
Långsiktiga mål:
Långa och nära kundrelationer.

Stabilt produktionsflöde samt en 
jämn och hög massakvalitet, vilket 
gör att vi kan sälja mer till våra 
utvalda nischer.

ton

Hög kvalitet och flexibilitet 
skapar maximalt kundvärde

Hög massakvalitet i kombination med en hög servicenivå inom teknisk kundtjänst,  
lagerhållning och logistiklösningar samt långa och nära kundrelationer ger Rottneros  

en stark position som få konkurrenter kan utmana. Koncernens storlek och breda  
produktpalett gör det möjligt att vara snabbfotade och flexibla.

STARKA OCH LÅNGSIKTIGA AFFÄRSRELATIONER
Utvecklingsarbetet och den höga servicegraden är en central  
del i koncernens strategi, att positionera erbjudandet mot en 
hög andel specialiserade kunder. Det öppnar också upp för 
nära samarbeten där Rottneros erbjuder kunderna skräddar-
sydda och anpassade lösningar för att stärka deras affärer. 

Följden är starka och långsiktiga affärsrelationer. Förmågan 
att åstadkomma detta beror på en kombination av bolagets 
breda produkterbjudande av både kemisk och mekanisk massa 
samt en hög specialistkunskap. 

Många kunder efterfrågar också certifierad och spårbar 
massa för tillverkning av miljömärkta produkter. Det gäller särskilt 
de som tillverkar konsumentprodukter. Koncernens certifieringar 
borgar för att efterfrågade krav uppfylls fullt ut, se sidan 17.

METODER FÖR ATT MÖTA KUNDERNAS BEHOV
Utmaningarna som Rottneros möter när det gäller att skapa 
mervärden för kunderna är främst kopplade till förmågan att 
anpassa produkterbjudandet så att det motsvarar deras behov. 
Därför är det viktigt för bolaget att arbeta nära kunden.

För att kartlägga kundernas behov diskuteras produkt-och 
kvalitetsfrågor vid återkommande och regelbundna kundmöten. 
Dessa utgör underlag för beslut om förändringar och anpass-
ning av utbudet. Kundundersökningar genomförs också regel- 

bundet för att kvalitetssäkra processerna kring främst kommu- 
nikation och teknisk kundservice samt för att åtgärda eventu-
ella problemområden. Målet är att uppnå kontinuerliga förbätt-
ringar i arbetet mot kund. Att säkerställa leveranssäkerheten är 
ytterligare en utmaning. Genom ett stabilt produktionsflöde och 
en jämn kvalitet säkras punktliga leveranser av förstklassiga 
produkter.

LEVERANSSÄKERHET I FOKUS UNDER 2021
2021 präglades av en utmanande marknad med en stor efter-
frågan. Det var stora begränsningar framför allt på container- 
frakter men även ansträngt med bilar och breakbulk, vilket 
innebar utmaningar för Rottneros. De styrkor koncernen besit-
ter genom långa och nära kundrelationer och en snabbfotad 
och flexibel organisation hade en avgörande betydelse för att 
hantera situationen på ett så bra sätt som möjligt för kunderna. 

KUNDNÖJDHET
Den enkätundersökning som genomfördes i början av året 
följde upp hur kunderna uppfattade Rottneros under 2020. 
Den visade att kunderna var genomgående positiva, med goda 
omdömen beträffande såväl produkter och service som leve-
ranssäkerhet. Kundnöjdheten för 2021 fångas i enkäten som 
skickas ut i början av 2022.

Mätbara mål:                
Målsättningen är att långsiktigt 
öka andelen specialiteter i kund/
produktmixen. Variationer 
kommer att finnas olika år  
beroende på marknadsläge  
och förändringar.

Utfall 2021:
Under 2021 ökade försäljningen till 
nisch-applikationer samtidigt som 
den totala försäljningen minskade. 
Andelen massa till nischapplikationer 
var 74 procent, upp från 68 procent 
år 2020. Den goda efterfrågan är ett 
kvitto på att kunderna uppskattar vår 
produktkvalitet, service och produkt- 
utveckling. Inom specialapplikationer 
har Rottneros utvecklat massa till 
fibercement. 
 0

50

100

150

200

250

300

20212017 2018 2019 2020

FÖRSÄLJNING TILL NISCHER

FOKUSOMRÅDE KUNDNÖJDHET

R OT T N E R O S  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 148 49R OT T N E R O S  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1

  Special- 
     applikationer 

  Elektrotekniska  
     applikationer

  Filter

  Kartong och  
     förpackning



FOKUSOMRÅDE KUNDNÖJDHET

R OT T N E R O S  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 148 49R OT T N E R O S  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1

KORRUPTION OCH KONKURRENSRÄTTSLIGA REGLER
Under året intensifierades arbetet kring huruvida våra kunder 
och samarbetspartners följer gällande lagar och regler avse-
ende korruption och konkurrensrätt. 

Genomförandet bygger på tre steg:

1. Uppdatering av policies. Våra policies kring compliance 
för våra samarbetspartners, exempelvis agenter och 
handelshus, har uppdaterats.

2. Riskranking. Genomlysning och kartläggning där varje 
kund och partner rankas utifrån valda riskparametrar. 
Riskbedömningskriterier är respektive verksamhetslands 
korruptionsindex, arten av samarbete, eventuella kopp-
lingar till tjänstemän eller myndigheter hos beslutsfattare 
i bolagen samt storleken på affären.

3. Djupgranskning. De kunder och partners som vi bedömer 
ha en högre risk granskas närmare genom intervjuer, 
referenstagning samt datainsamling från offentliga källor. 
För att säkerställa att vi inte gör några affärer med icke 
godkända bolag använder vi ett screeningverktyg kopplat 
till de större sanktioneringslistorna gällande bland annat 
EU och USA. Listorna täcker in bolag eller personer som  
är sanktionerade för tidigare korruption, penningtvätt 
eller brott mot konkurrenslagstiftning. 

POLICYS OCH STYRANDE DOKUMENT PÅ OMRÅDET
Viktiga styrande dokument för fokusområde kundnöjdhet och 
produktkvalitet är policy för hållbarhet, kundkrediter och anti-
korruption samt uppförandekoden, Rottneros affärsidé, vision 
och värdegrund.


