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Av koncernens omsättning 2006 på 
12 911 MSEK uppgick cigarrernas 

 andel till 26 procent.

Av koncernens rörelseresultat 2006 på 
3 087 MSEK* uppgick cigarrernas andel 

till 24 procent.
* exklusive större engångsposter
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OMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT

U N G E F Ä R  1 5  M I L J A R D E R  C I G A R R E R  konsumeras 
varje år. De största och viktigaste marknaderna 
är Nordamerika och Europa som tillsammans 
står för mer än 90 procent av cigarrmarkna-
den. Den övriga försäljningen sker framför allt 
i Sydostasien. 

Swedish Match är verksamt inom både 
maskintillverkade cigarrer och premiumcigar-
rer. Tillsammans omsatte de båda produktseg-
menten 3 407 MSEK under 2006.

Cigarrtillverkningen sker i Swedish Match 
fabriker i Houthalen (Belgien), Pandaan (Indo-
nesien), Santiago (Dominikanska Republiken), 

Danli och Confradia (Honduras), samt Dot-
han i Alabama (USA). Koncernen har också 
tobaksodlingar i Dominikanska Republiken 
och i Connecticut i USA. Cigarrverksamheten 
har cirka 8 500 anställda.

Men vad är det som gör Swedish Match så 
framgångsrikt på cigarrer? Svaret ligger bland 
annat i ett långsiktigt strategiskt arbete med 
varumärken. Ytterligare en framgångsfaktor 
är att Swedish Match snabbt kunnat förutse 
trender och matcha konsumenternas behov
och önskemål med nya produkter.

I USA, som är Swedish Match viktigaste 

cigarrmarknad och som svarar för två tredje-
delar av försäljningen, har företaget en ledande 
position inom premiumcigarrer. Marknadsan-
delen uppgår till 35 procent och fem av de tio 
mest rökta premiumcigarrerna i USA är varu-
märken som tillhör Swedish Match. Det ledan-
de varumärket i USA är Macanudo. Andra 
välkända cigarrer är Partagas, Punch, Hoyo de 
Monterrey, Cohiba, La Gloria Cubana, Don 
Tomas och Helix.  

Den tydligaste trenden inom premium-
cigarrer är just nu ett fortsatt intresse för 
cigarrblandningar och cigarrer som kan avnju-
tas på kortare tid. Det finns också ett ökat 
intresse för cigarrer i tub. 

 i världen på cigarrer
Swedish Match är världens näst största cigarrföretag mätt i försäljnings-
värde. Stark försäljning driven av framgångsrika lanseringar och känsla 
för trender och konsumenter är några av förklaringarna.
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MATS ADAMSON

FÖDD: 1959.

FAMILJ: Fru och tre söner på 19, 
16 och 3 år.

BOR: Segeltorp, Huddinge.

VAR FINNS DINA RÖTTER? Både i 
Sverige och Estland. Jag är född 
i Västerås, men mina föräldrar 
kommer från Estland.

ANVÄNDER DU TOBAKSPRODUKTER? 
Inte till vardags, men jag njuter 
gärna av en cigarr eller portions-
snus efter en festmåltid.

HUR KOPPLAR DU AV? Jag jobbar 
med kroppen på olika sätt 
– sportar, snickrar eller jobbar i 
trädgården.

VILKEN ÄR DIN FAVORITPLATS? 
Jag måste nog säga Provence, 
där jag tillbringat mycket tid på 
somrarna.

VAD ÄR DITT RÅD FÖR BALANS I 
LIVET? Det gäller att få helheten 
att fungera, att få balans mellan 
jobb och familjeliv. Om man kan 
skapa tid för båda delarna så får 
man harmoni.

NÄMN NÅGRA PERSONLIGHETS-
DRAG DU UPPSKATTAR: 
Ärlighet är oerhört viktigt. Jag 
uppskattar också människor som 
kan lyssna och som är generösa 
med sina erfarenheter och sin 
kunskap.

” M E D A R B E TA R N A  Ä R  E N  AV  S W E D I S H  M AT C H  vikti-
gaste tillgångar. Jag känner mig oerhört pri-
vilegierad att få jobba med personalfrågor på 
global nivå.”

Sedan den 1 januari 2007 har Mats Adamson 
tagit över efter Göran Streiffert som personal-
direktör och chef för koncernstab Group 
Human Resources. Mats kommer närmast från 
en post som Vice President för Human Resour-
ces inom North Europe Division.

Steget från division till koncernstab inne-
bär till exempel att gå från att jobba operativt 
nära verksamheter och marknader till att job-

ba mer strategiskt 
och globalt. 

”Min företrä-
dare Göran och jag 
har jobbat tätt ihop 
hela det senaste 
året. Jag har förbe-
rett mig för min nya 
uppgift bland annat 
genom att resa runt 

i världen och lära känna organisationen”, 
berättar Mats.

”Just nu jobbar jag främst med att sätta 
mig in i arbetet och tränga djupare in olika frå-
gor. Men på lång sikt är min viktigaste uppgift 
att se till att Human Resources stödjer våra 
affärsstrategier.”

Mats Adamson har lång erfarenhet av 
strategiska personal-, ledarskaps- och orga-
nisationsfrågor även utanför Swedish Match. 
Han har bland annat tio års erfarenhet inom 
Marinen.

Mats berättar att hans tid i Marinen sam-
manföll med u-båtssituationerna på 80-talet 
då han fick använda sina kunskaper i något 
som närmast liknade en krigssituation.

”Det är erfarenheter som man har mycket 
nytta av även i det civila samhället, bland 
annat hur man leder och motiverar människor 
i utmanande och pressade situationer.”

1994 rekryterades han till en cigarett-
TEXT: LOTTA ÖRTNÄS

FOTO: VICTOR BROTT

Ny HR-chef  
söker dynamik

verksamhet i Estland som just hade köpts av 
Svenska  Tobaks AB.

”En av anledningarna till att jag blev head-
huntad var att jag talar flytande estniska. Båda 
mina föräldrar kommer från Estland.”

Två år senare erbjöds han jobbet som 
personalchef för North Europe Division på 
Swedish Match. 

”Det är ett fantastiskt fint företag. Swedish 
Match tror på sina medarbetare och ger dem 
möjlighet att växa.”

Mats tvekar inte en sekund på frågan om 
vad det är som gör att han trivs så bra: Medar-
betarna och affärssituationen.

”Jag har trevliga kollegor över hela värl-
den. Det är ett välkomnande, generöst klimat 
inom företaget. Dessutom har vi en platt orga-
nisation som gör det lätt att diskutera frågor 
med varandra.”

När det gäller affärssituationen så tycker 
han att en av fördelarna är en spännande pro-
duktportfölj med stor potential. Han under-
stryker även de positiva följderna av att Swe-
dish Match är ett välskött och lönsamt bolag.

”Ett lönsamt bolag gör det möjligt att 
investera i verksamheten, både i de hårda och 
de mjuka delarna. Human Resources är ett 
exempel på en mjuk del som har kommit mer 
i fokus under senaste åren och som vi satsar 
mycket på.”

”En av våra viktigaste uppgifter är att se 
till att vi har rätt medarbetare så att vi kan 
möta nya situationer. För att klara den resurs-
försörjningen behöver man både erfarna och 
nya kompetenser.”

”Ett exempel är North Europe Division där 
vi mixade intern och extern rekrytering på ett 
bra sätt för att anpassa oss till den nya konkur-
rensutsatta marknaden. Allt är så rörligt och 
föränderligt att en sådan dynamik måste finnas i 
organisationen om vi ska lyckas”, säger Mats.

”Kombinationen av människorna och affärs-
situationen är det som gör Swedish Match till 
ett så fantastiskt företag”, säger Mats Adamson, 
Swedish Match nya personaldirektör. Förutom 
13 år i Swedish Match har Mats en spännande 
bakgrund med bland annat rötter i Estland och 
tio års erfarenhet som officer i Marinen. Nu 
väntar nya utmaningar i rollen som chef  för 
koncernstab Group Human Resources.

 På lång sikt är min 
viktigaste uppgift 

att se till att Human 
Resources stödjer våra 

affärsstrategier.














