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Vårt mål är noll olyckor, för att vi bryr oss. 
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Vi sätter hälsa och säkerhet först

FÖRSTA HJÄLPEN

Var är den lokala 
återsamlingsplatsen?

Var finns närmaste 
nödutgång?

LARMNUMMER

Var finns närmaste 
hjärtstartare?

BRANDSKYDD

Vad har vi för 
spelregler

på detta möte?

Vilka andra 
hälsorisker kan 
vara aktuella?

Vad ska vi tänka på 
om det går ett 

larm?

NÖDUTGÅNG

HJÄRTSTARTARE

ÅTERSAMLINGSPLATS

Finns det ett lokalt 
larmnummer?

Var finns närmaste 
brandsläckare?

Var finns närmaste 
första hjälpen?

LARM

SPELREGLER

SMITTORISK
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Namn: Inger Nordqvist
Head of SCA Business Services 
Roll: Projektledare 
ekonomitransformationen

Namn: David Petö
Director, Finance and Performance, 
Deloitte
Roll: Projektledare 
ekonomitransformationen



A strong and integrated value chain
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EBITDA margin 1)

24%
Industrial ROCE 2)

5%

Forestland

2.6m ha

Net growth

3.2m m3fo

Sales 1) (SEKbn)

18.4
EBITDA 1) (SEKbn)

4.4

Forest Wood

Pulp Paper

Note: 1) 2020. 2) ROCE for the industrial segments; Wood, Pulp and Paper.
Excluding effect of one-off items related to the discontinuation of publication paper. 

Renewable
energy



SCA 2025 – shifting the portfolio to 
growing product areas 
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Growing Forest asset Wood Publication paper Kraftliner Pulp Renewable energy

Capacity (kt) Capacity (kt) Capacity (kt)Harvesting own forest (k m3) 1 Capacity (k m3) Wind power capacity (TWh)

2010 2020

5,400

2025

4,300
4,800

+1,100k m3

2,200

2010 2020 2025

2,100
2,300

+200k m3

From 11 to 5 
sawmills

775

20252010 2020

0

1,810

-1,810kt

800
865

2010

1,140

2020 2025

+340kt

520

200

2010 20252020

1,400

1,000

1,200

+880kt

202520202010

0.3

5.4

11.0

+11TWh

1) Harvesting plan 2010 and 2025, actual harvesting 2020 
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Decentraliserad ekonomiorganisation 
och ett splittrat systemlandskap



Målbild med SHAPE 2023

SCA gemensamma arbetssätt

• Enhetligt arbetssätt för våra administrativa flöden, 
från flödets början till slut

• Effektiva och moderna arbetssätt 
• Mer samarbete över våra affärsområden
• Systemflöden som följer SAP:s 

standardprocesser
• Tydliga roller och ansvarsområden
• Ett mer datadrivet och framtidsorienterat 

arbetssätt
• Ett mer digitalt arbetssätt med minskat manuellt 

arbete
• Mer tillgänglig information och kunskap

Digitalt stöd

• Tillgång till master data med hög kvalitet
• Tillgång och användning av realtidsdata inom 

SCA
• Förbättrade analysmöjligheter
• Gemensamt affärssystem med hög 

användningsgrad för administrativa processer
• Hög användning av standardfunktionalitet i 

systemet
• Minimal andel anpassningar i systemstödet
• Högre IT-säkerhet och regelefterlevnad
• IT-plattform som möjliggör användandet av nya 

tekniker
• Minskade underhållskostnader för IT-landskapet 

och färre system
• Reducerat antal integrationer till andra system

Transformera ekonomi

• Förändrad ekonomiorganisation med nya 
roller och ansvarsområden

• Ökad regelefterlevnad

SHAPE

Effektiva processer

Samarbete 

S/4 HANA

Grund för framtida 
tekniker

Transformera ekonomi

Ekonomiorganisation i 
världsklass

Gemensam 
Master Data

Förenklat IT- landskap



Målbild för Ekonomiorganisationen 
Staben

Koncernstrategisk ekonomi – Ett 
koncernstrategiskt fokus där koncernövergripande 

frågor och områden av specifik strategisk betydelse 
hanteras

Business Services
Operationell ekonomi –
Ekonomiuppgifter som är 

transaktionella, 
redovisningsrelaterade och till 
stor del är fokuserade på det 

regulatoriska perspektivet samt 
uppföljning av avvikelser

Ekonomi i 
världsklass

Business Controller
Verksamhetsnära ekonomi –

Agera beslutsstöd till 
verksamheten genom att driva 

och följa upp lönsamhet av 
verksamheten, investeringar 

och projekt samt proaktivt 
komma med finansiellt 
underbyggda insikter

Koncernövergripande

Strategiskt

Stora investeringar

Business Partner

Framtidsfokus

Analys

Processorienterat

Redovisning

Kundfokus

Big data



Processorienterad organisation
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Förändringsresan så här långt

 Renodlar 
arbetsuppgifter och 
kompetensöverför

 Etablerar master data 
team

 Flyttar 
arbetsuppgifter och 
medarbetare tidigare 
än plan

 100% digitalisering

 Gemensam CoA

 Processkartläggning 
av as-is och to-be

 SLA som tydliggör 
samarbete med 
affärsområdena

 Nya kontaktvägar

 Från unika 
arbetsuppgifter till 
processorientering 
där vi löser problem 
tillsammans

 Aktivitetsbaserad 
arbetsplats som 
stödjer moderna 
arbetssätt



Processer
Nivå 3

KPI

Processgrupp

End-to-end
Nivå 2

# 
kundfakturor

# 
kundfakturor 
per FTE

% hantering 
av 
kundfakturor
, AO vs BS

# 
påminnelser

# 
räntefakturo
r

MSEK 
förfallna 
kundfakturor

MSEK 
förfallna 
kundfakturor
, 30+ dagar

# ärenden 
till inkasso

TSEK 
ärenden till 
inkasso

TSEK 
kreditförlust
er

% sena 
inbetalninga
r

Days sales
outstanding

Order to Cash

BillingQuote & Sale Credit & Risk CollectionOrder & 
fulfillment

Customer
payments Dispute Close

Credit & Risk CloseBilling Customer payments Collection Dispute

SA-070-
Credit 
management

FI-040-020 
Incoming
payments

SA-050-010 
Customer
Invoice

SA-030-070 
Sale of
service

SA-030-010 
Standard 
sales

SA-020-060
Rebate
settlement

FI-030-030 
AR Credit 
notes

FI-030-020 
AR Accounts
Processing

SA-070-
Dunning

Master Data 
mgmnt

Går över flera processgrupper

End-to-end
Nivå 1

KPI

Rutinbeskrivning(ar)

Process nivå 4

Business 
ServicesMarknad
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Förändringsresan så här långt

 Renodlar 
arbetsuppgifter och 
kompetensöverför

 Etablerar master data 
team

 Flyttar 
arbetsuppgifter och 
medarbetare tidigare 
än plan

 100% digitalisering

 Gemensam CoA

 Processkartläggning 
av as-is och to-be

 SLA som tydliggör 
samarbete med 
affärsområdena

 Nya kontaktvägar

 Från unika 
arbetsuppgifter till 
processorientering 
där vi löser problem 
tillsammans

 Aktivitetsbaserad 
arbetsplats som 
stödjer moderna 
arbetssätt
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Våra utmaningar

”Alla måste 
göra rätt från 

början”



14

Våra utmaningar

”Arbetsuppgifter 
följer med 

medarbetare”
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Våra utmaningar
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Summering och våra 
framgångsfaktorer

 Starkt stöd av SCAs ledning

 Väl förankrad målbild

 Nära samarbete med affärsområdena

 Viljan att förändra – människorna är 
framgångarna



Frågor?



Tack!
inger.nordqvist@sca.com  

dpeto@deloitte.se



Vi tar vara 
på hela trädet

Vindkraftverk

Bioenergi

El

Värme

Pellets

Biodrivmedel

Massa

Papper

Trävaror

Tallolja,
svartlut & bark

Massa &
pappersbruk

Bark &
spån

Sågverk

Flis

Sågtimmer

Massaved

GROT &
energived


