Skog/mobilapplikation kring fakturor, 
förskottsbetalning etc.  

Finansiering av 
produkter och 
tjänster kan 
erbjudas online 
vid 
genomförandet 
av köpet  

Fördelar Funktionella  Boka mötestider med 
virkesköpare/experter medför att 
skogsägarna får tillgång till Holmen 
Skogs kunskap 

 Ökad möjlighet till snabb och effektiv 
rådgivning via digitala lösningar  

 Automatiserad uppdatering av 
skogsbruksplan medför att korrekt 
information hela tiden finns tillgänglig 
för åtgärder  

 Mer tillgänglig information genom 
digitala nyhetsbrev & tidningar 

 Delning av forskning kring skogsskötsel 
via digitala tjänster skapar värde för 
skogsägaren genom att öka kunskap 

 Möjlighet att boka tider med experter 
ökar också kunskap 

 Möjligheten att efterfråga entreprenör 
medför att skogsägaren kan säkerställa 
kvaliteten på tjänster 

 Uppföljning av nöjdhet kring utförda 
tjänster medför möjligheter till 
förbättring  

 Kameraverktyg underlättar 
skogsägarens kartläggning av skogen 

Digitala lösningar 
kan öka den 
kvalitet och 
nytta som 
kunderna 
uppfattar i ett 
erbjudande 
genom att skapa 
nya egenskaper 
som kunderna 
efterfråga, eller 
genom att öka 
prestandan i 
tjänster och 
produkter i form 
av exempelvis 
ökad effektivitet  

Sociala  Integrerat CRM-system kan förstärka 
relationen mellan virkesköpare och 
skogsägare och underlätta när en ny 
virkesköpare tillträder 

 Möjligheten att efterfråga 
arrangemang och föreslå innehåll 
förbättrar relationsbyggande 
aktiviteter 

 Möjligheten till rådgivning via digitala 
kanaler medför att skogsägarna kan få 
mer tid för rådgivning 

 Möjligheten att boka in tid med 
virkesköparen online medför att 
skogsägaren får större möjligheter att 
kontakta sin virkesköpare 

Digitala lösningar 
kan öka kundens 
sociala fördelar 
genom att öka 
den tid som kan 
läggas på att 
bygga relationen 
mellan företag 
och kund och att 
skapa bättre 
förståelse mellan 
parterna   
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Emotionella  Information om status kring uppdrag, 
fakturor, förskottsbetalningar, avtal 
etc. gör att skogsägaren känner sig 
mer säker i sitt köp. Ökar pålitligheten. 
Känsla av professionalism. 

 Förstärkt affärsrelation genom ett 
integrerat CRM-system  
Ökad känsla av kontroll och säkerhet 
genom att kunna efterfråga 
entreprenör 

 Möjligheten att utvärdera utförda 
tjänster ökar känslan av tillit och 
förtroende 

 Ökad tillit då användare kan skriva till 
Holmen Skog öppet via t.ex. Facebook 

Digitala lösningar 
kan öka 
kundernas tillit 
och förtroende 
för ett företag 
genom att göra 
affärer mer 
transparanta och 
genom att ge 
kunden en större 
känsla av 
kontroll  

Smärtlindrare Ekonomiska 
kostnader 

 Större möjlighet till gratis rådgivning 
genom digitala kanaler 

 Större möjlighet till gratis/rabatterad 
skogsbruksplan om den uppdateras 
automatiskt 

 Virkesbörs medför att skogsägare kan 
få bättre virkespriser 

 Automatiserade erbjudanden om 
möjligheter till synergier vid 
avverkningar i närheten ökar 
möjligheten till att minska kostnader 
för skogsägaren  

 Paketpriser utifrån skogsbruksplan 
minskar kostnaden för tjänsterna 

Digitalisering kan 
minska 
kostnaderna för 
ett företag vilket 
möjliggör att ett 
lägre pris kan tas 

Psykologiska 
kostnader 

 Mer tid till rådgivning genom digitala 
möten 

 Minskade sökkostnader för skogsägare 
genom automatiserade erbjudande 

 Minskade sökkostnader genom 
information om pågående 
avverkningar på 
hemsida/mobilapplikation 

 Minskad sökkostnad genom att 
kunden kan skapa konton på Min 
Skog/mobilapplikation genom Bank-ID 
utan att vara tidigare kund 

 Minskad inlärningskostnad om 
kunskap och information finns samlad 
på ett ställe t.ex. mobilapplikation 

 Möjlighet att boka tider med experter 
minskar inlärningskostnader 

 Möjligheten till att ta del av 
utbildningsmaterial via digitala kanaler 
minskar inlärningskostnader 

 Onlineforum och online föreläsningar 
minskar inlärningskostnader och 
sprider kunskap 

Digitalisering kan 
exempelvis 
minska 
psykologiska 
kostnader i form 
av sökkostnader 
och kognitiva 
svårigheter 
genom att göra 
information om 
erbjudandet 
tillgänglig online 
för att förenkla 
för kunden att 
jämföra olika 
erbjudanden 
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 Marknadsföring via Facebook etc. ökar 
medvetenhet och minskar 
sökkostnader   

Personlig 
investering 

 Digitala möten med virkesköpare 
(mindre tid krävs för att upprätthålla 
relation) 

 Bank-ID medför att mindre tid krävs 
för att genomföra affären 

 Möjlighet att boka in tider med 
virkesköpare experter minskar tid-
/energiinvesteringen från 
skogsägarens sida 

 Automatiserade affärer minskar tiden 
som krävs för att göra en affär 

 Mindre tid krävs för köpprocessen om 
det går att beställa tjänster online 

 Kameraverktyg underlättar 
skogsägarens kartläggning av skogen 

Digitalisering har 
ofta en stor 
positiv inverkan 
på den 
personliga 
investeringen då 
ökad 
automatisering 
och mobilitet 
leder till att 
tiden, 
ansträngningen 
och energin som 
krävs av kunden i 
köp- och 
konsumtions-
processen 
minskar 

Risker  Virkesbörs medför att skogsägaren kan 
ta mer/mindre risk i sitt skogsägande 

 Bank-ID ökar säkerheten för 
skogsägaren i transaktionen genom att 
ett kontrakt kan skrivas direkt vid en 
överenskommelse och att kontrakt 
inte måste skickas i efterhand via 
email eller post 

Digitalisering kan 
minska risker i 
att köpa, äga och 
använda en 
produkt genom 
att exempelvis 
skapa 
möjligheten till 
alternativa 
affärsformer 
eller genom att 
ge digitala 
verktyg som ökar 
säkerheten i 
transaktionen  
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5.4 SKILLNADEN I KUNDVÄRDE FÖRE OCH EFTER EN DIGITALISERING 

I följande del analyseras hur det skapade kundvärdet skiljer sig åt mellan Holmen Skogs 
nuvarande värdeerbjudande och Holmen Skogs potentiella framtida värdeerbjudande för de 
olika kundsegmenten. Det potentiella framtida värdeerbjudandet har konfigurerats efter vilka 
förändringar genom digitalisering som påverkar kundvärdet mest för alla skogsägare, någon 
uppdelning för de olika kundsegmenten har inte gjorts då det inte skiljer signifikant i 
medelvärde mellan grupperna på de frågor som rör potentiella förändringar av 
värdeerbjudandet. Följande del bör således läsas som en intern jämförelse av respektive 
kundsegments kundvärde före respektive efter en digitalisering och inte som en jämförelse 
mellan de olika grupperna.  

5.4.1 Förvaltarna 

Förvaltare förväntar sig främst en ökning av de funktionella och de emotionella fördelarna 
och skillnaden i kundvärdet efter en digitalisering blir att passningen med kundprofilen 
förstärks genom att virkesköparnas service kan förbättras genom att få tillgång till fler digitala 
verktyg, att rådgivning blir mer tillgänglig genom att det kan erbjudas via digitala kanaler, och 
att skogsägarna kan föreslå innehåll på träffar för att kunna efterfråga forskning och 
information. För de emotionella fördelarna förbättras passningen med kundprofilen efter en 
digitalisering genom att pålitligheten ökar när virkesköparna har mer stöd i sitt arbete, och då 
skogsägaren får större möjlighet att jämföra olika skogsbolag med varandra. Förvaltarna 
förväntar sig inte en ökning av de sociala fördelarna, men utifrån intervjuerna med 
virkesköparna uppges att de tror att de får mer tid för relationsbyggande aktiviteter om 
administrativa uppgifter minskas, vilket automation och digitalisering skulle kunna medföra. 
Således skulle en digitalisering även kunna öka de sociala fördelarna genom att förstärka 
relationen mellan skogsägaren och virkesköparen om virkesköparen ges mer tid för 
relationsbyggande aktiviteter. Vidare förväntar sig Förvaltare en minskning av ekonomiska 
kostnader, psykologiska kostnader och personlig investering. Möjligheten att få 
skogsbruksplanen till ett rabatterat pris genom att beställa den online samt att få bättre 
virkespriser och lägre kostnader för skogstjänster skulle minska den ekonomiska kostnaden. 
Möjligheten till rådgivning via digitala kanaler skulle kunna minska den psykologiska 
kostnaden genom att kunskap blir mer tillgänglig. Slutligen skulle den personliga 
investeringen i form av tid och energi som krävs för skogsägandet kunna minskas genom att 
göra information i form av tidningar och nyhetsbrev tillgänglig digitalt och att kunna ha mer 
frekvent kontakt med sin virkesköpare utan att behöva träffas i person genom att 
skogsägaren online kan boka in tid med sin virkesköpare. Förändringen av värderbjudandet 
genom digitalisering som passning till kundprofilen presenteras i Tabell 30 nedan. 

Tabell 30: Översikt över värderbjudande före respektive efter en digitalisering för Förvaltarna.  

Värde-
erbjudande 

Element Värdeerbjudande före 
digitalisering 

Värdeerbjudande efter 
digitalisering 

Kundprofil  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och 
professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela 
kedjan  

A. Beställa skogliga 
tjänster online 

B. Rådgivning online 
C. Föreslå innehåll för 

event 

Bra skogliga 
tjänster (1, 2, 3, 4, 
D) 

Bra rådgivning (7, 
A) 
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3. Utbildat och 
erfarenhet 
avverkningslag 

4. Användning av 
moderna 
maskiner och 
senaste tekniker  

5. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

D. Virkesköpare 
tillgång till digitala 
verktyg 

Helhetslösningar 
(2, A, B) 

Forskning kring 
skogsskötsel (1, C) 

Sociala 8. Lokala 
arrangemang  

9. Virkesköpare 
skapar 
engagemang och 
lokalkännedom  

E. Virkesköpare har 
mer tid för 
relationsbyggande 
aktiviteter 

Relationer (9, E) 

Relationsbyggande 
aktiviteter (8, E) 

 

Emotionella 10. Affärsrelationer 
som skapar 
förtroende och 
tillit  

11. Aktiv natur- och 
kulturvård 

F. Virkesköpare har 
tillgång till digitala 
verktyg för att ge 
välgrundade 
rekommendationer 
och värderingar  
 

Visat engagemang 
(10) 

Långsiktigt 
agerande (11) 

Pålitlighet (10, F) 

Undvikande av 
markskador (11) 

Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller 

rabatterad 
skogsbruksplan 

15. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

16. Synergier vid 
avverkningar i 
närheten 

G. Lägre priser för 
skogliga tjänster 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

H. Högre virkespriser 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

I. Skogsbruksplan 
utan extra kostnad 
genom att beställa 
online 
 

Skogsbruksplan 
och rådgivning 
utan kostnad (13, 
14, J) 

Långsiktig 
avkastning (15, H, 
I) 

Psykologiska 
kostnader 

17. Virkesköpare 
besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att 
besvara skogliga 
frågor 

19. Skogsbruksplan 
och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

J. Rådgivning via 
digitala kanaler 
 

Kunskapshöjande 
erbjudanden (17, 
18, 19, K) 
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Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

K. Kunna föreslå 
innehåll be 
event 

L. Beställa 
skogstjänster 
online 

M. Rådgivning via 
digitala kanaler 

N. Möjlighet att 
boka in kontakt 
med 
virkesköpare 
online 

O. Nyhetsbrev & 
tidningar digitalt 

Information via 
internet, tidningar 
samt rådgivare (M, 
P) 

Frekvent kontakt 
med virkesköpare 
(O) 

Kontakt främst via 
telefon och email 
(N, O) 

Hög grad av 
rådgivning (N, O) 

 

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer 

för avverkning 
24. Återväxtgaranti 
25. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

26. Skogsförvaltning 

P. Bank-ID 
Q. Beställa 

skogliga 
tjänster online 

Lågt intresse av 
högriskkontrakt 
(22) 

 

5.4.2 Vårdarna 

Vårdarnas kundprofil liknar Förvaltarnas och därmed förstärks kundvärdet för Vårdarna på 
samma sätt genom att ökad möjlighet till rådgivning förstärker de funktionella fördelarna och 
att trovärdigheten och tilliten ökar genom att virkesköparna får tillgång till fler digitala 
verktyg. Vårdarna förväntar sig likt Förvaltarna ingen förbättring av de sociala fördelarna, 
men det kan också för dem tänkas att kundvärdet skulle kunna öka om virkesköparna fick mer 
tid för relationsbyggande aktiviteter. Som för Förvaltarna förväntar sig Vårdarna att 
ekonomiska kostnader, psykologiska kostnader, och personlig investering minskar genom 
digitalisering. Kundvärdet ökar på samma sätt som för Förvaltarna genom att 
skogsbruksplanen kan fås till ett rabatterat pris, att kunskap blir mer tillgänglig genom online-
rådgivning, och att den tid och energi som krävs för skogsägandet kan minskas genom 
möjligheten att boka in rådgivning online, rådgivning via digitala kanaler, och att information 
finns tillgänglig på internet i form av digitala nyhetsbrev och tidningar. Förändringen av 
värderbjudandet genom digitalisering som passning till kundprofilen presenteras i Tabell 31 
nedan. 
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Tabell 31: Översikt över värderbjudande före respektive efter en digitalisering för Vårdarna.  

Värde-
erbjudande 

Element Värdeerbjudande före 
digitalisering 

Värdeerbjudande efter 
digitalisering 

Kundprofil  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och 
professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela 
kedjan  

3. Utbildat och 
erfarenhet 
avverkningslag 

4. Användning av 
moderna 
maskiner och 
senaste tekniker  

5. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

A. Tidningar och 
nyhetsbrev digitalt 

B. Virkesköpare 
tillgång till digitala 
verktyg 

Bra skogliga 
tjänster (1, 2, 3, 4, 
B) 

Bra rådgivning (7, 
B) 

Helhetslösningar 
(2, B) 

 

Sociala 8. Lokala 
arrangemang  

9. Virkesköpare 
skapar 
engagemang och 
lokalkännedom  

C. Virkesköpare har 
mer tid för 
relationsbyggande 
aktiviteter 

D. Föreslå innehåll för 
event 

Relationer (9, C) 

Relationsbyggande 
aktiviteter (8, C, D) 

 

Emotionella 10. Affärsrelationer 
som skapar 
förtroende och 
tillit  

11. Aktiv natur- och 
kulturvård 

E. Virkesköpare har 
tillgång till digitala 
verktyg för att ge 
välgrundade 
rekommendationer 
och värderingar  
 

Visat engagemang 
(10) 

Långsiktigt 
agerande (11) 

Pålitlighet (10) 

Undvikande av 
markskador (11, E) 

Trovärdighet (10) 

Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller 

rabatterad 
skogsbruksplan 

15. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

16. Synergier vid 
avverkningar i 
närheten 

F. Lägre priser för 
skogliga tjänster 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

G. Högre virkespriser 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

H. Skogsbruksplan 
utan extra kostnad 
genom att beställa 
online 
 

Skogsbruksplan 
och rådgivning till 
rabatterat pris (14, 
H)  
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Psykologiska 
kostnader 

17. Virkesköpare 
besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att 
besvara skogliga 
frågor 

19. Skogsbruksplan 
och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

I. Rådgivning via 
digitala kanaler 
 

Kunskapshöjande 
erbjudanden (17, 
18, 19, I) 

Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

J. Kunna föreslå 
innehåll be 
event 

K. Beställa 
skogstjänster 
online 

L. Rådgivning via 
digitala kanaler 

M. Möjlighet att 
boka in kontakt 
med 
virkesköpare 
online 

N. Nyhetsbrev & 
tidningar digitalt 

Rådgivning (N, O) 

Kontakt via 
telefon, personliga 
besök och email 
(O) 

Information via 
internet, tidningar 
och rådgivare (M, 
P) 

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer 

för avverkning 
24. Återväxtgaranti 
25. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

26. Skogsförvaltning 

O. Bank-ID 
P. Beställa 

skogliga 
tjänster online 

Efterfrågar i lägre 
grad 
högriskkontrakt 
(22) 

 

5.4.3 Traditionalisterna 

Traditionalisterna är det kundsegment som verkar mest positivt till en digitalisering och de 
förväntar sig en förbättring av både fördelarna och uppoffringarna. Enligt kundprofilen 
efterfrågar Traditionalisterna lättanvända och värdeskapande tjänster via webben som ökar 
deras kunskap och således skulle rådgivning online, digitala verktyg för att beräkna 
skogsvärde,  information om skogsskötsel online, samt ekonomisk information kring fakturor 
öka kundvärdet för Traditionalister. De söker även en regelbunden kontakt med 
virkesköparen och därmed skulle möjligheten att få rådgivning via digitala kanaler kunna öka 
de sociala fördelarna. Pålitlighet och trygghet är också viktiga faktorer för Traditionalisterna 
inom emotionella fördelar och en digitalisering skulle kunna förstärka detta kundvärde genom 
att virkesköparna får mer stöd i sitt arbete med hjälp av digitala verktyg och genom att 
skogsägarna kan betygsätta utförda tjänster och på så sätt kunna hjälpa Holmen Skog att 
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behålla en hög kvalitet. Att minska de ekonomiska uppoffringarna är även viktigt för 
Traditionalisterna och därmed blir gratis rådgivning via digitala kanaler och möjligheten att få 
erbjudanden digitalt vid avverkningar i närheten värdefullt. Utöver detta efterfrågar 
Traditionalisterna även kunskapshöjande erbjudanden vilket rådgivning via digitala kanaler 
och digitala verktyg skulle kunna uppfylla. Kopplat till den personliga investeringen 
efterfrågas nätbaserad rådgivning och information via internet vilket skulle uppfyllas genom 
att erbjuda rådgivning via digitala kanaler samt nyhetsbrev och tidningar digitalt. Slutligen 
skulle risktagandet minskas genom att erbjuda Bank-ID, möjligheten att beställa skogliga 
tjänster online vilket ökar möjligheten att jämföra olika erbjudanden, samt att tillhandahålla 
information och kunskap online. Förändringen av värderbjudandet genom digitalisering som 
passning till kundprofilen presenteras i Tabell 32 nedan. 

Tabell 32: Översikt över värderbjudande före respektive efter en digitalisering för Traditionalisterna.  

Värde-
erbjudande 

Element Värdeerbjudande före 
digitalisering 

Värdeerbjudande efter 
digitalisering 

Kundprofil  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och 
professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela 
kedjan  

3. Utbildat och 
erfarenhet 
avverkningslag 

4. Användning av 
moderna 
maskiner och 
senaste tekniker  

5. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

A. Beställa skogliga 
tjänster online 

B. Rådgivning online 
C. Föreslå innehåll för 

event 
D. Virkesköpare 

tillgång till digitala 
verktyg 

E. Digitala verktyg för 
att kunna beräkna 
skogsvärde själv 

F. Information om 
skogsskötsel online 

G. Ekonomisk 
information 
(fakturor, 
värderingar etc.) 

Lättanvända och 
värdeskapande 
tjänster via 
webben som ökar 
kunskap (B, E, F, 
G) 

Skogsbruksplan 
(6) 

Sociala 8. Lokala 
arrangemang  

9. Virkesköpare 
skapar 
engagemang och 
lokalkännedom  

H. Virkesköpare har 
mer tid för 
relationsbyggande 
aktiviteter 

I. Föreslå innehåll på 
event 

J. Rådgivning via 
digitala kanaler 

Regelbunden 
kontakt med 
virkesköpare (H, 
J) 

Sociala event som 
jakt, seminarier 
och kurser (H, I) 

Emotionella 10. Affärsrelationer 
som skapar 
förtroende och 
tillit  

11. Aktiv natur- och 
kulturvård 

K. Virkesköpare har 
tillgång till digitala 
verktyg för att ge 
välgrundade 
rekommendationer 
och värderingar  

L. Möjlighet att 
betygsätta utförda 
tjänster 

Känsla av att äga 
skog (11) 

Trygghet (10, 11, 
K, L) 

Pålitlighet (10, K, 
L) 

Undvikande av 
markskador (11) 
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Trovärdighet (10, 
K, L) 

Långsiktig 
avkastning (10, 
11) 

Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller 

rabatterad 
skogsbruksplan 

15. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

16. Synergier vid 
avverkningar i 
närheten 

M. Lägre priser för 
skogliga tjänster 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

N. Högre virkespriser 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

O. Skogsbruksplan 
utan extra kostnad 
genom att beställa 
online 

P. Möjlighet att se 
pågående uppdrag i 
närhet online 

Q. Rådgivning via 
digitala kanaler 
 

Kostnadsfri 
rådgivning genom 
digitala lösningar 
(13, P) 

Kostnadssynergier 
vid avverkning i 
närheten (16, O, 
R) 

Psykologiska 
kostnader 

17. Virkesköpare 
besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att 
besvara skogliga 
frågor 

19. Skogsbruksplan 
och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

R. Rådgivning via 
digitala kanaler 

S. Erbjudanden vid 
avverkning i 
närhet 

T. Automatiska 
uppdateringar av 
skogsbruksplan 

U. Digitala verktyg 
för att kunna 
beräkna 
skogsvärde  

Kunskapshöjande 
erbjudanden (R, 
U) 

Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

V. Kunna föreslå 
innehåll be event 

W. Beställa skogs-
tjänster online 

X. Rådgivning via 
digitala kanaler 

Y. Möjlighet att boka in 
kontakt med 
virkesköpare online 

Z. Nyhetsbrev & 
tidningar digitalt 

Å. Forum med andra 
skogsägare 

Nätbaserad 
rådgivning (W, X, 
Z) 

Information via 
internet, tidningar 
och rådgivare (Y) 

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer 

för avverkning 
24. Återväxtgaranti 

Ä. Bank-ID 
Ö. Ökad möjlighet att 

jämföra olika 
erbjudanden 

Lågt risktagande 
(22, Å, Ä, Ö) 
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25. Skogsbruksplan 
och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

26. Skogsförvaltning 

AA. Information om 
pågående trender, 
forskningsresultat 
och nya tekniker 

 

5.4.4 Opportunisterna 

Opportunisterna värdesätter snabbhet och bra pris i större utsträckning än tidigare nämnda 
kundsegment. Därmed kommer digitaliseringsförändringar som medför att dessa faktorer 
förbättras öka kundvärdet för Opportunister. De förändringar som skulle kunna tänkas 
medföra snabbare processer är att skapa fler möjligheter till självservice genom att 
exempelvis skapa möjligheten att jämföra erbjudanden online och att kunna beställa 
skogstjänster online. Att kunna boka in rådgivning online, samt att kunna få rådgivningen via 
digitala kanaler borde också medföra att processerna går snabbare. Holmen Skog skulle också 
troligtvis kunna ge bättre priser om verksamheten effektiviseras genom digitalisering och att 
det skulle medföra lägre kostnader. För Opportunister verkar de sociala fördelarna inte öka 
överlag utifrån hur segmentet har svarat hur de tror att relationen med virkesköparen 
förändras vid en digitalisering. Emellertid skulle det kunna tänkas att möjligheten till 
rådgivning via digitala kanaler skulle kunna förbättra relationen då detta ger utrymme för fler 
kontakter med virkesköparen. För de emotionella fördelarna är det viktigt med säkra 
betalningar, och här skulle en samlad ekonomisk information digitalt kunna öka känslan av 
kontroll över fakturor, utbetalningar och liknande. Sett till ekonomiska kostnader är det 
viktigt för Opportunister att få snabb och effektiv avverkning samt att få kostnadssynergier 
vid avverkningar i närheten. Detta värde skulle kunna ökas genom att kunna se pågående 
avverkningar i närheten online, att kunna beställa tjänster online, och att bättre virkespriser 
och kostnader för tjänster kan ges genom att Holmen Skogs verksamhet effektiviseras. 
Kopplat till psykologiska kostnader skulle automatiska erbjudanden vid avverkningar i 
närheten minska sökkostnaden för skogsägarna. Den personliga investeringen i form av tid 
och energi skulle också kunna minskas genom att erbjuda rådgivning via digitala kanaler samt 
att tillhandahålla information och kunskap genom digitala kanaler. Förändringen av 
värderbjudandet genom digitalisering som passning till kundprofilen presenteras i Tabell 33 
nedan. 

Tabell 33: Översikt över värderbjudande före respektive efter en digitalisering för Opportunisterna.  

Värde-
erbjudande 

Element Värdeerbjudande före 
digitalisering 

Värdeerbjudande efter 
digitalisering 

Kundprofil  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och 
professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela 
kedjan  

3. Utbildat och 
erfarenhet 
avverkningslag 

4. Användning av 
moderna 

A. Info om tjänster 
online 

B. Rådgivning via 
digitala kanaler 

C. Virkesköpare har 
tillgång till digitala 
kanaler 

D. Beställa 
skogstjänster online 

Snabbhet (A, B, C, D, 
E) 

Bra pris (F) 

Effektiv och bra 
utförd avverkning (3, 
4) 
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maskiner och 
senaste tekniker  

5. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

E. Boka rådgivning 
online 

F. Bättre virkespriser 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

Sociala 8. Lokala 
arrangemang  

9. Virkesköpare 
skapar 
engagemang och 
lokalkännedom  

G. Rådgivning via 
digitala kanaler 

H. Boka rådgivning 
online 

I. Virkesköpare har 
mer tid för relations-
byggande aktiviteter 

 

Regelbunden kontakt 
med virkesköpare (F, 
G, H) 

Emotionella 10. Affärsrelationer 
som skapar 
förtroende och 
tillit  

11. Aktiv natur- och 
kulturvård 

J. Virkesköpare har 
tillgång till digitala 
verktyg för att ge 
välgrundade 
rekommendationer 
och värderingar  

K. Ekonomisk 
information samlad 
digitalt 
 

Säkerhet sett till 
betalning (10, 12, K) 

Uppoffringa
r 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller 

rabatterad 
skogsbruksplan 

15. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

16. Synergier vid 
avverkningar i 
närheten 

L. Lägre priser för 
skogliga tjänster 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

M. Högre virkespriser 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

N. Skogsbruksplan 
utan extra kostnad 
genom att beställa 
online 

O. Möjlighet att se 
pågående uppdrag i 
närhet online 
 

Synergier genom 
annan avverkning i 
närheten (16, O) 

Snabb och 
kostnadseffektiv 
avverkning (16, L, M)  

 

Psykologisk
a kostnader 

17. Virkesköpare 
besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att 
besvara skogliga 
frågor 

19. Skogsbruksplan 
och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantöre
n att planera 
skötseln av 
skogen 

P. Rådgivning via 
digitala kanaler 

Q. Möjlighet att boka 
in rådgivning 
online 

R. Erbjudanden vid 
avverkningar i 
närheten digitalt  

S. Beställa 
skogsvårdstjänster 
online 

Direktmarknadsförin
g när avverkning sker 
i närheten (R) 
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Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantöre
n att planera 
skötseln av 
skogen 

T. Rådgivning via 
digitala kanaler 

U. Möjlighet att boka in 
rådgivning online 

V. Ekonomisk 
information samlad 
online  

W. Möjlighe
t att beställa 
skogsvårds- 
tjänster online 

Kontakt främst via 
telefon och email (S, 
T) 

Söker information via 
internet och tidningar 
( U) 

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer 

för avverkning 
24. Återväxtgaranti 
25. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantöre
n att planera 
skötseln av 
skogen 

26. Skogsförvaltning 

X. Bank-ID 
Y. Ökad möjlighet att 

jämföra olika 
erbjudanden 

Z. Ekonomisk 
information samlad 
digitalt 
 
 

Säkerhet sett till 
betalning (22, Y) 

Lågt risktagande (23, 
W, X)  

5.4.5 Prisjägarna 

Prisjägare efterfrågar bra priser vilket eventuellt skulle kunna förbättras genom att 
verksamheten effektiviseras genom en digitalisering. Det skulle även kunna tänkas att 
Holmen Skog framstår som en mer professionell och duktig partner om fler efterfrågade 
tjänster tillhandahålls som att kunna beställa tjänster online, att kunna anmäla sig till event, 
att få tillgång till digitala verktyg och att virkesköparna har tillgång till fler digitala verktyg. 
Kopplat till emotionella fördelar medför lägre kostnader för tjänster och högre virkespriser 
att Holmen Skog i större utsträckning hjälper Prisjägarna att uppfylla sitt huvudmål med 
skogsägandet i att maximera avkastningen. Det är även värdefullt för Prisjägare att kunna få 
erbjudanden vid avverkning i närheten och således skulle möjligheten att kunna se pågående 
uppdrag i närheten samt att dessutom få erbjudanden digitalt. Kopplat till de psykologiska 
kostnaderna är det viktigt med en bra förkalkyl vilket skulle kunna underlättas genom att 
virkesköparna har mer stöd i sina kalkyler genom digitala verktyg, detta skulle även kunna 
minska risktagandet. Överlag förväntar sig Prisjägare ingen minskning av personlig investering 
och risker men det skulle kunna tänkas att kundvärdet skulle öka genom satt möjliggöra 
rådgivning via digitala kanaler samt att tillhandahålla information och kunskap digitalt. 
Förändringen av värderbjudandet genom digitalisering som passning till kundprofilen 
presenteras i Tabell 34 nedan. 
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Tabell 34: Översikt över värderbjudande före respektive efter en digitalisering för Prisjägarna.  

Värdeerbjudande Element Värdeerbjudande före 
digitalisering 

Värdeerbjudande efter 
digitalisering 

Kundprofil  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och 
professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela 
kedjan  

3. Utbildat och 
erfarenhet 
avverkningslag 

4. Användning av 
moderna 
maskiner och 
senaste tekniker  

5. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

A. Lägre priser för 
skogliga tjänster 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

B. Högre virkespriser 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

C. Beställa skogliga 
tjänster online 

D. Eventanmälan 
online 

E. Digitala verktyg 
(kartor & GPS, 
samt 
skogsbruksplan) 

F. Virkesköpare har 
tillgång till fler 
digitala verktyg 

Bra pris (A, B) 

Snabb betalning 
(12)  

Professionell och 
duktig partner (C, 
D, E, F) 

 

Sociala 8. Lokala 
arrangemang  

9. Virkesköpare 
skapar 
engagemang och 
lokalkännedom  

G. Rådgivning via 
digitala kanaler 

H. Boka rådgivning 
online 

Regelbunden 
kontakt med 
virkesköpare (G, 
H) 

Emotionella 10. Affärsrelationer 
som skapar 
förtroende och 
tillit  

11. Aktiv natur- och 
kulturvård 

I. Beställa skogliga 
tjänster online 

J. Virkesköpare har 
tillgång till fler 
digitala verktyg 

K. Lägre priser för 
skogliga tjänster 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

L. Högre virkespriser 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

Professionell och 
duktig partner (10, 
I, J) 

Pålitlig betalning 
(12) 

Avkastning 
främsta skäl till 
skogsägande (K, L) 

Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller 

rabatterad 
skogsbruksplan 

15. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

16. Synergier vid 
avverkningar i 
närheten 

M. Möjlighet att se 
pågående uppdrag i 
närheten 

N. Erbjudanden vid 
avverkningar i 
närheten 

O. Beställa 
skogsbruksplan 
online till rabatterat 
pris 

Erbjudanden då 
avverkning sker i 
närheten (16, M, 
N) 

Låga 
transportkostnader 
(delvis, men inte 
huvudfokus) 
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Psykologiska 
kostnader 

17. Virkesköpare 
besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att 
besvara skogliga 
frågor 

19. Skogsbruksplan 
och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

P. Rådgivning via 
digitala kanaler 

Q. Boka rådgivning 
online 

R. Virkesköpare har 
tillgång till digitala 
verktyg 

Bra förkalkyl (R) 

Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

S. Information om 
tjänster tillgänglig 
online 

T. Möjlighet att se 
pågående uppdrag 
i närhet online 

U. Tidningar & 
Nyhetsbrev digitalt 

V. Boka event och 
föreslå innehåll  

W. Ekonomisk 
information 
samlad digitalt 

X. Beställa skogliga 
tjänster online 

Kontakt främst via 
telefon och email 
(X) 

Information via 
tidningar och 
internet (S, T, U, V, 
W)  

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer 

för avverkning 
24. Återväxtgaranti 
25. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

26. Skogsförvaltning 

Y. Virkesköpare har 
tillgång till fler 
digitala verktyg 

Bra förkalkyl (Y) 

5.4.6 Förhandlarna 

I och med att segmentet Förhandlare även innehåller organisationer så blir bra offerter 
viktigt, speciellt vid offentliga upphandlingar. Genom att virkesköparna får mer stöd i sitt 
arbete genom fler digitala verktyg kan kvaliteten på offerter förbättras. Även de priserna 
skulle kunna minskas genom att verksamheten effektiviseras. Snabba betalningar är viktigt 
för detta kundsegment och därmed skulle det vara värdefullt att ha en samlad ekonomisk 
information för att kunna följa status kring fakturor och utbetalningar. Förhandlare förväntar 
sig överlag ingen förbättring av de sociala fördelarna, men de är mer positiva än övriga 
kundsegment utöver Traditionalister och kundvärdet skulle kunna ökas genom att 
skogsägarna kan få mer frekvent kontakt med sin virkesköpare genom att kunna boka in 
rådgivning, och att kunna få rådgivning via digitala kanaler. Det är även viktigt för Förhandlare 
att göra affärer med en professionell och kompetent partner vilket skulle kunna förstärkas 
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genom att erbjuda tjänster som efterfrågas, exempelvis att kunna beställa skogliga tjänster 
online, och att säkerställa en hög service från virkesköparna genom att ge dem digitala stöd i 
deras arbete. Det är även viktigt att få möjligheten till kostnadssynergier när avverkningar 
sker i närheten av skogsägarens skogsfastighet och därmed skulle det vara värdefullt för detta 
kundsegment att kunna se pågående avverkningar i närheten och att få erbjudanden digitalt 
när det finns möjligheter till kostnadssynergier. Förhandlare söker information främst via 
internet och därmed skulle de värdesätta att göra mer information tillgängligt online för 
tjänster, kunskap kring skogsskötsel, ekonomisk information samt att kunna få tidningar och 
nyhetsbrev digitalt. Förändringen av värderbjudandet genom digitalisering som passning till 
kundprofilen presenteras i Tabell 35 nedan. 

Tabell 35: Översikt över värderbjudande före respektive efter en digitalisering för Förhandlarna.  

Värde-
erbjudande 

Element Värdeerbjudande före 
digitalisering 

Värdeerbjudande efter 
digitalisering 

Kundprofil  

Fördelar 

 

 

Funktionella 1. Effektiv och 
professionell 
skogsförvaltning  

2. Experter i hela 
kedjan  

3. Utbildat och 
erfarenhet 
avverkningslag 

4. Användning av 
moderna 
maskiner och 
senaste tekniker  

5. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

6. Skogsbruksplan  
7. Rådgivning 

A. Statusuppdateringar 
för pågående 
uppdrag 

B. Ekonomisk 
information samlad 
digitalt 

C. Information om 
tjänster tillgänglig 
digitalt 

D. Virkesköpare 
tillgång till digitala 
verktyg 

E. Lägre priser för 
skogliga tjänster 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

F. Högre virkespriser 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

Bra pris (E, F) 

Snabb betalning 
(12, B)  

Bra offert (D) 

Certifiering (8) 

Professionell och 
duktig partner (1, 
2, 3, 4, D) 

 

 

Sociala 8. Lokala 
arrangemang  

9. Virkesköpare 
skapar 
engagemang och 
lokalkännedom  

G. Rådgivning via 
digitala kanaler 

H. Boka rådgivning 
online 

Regelbunden 
kontakt med 
virkesköpare (G, 
H) 

Emotionella 10. Affärsrelationer 
som skapar 
förtroende och 
tillit  

11. Aktiv natur- och 
kulturvård 

I. Beställa skogliga 
tjänster online 

J. Virkesköpare har 
tillgång till fler 
digitala verktyg 

K. Lägre priser för 
skogliga tjänster 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

Professionell och 
duktig partner (10, 
I, J) 

Pålitlig betalning 
(12) 

Avkastning 
främsta skäl till 
skogsägande (K, L) 
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L. Högre virkespriser 
genom att 
effektivisera 
verksamheten 

Uppoffringar 

 

 

 

Ekonomiska 
kostnader 

12. Förskottsbetalning 
13. Gratis rådgivning 
14. Gratis eller 

rabatterad 
skogsbruksplan 

15. Maximalt värde ur 
alla sortiment  

16. Synergier vid 
avverkningar i 
närheten 

M. Möjlighet att se 
pågående uppdrag i 
närheten 

N. Erbjudanden vid 
avverkningar i 
närheten 

O. Beställa 
skogsbruksplan 
online till rabatterat 
pris 

Erbjudanden då 
avverkning sker i 
närheten (16, M, 
N) 

Låga 
transportkostnader 
(delvis, men inte 
huvudfokus) 

 

Psykologiska 
kostnader 

17. Virkesköpare 
besöker 
virkesleverantörer  

18. Rådgivning för att 
besvara skogliga 
frågor 

19. Skogsbruksplan 
och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

P. Rådgivning via 
digitala kanaler 

Q. Boka rådgivning 
online 

R. Virkesköpare har 
tillgång till digitala 
verktyg 

Bra förkalkyl (R) 

Personlig 
investering 

20. Skogsförvaltning  
21. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

S. Information om 
tjänster tillgänglig 
online 

T. Tidningar & 
Nyhetsbrev digitalt 

U. Ekonomisk 
information samlad 
digitalt 

V. Information och 
kunskap kring 
skogsskötsel 
tillgänglig online 

Kontakt främst via 
telefon och email 
(beror på 
virkesköpare) 

Information via 
tidningar och 
internet (S, U, V, 
W)  

Risker 22. Förskottsbetalning 
23. Olika affärsformer 

för avverkning 
24. Återväxtgaranti 
25. Skogsbruksplan 

och åtgärdsplan 
hjälper 
virkesleverantören 
att planera 
skötseln av skogen 

26. Skogsförvaltning 

W. Virkesköpare har 
tillgång till fler 
digitala verktyg 

Bra förkalkyl (W) 
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5.5 ANALYS AV INSTÄLLNING TILL DIGITALISERING MED NYA SEGMENT 

Utifrån analyserna i tidigare avsnitt är skogsägarna generellt positiva till en digitalisering och 
det finns överlag inga signifikanta skillnader i inställning mellan Holmen Skogs nuvarande 
kundsegment. Det blir således svårt att utifrån tidigare analyser dra några slutsatser om vad 
som skulle kunna påverka inställningen till en digitalisering. För att tydligare identifiera vilka 
skogsägare som är negativa respektive positiva till en digitalisering och varför krävs därför en 
annan uppdelning av skogsägarna än den segmentering som Holmen Skog använder sig av i 
dagsläget.  

Utifrån faktor- och klusteranalysen hittas fyra nya grupper av skogsägare som grupperas 
utifrån deras inställning till faktorerna digitalt skogsägande, digital kommunikation, digital 
information och digitala verktyg. ANOVA-analysen visar att medelvärdena skiljer signifikant 
mellan de nya grupperna för frågorna kring hur kundvärdet förändras vid en digitalisering, till 
skillnad från Holmen Skogs tidigare kundsegment som överlag inte visar någon signifikant 
skillnad i medelvärdena. I Figur 13 nedan visas hur kundvärdet förändras för de nya 
segmenten och utifrån figuren går det att se att några delar av kundvärdet minskas för 
segmenten Analog och Praktisk. Skogsägarna som tillhör segmentet Analog upplever en 
minskning av de sociala fördelarna och en ökning av den personliga investeringen och riskerna 
medan skogsägarna som tillhör segmentet Praktisk upplever en minskning av de sociala 
fördelarna och en ökning av riskerna vid en digitalisering. Segmentet Praktisk upplever 
emellertid en ökning av funktionella och emotionella fördelar och det blir därmed svårt att 
säga om nettoförändringen av kundvärdet är positiv eller negativ vid en digitalisering för detta 
segment.  

De nya segmenten kan ses som en typ av mognadstrappa där skogsägarna i segmentet Analog 
är negativa till alla typer av digitalisering vilket kan förklaras med att de har en låg digital 
mognad och att inställning sedan blir mer positiv i takt med att den digitala mognaden ökar 
och att skogsägaren över tid blir Digital. Visserligen använder över 60 % av respondenterna i 
gruppen Analog smartphones men jämfört med smartphoneanvändningen för hela Sveriges 
befolkning på 80 % kan den digitala mognaden inom gruppen ses som lägre än genomsnittet. 
Den låga digitala mognaden kan också förklara varför respondenterna i segmentet Analog 
upplever en försämring av kundvärdet vid en digitalisering. Att den personliga investeringen 
och risker upplevs öka vid en digitalisering för detta segment kan förklaras med att dessa 
personer ser en större komplexitet i att använda digitala tjänster och att detta medför att det 
tar längre tid och energi att använda tjänster samt att risken för att något blir fel ökar. Detta 
segment har minst andel respondenter, 15 %, vilket förklarar varför majoriteten av 
skogsägarna är positiva till en digitalisering.  

Segmentet Praktisk kan ses som nästa nivå av digital mognad där skogsägarna ser värde i 
konkreta former av digitalisering som digitala verktyg och digital information. Digitala verktyg 
i form av digital skogsbruksplan samt digitala kartor är något som skogsägarna redan har 
tillgång till och därmed kan det vara enklare att se ett värde i att få tillgång till fler liknande 
typer av lösningar. Att detta segment upplever att de funktionella och emotionella fördelarna 
ökar vid en digitalisering kan förklaras med att digitala verktyg ger skogsägarna tillgång till 
egenskaper som efterfrågas samt att servicen som virkesköparna ger kan förbättras genom 
att de för tillgång till fler verktyg samtidigt som tilliten och förtroendet för skogsbolag ökar i 
samband med att transparensen ökar då information blir mer lättillgängligt. Att segmentet 
upplever att de sociala fördelarna minskar samtidigt som riskerna ökar vid en digitalisering 
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kan kopplas till att de är negativa till digitalt skogsägande och att de upplever att detta medför 
att relationen med virkesköparna försämras samtidigt som riskerna ökar för 
misskommunikation. Detta segment är det näst största och innehåller 28 % av 
respondenterna vilket förklarar varför skogsägarna överlag ser ett störst värde i digitala 
verktyg följt av digital information.     

Segmentet Nyfiken ser ett värde i digitalt skogsägande utöver digitala verktyg och digital 
information och dessa skogsägare har alltså en så pass hög digital mognad att de kan se en 
vinning i form ökad tillgänglighet och enkelhet när skogsaffärerna kan skötas digitalt. Detta 
kan ses i att segmentet, utöver att de ser en ökning av de funktionella och emotionella 
fördelarna, upplever psykologiska kostnaderna minskar vid en digitalisering, och de tror även 
att det kan finnas en ekonomisk vinning för dem i en digitalisering genom lägre priser för 
skogliga tjänster och högre virkespriser. Segmentet är fortfarande negativt till digital 
kommunikation vilket skulle kunna tolkas som att de ser en risk i att den personliga relationen 
med virkesköparen försämras, och därmed ser de ingen ökning i de sociala fördelarna vid en 
digitalisering. Detta segment innehåller 19 % av respondenterna och är överlag positiva till en 
digitalisering.  

Det sista segmentet, som också är det största med 38 % av respondenterna, har den högsta 
digitala mognaden vilket förklarar varför de är positiva till alla typer av digitalisering. Att 
respondenterna i segmentet Digital ser ett värde i alla typer av digitalisering förklarar även 
varför de upplever en ökning av alla delar av kundvärdet. Det är först vid den högsta digitala 
mognaden som skogsägarna upplever att de sociala fördelarna ökar och att den personliga 
investeringen minskar. Den personliga relationen med virkesköparen är utifrån tidigare 
analyser den största risken vid en digitalisering av skogsaffären och därmed är det rimligt att 
det krävs en hög digital mognad för att se värdet i att delar av kontakten digitaliseras.          

Likt i de tidigare analyserna är majoriteten av skogsägarna positiva till en digitalisering, men 
genom den nya segmentindelningen går det att lättare analysera vilka faktorer som påverkar 
inställningen till en digitalisering. Utifrån korstabellsanalysen är det främst 
smartphoneanvändning och användandet av Holmens existerande verktyg som påverkar 
inställningen. Där de Analoga i minst utsträckning använder smartphones samtidigt som de i 
lägst grad använder Holmens existerande digitala tjänster och kan därmed anses ha lägst 
digital mognad. Om respondenterna som inte använder smartphones utesluts ur analysen 
visar segmentet Analog ett oförändrat kundvärde istället för en minskning av kundvärdet och 
således har skogsägarens digitala mognad en stor inverkan på hur kundvärdet förändras vid 
en digitalisering. Skogsägarnas ålder skiljer också signifikant mellan de nya segmenten men 
hur kundvärdet förändras skiljer inte signifikant mellan de olika åldersgrupperna. Det som 
istället skiljer är vilka typer av förändringar (digitalt skogsägande, digital information, digital 
kommunikation och digitala verktyg) som skogsägaren är intresserad av, där de äldre ser 
mindre värde i digitala verktyg och digital information vilket kan förklaras av att den digitala 
mognaden sjunker i de högre åldersgrupperna, något som kan ses om smartphoneanvändning 
jämförs med ålder bland respondenterna. Det är alltså inte åldern i sig som främst påverkar 
inställningen till digitalisering utan snarare digital mognad, då den digitala mognaden 
generellt minskar då åldern ökar följer det att fler är negativa till en digitalisering bland de 
äldre respondenterna.     

I bakgrundsavsnittet framgår att den digitala mognaden generellt ökar för hela Sveriges 
befolkning vilket innebär att den digitala mognaden även kommer att öka för skogsägarna i 
framtiden och således kommer allt fler efterfråga en digital skogsaffär. För frågan hur andra 
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digitala tjänster som att kunna sköta bankärenden online har påverkat skogsägarnas vardag 
framgår att alla segment, även de Analoga, upplever att detta har varit mycket värdefullt. 
Även om bankärenden skiljer stort från skogsaffärer så går de att se likheter i det i båda fallen 
kan innebära mycket kapital och stora risker om något går fel. Det var även tidigare en 
liknande situation inom bankbranschen där starka relationer tidigare byggdes med kunderna 
via mötet på bankkontoren och personliga bankmän men att kunderna nu istället har alla 
banktjänster tillgängliga i mobilen. Att skogsägarna ser ett stort värde i att kunna sköta 
bankärenden online skulle därmed kunna indikera att även skogsaffärer skulle kunna skötas 
digitalt. Något som också indikerar att skogsägarna i framtiden kommer bli mer positiva till i 
en digitalisering kan ses i frågan hur stor nytta skogsägarna tror att nästa generation 
skogsägare har av att kunna sköta skogsägandet digitalt, där en klar majoritet tror att nästa 
generation kommer ha stor nytta av digitalt skogsägande.   

 
Figur 13: Egen figur: De nya segmentens inställning till en digitalisering. 
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6 SLUTSATS 

I följande avsnitt besvaras först syftet med undersökningen som är att beskriva och analysera 
hur värdeerbjudandet förändras ur ett kundvärdesperspektiv. Analysen har utgått ifrån den 
framtagna analysmodellen som bygger på Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 
2010) och Value Proposition Canvas (Osterwalder, et al., 2014) där värdeerbjudandet jämförs 
med kundprofilen för olika kundsegment före och efter en digitalisering. Därefter beskrivs hur 
studien kan bidra till den akademiska världen och slutligen ges förslag till framtida forskning.    

6.1 DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ KUNDVÄRDET, VÄRDEERBJUDANDET OCH AFFÄRSMODELLEN  

Generellt ökar kundvärdet vid en digitalisering främst genom att de funktionella och 
emotionella fördelarna ökar samtidigt som de psykologiska kostnaderna minskar. De 
områden där kundvärdet potentiellt kan minska är sociala fördelar, personlig investering och 
risker genom att den personliga relationen med virkesköparen försämras, att skogsägarna 
måste lägga mer tid och energi på att använda tjänster och att riskerna för att något blir fel 
ökar. 

Hur kundvärdet förändras för olika kundgrupper beror på den digitala mognaden där en låg 
mognadsnivå innebär minskningar av kundvärdet i form av att de sociala fördelarna minskar 
samtidigt som den personliga investeringen och riskerna ökar. I takt med att mognadsnivån 
ökar hos kunderna ökar även det skapade kundvärdet vid en digitalisering och för kunder med 
en hög digital mognad ökar alla typer av fördelar samtidigt som alla typer av uppoffringar 
minskar. Den digitala mognaden ökar i Sverige och över tid kommer majoriteten av 
skogsägarna tillhöra den högsta nivån av digital mognad och kommer därmed uppleva ett 
ökat kundvärde vid en digitalisering.  

Funktionella fördelar skapas inom skogsbranschen vid en digitalisering av värdeerbjudandet 
exempelvis genom att nya egenskaper som efterfrågas av kunderna adderas samt att servicen 
som virkesköparna ger förbättras. Emotionella fördelar skapas genom att tilliten och 
förtroendet för skogsbolaget ökar då transparensen i skogsaffären förbättras genom att 
information blir mer lättillgänglig och skogsägaren får mer kontroll över affären. De 
psykologiska kostnaderna minskar då det blir lättare att jämföra erbjudanden från olika 
skogsföretag vilket minskar sökkostnader och byteskostnader.  

Sociala fördelar kan öka vid en digitalisering genom att fler kontaktillfällen ges med 
virkesköparen och att virkesköparen har en samlad information om kunden, men de kan 
också minska genom att skogsägaren blir mer distanserad till virkesköparen då affären blir 
helt digital och inga fysiska möten sker.  

Personlig investering och risker kan både öka och minska vid en digitalisering beroende på 
kundens digitala mognad. Vid en låg digital mognad krävs mer tid och energi för att använda 
tjänster och produkter samtidigt som kunderna upplever att riskerna ökar för att något blir 
fel.  

Den ekonomiska kostnaden kan antingen öka eller vara oförändrad vid en digitalisering 
beroende på om en effektivisering sker av processer som medför lägre kostnader vilket skapar 
möjligheten att minska priser för tjänster och produkter. Den ekonomiska kostnaden kan 
även minskas för kunden genom att affärsmodellen transformeras så att visa produkter kan 
erbjudas gratis genom att ta betalt på andra ställen i affärsmodellen, exempelvis kan 
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skogsbruksplan och rådgivning via digitala kanaler erbjudas gratis för att istället ta betalt för 
skogliga tjänster.  

Nya digitala produkter och tjänster påverkar affärsmodellen genom att nya nyckelaktiviteter 
tillkommer för att ta fram dessa produkter och tjänster. Företaget kan vidare lösa kundernas 
problem via digitala kanaler och utveckling och underhåll av plattformar som hemsidor och 
mobilapplikationer blir en nyckelaktivitet. Även nyckelresurserna förändras vid en 
digitalisering genom att nya IT-system tillkommer, intellektuella resurser kan spridas lättare i 
företaget, humana resurser ersätts av digitala motparter och finansiella resurser krävs för att 
genomföra förändringen.  

Kundrelationerna förändras i affärsmodellen genom att personlig assistans och dedicerad 
personlig assistans ersätts av självservice, automatiserade tjänster, communities och co-
creation. Inom skogsaffären är det främst aktuellt med självservice och automatiserade 
tjänster där skogsägarna exempelvis kan initiera affärer själva genom att beställa en offert 
online, vilket då ersätter att virkesköparna behöver kontaktas. På sikt skulle även 
communities och co-creation kunna ersätta andra delar av kundrelationerna, exempelvis 
skulle skogsägarna kunna lösa varandras problem genom att diskutera dem via digitala 
kanaler istället för att behöva rådfråga en virkesköpare. En digitalisering förändrar även 
kanalerna i affärsmodellen genom att kunderna kan gå igenom de olika stegen i köpprocessen 
på egen hand via exempelvis en e-handelsplattform istället för att behöva kontakta 
virkesköparen vid vare steg.  

En sammanfattning av hur digitalisering generellt förändrar affärsmodell och 
värdeerbjudande ur kundernas perspektiv samt hur det upplevda kundvärdet förändras 
presenteras i Figur 14 nedan. 
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Figur 14: Sammanfattning av hur digitalisering generellt förändrar affärsmodell och värdeerbjudande ur kundernas 
perspektiv samt hur det upplevda kundvärdet förändras. 
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6.2 TEORETISKT BIDRAG 

Som tidigare nämnts i avsnitt 1.3 är kundfokus viktigt vid digitalisering och få tidigare studier 
kring digitalisering har fokuserat på hur kunderna ser på förändringen och hur kundvärdet 
förändras. Den här studien ger ett bredare perspektiv på hur värdeskapandet förändras vid 
en digitalisering genom att belysa förändringen av det upplevda kundvärdet. Vidare kan 
modellen som används för att undersöka hur kundvärdet förändras vid en digitalisering 
användas för att testa hur kunderna skulle uppleva olika potentiella digitala förändringar av 
affärsmodellen och värdeerbjudandet. Detta kan ge företag djupare förståelse för kundernas 
attityd till en digitalisering och kan användas för att identifiera vilka delar av kundvärdet som 
potentiellt vid en digitalisering.  

Ett annat akademiskt bidrag är att aktuell teori kring affärsmodell, värdeerbjudande, 
kundvärde och digitalisering har sammanställts samt att de olika teoriområdena har 
sammanlänkats. Därmed blir det tydligare hur digitalisering påverkar affärsmodellen, hur ett 
företag skapar värde, och värdeerbjudandet, det värde ett företag har tänkt skapa, vilket i sin 
tur förändrar kundvärdet, det värde kunderna faktiskt upplever att värdeerbjudandet medför. 

Ett tredje akademiskt bidrag är den sammanfattning av hur digitalisering generellt förändrar 
affärsmodellen och värdeerbjudandet och hur det upplevda kundvärdet då förändras som är 
en del av denna studies slutsats.  

Ett forskningsområde där det också anses saknas tidigare studier är operationalisering av 
kundvärde och hur förändringar i kundvärde kan mätas i praktiken. Denna studie ger en 
modell som kan användas för att mäta kundvärde, men den anses emellertid inte fulländad 
och skulle kunna utvecklas vidare i framtida studier framförallt för att fånga högre nivåer av 
kundvärde som kontextuella och epistemiska faktorer.      

Fler förslag till framtida forskning presenteras i följande avsnitt.  

6.3 RESULTATDISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Enkätundersökningen som utgör en stor del av studiens empiriska datainsamling skickades ut 
till Holmen Skogs befintliga kunder som deltagit i tidigare enkätundersökningar. Detta 
tillsammans med att enkäten skickades ut via mejl och därmed förutsatte en viss grad av 
datoranvändande kan ha påverkat hur väl resultatet återspeglar hela målpopulationens åsikt 
då skogsägare som inte har tillgång till dator eller inte ingår i Holmen Skogs befintliga kundbas 
exkluderades.  

Då undersökningen endast behandlar Holmen Skogs befintliga kunder finns även en möjlighet 
att de är mer positiva till en förändring än om skogsägare överlag undersöktes då de redan 
skapat en relation med företaget. Det är även logiskt att dessa lyfter fram att relationen till 
Holmen Skog är viktigt och det är möjligt att detta skulle vara annorlunda om undersökningen 
vidgades till att inte endast riktas mot Holmen Skogs befintliga kunder. Det kan alltså tänkas 
att det finns en skillnad i hur existerande kunder och potentiella kunder upplever att 
kundvärdet förändras vid en digitalisering. Tidigare kunder har investerat i relationen med 
skogsbolaget vilket kan förklara varför det är så viktigt för dem att bevara den. Det kan 
därmed tänkas att de sociala fördelarna inte upplevs minska lika mycket för potentiella nya 
kunder som inte har någon tidigare relation med företaget. I den teoretiska referensramen 
framkommer att ett värdeerbjudande alltid jämförs med andra erbjudanden och att detta 
påverkar det upplevda kundvärdet. Alltså bör det upplevda kundvärdet skilja för kunder som 
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inte har gjort några tidigare affärer och således gör en annan jämförelse än existerande 
kunder.  

Studiens analysmodell bygger på aktuell teori och har undersökt en målpopulations 
inställning till en digitalisering och en naturlig fortsättning på studien skulle vara att dels vidga 
målpopulationen till att innefatta kunder och virkesköpare som inte nödvändigtvis är 
kopplade till ett specifikt bolag. Då den här studien undersöker hur tidigare kunder uppfattar 
att värdeerbjudandet förändras vid en digitalisering kan resultatet i första hand främst 
användas för att utveckla värdeerbjudandet med syfte att behålla existerande kunder då det 
kan tänkas att värdet förändras på ett annat sätt för kunder som inte har gjort en tidigare 
affär med företaget. För att förstärka generaliserbarheten ytterligare skulle det även vara 
intressant att undersöka motsvarande situationer i andra branscher. Det skulle vara speciellt 
värdefullt att undersöka ett företag som redan har genomfört en digitalisering, för att 
undersöka hur kundvärdet faktiskt förändrades och inte enbart hur det förväntas förändras. 

En naturlig fortsättning på studien skulle även vara att ta med de delar av affärsmodellen som 
relaterar till det värde som skapas för företaget i analysen och därigenom analysera hur 
värdeskapandet som helhet förändras vid en digitalisering, både utifrån företaget samt 
kundernas perspektiv. Vidare upplevs denna studie inte fånga hela aspekten av kundvärde, 
dels skulle förändringen av de sociala fördelarna vid en digitalisering behöva undersökas 
djupare där framförallt förändringen av relationen mellan köpare och säljare är intressant. 
Även de högre nivåerna av kundvärde i form av exempelvis kontextuella och epistemiska 
faktorer skulle behöva undersökas. För att fånga större delar av kundvärdet krävs emellertid 
en mer omfattande operationalisering av kundvärde vilket också skulle vara ett intressant 
framtida forskningsområde.        
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7 REKOMMENDATIONER FÖR HOLMEN SKOG 

I följande avsnitt presenteras de rekommendationer som har tagits fram till Holmen Skog 
utifrån det som undersökningen har kommit fram till i förstudien, empiriinsamlingen samt 
analysen. I den första delen presenteras allmänna rekommendationer kring digitalisering för 
Holmen Skog där det diskuteras varför Holmen Skog bör arbeta vidare med en digitalisering 
av sitt värdeerbjudande till skogsägarna. I nästa del diskuteras sedan hur värdeerbjudandet 
bör konfigureras utifrån de slutsatser som kan dras utifrån intervjuer med virkesköpare, 
skogsägare och enkätundersökningen för att säkerställa en positiv nettoökning av kundvärdet 
vid en digitalisering. I den sista delen diskuteras slutligen hur Holmen Skog bör gå vidare för 
att digitalisera verksamheten.    

7.1 ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER KRING DIGITALISERING FÖR HOLMEN SKOG  

I förstudien framgår att Holmen Skog verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad vilket 
bekräftas i empiriavsnittet där den stora konkurrensen kring virket uppges som en av de 
strategiska utmaningarna för Holmen Skog. Då det råder hög konkurrens kring virket, och då 
konkurrensen i den kommande framtiden kommer att växa genom ökade investeringar i 
svenskt papper av skogsbolagen, blir det alltmer viktigt att differentiera sitt värdeerbjudande. 
I förstudien framgår att en del skogsbolag redan har börjat utnyttja digitalisering för att uppnå 
differentiering genom att formulera digitaliseringsstrategier och införa dedicerade enheter 
för digital innovation. Att digitalisering kan skapa konkurrenskraft även inom skogsbranschen 
ses tydligt i det finska företaget Metsä som genom digitalisering har lyckats flytta 25 % av 
affärerna till digitala kanaler och att verksamheten därigenom har effektiviserats med 10 %.  

Utifrån intervjuer med både virkesköpare och skogsägare upplevs Holmen Skog ligga efter 
flera av konkurrenterna inom digital innovation vilket kan skapa problem i framtiden i takt 
med att digitalisering blir en allt mer viktig differentieringsfaktor. Att kunderna faktiskt 
efterfrågar en digitalisering och att detta skulle kunna skapa kundvärde framgår ur resultatet 
i enkätundersökningen där det för alla Holmen Skogs kundsegment kan ses en positiv 
förväntad ökning av kundvärdet vid en digitalisering. Framförallt uppger kunderna att de ser 
en stor nytta i andra digitala tjänster som att kunna sköta bankärenden digitalt, samt att de 
tror att nästa generation kommer att ha stor nytta av digitala verktyg. Detta ger starka 
indikationer på att digitalisering kommer att bli en allt mer viktig differentieringsfaktor i 
framtiden och att Holmen Skog som det ser ut i dagsläget riskerar att förlora kunder då de 
ligger efter konkurrenterna.  

Utifrån Holmen Skogs strategi att bli ledande inom rådgivning för ett hållbart skogsägande 
följer digitalisering som en naturlig del av strategin då digitalisering minskar plats- och 
tidsbegränsningar och skapar således fler kontakttillfällen mellan skogsägare och 
virkesköpare både för rådgivning och relationsbyggande. De segment som i högst grad 
efterfrågar rådgivning (Förhandlare, Vårdare och Traditionalister) är även de som är mest 
positiva till en digitalisering utifrån resultatet i enkätundersökningen.  

Utifrån intervjuerna med virkesköparna finns det även ett internt behov av digitalisering och 
det som främst efterfrågas från virkesköparnas håll är ett integrerat CRM-system som samlar 
all information kring skogsägarna och som enkelt kan uppdateras direkt ute i fält. I dagsläget 
finns inga centrala riktlinjer för hur CRM-systemet ska användas, hur det används verkar skilja 
mellan virkesköparna och en del använder det inte alls. Detta blir problematiskt då 



121 

virkesköparen är en central del av Holmen Skogs värdeerbjudande och när en virkesköpare 
försvinner så medför detta ofta att kunderna också försvinner. Dessutom upplevs 
administrativa uppgifter ta bort tid som skulle kunna användas till rådgivning och 
relationsbyggande med skogsägarna istället, vilket skulle kunna förbättras genom automation 
och digitalisering. Virkesköparna har även tillgång till digitala verktyg som de kan ha med sig 
ut i fält för att genomföra mätningar och ta fram rekommendationer, men inom vissa 
områden har inte alla virkesköpare tillgång till detta. Detta är något som skulle kunna 
förbättras, framförallt då skogsägarna uppger att det skulle vara värdefullt för dem om 
virkesköparna hade tillgång till digitala verktyg för att förbättra servicen.  

Sammanfattningsvis finns det både externa påtryckningar från konkurrenter och kunder samt 
internt från virkesköpare och verksamhetsutvecklare för en digitalisering och för att inte bli 
för reaktiva och påbörja en digitalisering först när det är blivit en hygienfaktor och krävs för 
att kunna konkurrera om skogsägarna så bör Holmen Skog redan nu följa konkurrenterna i att 
digitalisera värdeerbjudandet. Först bör Holmen Skog ta fram en digitaliseringsstrategi för hur 
Holmen Skog ska skapa konkurrenskraft, och därefter ta fram en ny affärsmodell och nya 
värdeerbjudanden till skogsägarna. I följande avsnitt presenteras förslag på hur 
värdeerbjudandet kan konfigureras utifrån hur kunderna har svarat i enkäten för att 
maximera det kundvärde som skapas vid en digitalisering och kan användas som underlag vid 
framtagningen av framtida värdeerbjudanden.  

7.2 REKOMMENDATIONER FÖR KONFIGURATIONER AV VÄRDEERBJUDANDET  

Utifrån studien kan slutsatsen dras att skogsägarna är positiva till en ökad tillgång av digitala 
tjänster och produkter i Holmen Skogs värdeerbjudande. Generella rekommendationer för 
Holmen Skog utifrån undersökningen är att digitalisera skogsaffären då det skulle öka 
kundvärdet till stora delar för skogsägarna.  

För att öka de funktionella fördelarna för skogsägarna ska Holmen Skog möjliggöra för 
skogsägarna att beställa och sköta sina skogliga tjänster online som komplement till 
nuvarande affärsformer samt införa nya digitala verktyg för både virkesköpare och 
skogsägare. Dessa förändringar kan troligtvis adderas till nuvarande värdeerbjudande utan 
några större strukturella förändringar och innebär inte någon större risk för en negativ 
påverkan på kundvärdet. Kundvärdet förstärks vidare av att värdeerbjudandet innefattar att 
virkesköparna ges möjlighet till mer stöd i sitt arbete genom tillgång till bättre digitala 
verktyg/hjälpmedel. Dels verktyg för att kunna göra noggrannare skogsvärderingar och 
åtgärdsplaner men också ett centraliserat CRM-system med samlad information om 
skogsägare och deras skogsinnehav med möjlighet att uppdatera planer, kontrakt och 
innehav samt skapa och signera kontrakt i fält. Detta skapar ett ökat värde för skogsägarna i 
form av ökad känsla av service och emotionella fördelar i form av ökad tillit och förtroende. 
Ett mer lätthanterligt system med all data samlat och tillgängligt i fält har även efterfrågats 
av virkesköpare under de intervjuer som genomförts inom ramarna för studien och att ha ett 
uppdaterat, gemensamt system ses som en viktig grundsten för att lyckas i den fortsatta 
digitaliseringsprocessen. En ökad tillgång till digitala verktyg hos virkesköparen för att 
beräkna virkesförråd rekommenderas även då det ökar skogsägarnas tillit och förtroende för 
virkesköparen och deras värdering av skogen. Värdeerbjudandet bör även utvidgas med 
möjligheten för skogsägarna att kunna boka rådgivning och boka möten med virkesköpare 
digitalt vilket både förstärker kundvärdet genom att öka de funktionella, sociala och 
emotionella delarna samtidigt som den personliga investeringen minskar.  
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Att införa dessa förändringar av värdeerbjudandet skulle förutom konstaterade fördelar för 
skogsägarna och en förbättrad kundupplevelse även innebära ett effektivare arbetssätt för 
virkesköparna med minskat administrativt arbete och mindre tid för att ta sig ut till 
skogsägaren, vilket skulle frigöra tid till att bearbeta fler kunder och effektivisera 
verksamheten. 

De förändringar av värdeerbjudandet som rör den personliga relationen är kritiska och något 
som skulle kunna påverka kundvärdet negativt, dessa delar bör således utvärderas 
noggrannare innan de digitaliseras fullt ut. Ett förslag är att testa förändringarna på mindre 
fokusgrupper först och sedan göra större investeringar och lanseringar när det finns ett 
underlag för att skogsägarna efterfrågar förändringen.  

Utifrån undersökningen är det svårt att dra några slutsatser om hur de nuvarande 
kundsegmenten bör behandlas separat och studien tyder på att det vid digitalisering av 
värdeerbjudandet blir viktigare att behandla skogsägarna utifrån deras digitala mognad, 
datoranvändning och smartphoneanvändning istället. De skogsägare som idag är mest 
negativt inställda är de som även har lägst digital mognad och högst medelålder, och således 
bör Holmen Skog behandla dessa med försiktighet vid förändringar i värdeerbjudandet. 
Denna grupp med låg digital mognad förväntas dock minska över tid i takt med ett ökat 
smartphoneanvändande även uppåt i åldrarna.    

7.3 FRAMTIDA ARBETE FÖR DIGITALISERINGEN AV HOLMEN SKOG 

För att gå vidare med en digitalisering bör Holmen Skog först och främst ta fram en 
digitaliseringsstrategi där företaget identifierar hur konkurrenskraft ska skapas genom 
digitalisering. Som framkommer i referensramen i avsnitt 2.4.3 skiljer en 
digitaliseringsstrategi från en traditionell IT-strategi genom att den överskrider funktionella 
områden och innefattar en förändring på affärsnivå snarare än funktionsnivå. I referensramen 
identifieras fyra dimensioner av digitaliseringsstrategi: användning av teknologi, förändringar 
i värdeskapande, strukturella förändringar och finansiella aspekter.  

Holmen Skog bör identifiera om de ska vara marknadsledande i termer av 
teknologianvändning eller om de ska använda etablerade standarder. Genom att vara 
marknadsledande kan Holmen Skog skapa konkurrensfördelar, men det är även mer riskfullt 
och kräver teknologiska kompetenser inom företaget. En digitalisering påverkar ofta även 
värdekedjan, beroende på hur långt bort från kärnverksamheten som förändringarna avviker. 
Förändringar som avviker mer från den traditionella verksamheten skapar större möjligheter 
för att förstärka och utöka den existerande produkt- och tjänsteportföljen, men med det följer 
större behov av nya kompetenser och högre risker då företaget rör sig mot ett nytt område. 
Holmen Skogs existerande digitala verktyg som Min Skog och mobilapplikationen Min skog – 
Holmens skogsbruksplan har inte varit så lyckade vilket delvis beror på att virkesköparna inte 
har utnyttjat verktygen i sitt arbete och marknadsfört dem till skogsägarna, vilket kan ses i 
enkäten där över 28 % uppger att de inte känner till tjänsterna. För att lyckas med en 
digitalisering krävs det därmed att Holmen Skog arbetar internt för att skapa kompetensen 
som krävs för att fullt ut utnyttja värdet i en digitalisering.  

Digitalisering kan även kräva eller skapa möjligheten till nya intäktsmodeller som förändrar 
företagets affärsinriktning. Utvalda produkter och tjänster kan erbjudas gratis till kunderna 
genom att företaget kan minska kostnaderna eller ta betalt på ett annat ställe i 
affärsmodellen. Holmen Skog skulle exempelvis kunna erbjuda rådgivning via digitala kanaler 
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och verktyg som digital skogsbruksplan gratis för de kundsegment som efterfrågar detta för 
att attrahera nya kunder som sedan betalar för skogliga tjänster. Med nya former av 
värdeskapande följer även strukturella förändringar, framförallt vart digitala aktiviteter 
hanteras i organisationsstrukturen. Små förändringar kan oftast inkorporeras i den 
existerande strukturen, medan större förändringar kräver nya organisationsenheter. 
Lärdomar från Metsäs transformationsresa visar att några av de största problemen med 
digitaliseringen är interna motstånd och därför kan det krävas en dedicerad enhet som 
hanterar digitaliseringen och som också arbetar internt för att skapa acceptans. Utifrån 
intervjuerna med virkesköparna är det viktigt att kommunicera att virkesköparna inte ska 
ersättas utan att de fortfarande är en viktig del i värdeskapandet för skogsägarna. Stort värde 
läggs vid den personliga relationen med virkesköparen och Holmen Skog bör därmed 
undersöka internt hur virkesköparnas arbetsprocess kan effektiviseras främst med hänsyn till 
administrativa uppgifter för att ge mer tid till värdeskapande aktiviteter för kunderna i form 
av fler kundkontakter och mer tid för rådgivning.  

Innan de tre tidigare nämnda aspekterna kan adresseras krävs emellertid först en övervägning 
av de finansiella aspekterna kring en digitalisering. Dessa utgör dels av företagets brådska att 
genomföra en digitalisering sett till hur kärnverksamheten i dagsläget påverkas samt 
företagets förmåga att finansiera en digital transformation. Utifrån den här undersökningen 
finns det tecken som visar på att digitala lösningar kommer bli allt mer viktiga inom 
skogsbranschen i framtiden, och även om kärnverksamheten i dagsläget inte påverkas i så 
stor utsträckning att en digitalisering krävs för överlevnad så kan det i framtiden vara för sent 
om företaget hamnar för långt efter konkurrenterna. Holmen Skogs förmåga att finansiera en 
digitalisering blir även viktig att ta hänsyn till då det är en dyr investering, Metsä har 
exempelvis investerat över en miljon Euro i sin transformation.  

Vidare rekommenderas Holmen Skog att likt Metsä arbeta agilt med digitaliseringen genom 
att arbeta med små förändringar och kontinuerligt testa nya lösningar bland fokusgrupper 
med skogsägare innan de lanseras. Digital mognad är en viktig faktor för hur kundvärdet 
förändras vid en digitalisering utifrån resultatet i den här undersökningen och därmed bör 
olika förändringar testas för fokusgrupper med olika nivåer av digital mognad. Framförallt bör 
det kontinuerligt övervakas hur skogsägarna upplever att den personliga relationen med 
virkesköparen påverkas av förändringarna då detta är en av de viktigaste delarna i det 
upplevda kundvärdet från skogsägarnas sida och den del av kundvärdet där det finns störst 
risk för en försämring vid en digitalisering.  

Sammanfattningsvis är nästa steg för Holmenkoncernen att ta fram en digitaliseringsstrategi, 
initiativet till en lyckad digital transformation kommer från toppen av företaget och ledningen 
bör skapa en vision som kommuniceras till personalen, skapa en road map och förbinda sig 
till den, och sedan motivera organisationen genom mätbara mål och incitament för att uppnå 
dem. Holmen Skog bör ta små steg, och utifrån pilotstudier utvärdera vilka förändringar som 
skapar värde för både kunderna och företaget, och därigenom identifiera vilka förändringar 
som företaget bör investera i vilket innebär att följa väg 3 enligt Berman & Bell (2011), alltså 
att bygga nya förmågor och transformera värdeerbjudandet iterativt, som presenteras i 
avsnitt 2.4.3. Skogsägarna är överlag positiva till en digitalisering, men då åsikterna skiljer sig 
åt i många frågor är det svårt att utforma värdeerbjudandet enbart utifrån insikter från 
kundundersökningar enligt väg 2 i modellen av Berman & Bell (2011). Och att följa väg 1 enligt 
Berman & Bell (2011), att skapa digitala förmågor först och sedan bygga upp ett 
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värdeerbjudande därefter, anses också riskfullt då digitalisering kräver stora investeringar och 
det finns en risk att företaget investerar i fel områden.   

Utifrån resultatet i den här undersökningen ser skogsägarna främst ett värde i digitala verktyg, 
exempelvis en digital skogsbruksplan som uppdateras automatiskt och verktyg för att kunna 
beräkna virkesförråd, och Holmen Skog skulle därmed kunna börja inom detta område för att 
initialt maximera det kundvärde som skapas i digitaliseringen och därigenom tidigt skapa en 
positiv syn på digitalisering hos skogsägarna. För att effektivisera den egna verksamheten 
genom digitalisering bör Holmen Skog främst investera i ett integrerat CRM-system, verktyg 
för virkesköparna med tillgänglighet ute i fält samt möjlighet att skapa och signera kontrakt i 
fält. Utifrån resultatet i undersökningen bör Holmen Skog också för att ytterligare 
effektivisera verksamheten införa möjligheten att kunna beställa offerter för tjänster digitalt, 
vilket skogsägarna överlag ser ett värde i. Det är dock viktigt att genomföra dessa förändringar 
i små steg med kontinuerliga pilottester och att stegvis flytta över affärerna till digitala verktyg 
för att säkerställa att skogsägarna inte upplever att den personliga relationen med 
virkesköparen försämras.  
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9 BILAGOR 

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDER 

Intervjuguide Virkesköpare  

Total tid: 60 min  

Introduktion (5 min)  

Presentera Mathias och Sanna och vad examensarbetet handlar om samt syftet med 
intervjun.  

Mötet kommer att ta cirka 60 min och all data kommer att vara konfidentiell. Är det okej att 

vi spelar in intervjun?  Filerna kommer att raderas och du kommer få möjlighet att ta del av 

rapporten då den är klar.   

Förklara att intervjun är uppdelad i sektioner som rör Holmens värdeerbjudande och 
värdestödjande element samt kontakten med kunderna. Har du några frågor som rör 
upplägget på intervjun?    

Sektion 1 (5 min): Introduktion  

  

1. Vad är din roll på Holmen?  

2. Hur länge har du arbetat på Holmen/som virkesköpare?  

3. Hur gammal är du?  

 

Sektion 2 (10 min): Produkter och Tjänster   

1. Vilka produkter erbjuder Holmen skogsägarna? - 

 Fysiska: Tillverkade produkter som frön.  

- Immateriella: Produkter som   

- Digitala: Produkter som skogsbruksplanen.   

- Finansiella: Produkter som fonder.   

  

2. Vilka tjänster erbjuder Holmen skogsägarna?  

- Immateriella: Tjänster som kundservice/rådgivning efter köp -  Digitala: 

Tjänster som Online-rådgivning.   

- Finansiella: Tjänster som finansiering av ett köp.  
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Sektion 3 (15 min): Nyckelaktiviteter, Nyckelresurser, Kundrelationer & Kanaler  

Nyckelaktiviteter  

1. Vilka huvudsakliga aktiviteter ägnar du dig åt i ditt arbete?  

a. Vilka är de viktigaste aktiviteter som finns det för att kunna skapa och 

leverera de tjänster som erbjuds skogsägarna? Ex. Ta fram en 

skogsbruksplan/offert  

b. Vilka är de viktigaste aktiviteterna som är kopplade till att hjälpa kunden i sitt 

skogsägande och lösa kundens problem?  Ex. Rådgivning och kundservice etc.   

c. Vilka nyckelaktiviteter finns kopplade till att underhålla de plattformar som 

Holmen använder t.ex. skogsbruksplan etc.? Finns något FAQ? Eller frågor 

som ni besvarar?  

Nyckelresurser  

1. Vilka resurser har du tillgång till i ditt arbete?  

a. Vilka fysiska resurser finns som säljsystem, distributionsnätverk och andra 

system?  

b. Vilka intellektuella resurser finns såsom kunddatabaser, mjukvara och 

kunskap?  

i. Ser du att Holmens som varumärket är en tillgång i ditt arbete?  

ii. Vad för typ av resurser i form av kartor/kunskap om skogsägarna som 

finns nedskrivna?  

c. Vilka mänskliga resurser används i virkesköpsprocessen, dvs vilka personer är 

involverade såsom virkesköpare etc.?  

d. Finns finansiella resurser för att finansiera skogsägarnas köp av produkter 

och tjänster, såsom kredit, avbetalningsplan etc.?  

Kundrelationer  

1. Vilka relationer har Holmen med sina skogsägare? Exempelvis personlig assistans, 
självservice, automatiserade tjänster, communities eller co-creation (samskapande)?  

a. Vilken typ av personlig assistans erbjuder Holmen skogsägarna t.ex. hjälp 

under säljprocessen eller efter köp av virkesköpare?  

b. Vilken typ av dedicerad personlig assistans erbjuder Holmen skogsägarna, 

upprätthåller virkesköpare personliga relationer med viktiga kunder?  

c. Vilken typ av självservice erbjuder Holmen skogsägarna där kunderna kan 

hjälpa sig själva med hjälp av verktyg och information som tillhandahåller?  

d. Vilka typer av automatiserade tjänster erbjuder Holmen skogsägarna? T.ex.  

information och tjänster som erbjuds utifrån kundernas online-profiler på 
Holmens intranät?  

e. Vilka typer av communities erbjuder Holmen skogsägarna? Alltså 

användargrupper där skogsägarna kan träffas och dela information och lösa 

varandras problem?  
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f. Vilka typer av co-creation erbjuder Holmen skogsägarna? T.ex. att 

skogsägarna kan vara med i designen av nya produkter och tjänster eller där 

skogsägarna kan skapa eget material som sprids vidare till andra kunder.  

Kanaler  

1. Hur skapar Holmen medvetenhet för sina produkter och tjänster? Dvs. Hur sprids 

information, via telefon, email eller hemsida etc.?   

2. Hur hjälper Holmen skogsägarna att bedöma företagets produkter och tjänster?   

3. Hur möjliggör Holmen för skogsägarna att genomföra ett köp av produkterna och 

tjänsterna, genom vilka kanaler tar skogsägarna kontakt med Holmen?  

4. Hur levereras produkterna och tjänsterna till kunderna? 5. Hur erbjuder Holmen 

support till kunderna efter köpet?  

Sektion 4 (10 min): Fördelar  

1. Vi vill försöka förstå vilket värde Holmen skapar för sina skogsägare och har valt att 

definiera det som upplevda fördelar-uppoffringar. Det finns tre olika typer av 

fördelar: Funktionella, Sociala och Emotionella.    

2. På vilket sätt tror du att de tjänster och produkter som Holmen erbjuder underlättar 

för kunden i sitt skogsägande?   

3. På vilken sätt skapar produkterna och tjänsterna fördelar i form av förtroende, 

personlig interaktion, positiv känsla och kundupplevelse  

a. Vilket värde avser Holmen att erbjuda skogsägarna i form av kvalitet, 

prestanda, och andra fördelar som hjälper skogsägarna att ta hand om sin 

skog?  

b. Vilket värde avser Holmen att erbjuda skogsägarna i form av relationer, 

nätverk, personlig interaktion, förtroende och engagemang?  

c. Vilket värde avser Holmen att erbjuda skogsägarna i form av kundupplevelse, 

vilken känsla eftersträvas att skapas när man gör affärer med Holmen?  

Sektion 5 (10 min): Smärtlindrare  

1. Kunderna har en del kostnader i sitt skogsägande, ämnar Holmen på något sätt 

minska dessa kostnader? Ex. Genom lägre pris, upprättande av skogsbruksplan som 

hjälper skogsägaren att få ut mer av sin skog.    

2. En uppoffring hos skogsägarna är att lära sig hantera och vårda sin skog, på vilket 

sätt hjälper ni skogsägarna med det? På vilket sätt avser Holmen hjälpa skogsägarna 

att hitta och jämföra erbjudanden mm?   

3. Hur avser Holmen att minska den personliga investering som skogsägarna måste 

göra i sitt skogsägande i form av tid, ansträngning och energi?  

4. Hur avser Holmen att minska riskerna för skogsägarna i form av personlig risk, 

operationell risk, finansiell risk och strategisk risk? Exempelvis fel i utförandet etc.   
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Sektion 6 (10 min): Digitalisering  

1. Ser du några potentiella digitala produkter/tjänster som Holmen kan erbjuda 

skogsägarna såsom möjligheten att signera kontrakt digitalt genom BankID eller 

digitala produkter liknande skogsbruksplanen?   

2. Ser du några möjligheter i att leverera de existerande produkterna/tjänsterna genom 

digitala kanaler såsom möjligheten till rådgivning via online-chatt eller att kunna 

köpa frön online?    

3. Ser du möjligheten till att automatisera eller flytta några av de aktiviteter du utför 

idag till digitala kanaler?  Vi tänker specifikt på administrativa uppgifter som inte 

skapar värde i relationen skogsägare- virkesköpare, exempelvis som att skapa och 

signera ett kontrakt. Eller som att skogsägaren har möjlighet att genomföra hela 

affären online, ex leveransvirkesförsäljning.   

4. Ser du möjligheten till att lägga till nya digitala resurser som IT-system(stödsystem) 

för att underlätta ert arbete och ger er mer tillgänglig information ute hos kund 

exempelvis via de iPad som används idag?   

5. Ser du möjligheten till att ersätta delar av den personliga assistansen med 

självservice och automatiserade tjänster genom digitala lösningar?    

6. Ser du möjligheten att skapa online-communities genom egna plattformar som 

hemsidan eller genom t.ex. Facebook för att kunderna ska kunna dela kunskap och 

Holmen ska kunna förstå kunderna bättre?   

7. Ser du möjligheten till att skogsägare kan få vara med och skapa material eller hjälpa 

andra kunder och att vara med i designen av nya produkter/tjänster via digitala 

kanaler? Ex. via online-forum och liknande.  

8. Några övriga synpunkter eller tankar kring det vi har gått igenom.   
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Intervjuguide skogsägare 

Tid 45 min 

Bakgrund till intervjun 

Presentera Mathias och Sanna och vad examensarbetet handlar om samt syftet med 
intervjun. 

Mötet kommer att ta cirka 45 min och all data kommer att vara konfidentiell. Är det okej att 
vi spelar in intervjun? Filerna kommer att raderas. 

Förklara att intervjun är uppdelad i sektioner som rör ditt skogsägande. 

Sektion 1 - Introduktion 

Hur gammal är du?  

Hur mycket skog äger du? Areal? 

Hur mycket stöd anser du att du behöver i ditt skogsägande? 

Bor du på samma ort som du har din skog? 

Sektion 2 - Aktiviteter kopplade till skogsägande 

Vad går största delen av din tid till i ditt skogsägande?  

Det finns olika typer av aktiviteter 

 Funktionella delar såsom tex. utförande av skogsvård som plantering och gallring, 

försäljning av virke etc.   

 Sociala arbeten- Hur viktigt tycker du att den personliga relationen med din 

virkesköpare är? Kontakt med andra skogsägare via event och träffar? 

 Personliga/Emotionella arbeten – Vad är målet mitt ditt skogsägande? Är det att 

göra en ekonomisk vinst eller finns det andra mer affektiva värden? 

Sektion 3 - Fördelar som skogsägare efterfrågar 

Har du gjort en affär med Holmen tidigare? 

Om ja, varför valde du Holmen?  

Om nej, varför valde du det företag du senast gjorde affär med?  

Det finns två ändpunkter: Maximera vinst och maximera hållbart skogsbruk(rätt gjort). Vart 
ligger du på den skalan och vart tycker du att Holmen.  

Finns det något utanför själva affären som du uppskattar med Holmen/skogsbolag i 
allmänhet?  

Funktionella – tycker du att Holmen återspeglar bra kvalitet och hjälper dig att maximera 
värdet av din skog? Är det viktigt för dig att kvaliteten är hög i skogsvården? Kan du tänka dig 
att betala ett högre pris i utbyte mot en högre kvalitet? 

Sociala – tycker du att Holmen skapar ett förtroende genom den personliga relationen med 
virkesköparna? Är detta något som du värderar när du väljer skogsföretag?   

Emotionella – tycker du att Holmen genom sitt arbete gör så att du känner dig säker i ditt 
skogsägande? Är det något i kundupplevelsen som du saknar? 
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Sektion 4 - Uppoffringar upplever skogsägarna 

Ekonomiska – Vad är dina största kostnader som hör till sitt skogsägande?  

Psykologiska – Hur mycket tid/energi behöver du lägga på att lära dig om skogsbruk/vård? 

Hur mycket tid behöver du lägga på att söka upp köpare? 

Hur jobbigt tycker du det är att byta skogsbolag? 

Hur mycket tid känner du att du behöver lägga på att upprätthålla relationen 
med skogsbolaget/virkesköpare?  

Personlig investering – Hur stor del av din totala tid tar skogsägandet?  Är det någon del i 
skogsägandet som är speciellt energikrävande?  

Risk – vilka är de största riskerna som du ser i ditt skogsägande? Är det viktigt för dig att 
minimera de risker du tar i ditt skogsägande?  

Sektion 5 – Vilka delar av Holmens värdeerbjudande som skogsägarna kan se ett värde i att 
digitalisera. 

Har du en dator/smartphone? 

Använder du någon av Holmens digitala tjänster (appen, hemsidan)? Om inte, varför, vet du 
att de finns?  

Tycker du att digitalisering i allmänhet skapar värde för dig, t.ex. att man kan utföra 
banktjänster på nätet, köpa kläder etc. online?  

Digitala produkter/tjänster:  

- Skulle du se ett värde i att kunna signera kontrakt på plats med virkesköparen genom 

t.ex. Bank ID?  

- Skulle du vilja att de existerande digitala produkterna som skogsbruksplanen och 

appen utvecklades för att ge mer information eller kunskap i form av utbildning för 

att underlätta ditt skogsägande?  

- Finns det någon annan digital produkt/tjänst som du saknar från Holmen?  

Digitala kanaler:  

- Skulle kunna tänka dig att sälja din skog eller att köpa produkter som plantor och 

tjänster genom en digital plattform som t.ex. appen?  

- Exempelvis erbjuder banker online-rådgivning och du kan sköta dina bankärenden 

helt via en app. Skulle du se någon vinning i att göra på liknande sätt för 

skogsaffären? 

Digitala kundrelationer:  

- Skulle du kunna tänka dig att kommunicera med din virkesköpare via digitala medier 

som en chatt eller videosamtal liknande Skype?  

- Skulle du vilja att du fick mer information automatiskt i exempelvis appen som status 

kring fakturor, avverkning och liknande för att du ska slippa ringa din virkesköpare 

för information?   
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- Skulle du se ett värde i att kunna kommunicera med andra skogsägare och hjälpa 

Holmen att utveckla sina produkter/tjänster via appen/hemsidan eller exempelvis 

Facebook?  
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BILAGA 2 - ENKÄTUNDERSÖKNING 
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BILAGA 3 – HOLMEN SKOGS SKOGLIGA TJÄNSTER 

De skogliga tjänster som Holmen Skog erbjuder är:  

Återväxt: I samband med avverkningsuppdrag utförda av Holmen Skog kan 
virkesleverantören teckna återväxtuppdrag. Det är ett paketerbjudande som består av 
markberedning, plantor från Holmen Skogs egna plantskolor och plantering. 
Virkesleverantören kan även komplettera med skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp. Det 
finns även möjligheten att teckna återväxtgaranti i samband med avverknings- och 
återväxtuppdrag vilket innebär att Holmen Skog står för en hjälpplantering om insekter, sork 
eller frost skadar plantorna det första året.  

Röjning: När huvudstammarna är 2–3 meter höga är det dags att röja ungskogen. När 
röjningen är utförd får de kvarvarande träden mer utrymme och bättre tillgång till vatten och 
näring. Det medför att träden växer bättre och andelen värdefullt timmer ökar. Röjningen är 
en kostnad för virkesleverantören men det leder till en nettovinst i framtiden. Holmen Skog 
tillhandahåller erfarna röjare som analyserar ungskogen och utformar åtgärder för bästa 
resultat.  

Gallring: När träden sedan är 12–13 meter höga är det tid för gallring. Denna åtgärd syftar 
också till att ge de kvarvarande träden mer utrymme och bättre tillgång till vatten och näring. 
Gallring ställer höga krav på avverkningslagens kompetens och utrustning då det är ett 
precisionsarbete.  

Skogsgödsling: En snabb och effektiv åtgärd är att gödsla skogen för att öka tillväxten och 
värdet på skogen. För bästa möjliga resultat bör gödslingen göras ungefär 10 år före planerad 
avverkning. Skogsgödsling ställer krav på kunskap om hur, var och när det ska gödslas och 
vilka regler som måste tas hänsyn till. Med hjälp av digitala kartor och avancerade program 
kan det säkerställas att doseringen är exakt och att gödslet sprids rätt. 

Slutavverkning: Vid avverkningen får virkesleverantören avkastning på sina investeringar i 
skogen. Vid avverkningen är det viktigt att använda duktiga avverkningslag, moderna 
maskiner, och den senaste teknologin som digitala kartor för att säkerställa att hänsyn tas till 
naturvärden och att det förbereds för nästa generation skog. Genom att Holmen Skog är en 
stor leverantör till industrin kan bra virkespriser ges för alla sortiment.  

Skogsbränsle: Vid avverkning tas grenar och toppar som blir över hand om som kan användas 
för energiändamål. Det ger virkesleverantören en extra inkomst vid avverkning och medför 
även att markberedning kan göras tidigare.  

Utöver de grundläggande skogstjänsterna erbjuder Holmen Skog även andra tjänster för att 
ge ett tryggt och lönsamt skogsägande. Dessa tjänster är:  

Certifiering: Genom att certifiera skogen enligt FSC eller PEFC säkerställs att skogen sköts 
långsiktigt och hållbart och virket blir också mer eftertraktat. Virkesleverantören skriver ett 
avtal och förbinder sig därmed att sköta skogen enligt de krav som ställs av certifieringen. Ett 
krav är att ha en uppdaterad skogsbruksplan. Holmen Skog har miljörevisorer som sedan 
följer upp att skogen sköts enligt kraven.   

Åtgärdsplan: En åtgärdsplan är en mindre detaljerad och omfattande skogsbruksplan. 
Holmen Skogs planläggare går igenom virkesleverantörens skogsfastighet och gör en plan för 
de åtgärder som behövs på kort sikt. Planen innehåller en karta samt uppgifter om aktuella 
avverknings- och skogsvårdsåtgärder.  
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Skogsbruksplan: En skogsbruksplan är ett fullständigt underlag för skötseln av skogen. 
Skogsbruksplanen är en heltäckande analys av skogsfastigheten och innehåller information 
om typ av skogsmark, virkesförråd fördelat över trädslag per hektar, tillväxt, 
åldersklassindelning, samt natur- och kulturvärden. Planen innehåller även skötselanvisningar 
med förslag på åtgärder. Skogsbruksplanen bör uppdateras kontinuerligt med utförda 
åtgärder. Holmen Skog erbjuder att sköta uppdateringen eller så kan virkesleverantören själv 
göra det med det datorprogram som skogsbruksplanen görs i. 

Skogsförvaltning: Att sköta skogen har blivit allt mer komplext med produktion, ekonomi, 
naturvård, jakt, och rekreation som ska övervägas mot varandra. Holmen Skog erbjuder 
därmed möjligheten att få en personlig skogsförvaltare. Det är ett fullservicekoncept som 
innefattar skötsel av skog, inklusive närliggande åtgärder som vägunderhåll och vägbyggnad. 
Den personliga skogsförvaltaren hjälper virkesleverantören att fatta rätt beslut och skapa 
trygghet och lönsamhet i skogsägandet. Tillsammans skapar skogsförvaltaren och 
virkesleverantören en långsiktig plan för skogen. Skogsförvaltaren ger förslag, men det är 
alltid virkesleverantören som tar besluten. I avtalet ingår att Holmen Skog köper alla 
avsättningsbara virkessortiment.  

Digitala tjänster: Holmen Skog erbjuder sina virkesleverantörer digitala tjänster i form av 
”Min skog” och mobilapplikationen ”Min skog – Holmens skogsbruksplan” där användaren 
kan se kartor över sin fastighet, navigera med hjälp av GPS, se sin skogsbruksplan, och ladda 
ner sina fastigheter offline.  

Övriga tjänster: Holmen Skog har även några andra tjänster som syftar till att upprätthålla 
kontakten med virkesleverantörerna. Holmen Skog erbjuder lokala arrangemang där 
virkesleverantören får tillgång till information och utbildning kring skogen. Holmen Skog 
skickar även ut tidningar och nyhetsbrev som innehåller reportage, branschnyheter och 
information om lokala arrangemang.  För frågor kring skogen finns även Holmen Skogs 
rådgivare tillgängliga för virkesleverantörerna. Vid komplicerade frågor kan även kontakt 
förmedlas till experter inom olika områden.  
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BILAGA 4 – BESKRIVANDE STATISTIK FÖR HOLMEN SKOGS NUVARANDE KUNDSEGMENT 
 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - få 

mer information om 

skogsskötsel digitalt. 

Förvaltare 85 5,33 1,735 ,188 4,96 5,70 1 7 

Vårdare 106 4,97 1,925 ,187 4,60 5,34 1 7 

Traditionalist 121 5,33 1,744 ,159 5,02 5,64 1 7 

Opportunist 124 4,90 1,903 ,171 4,56 5,23 1 7 

Prisjägare 113 5,03 1,825 ,172 4,69 5,37 1 7 

Förhandlare 108 5,01 1,862 ,179 4,65 5,36 1 7 

Total 657 5,09 1,838 ,072 4,94 5,23 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - få 

tillgång till 

forskningsresultat och nya 

tekniker för skogsvård 

digitalt. 

Förvaltare 86 5,63 1,660 ,179 5,27 5,98 1 7 

Vårdare 106 4,96 1,966 ,191 4,58 5,34 1 7 

Traditionalist 123 5,12 1,744 ,157 4,81 5,43 1 7 

Opportunist 120 4,90 1,968 ,180 4,54 5,26 1 7 

Prisjägare 115 5,20 1,753 ,163 4,88 5,52 1 7 

Förhandlare 106 5,30 1,697 ,165 4,98 5,63 1 7 

Total 656 5,16 1,815 ,071 5,03 5,30 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - få 

statusuppdateringar kring 

mina pågående 

skogsuppdrag digitalt. 

Förvaltare 88 5,97 1,410 ,150 5,67 6,26 1 7 

Vårdare 105 5,66 1,834 ,179 5,30 6,01 1 7 

Traditionalist 124 5,86 1,630 ,146 5,57 6,15 1 7 

Opportunist 126 5,06 2,077 ,185 4,70 5,43 1 7 

Prisjägare 115 5,50 1,724 ,161 5,18 5,81 1 7 

Förhandlare 108 5,52 1,960 ,189 5,14 5,89 1 7 

Total 666 5,57 1,818 ,070 5,44 5,71 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - få 

ekonomisk information 

kring mitt skogsägande 

digitalt, exempelvis status 

för fakturor, utbetalningar 

och skogsvärderingar. 

Förvaltare 88 5,67 1,792 ,191 5,29 6,05 1 7 

Vårdare 108 5,64 1,790 ,172 5,30 5,98 1 7 

Traditionalist 125 5,62 1,831 ,164 5,29 5,94 1 7 

Opportunist 125 4,90 2,053 ,184 4,54 5,27 1 7 

Prisjägare 116 5,16 1,929 ,179 4,81 5,52 1 7 

Förhandlare 109 5,31 1,937 ,186 4,94 5,68 1 7 

Total 671 5,37 1,912 ,074 5,22 5,51 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - få 

information om pågående 

Förvaltare 89 5,63 1,668 ,177 5,28 5,98 1 7 

Vårdare 108 5,11 1,930 ,186 4,74 5,48 1 7 

Traditionalist 123 5,36 1,775 ,160 5,04 5,67 1 7 

Opportunist 127 5,08 1,917 ,170 4,74 5,42 1 7 
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trender på 

skogsmarknaden digitalt. 

Prisjägare 119 5,46 1,845 ,169 5,13 5,80 1 7 

Förhandlare 107 5,56 1,632 ,158 5,25 5,87 1 7 

Total 673 5,35 1,811 ,070 5,22 5,49 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - få 

möjligheten att se kartor 

över min fastighet och 

navigera med hjälp av 

GPS digitalt. 

Förvaltare 87 6,62 ,979 ,105 6,41 6,83 1 7 

Vårdare 107 6,21 1,426 ,138 5,93 6,48 1 7 

Traditionalist 126 6,24 1,582 ,141 5,96 6,52 1 7 

Opportunist 128 5,96 1,722 ,152 5,66 6,26 1 7 

Prisjägare 119 6,14 1,440 ,132 5,88 6,40 1 7 

Förhandlare 107 6,19 1,402 ,136 5,92 6,46 1 7 

Total 674 6,20 1,475 ,057 6,09 6,32 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - få 

skogsbruksplanen digitalt. 

Förvaltare 89 6,46 1,382 ,147 6,17 6,75 1 7 

Vårdare 104 6,13 1,550 ,152 5,82 6,43 1 7 

Traditionalist 123 5,99 1,711 ,154 5,69 6,30 1 7 

Opportunist 126 5,61 1,872 ,167 5,28 5,94 1 7 

Prisjägare 117 5,84 1,681 ,155 5,53 6,15 1 7 

Förhandlare 109 5,86 1,756 ,168 5,53 6,20 1 7 

Total 668 5,96 1,694 ,066 5,83 6,08 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - 

skogsbruksplanen 

uppdateras automatiskt i 

samband med att 

avverkningar och 

skogsvårdsarbeten utförts 

på min skogsfastighet. 

Förvaltare 87 6,10 1,862 ,200 5,71 6,50 1 7 

Vårdare 103 6,15 1,665 ,164 5,82 6,47 1 7 

Traditionalist 125 6,17 1,679 ,150 5,87 6,47 1 7 

Opportunist 119 5,42 2,165 ,198 5,03 5,81 1 7 

Prisjägare 115 5,80 1,939 ,181 5,44 6,16 1 7 

Förhandlare 108 5,77 1,965 ,189 5,39 6,14 1 7 

Total 657 5,89 1,902 ,074 5,74 6,04 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - 

kunna signera kontrakt 

digitalt genom exempelvis 

Bank-ID efter 

överenskommelse med 

virkesköpare för att kunna 

slutföra affären direkt. 

Förvaltare 87 4,63 2,388 ,256 4,12 5,14 1 7 

Vårdare 105 5,00 2,153 ,210 4,58 5,42 1 7 

Traditionalist 127 5,16 2,255 ,200 4,76 5,55 1 7 

Opportunist 119 4,31 2,339 ,214 3,89 4,74 1 7 

Prisjägare 114 4,62 2,220 ,208 4,21 5,03 1 7 

Förhandlare 106 4,73 2,270 ,220 4,29 5,16 1 7 

Total 658 4,75 2,278 ,089 4,57 4,92 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - få 

tillgång till digitala verktyg 

för att själv kunna beräkna 

virkesförråd och få en 

uppskattning av skogens 

värde. 

Förvaltare 89 5,67 1,820 ,193 5,29 6,06 1 7 

Vårdare 106 5,55 1,847 ,179 5,19 5,90 1 7 

Traditionalist 124 5,93 1,659 ,149 5,63 6,22 1 7 

Opportunist 125 5,33 1,999 ,179 4,97 5,68 1 7 

Prisjägare 111 5,77 1,623 ,154 5,46 6,07 1 7 

Förhandlare 108 5,57 1,895 ,182 5,21 5,94 1 7 

Total 663 5,63 1,816 ,071 5,50 5,77 1 7 

Förvaltare 90 4,30 2,377 ,251 3,80 4,80 1 7 
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Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - få 

tidningar och nyhetsbrev 

kring mitt skogsägande 

digitalt. 

Vårdare 107 4,51 2,002 ,194 4,13 4,90 1 7 

Traditionalist 124 4,79 2,139 ,192 4,41 5,17 1 7 

Opportunist 127 4,35 2,095 ,186 3,98 4,71 1 7 

Prisjägare 117 4,22 2,110 ,195 3,84 4,61 1 7 

Förhandlare 109 4,70 2,057 ,197 4,31 5,09 1 7 

Total 674 4,48 2,128 ,082 4,32 4,64 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att...  - 

kunna köpa plantor via 

internet. 

Förvaltare 85 4,20 2,308 ,250 3,70 4,70 1 7 

Vårdare 105 4,19 2,117 ,207 3,78 4,60 1 7 

Traditionalist 115 5,01 2,138 ,199 4,61 5,40 1 7 

Opportunist 124 4,43 2,209 ,198 4,03 4,82 1 7 

Prisjägare 109 4,27 2,214 ,212 3,85 4,69 1 7 

Förhandlare 102 4,67 2,122 ,210 4,25 5,08 1 7 

Total 640 4,47 2,194 ,087 4,30 4,64 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - få 

erbjudanden om skogliga 

tjänster digitalt, 

exempelvis när 

avverkning är planerad på 

en närliggande fastighet 

för att kunna dela på vissa 

kostnader. 

Förvaltare 87 5,54 1,952 ,209 5,12 5,96 1 7 

Vårdare 108 5,73 1,781 ,171 5,39 6,07 1 7 

Traditionalist 129 6,00 1,561 ,137 5,73 6,27 1 7 

Opportunist 129 5,57 1,858 ,164 5,24 5,89 1 7 

Prisjägare 120 5,78 1,784 ,163 5,45 6,10 1 7 

Förhandlare 106 5,08 2,105 ,204 4,67 5,48 1 7 

Total 679 5,63 1,850 ,071 5,49 5,77 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - 

kunna se information om 

Holmens pågående 

aktiviteter i mitt närområde 

digitalt. 

Förvaltare 88 5,36 1,937 ,206 4,95 5,77 1 7 

Vårdare 107 5,35 1,914 ,185 4,98 5,71 1 7 

Traditionalist 127 6,06 1,361 ,121 5,82 6,30 1 7 

Opportunist 126 5,35 1,932 ,172 5,01 5,69 1 7 

Prisjägare 118 5,58 1,681 ,155 5,28 5,89 1 7 

Förhandlare 108 5,13 2,087 ,201 4,73 5,53 1 7 

Total 674 5,49 1,838 ,071 5,35 5,63 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - 

skogliga tjänster och 

erbjudanden 

marknadsfördes via 

sociala medier som 

exempelvis Facebook. 

Förvaltare 85 2,48 1,862 ,202 2,08 2,88 1 7 

Vårdare 105 2,81 1,871 ,183 2,45 3,17 1 7 

Traditionalist 122 3,19 2,198 ,199 2,79 3,58 1 7 

Opportunist 122 2,99 2,051 ,186 2,62 3,36 1 7 

Prisjägare 110 2,94 2,038 ,194 2,55 3,32 1 7 

Förhandlare 103 2,84 2,023 ,199 2,45 3,24 1 7 

Total 647 2,90 2,024 ,080 2,74 3,06 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - få 

information om Holmens 

tjänster digitalt. 

Förvaltare 88 4,98 1,965 ,209 4,56 5,39 1 7 

Vårdare 107 5,09 1,901 ,184 4,73 5,46 1 7 

Traditionalist 122 5,50 1,597 ,145 5,21 5,79 1 7 

Opportunist 127 4,85 2,004 ,178 4,50 5,20 1 7 

Prisjägare 114 4,87 1,912 ,179 4,51 5,22 1 7 
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Förhandlare 107 4,95 1,850 ,179 4,60 5,31 1 7 

Total 665 5,05 1,879 ,073 4,90 5,19 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - 

kunna beställa en offert 

för gallring digitalt och 

sedan bli kontaktad av 

min virkesköpare. 

Förvaltare 90 4,08 2,179 ,230 3,62 4,53 1 7 

Vårdare 106 4,93 2,071 ,201 4,54 5,33 1 7 

Traditionalist 123 5,07 1,999 ,180 4,71 5,42 1 7 

Opportunist 126 4,60 2,242 ,200 4,21 5,00 1 7 

Prisjägare 119 4,61 2,156 ,198 4,21 5,00 1 7 

Förhandlare 106 4,49 2,126 ,206 4,08 4,90 1 7 

Total 670 4,65 2,144 ,083 4,49 4,81 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - 

kunna beställa en offert 

för röjning digitalt och 

sedan bli kontaktad av 

min virkesköpare. 

Förvaltare 90 4,04 2,298 ,242 3,56 4,53 1 7 

Vårdare 106 4,74 2,201 ,214 4,31 5,16 1 7 

Traditionalist 125 4,94 2,078 ,186 4,57 5,30 1 7 

Opportunist 124 4,45 2,232 ,200 4,05 4,85 1 7 

Prisjägare 116 4,36 2,200 ,204 3,96 4,77 1 7 

Förhandlare 106 4,23 2,188 ,212 3,81 4,65 1 7 

Total 667 4,48 2,207 ,085 4,31 4,65 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - 

kunna beställa 

avverkningsuppdrag med 

låg affärsmässig risk 

digitalt, exempelvis 

leveransvirke eller 

avverkningsuppdrag till 

öppen kostnad. 

Förvaltare 85 3,87 2,251 ,244 3,39 4,36 1 7 

Vårdare 102 4,29 1,973 ,195 3,91 4,68 1 7 

Traditionalist 116 4,74 2,159 ,200 4,34 5,14 1 7 

Opportunist 122 4,11 2,200 ,199 3,71 4,50 1 7 

Prisjägare 113 4,31 2,220 ,209 3,90 4,72 1 7 

Förhandlare 102 3,83 2,162 ,214 3,41 4,26 1 7 

Total 640 4,21 2,176 ,086 4,04 4,38 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - 

kunna beställa en 

skogsbruksplan digitalt om 

det innebar att jag fick den 

till ett rabatterat pris. 

Förvaltare 80 4,79 2,304 ,258 4,27 5,30 1 7 

Vårdare 104 5,24 1,918 ,188 4,87 5,61 1 7 

Traditionalist 120 5,28 1,988 ,181 4,92 5,64 1 7 

Opportunist 122 4,84 2,186 ,198 4,45 5,24 1 7 

Prisjägare 116 5,04 2,208 ,205 4,64 5,45 1 7 

Förhandlare 103 4,71 2,212 ,218 4,28 5,14 1 7 

Total 645 5,00 2,136 ,084 4,83 5,16 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - 

kunna beställa en offert 

för andra 

skogvårdsuppdrag digitalt 

och sedan bli kontaktad 

av min virkesköpare. 

Förvaltare 87 4,09 2,203 ,236 3,62 4,56 1 7 

Vårdare 104 4,72 2,088 ,205 4,32 5,13 1 7 

Traditionalist 123 5,15 2,045 ,184 4,79 5,52 1 7 

Opportunist 121 4,42 2,155 ,196 4,03 4,81 1 7 

Prisjägare 112 4,58 2,192 ,207 4,17 4,99 1 7 

Förhandlare 106 4,61 2,054 ,200 4,22 5,01 1 7 

Total 653 4,62 2,136 ,084 4,46 4,79 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - 

Förvaltare 81 4,07 2,290 ,254 3,57 4,58 1 7 

Vårdare 100 4,24 2,109 ,211 3,82 4,66 1 7 
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kunna hantera 

förvaltningsuppdrag 

digitalt. 

Traditionalist 108 4,66 2,105 ,203 4,26 5,06 1 7 

Opportunist 112 3,94 2,182 ,206 3,53 4,35 1 7 

Prisjägare 98 3,92 2,138 ,216 3,49 4,35 1 7 

Förhandlare 96 4,01 2,269 ,232 3,55 4,47 1 7 

Total 595 4,15 2,185 ,090 3,97 4,32 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att.. - få 

möjligheten att betygsätta 

utförda tjänster genom ett 

kort formulär som skickas 

digitalt. 

Förvaltare 88 4,69 2,125 ,226 4,24 5,14 1 7 

Vårdare 106 5,00 1,922 ,187 4,63 5,37 1 7 

Traditionalist 122 5,29 1,865 ,169 4,95 5,62 1 7 

Opportunist 126 4,94 1,993 ,178 4,59 5,30 1 7 

Prisjägare 111 5,07 1,948 ,185 4,71 5,44 1 7 

Förhandlare 103 4,90 2,007 ,198 4,51 5,30 1 7 

Total 656 5,00 1,972 ,077 4,85 5,15 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att... - 

kunna komplettera den 

fysiska rådgivningen med 

rådgivning genom digitala 

kanaler. 

Förvaltare 86 4,66 2,004 ,216 4,23 5,09 1 7 

Vårdare 103 4,57 1,978 ,195 4,19 4,96 1 7 

Traditionalist 121 4,86 1,938 ,176 4,51 5,21 1 7 

Opportunist 122 4,39 2,118 ,192 4,01 4,76 1 7 

Prisjägare 113 4,59 1,902 ,179 4,24 4,95 1 7 

Förhandlare 105 4,58 1,900 ,185 4,21 4,95 1 7 

Total 650 4,61 1,974 ,077 4,46 4,76 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att... - via 

internet kunna boka in tid 

för telefonsamtal eller 

fysiska träffar med min 

virkesköpare. 

Förvaltare 88 4,06 2,351 ,251 3,56 4,55 1 7 

Vårdare 104 4,47 2,185 ,214 4,05 4,90 1 7 

Traditionalist 127 4,91 2,164 ,192 4,53 5,29 1 7 

Opportunist 127 4,72 2,141 ,190 4,35 5,10 1 7 

Prisjägare 117 4,13 2,207 ,204 3,72 4,53 1 7 

Förhandlare 108 4,32 2,130 ,205 3,92 4,73 1 7 

Total 671 4,46 2,204 ,085 4,30 4,63 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att... - 

kunna ställa frågor till 

Holmens experter för 

skogsvård via exempelvis 

en livechatt. 

Förvaltare 83 3,08 2,148 ,236 2,62 3,55 1 7 

Vårdare 104 3,45 2,019 ,198 3,06 3,84 1 7 

Traditionalist 116 4,19 2,253 ,209 3,78 4,60 1 7 

Opportunist 119 3,74 2,211 ,203 3,34 4,14 1 7 

Prisjägare 108 3,22 2,048 ,197 2,83 3,61 1 7 

Förhandlare 102 3,41 2,079 ,206 3,00 3,82 1 7 

Total 632 3,55 2,154 ,086 3,38 3,72 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att... - 

kunna anmäla mig till 

Holmens planerade 

aktiviteter såsom 

informationsträffar digitalt. 

Förvaltare 88 5,27 1,922 ,205 4,87 5,68 1 7 

Vårdare 105 5,38 1,847 ,180 5,02 5,74 1 7 

Traditionalist 123 5,33 1,836 ,166 5,01 5,66 1 7 

Opportunist 128 5,07 2,067 ,183 4,71 5,43 1 7 

Prisjägare 114 5,11 2,025 ,190 4,74 5,49 1 7 

Förhandlare 107 5,27 2,007 ,194 4,89 5,66 1 7 

Total 665 5,23 1,952 ,076 5,09 5,38 1 7 
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Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att... - 

kunna ge förslag på 

aktiviteter och innehåll på 

Holmens 

informationsträffar digitalt. 

Förvaltare 81 4,35 2,099 ,233 3,88 4,81 1 7 

Vårdare 101 4,31 1,984 ,197 3,92 4,70 1 7 

Traditionalist 119 4,67 2,108 ,193 4,29 5,05 1 7 

Opportunist 117 4,24 2,164 ,200 3,84 4,64 1 7 

Prisjägare 115 4,10 2,113 ,197 3,71 4,49 1 7 

Förhandlare 101 4,50 2,124 ,211 4,09 4,92 1 7 

Total 634 4,36 2,102 ,083 4,20 4,53 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att... - 

kunna diskutera problem 

och frågor kring mitt 

skogsägande med andra 

skogsägare via 

onlineforum. 

Förvaltare 84 3,13 1,931 ,211 2,71 3,55 1 7 

Vårdare 102 3,31 1,990 ,197 2,92 3,70 1 7 

Traditionalist 121 3,88 2,255 ,205 3,48 4,29 1 7 

Opportunist 114 3,37 2,235 ,209 2,95 3,78 1 7 

Prisjägare 113 3,23 2,142 ,202 2,83 3,63 1 7 

Förhandlare 101 3,18 1,977 ,197 2,79 3,57 1 7 

Total 635 3,37 2,114 ,084 3,21 3,54 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att... - 

virkesköparna hade 

tillgång till digitala verktyg 

för att underlätta 

skogsvärderingar och 

åtgärdsförslag. 

Förvaltare 77 5,45 1,803 ,205 5,05 5,86 1 7 

Vårdare 99 5,38 1,817 ,183 5,02 5,75 1 7 

Traditionalist 115 5,55 1,841 ,172 5,21 5,89 1 7 

Opportunist 116 4,79 2,100 ,195 4,41 5,18 1 7 

Prisjägare 109 5,05 1,868 ,179 4,69 5,40 1 7 

Förhandlare 99 4,73 2,094 ,210 4,31 5,14 1 7 

Total 615 5,15 1,950 ,079 4,99 5,30 1 7 

Jag tycker att det skulle 

vara värdefullt att... - 

kunna efterfråga vem som 

ska utföra beställda 

skogsvårdsuppdrag. 

Förvaltare 87 5,05 2,051 ,220 4,61 5,48 1 7 

Vårdare 101 5,27 1,913 ,190 4,89 5,64 1 7 

Traditionalist 119 5,54 1,726 ,158 5,22 5,85 1 7 

Opportunist 123 5,37 1,870 ,169 5,03 5,70 1 7 

Prisjägare 116 5,33 2,034 ,189 4,95 5,70 1 7 

Förhandlare 102 5,01 2,027 ,201 4,61 5,41 1 7 

Total 648 5,28 1,933 ,076 5,13 5,43 1 7 

 

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Hur tycker du att 

andra digitala 

tjänster som till 

exempel 

möjligheten att 

sköta dina 

Förvaltare 89 9,30 1,409 ,149 9,01 9,60 3 10 

Vårdare 107 9,15 1,497 ,145 8,86 9,44 3 10 

Traditionalist 127 9,20 1,662 ,147 8,90 9,49 1 10 

Opportunist 131 8,84 1,822 ,159 8,52 9,15 1 10 

Prisjägare 122 8,84 1,850 ,167 8,51 9,18 1 10 

Förhandlare 111 8,96 1,618 ,154 8,66 9,27 4 10 
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bankärenden på 

internet har 

påverkat din 

vardag? - 

Total 687 9,03 1,671 ,064 8,91 9,16 1 10 

Hur tror du att 

kvaliteten på 

Holmens tjänster 

förändras om 

Holmen inför fler 

digitala verktyg? - 

Förvaltare 74 7,43 2,088 ,243 6,95 7,92 1 10 

Vårdare 88 7,19 1,964 ,209 6,78 7,61 1 10 

Traditionalist 110 7,93 2,049 ,195 7,54 8,31 1 10 

Opportunist 109 7,14 2,459 ,236 6,67 7,60 1 10 

Prisjägare 103 7,37 2,501 ,246 6,88 7,86 1 10 

Förhandlare 97 7,44 2,136 ,217 7,01 7,87 1 10 

Total 581 7,43 2,229 ,092 7,24 7,61 1 10 

Hur tror du att din 

relation med 

virkesköparen 

förändras om 

Holmen inför 

möjligheten att få 

rådgivning och 

beställa 

skogsvårdstjänster 

digitalt som ett 

komplement till 

den fysiska 

kontakten? - 

Förvaltare 78 5,35 2,905 ,329 4,69 6,00 1 10 

Vårdare 93 5,69 2,711 ,281 5,13 6,25 1 10 

Traditionalist 115 6,26 2,572 ,240 5,79 6,74 1 10 

Opportunist 113 5,76 2,667 ,251 5,26 6,26 1 10 

Prisjägare 106 5,31 2,775 ,270 4,78 5,85 1 10 

Förhandlare 100 6,02 2,734 ,273 5,48 6,56 1 10 

Total 605 5,76 2,728 ,111 5,54 5,97 1 10 

Hur tror du att den 

service som 

virkesköparna ger 

dig förändras om 

virkesköparen 

alltid har tillgång till 

en samlad 

information om ditt 

skogsägande 

digitalt när ni 

träffas? - 

Förvaltare 83 8,04 1,797 ,197 7,64 8,43 4 10 

Vårdare 102 7,99 1,968 ,195 7,60 8,38 2 10 

Traditionalist 122 8,19 1,972 ,179 7,84 8,54 1 10 

Opportunist 120 7,63 2,212 ,202 7,23 8,02 1 10 

Prisjägare 109 7,60 2,139 ,205 7,19 8,00 1 10 

Förhandlare 100 7,38 2,308 ,231 6,92 7,84 1 10 

Total 636 7,80 2,093 ,083 7,64 7,96 1 10 

Hur tror du att din 

tillit och ditt 

förtroende för 

Holmen påverkas 

om Holmen inför 

möjligheten att 

Förvaltare 77 6,69 2,582 ,294 6,10 7,27 1 10 

Vårdare 96 6,65 2,559 ,261 6,13 7,16 1 10 

Traditionalist 120 7,11 2,546 ,232 6,65 7,57 1 10 

Opportunist 117 6,61 2,596 ,240 6,13 7,08 1 10 

Prisjägare 109 6,32 2,571 ,246 5,83 6,81 1 10 

Förhandlare 93 6,38 2,484 ,258 5,86 6,89 1 10 
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kunna sköta delar 

av skogsägandet 

digitalt utan att ta 

bort möjligheten till 

den personliga 

kontakten? - 

Total 612 6,64 2,561 ,104 6,43 6,84 1 10 

Hur tror du att din 

tillit och ditt 

förtroende för 

Holmen påverkas 

om all information 

kring dina 

skogsaffärer och 

ditt skogsägande 

finns samlat och 

tillgängligt digitalt? 

- 

Förvaltare 79 7,18 2,649 ,298 6,58 7,77 1 10 

Vårdare 94 7,05 2,339 ,241 6,57 7,53 1 10 

Traditionalist 115 7,43 2,240 ,209 7,02 7,85 1 10 

Opportunist 111 6,98 2,389 ,227 6,53 7,43 1 10 

Prisjägare 112 6,53 2,359 ,223 6,09 6,97 1 10 

Förhandlare 99 6,48 2,682 ,270 5,95 7,02 1 10 

Total 610 6,94 2,449 ,099 6,74 7,13 1 10 

Hur tror du att 

möjligheten att 

jämföra olika 

skogsbolag skulle 

påverkas om det 

gick att beställa 

skogsvårdstjänster 

på internet? - 

Förvaltare 73 7,48 2,218 ,260 6,96 8,00 1 10 

Vårdare 92 7,54 2,166 ,226 7,09 7,99 1 10 

Traditionalist 112 8,16 2,016 ,190 7,78 8,54 1 10 

Opportunist 113 7,80 2,225 ,209 7,38 8,21 1 10 

Prisjägare 101 7,50 2,356 ,234 7,04 7,97 1 10 

Förhandlare 95 7,58 2,295 ,235 7,11 8,05 1 10 

Total 586 7,70 2,216 ,092 7,52 7,88 1 10 

Hur tror du att 

Holmens 

virkespriser 

påverkas om 

Holmen inför 

möjligheten att 

sköta ditt 

skogsägande 

digitalt? - 

Förvaltare 59 6,49 2,088 ,272 5,95 7,04 1 10 

Vårdare 80 6,19 2,063 ,231 5,73 6,65 1 10 

Traditionalist 82 6,61 2,335 ,258 6,10 7,12 1 10 

Opportunist 83 6,11 2,513 ,276 5,56 6,66 1 10 

Prisjägare 79 5,96 2,127 ,239 5,49 6,44 1 10 

Förhandlare 73 5,74 2,357 ,276 5,19 6,29 1 10 

Total 456 6,18 2,268 ,106 5,97 6,39 1 10 

Hur tror du att 

Holmens priser för 

skogsvårdsarbeten 

påverkas om 

Holmen inför 

möjligheten att 

sköta 

skogsägandet 

digitalt? - 

Förvaltare 62 6,45 2,006 ,255 5,94 6,96 1 10 

Vårdare 85 6,18 2,128 ,231 5,72 6,64 1 10 

Traditionalist 85 6,89 2,144 ,233 6,43 7,36 1 10 

Opportunist 87 6,01 2,295 ,246 5,52 6,50 1 10 

Prisjägare 84 5,90 2,177 ,237 5,43 6,38 1 10 

Förhandlare 77 6,00 2,306 ,263 5,48 6,52 1 10 

Total 480 6,23 2,201 ,100 6,04 6,43 1 10 



156 

Hur tror du att din 

totala tid och 

energi du lägger 

ned på ditt 

skogsägande 

skulle påverkas 

om Holmen införde 

möjligheten att 

sköta 

skogsägandet 

digitalt? - 

Förvaltare 70 6,13 2,028 ,242 5,64 6,61 1 10 

Vårdare 86 5,97 1,937 ,209 5,55 6,38 1 10 

Traditionalist 109 6,21 2,314 ,222 5,77 6,65 1 10 

Opportunist 95 6,32 2,105 ,216 5,89 6,74 1 10 

Prisjägare 93 5,80 2,224 ,231 5,34 6,25 1 10 

Förhandlare 87 5,86 2,092 ,224 5,42 6,31 1 10 

Total 540 6,05 2,131 ,092 5,87 6,23 1 10 

Hur tror du att din 

totala tid och 

energi du lägger 

ned på ditt 

skogsägande 

skulle påverkas 

om Holmen införde 

möjligheten att 

beställa 

skogsvårdstjänster 

på internet? - 

Förvaltare 69 6,26 1,975 ,238 5,79 6,74 1 10 

Vårdare 84 5,82 1,983 ,216 5,39 6,25 1 10 

Traditionalist 107 6,30 2,181 ,211 5,88 6,72 1 10 

Opportunist 97 6,53 2,082 ,211 6,11 6,95 1 10 

Prisjägare 93 5,86 2,099 ,218 5,43 6,29 1 10 

Förhandlare 88 6,10 2,040 ,217 5,67 6,53 1 10 

Total 538 6,15 2,076 ,089 5,98 6,33 1 10 

Hur tror du den 

risk du tar kopplat 

till ditt 

skogsägande 

påverkas om 

Holmen inför 

möjligheten att 

beställa 

skogsvårdstjänster 

och avverkning på 

internet?  - 

Förvaltare 66 5,58 2,098 ,258 5,06 6,09 1 10 

Vårdare 90 5,29 2,348 ,247 4,80 5,78 1 10 

Traditionalist 97 6,05 2,256 ,229 5,60 6,51 1 10 

Opportunist 100 5,69 2,398 ,240 5,21 6,17 1 10 

Prisjägare 94 5,22 2,291 ,236 4,75 5,69 1 10 

Förhandlare 84 5,74 2,313 ,252 5,24 6,24 1 10 

Total 531 5,60 2,303 ,100 5,40 5,80 1 10 

Hur stor nytta tror 

du nästa 

generation 

skogsägare (dina 

barn t.ex.) skulle 

ha av att kunna 

sköta delar av 

skogsägandet 

digitalt? - 

Förvaltare 85 8,38 2,064 ,224 7,93 8,82 1 10 

Vårdare 102 8,02 2,325 ,230 7,56 8,48 1 10 

Traditionalist 115 8,39 2,130 ,199 8,00 8,78 1 10 

Opportunist 119 7,74 2,492 ,228 7,29 8,19 1 10 

Prisjägare 108 7,97 2,035 ,196 7,58 8,36 1 10 

Förhandlare 106 8,17 1,949 ,189 7,79 8,55 1 10 

Total 635 8,10 2,186 ,087 7,93 8,27 1 10 
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BILAGA 5 – RESULTAT FRÅN FAKTORANALYS 
 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - få mer 

information om skogsskötsel 

digitalt. 

  ,622  

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - få tillgång till 

forskningsresultat och nya 

tekniker för skogsvård 

digitalt. 

  ,738  

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - få 

statusuppdateringar kring 

mina pågående 

skogsuppdrag digitalt. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - få 

ekonomisk information kring 

mitt skogsägande digitalt, 

exempelvis status för 

fakturor, utbetalningar och 

skogsvärderingar. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - få 

information om pågående 

trender på skogsmarknaden 

digitalt. 

  ,738  

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - få 

möjligheten att se kartor över 

min fastighet och navigera 

med hjälp av GPS digitalt. 

   ,757 

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - få 

skogsbruksplanen digitalt. 

   ,811 
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Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - 

skogsbruksplanen 

uppdateras automatiskt i 

samband med att 

avverkningar och 

skogsvårdsarbeten utförts på 

min skogsfastighet. 

   ,728 

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - kunna 

signera kontrakt digitalt 

genom exempelvis Bank-ID 

efter överenskommelse med 

virkesköpare för att kunna 

slutföra affären direkt. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - få tillgång till 

digitala verktyg för att själv 

kunna beräkna virkesförråd 

och få en uppskattning av 

skogens värde. 

   ,642 

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - få tidningar 

och nyhetsbrev kring mitt 

skogsägande digitalt. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att...  - kunna köpa 

plantor via internet. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - få 

erbjudanden om skogliga 

tjänster digitalt, exempelvis 

när avverkning är planerad 

på en närliggande fastighet 

för att kunna dela på vissa 

kostnader. 

,628    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - kunna se 

information om Holmens 

pågående aktiviteter i mitt 

närområde digitalt. 

,667    
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Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - skogliga 

tjänster och erbjudanden 

marknadsfördes via sociala 

medier som exempelvis 

Facebook. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - få information 

om Holmens tjänster digitalt. 

  ,618  

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - kunna 

beställa en offert för gallring 

digitalt och sedan bli 

kontaktad av min 

virkesköpare. 

,740    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - kunna 

beställa en offert för röjning 

digitalt och sedan bli 

kontaktad av min 

virkesköpare. 

,745    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - kunna 

beställa avverkningsuppdrag 

med låg affärsmässig risk 

digitalt, exempelvis 

leveransvirke eller 

avverkningsuppdrag till 

öppen kostnad. 

,633    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - kunna 

beställa en skogsbruksplan 

digitalt om det innebar att jag 

fick den till ett rabatterat pris. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - kunna 

beställa en offert för andra 

skogvårdsuppdrag digitalt 

och sedan bli kontaktad av 

min virkesköpare. 

,709    
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Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - kunna 

hantera förvaltningsuppdrag 

digitalt. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att.. - få 

möjligheten att betygsätta 

utförda tjänster genom ett 

kort formulär som skickas 

digitalt. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att... - kunna 

komplettera den fysiska 

rådgivningen med rådgivning 

genom digitala kanaler. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att... - via internet 

kunna boka in tid för 

telefonsamtal eller fysiska 

träffar med min virkesköpare. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att... - kunna ställa 

frågor till Holmens experter 

för skogsvård via exempelvis 

en livechatt. 

 ,706   

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att... - kunna 

anmäla mig till Holmens 

planerade aktiviteter såsom 

informationsträffar digitalt. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att... - kunna ge 

förslag på aktiviteter och 

innehåll på Holmens 

informationsträffar digitalt. 

 ,622   

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att... - kunna 

diskutera problem och frågor 

kring mitt skogsägande med 

andra skogsägare via 

onlineforum. 

 ,709   
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Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att... - 

virkesköparna hade tillgång 

till digitala verktyg för att 

underlätta skogsvärderingar 

och åtgärdsförslag. 

    

Jag tycker att det skulle vara 

värdefullt att... - kunna 

efterfråga vem som ska 

utföra beställda 

skogsvårdsuppdrag. 

    

Hur tycker du att andra 

digitala tjänster som till 

exempel möjligheten att 

sköta dina bankärenden på 

internet har påverkat din 

vardag? - 

    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 20 iterations. 
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BILAGA 6 – BESKRIVANDE STATISTIK FÖR DE NYA KUNDSEGMENTEN 
 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - få 

mer information om 

skogsskötsel 

digitalt. 

Analog 66 3,50 1,932 ,238 3,03 3,97 1 7 

Praktisk 124 4,92 1,868 ,168 4,59 5,25 1 7 

Nyfiken 85 5,28 1,571 ,170 4,94 5,62 1 7 

Digital 171 5,64 1,371 ,105 5,43 5,84 2 7 

Total 446 5,05 1,788 ,085 4,89 5,22 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - få 

tillgång till 

forskningsresultat 

och nya tekniker för 

skogsvård digitalt. 

Analog 66 4,02 2,187 ,269 3,48 4,55 1 7 

Praktisk 124 5,01 1,893 ,170 4,67 5,34 1 7 

Nyfiken 85 5,01 1,615 ,175 4,66 5,36 1 7 

Digital 171 5,73 1,264 ,097 5,54 5,92 2 7 

Total 446 5,14 1,767 ,084 4,97 5,30 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - få 

statusuppdateringar 

kring mina 

pågående 

skogsuppdrag 

digitalt. 

Analog 66 3,53 2,234 ,275 2,98 4,08 1 7 

Praktisk 124 5,64 1,759 ,158 5,32 5,95 1 7 

Nyfiken 85 5,92 1,338 ,145 5,63 6,21 1 7 

Digital 171 6,05 1,187 ,091 5,87 6,23 1 7 

Total 446 5,54 1,786 ,085 5,37 5,70 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - få 

ekonomisk 

information kring 

mitt skogsägande 

digitalt, exempelvis 

status för fakturor, 

utbetalningar och 

skogsvärderingar. 

Analog 66 3,50 2,099 ,258 2,98 4,02 1 7 

Praktisk 124 5,28 1,889 ,170 4,95 5,62 1 7 

Nyfiken 85 5,78 1,538 ,167 5,44 6,11 1 7 

Digital 171 5,96 1,315 ,101 5,77 6,16 1 7 

Total 446 5,37 1,851 ,088 5,20 5,55 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - få 

information om 

Analog 66 4,38 2,292 ,282 3,82 4,94 1 7 

Praktisk 124 5,07 1,901 ,171 4,73 5,41 1 7 

Nyfiken 85 5,26 1,627 ,176 4,91 5,61 1 7 

Digital 171 5,91 1,212 ,093 5,73 6,10 2 7 
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pågående trender 

på skogsmarknaden 

digitalt. 

Total 446 5,33 1,764 ,084 5,16 5,49 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - få 

möjligheten att se 

kartor över min 

fastighet och 

navigera med hjälp 

av GPS digitalt. 

Analog 66 3,94 2,111 ,260 3,42 4,46 1 7 

Praktisk 124 6,57 ,885 ,079 6,42 6,73 1 7 

Nyfiken 85 6,49 1,007 ,109 6,28 6,71 2 7 

Digital 171 6,58 ,734 ,056 6,47 6,69 4 7 

Total 446 6,17 1,460 ,069 6,03 6,31 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - få 

skogsbruksplanen 

digitalt. 

Analog 66 3,02 1,869 ,230 2,56 3,47 1 7 

Praktisk 124 6,31 1,205 ,108 6,10 6,53 1 7 

Nyfiken 85 6,40 1,082 ,117 6,17 6,63 1 7 

Digital 171 6,52 ,843 ,064 6,39 6,65 2 7 

Total 446 5,92 1,697 ,080 5,76 6,08 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - 

skogsbruksplanen 

uppdateras 

automatiskt i 

samband med att 

avverkningar och 

skogsvårdsarbeten 

utförts på min 

skogsfastighet. 

Analog 66 2,62 1,804 ,222 2,18 3,06 1 7 

Praktisk 124 6,09 1,677 ,151 5,79 6,39 1 7 

Nyfiken 85 6,48 1,181 ,128 6,23 6,74 1 7 

Digital 171 6,60 ,930 ,071 6,46 6,74 1 7 

Total 446 5,85 1,924 ,091 5,67 6,03 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - 

kunna signera 

kontrakt digitalt 

genom exempelvis 

Bank-ID efter 

överenskommelse 

med virkesköpare 

för att kunna 

slutföra affären 

direkt. 

Analog 66 2,64 1,927 ,237 2,16 3,11 1 7 

Praktisk 124 4,40 2,273 ,204 3,99 4,80 1 7 

Nyfiken 85 4,95 2,182 ,237 4,48 5,42 1 7 

Digital 171 5,84 1,513 ,116 5,61 6,06 1 7 

Total 446 4,79 2,214 ,105 4,59 5,00 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - få 

Analog 66 3,21 1,989 ,245 2,72 3,70 1 7 

Praktisk 124 5,74 1,582 ,142 5,46 6,02 1 7 

Nyfiken 85 5,94 1,442 ,156 5,63 6,25 1 7 
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tillgång till digitala 

verktyg för att själv 

kunna beräkna 

virkesförråd och få 

en uppskattning av 

skogens värde. 

Digital 171 6,33 1,067 ,082 6,17 6,49 1 7 

Total 446 5,63 1,781 ,084 5,46 5,80 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - få 

tidningar och 

nyhetsbrev kring 

mitt skogsägande 

digitalt. 

Analog 66 3,52 2,241 ,276 2,96 4,07 1 7 

Praktisk 124 4,10 2,081 ,187 3,73 4,47 1 7 

Nyfiken 85 4,71 1,863 ,202 4,30 5,11 1 7 

Digital 171 5,36 1,619 ,124 5,12 5,61 1 7 

Total 446 4,61 2,014 ,095 4,42 4,80 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att...  - 

kunna köpa plantor 

via internet. 

Analog 66 3,05 2,123 ,261 2,52 3,57 1 7 

Praktisk 124 4,00 2,103 ,189 3,63 4,37 1 7 

Nyfiken 85 4,45 2,141 ,232 3,99 4,91 1 7 

Digital 171 5,50 1,547 ,118 5,26 5,73 1 7 

Total 446 4,52 2,104 ,100 4,32 4,71 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - få 

erbjudanden om 

skogliga tjänster 

digitalt, exempelvis 

när avverkning är 

planerad på en 

närliggande 

fastighet för att 

kunna dela på vissa 

kostnader. 

Analog 66 3,98 2,229 ,274 3,44 4,53 1 7 

Praktisk 124 4,93 2,057 ,185 4,56 5,29 1 7 

Nyfiken 85 6,40 ,902 ,098 6,21 6,59 2 7 

Digital 171 6,22 1,114 ,085 6,05 6,38 1 7 

Total 446 5,56 1,817 ,086 5,39 5,73 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - 

kunna se 

information om 

Holmens pågående 

aktiviteter i mitt 

närområde digitalt. 

Analog 66 4,24 2,061 ,254 3,74 4,75 1 7 

Praktisk 124 4,61 1,982 ,178 4,26 4,97 1 7 

Nyfiken 85 6,18 1,060 ,115 5,95 6,41 1 7 

Digital 171 6,14 1,086 ,083 5,98 6,30 1 7 

Total 446 5,44 1,751 ,083 5,28 5,60 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - 

skogliga tjänster 

Analog 66 2,32 1,824 ,225 1,87 2,77 1 7 

Praktisk 124 2,09 1,443 ,130 1,83 2,35 1 7 

Nyfiken 85 3,05 1,825 ,198 2,65 3,44 1 7 

Digital 171 4,20 1,927 ,147 3,91 4,49 1 7 
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och erbjudanden 

marknadsfördes via 

sociala medier som 

exempelvis 

Facebook. 

Total 446 3,11 1,987 ,094 2,93 3,30 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - få 

information om 

Holmens tjänster 

digitalt. 

Analog 66 4,00 2,112 ,260 3,48 4,52 1 7 

Praktisk 124 4,36 1,845 ,166 4,03 4,69 1 7 

Nyfiken 85 4,96 1,622 ,176 4,61 5,31 1 7 

Digital 171 5,88 1,247 ,095 5,69 6,07 1 7 

Total 446 5,00 1,800 ,085 4,84 5,17 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - 

kunna beställa en 

offert för gallring 

digitalt och sedan 

bli kontaktad av min 

virkesköpare. 

Analog 66 3,17 1,989 ,245 2,68 3,66 1 7 

Praktisk 124 3,10 1,761 ,158 2,79 3,42 1 7 

Nyfiken 85 5,61 1,423 ,154 5,30 5,92 1 7 

Digital 171 6,06 1,078 ,082 5,90 6,22 1 7 

Total 446 4,72 2,046 ,097 4,53 4,91 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - 

kunna beställa en 

offert för röjning 

digitalt och sedan 

bli kontaktad av min 

virkesköpare. 

Analog 66 3,08 2,033 ,250 2,58 3,58 1 7 

Praktisk 124 2,73 1,521 ,137 2,46 3,00 1 7 

Nyfiken 85 5,51 1,563 ,170 5,17 5,84 1 7 

Digital 171 5,94 1,202 ,092 5,76 6,12 1 7 

Total 446 4,54 2,103 ,100 4,34 4,74 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - 

kunna beställa 

avverkningsuppdrag 

med låg 

affärsmässig risk 

digitalt, exempelvis 

leveransvirke eller 

avverkningsuppdrag 

till öppen kostnad. 

Analog 66 2,91 1,879 ,231 2,45 3,37 1 7 

Praktisk 124 2,74 1,667 ,150 2,45 3,04 1 7 

Nyfiken 85 4,79 1,833 ,199 4,39 5,18 1 7 

Digital 171 5,78 1,281 ,098 5,59 5,98 1 7 

Total 446 4,32 2,097 ,099 4,13 4,52 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - 

kunna beställa en 

Analog 66 2,91 1,935 ,238 2,43 3,38 1 7 

Praktisk 124 4,11 2,108 ,189 3,74 4,49 1 7 

Nyfiken 85 5,62 1,690 ,183 5,26 5,99 1 7 

Digital 171 6,09 1,157 ,089 5,91 6,26 2 7 
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skogsbruksplan 

digitalt om det 

innebar att jag fick 

den till ett rabatterat 

pris. 

Total 446 4,98 2,055 ,097 4,79 5,17 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - 

kunna beställa en 

offert för andra 

skogvårdsuppdrag 

digitalt och sedan 

bli kontaktad av min 

virkesköpare. 

Analog 66 3,02 1,909 ,235 2,55 3,48 1 7 

Praktisk 124 2,77 1,602 ,144 2,49 3,06 1 7 

Nyfiken 85 5,38 1,504 ,163 5,05 5,70 1 7 

Digital 171 6,01 1,079 ,083 5,85 6,17 2 7 

Total 446 4,55 2,072 ,098 4,35 4,74 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - 

kunna hantera 

förvaltningsuppdrag 

digitalt. 

Analog 66 2,80 1,825 ,225 2,35 3,25 1 7 

Praktisk 124 2,89 1,840 ,165 2,56 3,21 1 7 

Nyfiken 85 4,36 1,901 ,206 3,95 4,77 1 7 

Digital 171 5,75 1,264 ,097 5,56 5,95 2 7 

Total 446 4,26 2,101 ,099 4,06 4,45 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att.. - få 

möjligheten att 

betygsätta utförda 

tjänster genom ett 

kort formulär som 

skickas digitalt. 

Analog 66 3,70 2,007 ,247 3,20 4,19 1 7 

Praktisk 124 4,10 2,079 ,187 3,74 4,47 1 7 

Nyfiken 85 5,05 1,725 ,187 4,68 5,42 1 7 

Digital 171 5,87 1,232 ,094 5,68 6,05 1 7 

Total 446 4,90 1,918 ,091 4,72 5,08 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att... - 

kunna komplettera 

den fysiska 

rådgivningen med 

rådgivning genom 

digitala kanaler. 

Analog 66 3,41 1,992 ,245 2,92 3,90 1 7 

Praktisk 124 3,90 1,946 ,175 3,55 4,24 1 7 

Nyfiken 85 4,29 1,610 ,175 3,95 4,64 1 7 

Digital 171 5,73 1,278 ,098 5,54 5,92 1 7 

Total 446 4,60 1,897 ,090 4,43 4,78 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att... - via 

internet kunna boka 

Analog 66 3,03 1,905 ,235 2,56 3,50 1 7 

Praktisk 124 3,43 2,115 ,190 3,05 3,80 1 7 

Nyfiken 85 4,19 1,973 ,214 3,76 4,61 1 7 

Digital 171 5,95 1,194 ,091 5,77 6,13 1 7 



167 

in tid för 

telefonsamtal eller 

fysiska träffar med 

min virkesköpare. 

Total 446 4,48 2,124 ,101 4,28 4,68 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att... - 

kunna ställa frågor 

till Holmens 

experter för 

skogsvård via 

exempelvis en 

livechatt. 

Analog 66 2,39 1,635 ,201 1,99 2,80 1 7 

Praktisk 124 2,78 1,837 ,165 2,46 3,11 1 7 

Nyfiken 85 2,48 1,385 ,150 2,18 2,78 1 7 

Digital 171 5,24 1,445 ,111 5,02 5,46 1 7 

Total 446 3,61 2,039 ,097 3,42 3,80 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att... - 

kunna anmäla mig 

till Holmens 

planerade aktiviteter 

såsom 

informationsträffar 

digitalt. 

Analog 66 4,00 2,112 ,260 3,48 4,52 1 7 

Praktisk 124 4,96 1,993 ,179 4,61 5,31 1 7 

Nyfiken 85 4,33 1,905 ,207 3,92 4,74 1 7 

Digital 171 6,12 ,995 ,076 5,97 6,27 3 7 

Total 446 5,14 1,874 ,089 4,97 5,32 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att... - 

kunna ge förslag på 

aktiviteter och 

innehåll på 

Holmens 

informationsträffar 

digitalt. 

Analog 66 3,30 2,053 ,253 2,80 3,81 1 7 

Praktisk 124 3,85 1,974 ,177 3,50 4,21 1 7 

Nyfiken 85 3,47 1,750 ,190 3,09 3,85 1 7 

Digital 171 5,67 1,236 ,095 5,49 5,86 3 7 

Total 446 4,40 1,976 ,094 4,21 4,58 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att... - 

kunna diskutera 

problem och frågor 

kring mitt 

skogsägande med 

andra skogsägare 

via onlineforum. 

Analog 66 2,45 1,738 ,214 2,03 2,88 1 7 

Praktisk 124 2,56 1,805 ,162 2,24 2,88 1 7 

Nyfiken 85 2,46 1,570 ,170 2,12 2,80 1 7 

Digital 171 5,11 1,505 ,115 4,88 5,34 1 7 

Total 446 3,50 2,070 ,098 3,31 3,69 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att... - 

Analog 66 2,97 1,814 ,223 2,52 3,42 1 7 

Praktisk 124 5,02 1,850 ,166 4,70 5,35 1 7 

Nyfiken 85 4,66 1,810 ,196 4,27 5,05 1 7 
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virkesköparna hade 

tillgång till digitala 

verktyg för att 

underlätta 

skogsvärderingar 

och åtgärdsförslag. 

Digital 171 6,06 1,083 ,083 5,89 6,22 1 7 

Total 446 5,05 1,885 ,089 4,87 5,22 1 7 

Jag tycker att det 

skulle vara 

värdefullt att... - 

kunna efterfråga 

vem som ska utföra 

beställda 

skogsvårdsuppdrag. 

Analog 66 3,68 2,149 ,265 3,15 4,21 1 7 

Praktisk 124 4,64 2,022 ,182 4,28 5,00 1 7 

Nyfiken 85 5,19 1,729 ,187 4,82 5,56 1 7 

Digital 171 6,04 1,160 ,089 5,87 6,22 1 7 

Total 446 5,14 1,892 ,090 4,96 5,32 1 7 

 

 

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Hur tycker du att 

andra digitala 

tjänster som till 

exempel 

möjligheten att 

sköta dina 

bankärenden på 

internet har 

påverkat din 

vardag? - 

Analog 66 8,15 2,426 ,299 7,56 8,75 1 10 

Praktisk 122 8,85 1,808 ,164 8,53 9,18 3 10 

Nyfiken 85 9,01 1,384 ,150 8,71 9,31 4 10 

Digital 171 9,27 1,255 ,096 9,08 9,46 5 10 

Total 444 8,94 1,691 ,080 8,78 9,10 1 10 

Hur tror du att 

kvaliteten på 

Holmens tjänster 

förändras om 

Holmen inför fler 

digitala verktyg? - 

Analog 57 5,86 2,503 ,332 5,20 6,52 1 10 

Praktisk 111 6,63 2,296 ,218 6,20 7,06 1 10 

Nyfiken 78 7,74 1,812 ,205 7,34 8,15 1 10 

Digital 162 8,33 1,723 ,135 8,07 8,60 2 10 

Total 408 7,41 2,224 ,110 7,20 7,63 1 10 

Hur tror du att din 

relation med 

virkesköparen 

förändras om 

Analog 58 4,24 2,631 ,345 3,55 4,93 1 10 

Praktisk 113 4,90 2,493 ,234 4,44 5,37 1 10 

Nyfiken 78 6,04 2,540 ,288 5,47 6,61 1 10 

Digital 163 7,28 2,192 ,172 6,94 7,62 1 10 
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Holmen inför 

möjligheten att få 

rådgivning och 

beställa 

skogsvårdstjänster 

digitalt som ett 

komplement till 

den fysiska 

kontakten? - 

Total 412 5,96 2,677 ,132 5,70 6,22 1 10 

Hur tror du att den 

service som 

virkesköparna ger 

dig förändras om 

virkesköparen 

alltid har tillgång till 

en samlad 

information om ditt 

skogsägande 

digitalt när ni 

träffas? - 

Analog 59 5,93 2,326 ,303 5,33 6,54 1 10 

Praktisk 121 7,64 1,915 ,174 7,29 7,98 1 10 

Nyfiken 81 7,75 1,940 ,216 7,32 8,18 1 10 

Digital 167 8,46 1,623 ,126 8,21 8,70 2 10 

Total 428 7,74 2,037 ,098 7,55 7,94 1 10 

Hur tror du att din 

tillit och ditt 

förtroende för 

Holmen påverkas 

om Holmen inför 

möjligheten att 

kunna sköta delar 

av skogsägandet 

digitalt utan att ta 

bort möjligheten till 

den personliga 

kontakten? - 

Analog 57 4,93 2,597 ,344 4,24 5,62 1 10 

Praktisk 119 5,95 2,317 ,212 5,53 6,37 1 10 

Nyfiken 79 6,94 2,209 ,249 6,44 7,43 1 10 

Digital 166 7,79 2,068 ,161 7,47 8,11 1 10 

Total 421 6,72 2,461 ,120 6,49 6,96 1 10 

Hur tror du att din 

tillit och ditt 

förtroende för 

Holmen påverkas 

om all information 

kring dina 

skogsaffärer och 

ditt skogsägande 

finns samlat och 

tillgängligt digitalt? 

- 

Analog 58 5,07 2,574 ,338 4,39 5,75 1 10 

Praktisk 119 6,29 2,474 ,227 5,84 6,73 1 10 

Nyfiken 77 7,03 2,121 ,242 6,54 7,51 1 10 

Digital 167 7,90 2,017 ,156 7,59 8,21 1 10 

Total 421 6,89 2,452 ,119 6,66 7,13 1 10 
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Hur tror du att 

möjligheten att 

jämföra olika 

skogsbolag skulle 

påverkas om det 

gick att beställa 

skogsvårdstjänster 

på internet? - 

Analog 59 6,05 2,681 ,349 5,35 6,75 1 10 

Praktisk 111 6,71 2,242 ,213 6,29 7,13 1 10 

Nyfiken 75 7,76 1,739 ,201 7,36 8,16 3 10 

Digital 162 8,64 1,594 ,125 8,39 8,89 1 10 

Total 407 7,58 2,225 ,110 7,36 7,79 1 10 

Hur tror du att 

Holmens 

virkespriser 

påverkas om 

Holmen inför 

möjligheten att 

sköta ditt 

skogsägande 

digitalt? - 

Analog 45 4,98 2,360 ,352 4,27 5,69 1 10 

Praktisk 100 5,68 1,797 ,180 5,32 6,04 1 10 

Nyfiken 64 6,06 2,217 ,277 5,51 6,62 1 10 

Digital 135 7,13 2,025 ,174 6,79 7,48 2 10 

Total 344 6,23 2,185 ,118 6,00 6,46 1 10 

Hur tror du att 

Holmens priser för 

skogsvårdsarbeten 

påverkas om 

Holmen inför 

möjligheten att 

sköta 

skogsägandet 

digitalt? - 

Analog 49 5,08 2,299 ,328 4,42 5,74 1 10 

Praktisk 100 5,73 1,734 ,173 5,39 6,07 2 10 

Nyfiken 65 6,20 2,040 ,253 5,69 6,71 1 10 

Digital 142 7,13 2,035 ,171 6,79 7,46 2 10 

Total 356 6,28 2,126 ,113 6,06 6,51 1 10 

Hur tror du att din 

totala tid och 

energi du lägger 

ned på ditt 

skogsägande 

skulle påverkas 

om Holmen införde 

möjligheten att 

sköta 

skogsägandet 

digitalt? - 

Analog 49 4,84 2,095 ,299 4,23 5,44 1 10 

Praktisk 108 5,51 1,476 ,142 5,23 5,79 1 10 

Nyfiken 71 5,89 1,975 ,234 5,42 6,35 1 10 

Digital 158 7,01 1,935 ,154 6,71 7,32 1 10 

Total 386 6,11 2,010 ,102 5,91 6,31 1 10 

Hur tror du att din 

totala tid och 

energi du lägger 

ned på ditt 

Analog 52 4,90 2,107 ,292 4,32 5,49 1 9 

Praktisk 108 5,53 1,615 ,155 5,22 5,84 1 10 

Nyfiken 70 5,97 1,896 ,227 5,52 6,42 1 10 

Digital 162 6,98 1,965 ,154 6,67 7,28 2 10 
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skogsägande 

skulle påverkas 

om Holmen införde 

möjligheten att 

beställa 

skogsvårdstjänster 

på internet? - 

Total 392 6,12 2,029 ,102 5,92 6,32 1 10 

Hur tror du den 

risk du tar kopplat 

till ditt 

skogsägande 

påverkas om 

Holmen inför 

möjligheten att 

beställa 

skogsvårdstjänster 

och avverkning på 

internet?  - 

Analog 52 4,38 2,302 ,319 3,74 5,03 1 10 

Praktisk 106 5,03 1,812 ,176 4,68 5,38 1 10 

Nyfiken 68 5,82 2,029 ,246 5,33 6,31 1 10 

Digital 154 6,64 1,980 ,160 6,32 6,95 1 10 

Total 380 5,73 2,157 ,111 5,52 5,95 1 10 

Hur stor nytta tror 

du nästa 

generation 

skogsägare (dina 

barn t.ex.) skulle 

ha av att kunna 

sköta delar av 

skogsägandet 

digitalt? - 

Analog 56 6,39 2,708 ,362 5,67 7,12 1 10 

Praktisk 118 7,41 2,307 ,212 6,99 7,83 1 10 

Nyfiken 80 7,95 2,221 ,248 7,46 8,44 1 10 

Digital 165 8,84 1,407 ,110 8,62 9,05 4 10 

Total 419 7,94 2,209 ,108 7,73 8,15 1 10 

 


