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Sammanfattning 
Omorganiseringar sker ofta när organisationer stöter på motgång och därför är 

tvungna att göra någon form av förändring. Det saknas i dagsläget forskning 

hur en förändring uppfattas ur en medarbetsarutgångspunkt. Denna studie har 

utförts vid SCA Timber ABs fem markandsavdelningar och syftet med denna 

studie har varit att ge en multidimensionell bild av en förändringsledning ur ett 

medarbetar- och ledningsperspektiv samt att ta reda på hur de kan kontrasteras. 

De teorier som har använts har verkat som en grund för, och har väglett 

analysen. Studien har varit av kvalitativ typ och den metod som har använts 

bygger på en narrativ ansats. Affärscheferna har visat sig vara nästan helt nöjda 

med hur de arbetar i dagsläget, medan affärsassistenterna har en del önskemål 

gällande oönskade arbetsmoment. Det är bland annat önskvärt med en bättre 

introduktion för nyanställda. Vidare har det visat sig att ett par affärsassistenter 

har nämnt att det vore önskvärt med en person som kan verka som coach för 

affärsassistenterna och hjälpa dem i det dagliga arbetet. Två av affärscheferna 

har nämnt att de skulle önska att det fanns två olika profiler av affärsassistenter. 

Kontraster som har identifierats i denna studie är bland annat att 

affärsassistenterna har kommit med mer konkreta förbättringsförslag, medan 

affärscheferna istället har nämnt mer omfattande förbättringsförslag. Det har i 

denna studie visat sig att medarbetare troligtvis är mer positiva till förändringar 

än vad som förväntas. Det är därför viktigt att ledningen vågar prata med 

medarbetarna för att få höra deras tanker och åsikter innan eventuella 

förändringar. I denna studie var affärsassistenterna dock medvetna om att de 

inte riskerade att bli uppsagda. Det skulle därför vara av intresse att vidare se på 

en förändring av en högre grad än i denna studie då risken finns att ett 

förändringsmotstånd då skulle kunna identifieras. 

 

Nyckelord: Förändringsledning, förändring, medarbetarperspektiv, 

ledarperspektiv, affärschef, affärsassistent, kommunikation. 
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Abstract 
Reorganizations are common when organizations face adversities and therefore 

have to make some sort of change. There is a lack of research regarding how 

change is perceived from an employee perspective. This study has been carried 

out at SCA Timber’s five marketing departments and the aim has been to pro-

vide a multi-dimensional view of a change management from an employee and 

a leader perspective and to see how they can be contrasted. The theories used 

have served as a basis for, and has guided the analysis. This study has been of a 

qualitative type and a narrative method has been used. The empirical material 

has been collected through interviews and conversations. It has shown that the 

business managers more or less are pleased with their ways of working, but that 

the business assistants have some desires regarding improvements. They wish 

that there would be a better introduction for new employees. Something a cou-

ple of business assistants have mentioned is that they would like to have a per-

son working as a coach for the business assistants and help them with everyday 

work. Two of the business managers have mentioned that they would wish that 

there were two types of business assistant roles. One of the contrasts identified 

in this study is that the business assistants have had more concrete suggestions 

regarding improvements while the business managers have suggested more 

comprehensive improvements. It has been shown in this study that employees 

probably are more positive to changes than expected. It is therefore important 

that the management dares to talk to the employees so that they will get to hear 

their thoughts and opinions before possible changes. In this study the business 

assistants knew that no downsizing would be done, and it may also have affect-

ed their positive attitude towards a possible change. It would therefore be of 

interest to see how employees would react if they knew that a change could 

mean that they would lose their jobs, since it could also mean that the risk of a 

negative attitude towards a change could be higher. 

Keywords: Change management, change, employee perspective, leader per-

spective, business manager, business assistant, communication. 
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1 Inledning 
I kapitel 1 presenteras bakgrund och problemmotivering följt av övergripande 

syfte, avgränsningar, konkreta och verifierbara mål samt översikt. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

En förändring innebär att något går från en punkt A till en punkt B, det vill säga 

från ett läge till ett annat, vilket även Quattrone och Hopper (2001) belyser. En 

organisation förändas, alltså genomgår en organisationsförändring, när de för-

ändrar strukturen eller något annat inom organisationen såsom exempelvis en 

implementation av ett affärssystem. 

Johansson och Heide (2008) nämner att omorganiseringar ofta sker när en orga-

nisation möter motgång och således är i behov av att göra någon form av för-

ändring. Det är i dagsläget vanligt att organisationsförändringar sker kontinuer-

ligt, vilket är bra på så vis att en organisationsförändring kan vara nödvändig 

för att en organisation ska kunna utvecklas, enligt Johansson och Heide (2008). 

I vissa fall kan det dock vara så att en omorganisering inte är lösningen på pro-

blemet, utan att det skulle fördelaktigen kunna lösas på något annat sätt, vilket 

Johansson och Heide (2008) nämner. Många organisationer är ofta för entusias-

tiska och vill följa nya trender, vilket kan leda till att en organisationsförändring 

utförs inom en organisation trots att ingen omorganisering är nödvändig, enligt 

Johansson och Heide (2008). 

Omvärlden förändras ständigt. Detta leder till att organisationer kan ses som 

system som är tvungna att anpassa sig till de olika förändringarna som sker i 

omvärlden, enligt Johansson och Heide (2008). Detta är något som även Moran 

och Brightman (2001) belyser genom att de menar att en förändringsledning 

kan definieras som processen att kontinuerligt förnya en organisations riktning, 

struktur och kapacitet för att serva de behov interna och externa kunder har 

vilka ständigt ändras. Detta kan exempelvis bero på att konkurrensen ökar eller 

att marknaden förändras. 

Johansson och Heide (2008) nämner att det trots all forskning fortfarande finns 

två grundproblem vid organisationsförändringar, nämligen diagnos och utvär-

dering. Ofta utförs förändringar inom organisationer trots att inte någon kritisk 

analys av själva utgångssituationen har genomförts. Detta leder till att det kan 

vara svårt att genomföra en förändring som har en positiv effekt eftersom det 

inte har klargjorts vad som är det egentliga problemet. Gällande det andra pro-

blemområdet, utvärdering, handlar det ofta om att ledningen inte har tålamod 

att implementera en organisationsförändring fullständigt. I de fall en fullständig 

förändring genomförs är det tyvärr sällan resultatet av förändringen utvärderas, 

enligt Johansson och Heide (2008). 
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Organisationsförändringar är vanliga och det är något som sker i princip alla 

organisationer. Förändringar sker ofta kontinuerligt och organisationsföränd-

ringar är även något som brukar användas som ett managementverktyg, enligt 

Johansson och Heide (2008). 

En litteratursökning har genomförts i form av sökningar med hjälp av olika 

sökverktyg såsom Google Scholar och Mittuniversitetets Primo, samt att även 

Mittuniversitetet bibliotek har använts. Det har då konstaterats att det i 

dagsläget saknas forskning kring hur en förändringsledning uppfattas ur en 

medarbetarutgångspunkt. Detta är något även Johansson och Heide (2008) 

nämner. Litteratursökningen visar även att det heller inte finns någon nyare 

forskning inom ämnet. Att genomföra en sådan här form av 

organisationsförändring är ett komplext arbete och det leder ofta till konflikter 

och förändringsmotstånd bland medarbetare. 

 

Detta arbete är en fallstudie. Genom att se till SCA Timber ABs 

marknadsavdelningar inom de fem sågverken i Sverige kommer en eventuell 

organisationsförändring att belysas ur ett medarbetar- och ledningsperspektiv. I 

kapitel 3 beskrivs fallet mer utförligt. 

 

1.2 Övergripande syfte 

Studiens övergripande syfte är att ge en multidimensionell bild av en 

förändringsledning ur ett medarbetar- och ledningsperspektiv. Hur kan de 

kontrasteras och relateras till varandra? Studien syftar även till att se till hur 

medarbetarna kan integreras i en förändringsledning för att förhindra att de 

utelämnas. Har ledarna och de anställda samma åsikter gällande förändringar, 

eller skiljer deras åsikter sig åt? Detta arbete ämnar alltså teoretiskt att ge en 

bild av en förändring ur ett medarbetar- och ledningsperspektiv, men att även se 

till en förändring ur ett kommunikationsperspektiv. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att endast se till marknadsavdelningarna inom de fem 

sågverken som tillhör SCA Timber AB. Denna studie kommer därför endast att 

ge en multidimensionell bild av hur en förändringsledning uppfattas ur ett med-

arbetar-, kommunikations- och ledningsperspektiv i ett stort företag inom såg-

verksindustrin. 

Vidare är studien avgränsad till att inom marknadsavdelningen intervjua alla 

fem affärschefer och tio av de totalt 18 affärsassistenterna, vilka har valts ut 

med avseende på hur länge de arbetat inom företaget samt både män och kvin-

nor. Det för att få en så bra spridning som möjligt.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Undersökningen har vidare som mål att se på en förändringsledning främst ur 

ett medarbetar- och kommunikationsperspektiv. Undersökningen har som mål 

att besvara följande frågor: 
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P1: Hur arbetar cheferna och medarbetarna i dagsläget inom de fem marknads-

avdelningarna? 

P2: Har cheferna och medarbetarna samma åsikter gällande förbättringar, eller 

skiljer deras åsikter sig åt? Hur kan de kontrasteras? 

P3: Hur fungerar kommunikationen inom organisationen och hur bör en even-

tuell förändring kommuniceras till medarbetarna? 

P4: Vad är viktigt att tänka på inför en eventuell förändring sett till både medar-

betarna och cheferna? 

Alla fyra frågor besvaras i kapitel 5, analys och diskussion. P1 besvaras i kapi-

tel 5.1, P2 i kapitel 5.2, P3 besvaras i kapitel 5.3 och P4 besvaras i kapitel 5.4. 

1.5 Översikt 

I kapitel 2 beskrivs relevanta teorier inom området, i kapitel 3 beskrivs fallet 

och de metoder som använts. Utifrån insamlad data i form av intervjuer redovi-

sas i kapitel 4 resultatet som har erhållits. I kapitel 5 redovisas analys samt dis-

kussion och i kapitel 6 redovisas slutligen slutsatser. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras först organisationsförändring i sex dimensioner, en 

modell för en lyckad förändringskommunikation, Kotters åtta-stegsmodell, at-

tributionsteorin och ett utbytesbaserat ledarskat följt av en beskrivning av be-

greppet Personal Compact. Avslutningsvis presenteras en förklaring till hur de 

olika teorierna skall tillämpas i denna studie. 

2.1 Organisationsförändring i sex dimensioner 

Vad är då egentligen en organisationsförändring? Det går enligt Johansson och 

Heide (2012) att dela in en organisationsförändring i sex olika nivåer för att 

kunna få en bättre förståelse för vad det faktiskt är, se nedan: 

 Grad – Det finns olika grader av förändringar. En mindre grad kan ex-

empelvis innebära att ett nytt veckomöte införs på någon avdelning 

inom organisationen. En större grad kan innebära att hela organisationen 

ska omorganiseras, till exempel att en ny avdelning ska bildas. 

 Typ – Det finns två olika grundläggande typer av förändringar och dessa 

är diskursiva och substantiella. En förändring är diskursiv om ledningen 

föreslår en förändring men att det inte genomförs i praktiken. En föränd-

ring är substantiell när ett förslag på förändring faktiskt genomförs. 

 Medvetenhet – Vissa förändringar sker medvetet och vissa sker bara av 

sig själv. 

 Tidshorisont – Hur lång tid en förändring tar kan variera. Vissa föränd-

ringar kan se omedelbart, medan vissa förändringar kan ta flera år. 

 Drivkraft – Var själva drivkraften till en förändring kommer ifrån kan 

variera. Den kan exempelvis komma från en central nivå, en lokal nivå, 

eller från någon extern källa. 

 Kontroll – Det finns två olika sätt över hur en förändring kan införas. 

Antingen sker det kontrollerat, eller så sker saker bara eftersom. Den 

vanligaste formen är dock att förändringar är planerade. Risken med 

större förändringar som är planerade är att de är rationalistiska och att 

det då tas för givet att det är ledarna som kommer med de bra idéerna 

och att de inte tar reda på om medarbetarna har några idéer kring hur en 

förändring skulle kunna ske. Detta trots att det ofta är medarbetarna som 

har kunskap gällande vad som skulle kunna förändras. 

2.2 Modell för en lyckad förändringskommunikation 

Förändringshjulet är en modell som består av fyra olika faser för en lyckad för-

ändringskommunikation och respektive fas ställer olika krav på ledningen och 
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medarbetarnas delaktighet. Det innebär även att det ställs olika krav på kom-

munikationen under hela förändringsfasen. Denna modell har arbetats fram av 

Johansson och Heide (2008) vid en analys av tre organisationsförändringar som 

skedde i tre olika företag. De fyra faserna är följande: 

1. Analys – I den första fasen konstateras det att det finns ett problem, eller 

att det finns en idé till gällande en förändring. Det är ofta ledningen som 

identifierar problemet eller idén och det är även ledningen som definie-

rar hot och möjligheter samt tar fram någon form av beslutsunderlag. I 

och med att inget är beslutat i denna fas brukar ledningen ofta vänta 

med att kommunicera med medarbetarna i resterande delar av organisat-

ionen. Det kan dock vara ett problem då risken finns att information 

läcker ut och det då kan spridas rykten. Det kan vara bättre ur ett led-

ningsperspektiv att vara tydliga med vad som analyseras och diskuteras. 

Det är viktigt att ledningen, som är huvudaktören, gör en omvärldsana-

lys och att de kommer ihåg att kommunicera med övriga chefer och 

medarbetare. Med hjälp av en omvärldsanalys är det enklare att få med-

arbetarna att acceptera en förändring i och med att det ger en bättre för-

ståelse för varför en förändring är nödvändig. Ledningen måste även i 

denna fas komma ihåg att lyssna på medarbetarna för att se vad de har 

för erfarenheter och idéer, detta kan antingen ske formellt eller mer in-

formellt. Genom att informera och lyssna på medarbetarna i denna 

första fas kommer ett bättre beslutsunderlag genereras samt att det 

kommer att underlätta för en framtida förändring. Cheferna fungerar i 

denna fas som en form av länk mellan ledningen och medarbetarna. 

2. Förankring – I denna fas ska ett beslut tas gällande huruvida en föränd-

ring ska genomföras eller inte. När ett beslut har fattats ligger vidare fo-

kus på själva planeringen och förberedelserna. Denna fas anses vara den 

fas där kommunikationen är som mest intensiv, det då det är viktigt med 

en dialog innan organisationen genomgår förändringen för att skapa del-

aktighet. 

Det är vanligt att beslut gällande förändringar bara presenteras i ett antal 

punkter. Istället borde beslutet utformas till ett budskap där det presente-

ras varför en förändring ska ske, vad som ska göras samt vilka konse-

kvenser som det kommer att ha för organisationen, själva gruppen och 

även medarbetarna som enskilda individer. Det är även viktigt att för-

söka lyfta fram sådant som skapar engagemang hos medarbetarna och 

andra mottagare av budskapet eftersom det då kan skapa en mer positiv 

syn på förändringen. Ledningen och cheferna måste ha samma syn på 

budskapet med förändringen, det eftersom kommunikationen mellan 

ledningen och medarbetarna sker via cheferna. Om cheferna inte förstår 

hur eller varför förändringen ska genomföras kommer de då i sin tur ha 

svårt att kommunicera förändringen till medarbetarna. Johansson och 

Heide (2008) nämner även hur viktigt det är att skapa en dialog i och 
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med att det ofta påverkar förståelsen och engagemanget gällande varför 

en förändring måste genomföras. 

I denna fas är det vanligt med känslomässiga reaktioner från medarbe-

tarna då de kanske känner oro, eller vill göra motstånd. Större delar av 

organisationen befinner sig då på första steget i reaktionsskurvan vilken 

beskriver hur den känslomässiga utvecklingen brukar ske. Kurvan går 

från att förneka, känna ilska och oro till att gå över till att känna sorg 

och slutligen känna acceptans, förhandling och slutligen engagemang. 

Det finns fem olika typer av människor beroende på till vilken grad de 

stödjer förändringen samt beroende på hur reaktionen på själva föränd-

ringen är passiv eller aktiv, se figur 1 nedan. 

 

Figur 1: Olika typer av reaktioner kräver även olika typer av bemötande. 

(Heide). 

Johansson och Heide (2008) nämner att det ofta finns en risk att för 

mycket energi läggs på de som har en negativ inställning till förändring-

en. Det är istället bättre att lägga mer energi på de som är positiva, det 

ifall för mycket energi läggs på de med en negativ inställning kan det 

även leda till att de mer positiva kan komma att ändra uppfattning. 

Det är i denna fas viktigt att ledningen skapar attraktiva framtidsbilder. 

Det kommer då att leda till att medarbetarna har något att se framemot 

och att de skapar en mer positiv inställning till förändringen. 

3. Genomförande – Det är, vilket kan utläsas av namnet, i genomförande-

fasen som själva förändrändringen ska genomföras. Det kan innebära att 

en omorganisering ska genomföras, eller att ett nytt IT-system ska im-

plementeras. I många fall kommer ofta problem att uppstå, exempelvis 

går sällan allt som det är tänkt. Johansson och Heide (2008) nämner att 

det i denna fas kan upplevas som att utvecklingen snarare går bakåt än 

framåt, och det är viktigt att fortsätta vara uthållig. Risken finns annars 

att förändringsarbetet läggs ned och att organisationen faller in i det ti-
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digare arbetssättet igen. För att försöka behålla engagemanget kan det 

vara bra att ha ett antal delmål att sträva efter. 

I denna fas är kommunikation och en fortsatt dialog viktig. Det kan vara 

bra att till exempel ta upp och diskutera förändringsprocessen på avdel-

ningsmöten eller dylikt. Det är även viktigt att själva syftet och även 

målet med förändringen fortsatt förmedlas, så att detta inte glöms bort 

under själva förändringen. Ledningen har även i denna fas en viktig roll. 

Johansson och Heide (2008) menar att ledningen ofta tenderar till att 

byta fokus till nya uppdrag trots att förändringsarbetet i detta projekt 

inte ännu är avslutat. 

4. Konsolidering – Denna avslutande fas innebär att förändringsprojektet 

ska avslutas. Förändringen ska gå från att ses som ett projekt till löpande 

arbete. Den stora förändringen har nu genomförts och nu ska svagheter 

och eventuella brister åtgärdas. Johansson och Heide (2008) pekar på att 

det är viktigt att komma ihåg att så att säga ”släcka projektet”. Det inne-

bär att projektet ska ha ett tydligt slut då risken annars finns att ett nytt 

förändringsarbete startar och det då kan bli svårt att särskilja de olika 

projekten ifall de flyter in i varandra. Det går då heller inte att utvärdera 

projektet och sammanfatta vad som gått bra samt mindre bra. 

Det är även viktigt att summera och utvärdera förändringsprojektet. Vad 

gick bra och vad kan göras bättre nästa gång? Denna form av utvärde-

ring kan exempelvis utföras via en workshop. Något som Johansson och 

Heide (2008) även tar upp är att det är viktigt att fira. Gärna släcka 

själva projektet i samband med firande av något slag. Detta är även nå-

got som enligt Jansson och Ljung (2004) brukar utföras när projektled-

ningar skall avslutas. 

Kommunikationen är även i denna fas viktig. Via en god kommunikat-

ion går det att summera och utvärdera förändringsprocessen. 

Denna modell är främst utvecklad för mer omfattande organisationsförändring-

ar som initieras av ledningen. Det är viktigt att komma ihåg att det ofta inte 

finns någon konkret modell som kan tillämpas vid en organisationsförändring. 

Ofta krävs det att olika modeller kombineras innan det är möjligt att genomföra 

en förändringsprocess. Detta är något som även Johansson och Heide (2008) 

nämner. 

2.3 Kotters åtta-stegsmodell 

John P. Kotter är professor vid Harvard Business School och han är känd för sin 

kunskap inom ledarskap och förändring. Han är en av de ledande rösterna kring 

hur organisationer faktiskt kan genomgå lyckade och framgångsrika föränd-

ringar (Harvard Business School, 2015). 

Kotter (2007) har tagit fram en åtta-stegsmodell som kan användas för vägled-

ning vid en förändring.  Modellen syftar till att ge en organisation bästa förut-
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sättningar för att lyckas med en förändring, visa hur rätt åtgärder ska vidtas vid 

varje steg samt hur fallgropar kan undvikas. Den handlar om hur en idé kan 

omvandlas till praktik. De åtta stegen är följande (Kotter, 2007): 

1. Upprätta en känsla av brådska och allvar – I denna första fas ska mark-

naden, trender och konkurrenter undersökas. Sådant som ska identifieras 

och diskuteras är potentiella kriser och även möjligheter, Kotter (2007). 

Eventuella fallgropar kan vara svårigheten i att få folk ur deras komfort-

zon, eller att bli för paralyserad av alla risker. Kotter (2007) nämner att 

över 50 % av företagen som han har studerat misslyckas med föränd-

ringsarbetet redan i denna första fas. Han nämner vidare att misslyckan-

dena ofta beror på att ledare underskattar hur svårt det är att få de an-

ställda att gå utanför sin komfortzon. 

2. Bilda en kraftfull styrningskoalition – För att komma vidare är det sedan 

dags att sätta samman en grupp som är tillräckligt drivna för att kunna 

leda förändringsarbetet, och även uppmuntra denna grupp att kunna ar-

beta tillsammans som ett team utanför den vanliga företagshierarkin 

Kotter (2007). Denna grupp bör fördelaktigen bestå av olika ledare inom 

organisationen så att en förändring faktiskt kan genomdrivas. 

Här kan eventuella fallgropar enligt Kotter (2007) vara att det inte finns 

någon erfarenhet av lagarbete, eller att den som ska leda gruppen är nå-

gon som arbetar inom exempelvis HR eller kvalitet istället för att en av 

de högsta cheferna tillsätts. 

3. Skapa en vision – Det är viktigt att enligt Kotter (2007) skapa en vision 

som direkt kan kopplas till förändringen. När en vision sedan har skap-

ats ska strategier för att göra visionen realiserbar utvecklas. 

Det kan vara svårt och komplicerat att presentera en vision på bara 

några minuter, det kan istället krävas mer tid. Om inte alla förstår vad 

visionen är kan det vara en fallgrop eftersom det kan innebära att för-

ändringsarbetet tar fel riktning, Kotter (2007). 

4. Förmedla visionen – När det är dags att förmedla visionen ska alla tänk-

bara sätt användas. Det för att kunna förmedla både visionen, men även 

strategier för att nå den samt för att ge anställda inom organisationen en 

större möjlighet att faktiskt förstå vad visionen är enligt Kotter (2007). 

En fallgrop kan vara att visionen inte kommuniceras tillräckligt bra, och 

att anställda eller chefer inom organisationen motsätter sig visionen, 

Kotter (2007). Vidare menar Kotter (2007) att de anställda som har en 

negativ inställning till någon form av förändring inom organisationen 

ofta beror på att de är rädda att förlora arbetet. 

5. Ge de anställda befogenhet att agera – Det är viktigt att ge de anställda 

de befogenheter som krävs för att de ska kunna agera och arbeta efter att 
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nå visionen, enligt Kotter (2007). Han nämner även att det är viktigt att 

ta bort andra strukturer eller system som tidigare har använts som nu 

istället kan verka mot visionen. Det är även bra om de anställda upp-

muntras till att lägga fram idéer som är nytänkande och inte så tradition-

ella, och att även aktiviteter och handlingar uppmuntras. 

Kotter (2007), nämner att en fallgrop i detta skede kan vara att styr-

ningskoalitionen inte lyckas ta bort starka individer som motsätter sig 

förändringsarbetet. 

6. Planera för, och skapa kortsiktiga vinster – Kotter (2007) menar att när 

de anställda har fått befogenheter och eventuella idéer har redovisats är 

det sedan dags att definiera och planera för faktiskta prestandaförbätt-

ringar. Det är då viktigt att komma ihåg att uppmärksamma, och belöna 

de anställda som faktiskt har bidragit med idéer till förändringarna, Kot-

ter (2007). 

Eventuella fallgropar kan vara att kortsiktiga framgångar lämnas åt 

slumpen, eller att framgångar inte värderas tillräckligt tidigt, enligt Kot-

ter (2007). Värdering, eller kanske utvärdering, av framgångar är något 

som ska ske mellan 12 till 24 månader in i själva förändringsarbetet. 

7. Befäst förbättringar och skapa mer förändring – Kotter (2007) nämner 

att när förändringsarbetet pågått under en tid kommer det en tid när det 

är dags för att befästa förbättringarna, och även skapa mer förändring. 

Det kan exempelvis vara läge att byta system eller strukturer, vilka kan 

motiveras genom de kortsiktiga vinsterna som ska ha skapats. Personal 

som ska implementera förändringar för att nå visionen kan antingen be-

stå av befintlig personal som utbildas, eller så kan ny personal anställas. 

Förändringsprocessen återupplivas alltså och nya projekt och föränd-

ringsagenter är alltså nödvändiga för att kunna skapa mer förändring, 

enligt Kotter (2007). 

Här finns risken att organisationen ser förändringsarbetet som avslutat 

bara på grund av de uppnått kortsiktiga vinster. Det är enligt Kotter 

(2007) i detta skede viktigt att fortsätta fokusera på hur förändringsar-

betet kan förbättras ytterligare. Detta är alltså eventuella fallgropar i 

detta stadie i förändringsarbetet, Kotter (2007). 

8. Förankra de nya förbättringarna– I det sista steget av förbättringsar-

betet menar Kotter (2007) att det ska vara möjligt att se hur förändring-

arna som införts faktiskt har påverkat företaget. Framgångar kan då kny-

tas till de nya arbetssätten som har implementerats, enligt Kotter (2007). 

Han menar vidare att det är viktigt att utveckla ett ledarskap där upp-

följning sker och att nya planer överensstämmer med det nya synsättet 

som har arbetats fram. 
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En eventuell fallgrop i det sista stadiet i förändringsarbetet kan enligt 

Kotter (2007) vara att de anställda inte har gemensamma värderingar 

som stämmer överens med förändringarna som har skett. En annan fall-

grop kan vara att anställda har ledarpositioner trots att de inte tror på 

den nya strategin som har arbetats fram, enligt Kotter (2007). 

Kotter (2007) menar att många chefer inte förstår att en förändring faktiskt är 

en process med flera steg och inte är något som kan genomföras omgående. Vad 

gäller förändringsledning fungerar det inte med att försöka ta små genvägar för 

att uppnå ett bra resultat, utan det är något som måste få ta tid enligt Kotter 

(2007). Om ledningen och cheferna förstår detta samt de åtta stegen vid en för-

ändringsprocess är sannolikheten stor att förändringen kommer att bli lyckad 

och att organisationen kan bli mer konkurrenskraftiga gentemot sina konkurren-

ter, Kotter (2007). 

2.4 Attributionsteori och ett utbytesbaserat ledarskap 

Weiner (1985) nämner att attributionsteorin är en teori som handlar om 

motivation och känslor. Orsaker till både framgångar och misslyckanden sägs 

båda bero av tre gemensamma nämnare, nämligen: lokus, stabilitet och 

kontrollerbarhet. Fritz Heider är grundaren av attributionsteorin och det är en 

teori utvecklad inom psykologin. Wiener (1985), skriver att Heider menar att 

inom psykologin beror resultatet av en handling utifrån det sunda förnuftet, och 

det beror av två faktorer. Dessa är interna och externa faktorer, Weiner (1985). 

 

Furst och Cable (2008) nämner att det är viktigt med ett samarbete mellan med-

arbetarna och att det är något som är särskilt viktigt vid en organisationsföränd-

ring av något slag. Anställda motsätter sig ofta en förändring, och att få dem att 

ändra uppfattning och arbeta för en förändring kan vara svårt. Enligt Furst och 

Cable (2008) finns det flera olika teorier inom förändringsledning som beskri-

ver olika strategier som ledare använder för att reducera medarbetarnas mot-

stånd till organisationsförändringar. En strategi kan exempelvis vara att ledarna 

använder sig av belöningar eller sanktioner för att styra medarbetarnas inställ-

ning till förändringen. En annan strategi kan vara att de anställda ombeds hjälpa 

till vid själva utformningen av förändringen, eller att ledarna helt enkelt förkla-

rar varför en förändring är nödvändig. Ledarna kan också ta in någon externt 

som får tala med medarbetarna och på så vis hjälpa dem att stödja, istället för 

att motsätta sig en förändring. Ett annat alternativt är att de tar in någon externt 

som får hålla ett inspirerande tal för medarbetarna så att ledningen på så vis ska 

kunna få de anställdas stöd. 

Enligt Furst and Cable (2008) kan en eventuell förklaring till konflikter gäl-

lande förändringsledning i litteraturen vara att medarbetare kan uppfatta och 

agera förändringen olika beroende på hur olika ledare kommunicerar en föränd-

ring. Främst inom attributionsteorin noteras det att ofta försöker de som ska 

utsättas för en förändring att leta efter en anledning till varför de som ska ge-

nomföra förändringen beter sig som de gör. 
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Inom attributionsteorin belyses det att medarbetare ofta försöker leta efter en 

förklaring till varför en förändring ska ske. Medarbetare försöker att definiera 

underliggande motiv samt utvärdera ledarens beteende: är det orsakat av 

dispositionsfaktorer, alltså orsakat av aktören/ledaren själv eller av 

situationsfaktorer alltså orsakat av kontexten eller situationen? Ofta jämför 

medarbetaren ledarens nuvarande beteende med ett tidigare beteende, enligt 

Furst och Cable (2008). Om handlingar är i enlighet med ett tidigare beteende 

beror ofta av en dispositionsorsak. Om handlingar däremot inte är i enlighet 

med tidigare beteende tyder det ofta på en situationsorsak. Exempelvis så 

nämner Furst och Cable (2008) att studier har visat att individer tenderar till att 

acceptera negativ återkoppling om det kommer från en omtyckt källa eftersom 

de litar på att det är goda avsikter som ligger bakom återkopplingen. Däremot 

tenderar individer att avslå negativ återkoppling som kommer från en mindre 

omtyckt källa. Inom attributionsteorin nämns även att vilket inflytande ledare 

kan ha på en anställd kan även visa vilken kvalitet det är på relationen mellan 

den anställde och ledaren. Furst och Cable (2008) menar att en god relation 

mellan ledare och medarbetare är viktigt, vilket kan uppnås via ett 

utbytesbaserat ledarskap, LMX (leader-member exchange). Det är en strategi 

som utvecklades under mitten av 1970-talet av Graen och Dansereau samt att de 

fick hjälp av sina kollegor, enligt Schriesheim, Castro och Cogliser (1999). De 

nämner att ett utbytesbaserat ledarskap bygger både på utbytesmönster samt hur 

ledaren accepteras, men att det har utvecklats till att även inkludera inflytande. 

Schriesheim, Castro och Cogliser (1999) nämner att Graen och Wakabayashi 

slutligen kom fram till en definition för ett utbytesbaserat ledarskap som 

innehöll tre dimensioner. De tre dimensionerna var respekt, tillit och 

förpliktelse och att ett utbytesbaserat ledarskap kan definieras som att ett 

erbjudande kommer inte att bli accepterat utan att det finns en ömsesidig 

respekt för andras kapacitet, ett förtroende för andra och att det ska vara möjligt 

att ett karriärsinriktat utbyte mellan två parter med tiden ska kunna växa till ett 

partnerskap. Schriesheim, Castro och Cogliser (1999) nämner även att det är 

viktigt att komma ihåg att organisationer består av flera olika nivåer där ett 

utbytesbarserat ledarskap kan finnas, exempelvis inom avdelningar, grupper 

eller på en individnivå. 

 

Furst och Cable (2008) har tagit fram ett antal hypoteser gällande hur 

medarbetare motsätter sig organisationsförändringar, hur det är relaterat till 

ledningens inflytande samt att vilken relation medarbetaren och ledaren har kan 

påverka medarbetarens inställning till en förändring. De fyra hypoteserna 

bygger både på hårda och mjuka taktiker. De hårda taktikerna är sanktioner 

samt legitimering, och de mjuka taktikerna är integration och konsultering. 

Furst och Cable (2008) konstaterar att anledningen till att medarbetare motsätter 

sig förändringar inte bara beror på vilken taktik som används av ledarna, utan 

även relationerna mellan varje enskild medarbetare och ledaren. Det förklarar 

alltså varför vissa taktiker som exempelvis sanktioner eller krafter kan minska 

motståndet till förändringar, medan det i vissa fall istället kan öka motståndet. 

Furst och Cable (2008) nämner även att eftersom förändringar är något som mer 

eller mindre görs hela tiden i organisationer är det viktigt att förstå de 
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underliggande orsakerna till varför medarbetare motsätter sig förändringar. Det 

eftersom ledarna ofta är tvungna att ta sig an förändringar inom den egna 

organisationen och det då kan vara användbart att veta hur förändringsarbetet 

kan underlättas. 

2.5 Personal Compact 

Strebel (1996) har skrivit en artikel gällande varför medarbetare ofta motsätter 

sig förändringar. Han menar att förändringsledning inte fungerar som det är 

tänkt. Strebel (1996) nämner att ofta pratar ledare inom olika organisationer om 

total quality managemement (TQM), kundvärden och om nedskärningar. För-

ändringar planeras och genomförs sedan med hjälp av beslutsamma chefer. 

Samtidigt förväntar sig cheferna att medarbetarna ska vara entusiastiska, accep-

tera och åta sig förändringarna. Detta, menar Strebel (1996), ofta leder till att 

kommunikationen mellan cheferna och medarbetarna ofta fallerar och att detta 

då innebär att implementeringen av förändringar inte går som planerat och att 

resultatet inte blir det väntade. Strebel (1996) menar även att detta är något som 

händer så pass ofta att det är nödvändigt att ställa sig frågan ”varför?”, samt hur 

dessa misslyckanden kan undvikas. Strebel (1996) har arbetat med över 200 

chefer från 32 länder och den gemenamma nämnaren till varför förändringar 

ofta misslyckas beror på att chefer och medarbetare ser olika på förändringar. 

Båda grupperna vet om att en bra vision och ett bra ledarskap leder till lyckade 

förändringar, men alldeles för få chefer vet hur de ska driva en förändring på ett 

sätt så att medarbetarna åtar sig förändringarna och faktiskt förverkligar dem. 

Strebel (1996) skriver att de högsta cheferna ser en förändring som en möjlighet 

att förbättra affärerna genom att införa nya strategier, medan många medarbe-

tare och även mellanchefer inte välkomnar en förändring. Det då de ofta ser en 

förändring som störande och påträngande. Strebel (1996) menar därför att de 

högsta cheferna skulle behöva sätta sig själva i medarbetarnas sits för att förstå 

hur de kan uppfatta en förändring, och för att undersöka termerna av uttrycket 

 ”””personal compact” mellan medarbetarna och organisationen. 

Det Strebel (1996) menar med uttrycket ”personal compact” är det faktum att 

medarbetarna och organisationer har ömsesidiga förpliktelser och åtaganden – 

både uttryckta och även underförstådda, vilka definierar själva relationen. 

Dessa överenskommelser är alltså vad uttrycket ”personal compact” innebär. 

Strebel (1996) har identifierat att de personliga överenskommelserna, har tre 

dimensioner, vilka är: formella, psykologiska och sociala. 

Den formella dimensionen är den vanligaste och det är ofta den som speglar 

relationen mellan medarbetarna och cheferna. Han menar där även att från ett 

medarbetarperspektiv beror det personliga engagemanget till organisationen på 

hur en medarbetare svarar på följande fyra frågor: 

1. Vad är det tänkt att jag ska göra för organisationen? 

2. Vilken hjälp kommer jag att få för att utföra arbetet? 
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3. Hur, och när kommer min prestation att bli utvärderad, och vilken form 

av återkoppling kommer jag att få? 

4. Vad kommer jag att få för lön, och hur kommer den att relateras till ut-

värderingen av min prestation? 

Strebel (1996) menar att ofta finns det olika direktiv och policys för att guida 

chefer och medarbetare. Även om det formella är klart och tydligt behöver inte 

det betyda att medarbetarna kommer att känna sig nöjda med sina arbeten eller 

att de kommer att göra personliga åtaganden, vilket cheferna kanske förväntar 

sig. Denna dimension är starkt kopplat med de andra två dimensionerna. 

Nästa dimension är den psykologiska. Den innefattar vetskapen om de implicita 

arbetsförhållandena, exempelvis att det finns ömsesidiga förväntningar och åta-

ganden mellan medarbetaren och chefen, vilket även har nämnts tidigare. Stre-

bel (1996) menar att de anställda bygger sitt åtagande till organisationen gäl-

lande deras personliga avtal genom att svara på följande tre frågor: 

1. Hur hårt kommer jag verkligen vara tvungen att arbeta? 

2. Vilket erkännande, finansiell belöning, eller annan personlig tillfreds-

ställelse kommer jag att få för mitt arbete och min insats? 

3. Är belöningen värt det? 

Strebel (1996) nämner att medarbetare till stor del formulerar sina svar på dessa 

frågor beroende av relationen till sin chef. Hur lojal medarbetaren är beror 

mycket av den tilltro som finns till att chefen kommer att se att ett arbete har 

utförts väl och att det visas genom uppskattning, och inte bara genom att belöna 

medarbetaren med mer pengar. 

Den tredje och sista dimensionen är den sociala. Medarbetare blir informerade 

om värderingar i verksamhetsidén och observerar sedan hur väl det stämmer 

överens med företagspraxisen och ledningens attityd gentemot praxisen, enligt 

Strebel (1996). Medarbetarna får sedan svara på hur de uppfattar organisation-

ens huvudmål. Detta genom att balansen mellan de finansiella och icke-

finansiella målen utvärderas. Dessa uppfattningar sammanställs sedan till en tro 

över hur verksamheten fungerar. I denna sociala dimension ska medarbetarna 

försöka svara på följande två frågor: 

1. Liknar mina värderingar de andras värderingar i organisationen? 

2. Vilka är de faktiska reglerna som bestämmer vem som får vad inom or-

ganisationen? 

Att företagets värderingar ligger i linje med hur ledningen agerar är nyckeln till 

att få anförtrodda medarbetare i den sociala dimensionen, enligt Strebel (1996). 

Denna dimension menar Strebel (1996) ofta är den som underskattas, helst vid 

initiativ till en förändring när konflikter skapas och kommunikationen rasas. 
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Stebel (1996) menar vidare att om ledningens trovärdighet har gått förlorad i 

denna dimension, är den svår att återvinna. 

2.6 Tillämpning av teorier 

De teorier som redovisats ovan ämnar i denna studie att verka som ett ramverk 

för att sedan fungera som vägledning i analysdelen. Modellen för en lyckad 

förändringsledning och Kotters åtta-stegsmodell motsvarar i denna studie grun-

den för hur förändringsledningar teoretiskt kan genomföras. Dessa två modeller 

kan tillsammans kombineras. Att det ofta krävs att olika modeller kombineras är 

även något som Johansson och Heide (2008) belyser. Kotters åtta-stegsmodell 

tar upp hur fallgropar kan undvikas, vilket inte nämns i modellen för en lyckad 

förändringsledning av Johansson och Heide (2008), medan den modellen tar 

upp kraven på en god kommunikation, vilket är något som inte belyses på 

samma sätt i Kotters åtta-stegsmodell. 

Vidare fokuserar attributionsteorin, ett utbytesbaserat ledarskap samt Personal 

Compact på mjuka värden såsom motivation, känslor, värderingar och varför 

medarbetare ofta motsätter sig förändringar, vilket inte modellen för en lyckad 

förändringsledning och Kotters åtta-stegsmodell gör på samma sätt. 

De olika teorierna har olika fokusområden, men tillsammans ämnar de i denna 

studie verka som en grund för vägledningen i analysen i och med att de kom-

pletterar varandra och tar upp båda mjuka och hårda värden. Genom att tillämpa 

teorierna på detta sätt är det då möjligt att se på en förändringsledning ur ett 

medarbetar-, lednings- och ett kommunikationsperspektiv. 

Forskningsfrågorna som beskrivits i kapitel 1.4 besvaras med hjälp av de teorier 

som beskrivits i detta kapitel. P1 som behandlar hur cheferna och medarbetarna 

arbetar i dagsläget besvaras utan hjälp av teorierna, då denna fråga syftar till att 

ge en förståelse för, och även kartlagga nuvarande arbetssätt. P2 behandlar hur 

ledarnas och medarbetarnas åsikter kan kontrasteras och detta görs med hjälp av 

Johansson och Heides teori gällande en lyckad förändringskommunikation. P3 

behandlar kommunikation och denna fråga analyseras med hjälp av teorin gäl-

lande ett utbytesbaserat ledarskap, modellen för en lyckad förändringskommu-

nikation och Personal Compact-begreppet. Avslutningsvis behandlar P4 vad 

som är viktigt att tänka på vid en förändring, och denna fråga analyseras med 

hjälp av Personal Compact-begreppet, modellen för en lyckad förändrings-

kommunikation, Kotters åtta-stegsmodell och avslutningsvis attributionsteorin. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av fallet, vald metod, analys av 

insamlat empiriskt material, metodologiska reflektioner och avslutas sedan med 

etiska aspekter. 

3.1 Beskrivning av fallet 

Detta arbete är en fallstudie. Målet med en sådan är enligt Yin (2013) att kunna 

samla in, presentera och analysera data rättvist. Yin (2013) menar vidare att en 

fallstudie låter forskare fokusera på ett specifikt fall för att kunna behålla en 

holistisk syn genom att exempelvis låta forskaren studera individuella livscykler, 

beteenden i små grupper, organisatoriska processer, ledningsprocesser, 

internationella relationer och industriers mognad.  

 

Detta arbete utgörs av en fallstudie av SCA Timber AB, vilket är en del av SCA. 

SCA Timber har fem sågverk och de arbetar där i dagsläget decentraliserat och 

varje produktionsenhet har kontakt med kunder och är ansvariga för avtal och 

kontrakt inom den egna produktionsenheten. SCA Timber arbetar aktivt med 

effektiviseringsarbete och fokus har tidigare legat på produktionssidan. Under 

de senaste åren har den administrativa sidan legat i fokus, främst inom logistik 

och ekonomi. Nästa steg är att lägga fokus på kunderna och därmed även 

kundservice i och med att SCA Timber har som mål att ha en kundservice i 

världsklass. Detta även på grund av att organisationsstrukturen har sett likadan 

ut sedan slutet på 1990-talet. Det finns därför inom organisationen ett intresse 

för hur en förändringsledning bör ske, samt även hur en ny 

organisationsstruktur skulle kunna komma att se ut. Varje sågverk har en 

marknadsavdelning bestående av en affärschef, en biträdande affärschef, 

produktionsplanerare, ett antal affärsassistenter och i vissa fall även 

marknadsutvecklare som arbetar tillsammans.  

 

3.2 Vald metod 

Data kan vara av antingen kvalitativ eller kvantitativ typ. Johannesson och Per-

jons (2012) nämner att kvantitativ data kan vara användbart när författaren är i 

behov av att samla in numerisk data,. Kvalitativ data kan däremot vara använd-

bart när författaren vill skaffa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, vilket 

även Johannesson och Perjons (2012) nämner. De nämner även några metoder 

som kan användas vid insamlande av empiriskt material vid kvalitativa studier 

som exempelvis intervjuer, observationer och gruppdiskussioner. 

 

Denna studie bygger på en narrativ ansats och en metod som kallas 

berättelseforskning har använts. Denna metod kan enligt Johansson (2005) 

användas för undersökningar som är av både kvalitativ och kvantitativ typ. 

Exempelvis vid textanalyser, observationer, intervjuer och/eller audiovisuella 

inspelningar och transkriberingar, vilket Johansson (2005) nämner. Denna 

studie är av kvalitativ typ och att denna metod har använts i denna studie beror 
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på att det är önskvärt att generera svar som är av en djupare karaktär än vid 

intervjuer som exempelvis innehåller många och ytliga frågor. Med hjälp av 

denna metod är det även möjligt att information som annars riskerar att 

utelämnas lyfts fram i och med att de intervjuade själva relativt fritt får berätta 

kring deras tankar och åsikter då intervjuerna är av sådan karaktär. 

  

I denna studie har både intervjuer och samtal genomförts. Tio affärsassistenter 

och fem affärschefer har deltagit i intervjuerna. Intervjuerna har varit av 

narrativ typ då det ger de intervjuade en chans att berätta vad de tycker och 

känner istället för att enbart svara på frågor. Detta är önskvärt då denna studies 

syfte är att ge en multidimensionell bild av en förändringsledning ur ett 

medarbetar- och ledningsperspektiv, samt att se hur dessa kan kontrasteras och 

hur en förändring kan kommuniceras bland annat. Det är därför av stor vikt att 

de intervjuade får en chans att berätta vad de har för tankar och åsikter. 

Intervjuunderlaget har inte baserats på de teorier som beskrivits under kapitel 2, 

utan de intervjuade har utifrån ett antal frågor fått berätta hur de ser på arbetet i 

dagsläget och berättat om önskvärt framtida tillstånd bland annat, vilket är i 

enlighet med den narrativa ansatsen. Teorierna verkar sedan som en vägledning 

i analyskapitlet, vilket finns beskrivet i kapitel 2.6. Innan intervjuerna 

påbörjades genomfördes även ett samtal med logistikchefen inom SCA Timber 

för att få en förståelse för utgångspunkten samt för att förstå 

organisationsstrukturen på ett bra sätt innan intervjuerna kunde genomföras. 

Vidare hade även SCA Timber ett projektmöte 30 september 2014 där 

nuvarande arbetssätt diskuterades och förbättringsförslag presenterades och 

diskuterades. Där deltog affärschefer, logistikchefen och några säljare inom 

SCA Timber. Även detta bidrog till en ökad förståelse för utgångspunkten innan 

studien påbörjades. 

 

Johansson (2005) beskriver att Mishler har arbetat fram olika modeller för 

berättelseanalyser. Dessa är: (1) Referensramar och kronologiskt 

ordnande: ”Berättandet” och ”Det berättade”, (2) Textens sammanhang och 

struktur: Berättandestrategier och (3) Berättelsens funktioner, sammanhang och 

konsekvenser. I denna studie har den tredje modellen använts. Det på grund av 

att den modellen, enligt Johansson (2005) lämpar sig i de fall där det är viktigt 

att se berättelsens sammanhang och funktioner ur ett kulturellt, socialt och 

psykologiskt perspektiv. Denna modell kan enligt Johansson (2005) exempelvis 

användas när det är viktigt att se vad den berättande parten har för 

jaguppfattning, återskapande av erfarenheter, vad berättelsen har för politisk 

betydelse eller rollen berättelsen har i interaktion samt hur den berättande 

parten ser på konflikter och motstånd. Detta är något som är viktigt i denna 

studie i och med att det är av intresse att se hur de intervjuade ser på arbetssättet 

i dagsläget och hur de ställer sig till en eventuell förändring, vilket kan innebära 

konflikter och motstånd. De andra två modellerna lämpar sig när det är av stor 

vikt att se hur ett verkligt händelseförlopp skiljer sig med den ordning de blir 

presenterade i, den första modellen. Den andra modellen är, enligt Johansson 

(2005) tillämpbar när det är relevant att skapa olika inre sammanhang och 

struktur av olika texter, sett till exempelvis textens poetik och stil. 
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Johansson (2005) beskriver att den narrativa metoden innebär att data i form av 

muntliga eller skriftliga berättelser samlas in och analyseras. Hur den narrativa 

metoden används beror av vem som använder den. Om exempelvis en 

samtalsanalytiker använder sig av den narrativa metoden kan denne göra det i 

form av att spela in vardagssamtal, eller kanske institutionella samtal, med en 

hjälp av en bandspelare eller om nödvändigt med en video, enligt Johansson 

(2005). Därefter nämner Johansson (2005) att samtalen sedan noggrant ska 

transkriberas och analyseras genom användandet av olika typer av diskurs- och 

samtalsanalys. Johansson (2005) nämner även att det kan innebära att 

forskningsintervjuer genomförs där de personer som ombeds delta får berätta 

vad de känner utifrån exempelvis ett specifikt tema.  

 

3.3 Operationalisering 

I bilaga A och B återfinns intervjuunderlagen som har använts vid intervjuerna 

med affärscheferna och affärsassistenterna. I denna studie har frågorna vid in-

tervjuerna inte baserats på det teoretiska ramverk som har presenterats i kapitel 

2 utan det teoretiska ramverket kommer istället att verka som en vägledning i 

analysen. Intervjufrågorna har istället framtagits på så vis att de som har delta-

git i intervjuerna har själva fått berätta vad de känner utifrån ett antal frågor vad 

gäller deras arbete. Det för att det är något de verkligen har kunskap inom och 

troligtvis har en hel del åsikter kring, vilket leder till djupare och mer utförliga 

svar vid intervjuerna. Det då syftet med denna studie bland annat är att se om 

ledarna och de anställda har samma åsikter gällande förändringar, samt att ge en 

bild av en förändring ur ett medarbetar- och ledningsperspektiv. 

Intervjufrågorna bygger på hur de arbetar inom SCA Timber i dagsläget, vad de 

är missnöjda med, hur de skulle vilja arbeta samt hur de skall kunna nå en 

kundservice i världsklass. Genom resultatet utifrån intervjuerna går det att kart-

lägga hur de arbetar i dagsläget samt att det sedan även går att analysera om och 

hur en förändring skulle kunna gå till. Det går även att se om affärsassistenterna 

och affärscheferna har samma åsikter gällande förbättringar eller om deras åsik-

ter skiljer sig åt. Detta kan analyseras med hjälp av Kotters åtta-stegsmodell och 

modellen för en lyckad kommunikationsförändring som Johansson och Heide 

(2008) tagit fram. Även attributionsteorin, ett utbytesbaserat ledarskap samt 

personal compact-begreppet kan användas för att analysera kring hur affärsche-

ferna och affärsassistenterna ser på situationen och vad de känner i och med att 

de teorierna fokuserar på mjuka värden. 

3.4 Analys av insamlat empiriskt material 

Vad gäller analysen av det insamlade empiriska materialet är det viktigt att vara 

medveten om att affärscheferna och affärsassistenterna ser saker ur olika 

perspektiv. Asplund (1970, s 14-16) nämner att det finns flera olika sätt att se på 

och även uppfatta saker. Exempelvis kan en figur uppfattas olika beroende av 

vem som studerar figuren. Vilket enligt Asplund (1970, s 14-16) har att göra 

med perspektivseende. Asplund (1970, s 77) nämner exempelvis att Benjamin 
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Lee Whorf grovt menar att vilket språk som används bestämmer även hur en 

människa blir varse om världen samt hur och vad denna människa sedan tänker 

om världen. Även detta menar Asplund (1970, s 77) har att göra med perspektiv 

och aspekter. Det är därför viktigt att i denna studie ta hänsyn till att 

affärscheferna och affärsassistenterna har olika perspektiv samt att de inom de 

fem olika sågverken kan ha olika perspektiv. 

 

Vidare analyseras det insamlade empiriska materialet med hjälp av de olika 

teorierna som har beskrivits i kapitel 2, vilka skall vägleda analysen. I kapitel 

2.6 har det även tydliggjorts hur de olika teorierna tillämpas. 

3.5 Metodologiska reflektioner 

I denna studie har en kvalitativ ansats använts, vilket även har nämnts i kapitel 

3.2 ovan. Det då denna undersökning ämnar ge en djupare bild av en föränd-

ringsledning ur ett medarbetar-, kommunikations- och ledningsperspektiv. Det 

är alltså inte intressant att samla in en storskalig mängd data eller numerisk 

data, utan det har varit av ett större intresse att intervjua ett litet antal människor 

för att kunna få en djupare förståelse för vad de känner. 

 

Vad gäller arbeten av kvalitativ typ är det viktigt att ha de punkter som present-

eras nedan i åtanke. 

 

Transparens 

Hiles och Cermak (2007) beskriver transparens som utgångspunkten gällande 

hur resultatet skall presenteras samt spridiningen i resultatet, vilket alltså inne-

bär att det är viktigt att vara klar och tydlig gällande hur olika antaganden har 

gjorts samt hur de olika metoderna och processerna har använts (Hiles och 

Cermak, 2007) i en studie. 

 

Denzin och Lincoln (2009) nämner att transparensen i en studie ökar om 

processen gällande bevisning och anternativa tolkningar till det insamlade 

empiriska materialet utförs. Det i sin tur fungerar som en garanti gällande 

slutsatserna genom att läsaren förses med kontextuella kommentarer till 

resultatet (Denzin och Lincoln, 2009). När generaliseringar sträcker bortom ett 

specifikt fall menar Denzin och Lincoln (2009) att forskaren är tvungen att 

indikera vilken urvalsram, population, individer, sammanhang denne har använt 

vid undersökningen, extern validitet. 

 

Situering 

Situering kan beskrivas som en form av kvalitativ forskning som till så stor del 

som möjligt är grundad i den vardagliga sociala världen hos de som deltar i 

insamlingen av det empiriska materialet, enligt Atkinson (2005, s 50). Ofta 

reflekterar situerad kvalitativ forskning sådant som via intervjuer anses vara 

krångligt och komplext enligt de som deltar i undersökningen (Atkinson, 2005, 

s 53). Som ett resultat av detta måste forskare som använder sig av situerad 

kvalitativ forskning vara medvetna om detta och därmed måste resultatet, vad 

gäller exempelvis intervjuer och även transkribering av dessa, analyseras med 
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försiktighet, enligt Atkinson (2005, s 53). 

 

Tolkning 

Creswell (2007) nämner att i många tillvägagångssätt vad gäller kvalitativa 

arbeten används tolkning utöver det teoretiska ramverket för att ytterligare 

kunna forma studien. Vidare nämner Creswell (2007, s 21) att ofta ses 

kvalitativa arbeten som ”tolkande forskning” eftersom tolkningen av det 

empiriska material som forskaren har samlat in påverkas av forskarens egna 

erfarenheter och bakgrund. Creswell (2007, s 21) menar att forskarens syfte är 

tolka hur andra ser på, och uppfattar saker. Att resultatet kan påverkas av hur 

forskaren tolkar det är något som alla måste vara medvetna om, och forskare 

måste därför vara öppna om det gällande slutsatserna som kan dras, enligt 

Creswell (2007, s 179). 

 

Vad gäller tolkning menar även Johansson (2005, s 28) att forskaren som 

kundskapsproducent, måste reflektera över hur denne ser på, uppfattar och 

skriver om den sociala verkligheten utifrån: klass, genusperspektiv, sexualitet 

och även etnicitet. Vilket även Creswell (2007) resonerar en del kring. Creswell 

(2007) menar även att genom tolkning skapas en genomgripande lins, eller 

perspektiv, till kvalitativa arbeten. 

 

Reflektion 

Vad gäller reflektion nämner Creswell (2007, s 180) några punkter som måste 

tas i beaktande av alla forskare vid ett kvalitativt arbete, och dessa är: 

 Är det relevant att skriva vad personer säger, eller försöka reflektera 

över att ibland kan personerna inte komma ihåg saker, medan vissa 

gånger kanske de själva väljer att inte komma ihåg? 

 Kan det vara så att några av forskarens egna politiska reflektioner måste 

vara med i arbetet?  

 Har skrivandet lyckats sammankoppla individernas röster och berättel-

ser med de historiska, strukturella och ekonomiska utgångspunkterna de 

kommer från? 

 Till vilken grad skall orden från deltagarna teoretiseras? 

 Är det klart hur orden skall användas med avseende på den progressiva, 

konservativa och repressiva socialpolitiken? 

 Är resultatet fritt från egna tolkningar? 

 Till vilken grad erbjuder analysen, och skrivandet ett alternativ till all-

mänt vetande och hur skiljer sig arbetet från redan befintlig forskning? 
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3.6 Etiska aspekter 

Vad gäller de etiska aspekterna så har de tillfrågade personerna själva valt att 

delta i undersökningen. De intervjuade personerna har dessutom blivit informe-

rade om att de kommer att vara anonyma, vilket innebär att det i denna studie 

inte framgår vem som har sagt vad. Personerna som har deltagit i denna studie 

har heller inte benämnts vid sina namn i denna skriftliga rapport. 

Trots att de intervjuade är anonyma bör dock hänsyn tas till att det resultat som 

erhålls kan leda till att företaget väljer att använda detta till att genomföra nå-

gon form av förändring. Detta innebär att det finns etiska aspekter som både de 

som deltagit i intervjuerna samt företaget måste vara medvetna om. Det trots att 

företaget inte har som avsikt att göra uppsägningar eller dylikt, utan har som 

syfte att med hjälp av resultatet som erhålls i denna undersökning förbättra för 

de anställda samt förbättra för kunderna. 
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4 Resultat 
I kapitel 4.1 och 4.2 nedan följer beskrivningar av hur affärschefs- samt affärs-

assistentrollerna ser ut i dagsläget och resultatet som erhölls från intervjuerna 

med både affärscheferna samt affärsassistenterna. 

4.1 Intervjuer med affärscheferna 

Affärschefen har ett övergripande ansvar för sågverkets affärer. Affärschefen 

ansvarar vidare för att upprätta säljbudgetar för produkterna, lagernivåerna, 

lagersammanställningar, planera försäljningen, aktivt bearbeta marknaderna, 

prissättningen, göra lönsamhetsanalyser på produktnivå, leveransmedelpriserna, 

leveransvolymerna och att bidra till att utveckla värdekedjan skog-såg-marknad.  

Detta innebär alltså att affärschefen är medbestämmande i vilka produkter, 

marknader samt kunder sågverket skall ha samt även vilka priser som skall 

gälla för respektive produkt. Alltså ha kontakt med kunder samt göra affärer 

bland annat. 

Utöver det ansvarar även affärschefen över sågverkets affärsavdelning samt att 

arbeta i enlighet med SCAs kärnvärden som är: respekt, högklassighet, initiativ 

och ansvar. Affärschefen skall även medverka i själva upprättandet av de ge-

mensamma strategier och mål SCA Timber har, vilket kan vara både på kort och 

även lång sikt. 

Roll samt arbetsuppgifter 

Vid intervjuerna med de fem affärscheferna ombads de först beskriva vad de 

hade för roll samt hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dem. Det resulterade i 

att rollen beskrevs som en bred roll som innehåller: 

 Personalansvar över de som arbetar på marknadsavdelningen. 

Personalen på marknadsavdelningarna består ofta av en biträdande 

affärschef, affärsassistenter, produktionsplanerare och personal som 

arbetar med utlastningen. På ett av sågverken har de även en person 

anställd som affärsoptimerare. 

 Ansvar över försäljningen. Vilket innebär att: 

- Göra affärer. 

- Supporta de som arbetar som affärsassistenter. 

- Svara på förfrågningar. 

- Arbeta med och utifrån en RPM, vilket står för resource 

planning management. Det är ett planeringsverktyg som används 

för att hålla reda på vilka varor som planerar att säljas halvårsvis. 

- Resor, ofta tillsammans med säljdistrikten. 

- Ansvara över sågverkets intäkter. Beslut skall tas gällande vilka 

produkter som ska tillverkar och säljas, samt vilka kunder som 

sågverken skall sälja sina varor till. 

- Produktutveckling och materialberedning. 
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- Råvarufrågor. 

 

 Ansvar över lagervolymerna. 

 Reklamationer. 

 Fakturaattesteringar och dylikt. 

 Svara på e-post samt telefonsamtal. 

 

I kort har rollen beskrivits som att det innebär att ha ett ansvar från produktion 

och framåt. Förutom de punkter som presenterats ovan har även de fem 

affärscheferna skiljt sig åt gällande vissa arbetsuppgifter eller fokusområden.  

 

En av de intervjuade nämnde även att denne i dagsläget främst har ett ansvar 

över arbettssättet på marknadsavdelningen på det sågverket medan en annan 

nämner att dennes fokus i dagsläget främst ligger på ett specifikt land samt att 

de vid detta sågverk just nu har någon form av ad-hoc-lösning. 

 

En affärschef beskriver att mycket arbete går till att planera framåt, för att 

kunna ligga ett steg före och på så vis kunna driva verksamheten framåt samt att 

denne även har lagt ut mycket arbete på affärsassistenterna. Är det exempelvis 

något säljdistrikten vill ha hjälp med så får de ta det med affärsassistenterna och 

inte med affärschefen. Istället lägger denne affärschef ned mycket arbete på att 

supporta och lyssna på affärsassistenterna. 

 

En av affärscheferna har även nämnt att denne delar på rollen som affärschef 

tillsammans med den biträdande affärschefen. Det innebär dock att de även har 

hand om andra arbetsuppgifter utöver de som ingår i affärschefsrollen, som 

exempelvis att sköta produktionsplaneringen. Denne affärschef nämnde även att 

de arbetar lite med strategifrågor samt hur de kan förbättra själva servicen på 

kundservice, som svarstider till exempel. 

 

Önskemål om hur en vanlig dag skulle kunna se ut, oönskade 

arbetsmoment 

En av affärscheferna skulle gärna få ner andelen av arbetet som består av att 

arbeta med organisationsfrågor. Denne skulle istället önska att mer tid fanns att 

tillgå till att arbeta med ett mer framåtriktande arbete. 

 

Den affärschef som även har hand om produktionsplaneringen nämner att denne 

gärna skulle ha en anställd som kan arbeta med produktionsplaneringen. Om 

mer tid fanns skulle det vara möjligt att utföra flera av arbetsuppgifterna bättre, 

till en högre kvalitet. Denne affärschef nämner även att det skulle vara bra att 

arbeta mer med uppföljning. Om exempelvis ett misstag har skett, hur kan det 

då motverkas så att det inte sker igen? Exempelvis gällande reklamationsarbetet, 

skulle vara bra om tid fanns till mer uppföljning där, och även till 

råvaruuppföljning. 

 

En annan affärschef nämner att denne nästan inte har några trista och 

rutinmässiga arbetsuppgifter för tillfället. Något som skulle kunna bli bättre är 
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dock överenskommelserna mer säljkontoren. Om de har en överenskommelse 

om 5 000 m
3
 så kan detta dock komma att ändras, inte säkert att det stämmer. 

Samtidigt nämner affärschefen att det är lite av tjusningen med arbetet, att de 

ska vara snabba, flexibla och kunna anpassa sig efter marknaden. 

 

En av affärscheferna menar att det alltid finns möjligheter till att ändra på samt 

förbättra saker men att denne vid det sågverket i dagsläget är nöjd med både 

sina, och de andras arbetsuppgifter. De kan avlasta och hjälpa varandra. 

 

Organisatoriska frågor inom kundservice, möjligt att arbeta på något 

annat sätt? 

När de intervjuade ombads berätta hur de ser på de organisatoriska frågorna 

inom kundservice berättade en av affärscheferna att denne inte tror att det skulle 

kunna gå att arbeta helt centraliserat, möjligtvis att det skulle kunna gå att ha en 

central del på gransidan och en på furusidan. Denne nämner även att vissa 

marknader troligtvis skulle kunna vara helt samordnade, medan vissa nog inte 

skulle kunna vara det. Detta då de olika marknaderna kräver olika mycket 

arbete. Vissa marknader har ett jämnt flöde, medan vissa inte har det – vilket 

resulterar i att det kanske skulle vara nödvändigt att ha två olika profiler av 

affärsassistenter? 

 

En annan affärschef nämner att det säkerligen skulle vara möjligt att arbeta mer 

gemensamt mellan sågverken, men att det kan vara svårt på vissa marknader. 

Exempelvis Skandinavien, i och med att det där handlar om så många avrop. 

Risken finns då att de som är mest på blir de som får sin volym, samt att det 

skulle kunna vara svårt i och med att mer eller mindre alla kunder ska kontaktas 

innan varor får skickas. Skulle däremot troligtvis gå att arbeta mer gemensamt 

vad gäller Asienmarknaden exempelvis. Denne affärschef tror att det inte är 

nödvändigt med en ny klassificering gällande affärsassistentrollen. En 

kvalificerad person för affärsassistentrollen skall vara en person som kan tänka 

sig att ha samma tjänst en längre period och inte strävar efter att klättra inom 

organisationen. Det kan vara svårt att se en långsiktighet om för höga krav på 

affärsassistentprofilen ställs, eftersom personerna som då troligtvis skulle söka 

tjänsten säkerligen är överkvalificerade och därmed inte skulle vilja sitta och 

lägga in kontrakt i affärssystemet till exempel. Det är även viktigt att ha en 

långsiktig kompetensförsörjning, hur ska rekryteringen gå till samt hur bör 

hänsyn tas till återväxten i företaget? 

 

Denna affärschef nämner att det troligtvis skulle vara möjligt att lära sig mer av 

varandra inom de fem olika sågverken. I dagsläget lär de inte särskilt mycket av 

varandra. Vissa har arbetat mycket länge inom organisationen, medan vissa är 

relativt nya. Det skulle därför troligtvis vara bra om alla lärde mer av varandra, 

då de nya sannolikt har lärt sig hur affärssystemet kan användas med effektivt, 

medan de som arbetat en längre tid kanske har bättre koll på andra saker och 

därmed kan hjälpa de nya. 
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En affärschef tror att det skulle vara möjligt att lägga lite större ansvar på 

affärsassistenterna gentemot deras marknader. Om det är klart vad säljkontoren 

ska sälja, samt att denna överenskommelse verkställs skulle det vara möjligt för 

affärsassistenterna att arbeta lite närmre säljaren så att de får bättre information 

gällande vilka volymer som ska levereras, samt när de ska levereras. Vilket 

även skulle möjliggöra för affärsassistenterna att arbeta närmre 

produktionsplanerarna. Exempelvis om det i maj finns volym kvar på kontrakt 

från april, skulle det då vara möjligt att ta den till någon annan marknad för att 

få volymen levererad? Sådant skulle då affärsassistenterna själva kunna ta reda 

på. 

 

En annan affärschef nämner att de, åtminstone på gransidan, har kommit en bra 

bit på väg gällande samarbete mellan sågverken. De kan prata med kollegorna 

på ett annat sågverk för att se om de kan hjälpa varandra i de fall något av 

sågverken inte kan leverera varor i tid. Denna affärschef nämner även att det är 

viktigt att kunna ge tillräckligt med information om exempelvis en kund ringer 

och undrar när denne kan få varor levererade, det räcker då inte att enbart säga 

att varorna inte är klara. Kunden ska kunna få information om när varorna kan 

levereras. Det är därför viktigt att gå igenom leveransplaner, för att se hur de 

ligger till leveransmässigt. Detta leder till att de kan informera kunderna i tid 

vid eventuella förseningar, samt att tid även finns till att prata med kollegorna 

på de andra sågverken för att se om de kan hjälpa till. 

 

En annan affärschef tror att det skulle vara fördelaktigt att ha ett mer uniformt 

arbetsätt som leder till att det skulle vara möjligt att arbeta ännu snabbare och 

skickligare. Kan i dagsläget se en antydan till ett vi-/er-tänk mellan medarbetare 

och chefer, vilket skulle vara bra att komma ifrån. Vore bättre att försöka få alla 

att arbeta mot samma mål. Skulle då vara bra om alla kunde få en bättre, och 

större förståelse för helheten. Denna affärschef nämner även att det i dagsläget 

är en stor spridning i erfarenhet och ålder kring de anställda, vilket då gör att de 

ser saker på olika sätt och att det då kan resultera i eventuella ”konflikter” 

mellan de anställda. Detta är något som även tyder på att det är viktigt att alla 

skulle behöva få en bättre förståelse för helheten samt arbeta mot samma mål. 

 

Ur ett kundserviceperspektiv, mål inom SCA Timber att ha en kundservice 

i världsklass – hur nå dit? 
Slutligen ombads affärscheferna berätta hur de tror att SCA Timber skall kunna 

nå en kundservice i världsklass. En av affärscheferna berättade att denne tror att 

servicementaliteten som egentligen ska finnas är något som saknas. För att nå 

en kundservice i världsklass skulle en profil som är mer serviceminded krävas, 

samt att affärsassistenterna skulle behöva få en bättre kontroll över 

produktutbudet för att kunna hjälpa kunderna. Denna affärschef tror vidare att 

det skulle räcka med att en person skulle sköta de löpande marknaderna, medan 

kanske tre andra skulle kunna ha en annan profil än den vanliga 

affärsassistentprofilen. Dessa personer skulle kunna ha hand om sina marknader, 

men även arbeta med exempelvis produktion eller logistik. Vilka skulle kunna 

ha som målbild att inom fyra år göra någonting annat inom SCA. På så vis 
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skulle det även vara en bra grogrund för individer inom företaget, samt att 

statusen på affärsassistentrollen skulle kunna höjas. Det viktigaste är inte att bli 

mer effektiva, utan det är att bli bättre. 

 

En annan affärschef nämner att spontant tänker denne på att en kundservice i 

världsklass innebär snabb responstid och korrekta svar, både per e-post men 

även telefon. Vissa kunder kan vara väldigt krävande på så vis att de vill ha 

mycket information, och många protokoll. Så länge de är kunder ska de få den 

service de vill ha. För att nå en kundservice i världsklass är det även viktigt att 

kunna erbjuda andra material om det materialet kunden egentligen ska ha inte 

finns, det kanske är något som affärsassistenterna inte har fått tillräcklig 

kunskap om. Vore därför bra om affärsassistenterna fick den kunskap som krävs 

för att de ska kunna erbjuda den servicen i form av att erbjuda 

ersättningsmaterial till kunden. Kan på så vis även sänka lagren. Hur duktiga de 

än är på marknadsavdelningen kommer de att uppfattas som värdelösa om de 

inte kan leverera i tid, därför är ersättningsmaterial ännu viktigare. Det ställer 

även höga krav på kundprioritering, produktionsplanering, budgetering och så 

vidare. Det är viktigt att de kunder som ska prioriteras faktiskt prioriteras. 

Skulle där även kunna bli bättre att kolla med kollegorna på de andra sågverken 

för att se ifall de har varorna i lager och kan skicka, för att på så vis undvika 

sena leveranser. Det är även av stor vikt att ha en bra avvikelsehantering, om 

sågverket exempelvis får in så att säga, ”fel” dimensioner på timret, eftersom 

det påverkar vilka varor som faktiskt kan produceras. Vore bra om det fanns ett 

enhetligt arbetssätt gällande brister i olika material, då det i dagsläget verkar 

vara en stor spridning i hur det hanteras på de olika sågverken. 

 

En annan affärschef pekar på att de inom SCA Timber inte har ett affärssystem i 

världsklass, utan snarare ett av de sämre. De har inte heller en planering eller 

säljkår i världsklass, allt skulle mer eller mindre behöva ett lyft. I takt med att 

affärssystemet anpassas med skräddarsydda transaktioner till SCA Timber samt 

om planeringen skulle bli mer överskådlig skulle det vara möjligt att arbeta mer 

värdeskapande gentemot sin marknad på kundservice. På det här sågverket 

nämner affärschefen att de har förenklat produkthyllan och det har då lett till att 

de kan arbeta något tätare personalmässig, i och med den mindre produktfloran. 

 

En affärschef nämner att för att uppnå en kundservice i världsklass måste det 

bygga på att det finns en mycket bra intern kommunikation, så att 

affärsassistenterna ges chansen att utföra ett bra arbete. Affärsassistenterna 

måste exempelvis kunna få korrekt information från produktionen. Det skall 

vara möjligt att skapa en plocklista 4-6 veckor innan leverans, samt i de fall 

varorna inte kommer att hinna produceras innan leveransdatum måste kunden 

kunna bli informerad i tid. Det är även viktigt att ha affärsassistenter som vill ge 

en bra service, vilket innebär att personalen måste vara engagerad och känna ett 

ansvar. Vilket även knyter an till SCAs kärnvärden som är: respekt, 

högklassighet och ansvar. Generellt sett är det en stor variation mellan 

sågverken, skulle kunna vara bättre om det fanns en formell ”kravspecifikation” 

eller dylikt där det framgår vad som förväntas av en affärsassistent. Det skulle 
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även vara bra om det fanns en checklista eller liknande som kan användas när 

nyanställda ska börja arbeta. Det så att den nyanställde kan se vilka 

arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Det kan i dagsläget vara svårt för ny 

personal att veta vad som förväntas av dem då det inte finns några rutiner 

gällande hur nyanställda skall introduceras samt tas omhand. Vore bra om det 

fanns någon form av gemensam utbildningsplattform för nyanställda så att alla 

kan få en grundutbildning, vilket då kan säkerställa grundnivån på alla 

affärsassistenter. Kanske skulle de kunna få ett diplom, för att visa att de har 

genomgått utbildningen. Vidare avslutar denna affärschef med att berätta att det 

är viktigt att hela tiden stämma av med medarbetarna och se så att det funkar, 

samt att de får chansen att berätta hur de har det med sitt dagliga arbete. 

 

En annan affärschef nämner att rent strikt kanske ett alternativ vore att ha mer 

personal i Sverige och därmed ta hem en del arbete från säljdistrikten. Det 

skulle då vara möjligt att få en bättre kontroll över arbetet genom att sågverken 

själva då skulle kunna skapa alla kontrakt, boka transporter och så vidare. Detta 

skulle då kunna leda till en betydligt bättre service gentemot kunderna, det 

eftersom säljarna då skulle kunna få lägga ett större fokus på att just sälja och 

göra affärer istället för att utföra administrativt arbete. Vidare berättar denna 

affärschef att det skulle vara bra om alla fick utbildning. Via utbildning och fler 

resurser skulle ett bättre engagemang kunna skapas. Det kan även vara 

nödvändigt att se över själva affärsassistentrollen, som även en affärschef har 

varit inne på, vad ska exempelvis ingå i denna roll? Bra om alla var medvetna 

om sådant på alla plan, då det i dagsläget inte finns någon tydlig bild över vad 

som faktiskt förväntas av affärsassistenterna. 

4.2 Intervjuer med affärsassistenterna 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna som har hållits med de tio 

affärsassistenterna. Affärsassistenterna är de som utför det administrativa 

arbetet. De fyra huvuduppgifterna affärsassistenterna har är följande: 

1. Lägga in order – Affärsassistenten får vanligtvis ett e-postmeddelande 

från någon av säljarna när de har gjort en affär. Där ska det framgå vil-

ket materialnummer, dimension, mängd, leveransdatum, pris, eventuella 

längdönskemål, FSC-certifiering, leveransadress, leveransvillkor, rutt 

och dylikt som ska läggas in på ordern när den skapas i affärssystemet. I 

vissa fall kan dock viss information saknas, vilket då leder till att af-

färsassisteen är tvungen att kontakta säljaren igen för kompletterande in-

formation. När ordern har sparats skickas den sedan genom affärssyste-

met till kunden via autosend. 

2. Göra en leverans – När det är dags att leverera varor utifrån en inlagd 

order skapar affärsassistenterna en så kallad plocklista i affärssystemet. 

Detta gör det möjligt för personal som arbetar på utlastningen att se vil-

ket, eller vilka material som ska levereras, vilka längder kunden vill ha 

samt leveransdatum bland annat. Innan plocklistan kan skapas måste 

dock affärsassistenten se till så att varan finns i lager, och att rätt längder 

finns tillgängliga. Det kan även vara så att det är flera kunder som ska 
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ha samma material, då måste ett beslut tas gällande vilken kund som ska 

prioriteras, vilket sker i samråd med affärschefen. På själva plocklistan 

anges förutom materialnummer, längdkraven och leveransdatum även 

vilket transportsätt som ska användas. Det kan vara bil och släp, trailer, 

järnväg, container eller båt. Vilket transportsätt som används beror på 

vilken marknad det gäller, och detta är något som både affärsassistenter-

na och personalen på utlastningen har kunskap om. 

3. Skapa en transport – När plocklistan är skapad är nästa steg att skapa en 

transport. Detta sker också i affärsystemet. Där är det viktigt att det ti-

digaste och senaste datumet för hämtning av varorna på sågverket anges, 

samt önskat leveransdatum hos kund. Det är även viktigt att ange vilken 

produktionsenhet denna transport tillhör, det för att det ska framgå vilket 

sågverk som levererar varorna och därför även ska betala fraktfakturan 

till transportören. Till vissa transporer krävs även så kallade ”dragning-

ar”. Det kan till exempel innebära att varor ska gå med containrar från 

en destination i Sverige till en destination i Japan, då kan det krävas 

lastbilar som kör ned varorna från sågverket till orten där de ska lastas 

på containrarna i Sverige. Allt sådant anges i affärssystemet när trans-

porten skapas. I de fall varorna ska fraktas med antingen bil och släp, 

trailer eller järnväg skickas transporten vidare till en hemsida vid namn 

lasset.se. Det är en sida som SCA Timber har tagit fram tillsammans 

med Triona. Transportföretagen kan där boka lass enligt de avtal som de 

har med SCA Timber via ett webbgränssnitt (Lasset, 2015). Detta är nå-

got som SCA Timber implementerade under hösten 2012, vilket har lett 

till att affärsassistenterna nu slipper sitta och ringa runt och skicka e-

post till de olika transporföretagen för att hitta någon som kan ta på sig 

att köra lasset. 

4. Fakturera – När varorna har lämnat sågverket görs ett godsuttag. Detta 

utförs antingen av personal på utlastningen, eller av affärsassistenterna. 

När detta har utförts, är det dags att fakturera kunden. Allt detta görs i 

affärssystemet och fakturan skickas sedan iväg till kunden via autosend. 

Utöver dessa arbetsuppgifter svarar affärsassistenterna på e-postmeddelanden 

och på inkommande telefonsamtal från kunder, säljare och övriga som kan tän-

kas ha funderingar. Affärsassistenterna gör även kreditar i de fall det är nödvän-

digt. 

Roll samt arbetsuppgifter och arbetssätt 

De tio affärsassistenterna ombads beskriva vad de har för roll samt vad de gör 

en vanlig arbetsdag. I Tabell 1 nedan, presenteras vilka länder de olika affärsas-

sistenterna ansvarar för på de olika sågverken. Affärsassistenterna ansvarar för 

flera olika marknader, vilket innebär att de alltså ansvarar för kunder i flera 

olika länder. 
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Tabell 1: Ansvarsområde land, samt antal affärsassistenter som svarat att de ansvarar för 

respektive land. 

land/område Antal 

Skandinavien 4 

Tyskland 2 

Holland 2 

Belgien 1 

Litauen 1 

Polen 2 

England 3 

Frankrike 2 

Spanien 2 

Portugal 1 

Grekland 3 

Italien 1 

Turkiet 1 

Israel 2 

Japan 5 

Kina 4 

UNI4 (Nordafrika) 4 

Marocko 3 

Algeriet 1 

Albanien 1 

IKEA 1 

 

Affärsassistenterna har även berättat vad de gör en vanlig arbetsdag. Alla har 

svarat att de lägger in order, skapar leveranser, bokar transporter, har hand om 

faktureringen, telefonsamtal samt har e-postkontakt med kunderna. Några har 

även berättat att de har hand om och gör krediteringar när reklamationer har 

inkommit. Hur de lägger upp arbetet skiljer sig dock åt. Vissa kan arbeta mer 

långsiktigt medan andra bara kan göra leveranser en vecka framåt. 

 

De affärsassistenter som har hand om Skandinavien, Tyskland, Litauen, Polen, 

Belgien och Holland, vilka alla är marknader där varorna levereras med lastbil, 

nämner att de har mycket e-postkontakt med kunderna för att säkerställa att det 

är okej att skicka varorna. En av affärsassistenterna nämner även att kunderna 

ska kunna få svar på alla frågor och funderingar inom 24 timmar. Det är bara 

när de får avrop som de kan skicka varor utan att först prata med kunden för att 

se om det är okej att leverera. I och med att varorna levereras med lastbil går det 

bara att skicka mindre volymer åt gången, till skillnad från exempelvis båt-

transporter, leder det även till att det inte går att arbeta så långsiktigt. Dessa tre 

affärsassistenter tar ut orderrapporter där det framgår vilka kontrakt som ligger 

på kommande vecka, ser över vilka varor som finns i lager, pratar med produkt-

ionsplanerarna för att se vad som kommer att produceras, och därefter kontaktar 

de kunderna för att se om det är okej att leverera. Detta innebär alltså mer dag-
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ligt arbete samt att det är svårt att arbeta långsiktigt. 

 

Vad gäller de fem affärsassistenterna som ansvarar för Japan så har de berättat 

att de kan arbeta lite mer långsiktigt. Där kan de lägga in kontrakt kvartalsvis, 

och där behöver de inte kontakta kunden innan de bokar containertransporter, 

till skillnad från de som ansvarar för leveranser inom Skandinavien till exempel. 

Vissa gör plocklistor för tre veckor framåt, medan en har svarat att denne gör 

plocklistor ungefär en och en halv vecka innan varorna skall levereras till ham-

nen i Sverige. En av affärsassistenterna berättar att denne gör leveranser för 

hela kvartalet så fort kontraktet har skapats. En affärsassistent är även tvungen 

att bestämma vilka längder på virkespaketen som skall lastas in i respektive 

container, vilket innebär att affärsassistenten är den person som stuffar contain-

rarna och det beror på att de haft stor rotation på de anställda på utlastningen 

vid det sågverket. Vad gäller Japan skall även dokument i form av faktura samt 

Bill of Lading sändas per post till kunderna med underskrift, och detta skickas 

när kunden har betalt varorna, vilket inte krävs vid exempelvis biltransporter. 

Detta beror på att de japanska kunderna har andra betalningsvillkor. Doku-

menthanteringen tar mycket tid, och marknader förutom Japan som även dessa 

kräver dokumenthantering i form av originaldokument och så vidare är: Nordaf-

rika, Turkiet, Grekland och Israel. De dokument det handlar om är: Bill of La-

ding, T2L, Sundhetscertifikat samt A.TR. 

 

Ett annat land i Asien som SCA Timber levererar varor till är Kina, vilket även 

går att utläsa ur tabell 1. Vad gäller Kina så nämner affärsasisstenterna som ar-

betar med denna marknad att de inte behöver skapa kontrakten själva, vilket 

beror på att varorna säljs via intercompany. Det betyder att SCA Timber har ett 

dotterbolag i Kina som i sin tur säljer varorna vidare till de kinesiska kunderna. 

Det arbete som affärsassistenterna behöver utföra vad gäller Kina är att skapa 

leveranser samt fakturera. Resten sköter de som arbetar på SCA i Kina själva. 

Något affärsassistenterna dock nämner är att det tar mycket lång tid att skapa 

leveranserna som ska till Kina. Det för att de har speciella kontrakt i och med 

att det är intercompany, och det leder till att en plocklista måste skapas för varje 

container. Till skillnad från exempelvis en leverans till Japan där en plocklista 

kan innehålla flera containrar. En affärsassistent nämner att denne tycker att det 

blir onödigt mycket arbete med leveranserna till Kina, eftersom det inte går att 

lägga in uppgifter i kontrakten vilket är möjligt på de ”vanliga” kontrakten som 

de själva skapar på andra marknader. Det blir då mycket handpåläggning på alla 

plocklistor som skapas, vilket borde vara sådant som affärssystemet ska klara 

av att ta hand om. En annan affärsassistent nämner att denne tycker att det är 

tidskrävande att hela tiden säkerställa att allt material finns i lager, då de på det 

sågverket sällan har allt material i lager vad gäller leveranserna till Kina. Det 

beror på att det handlar om många material, ibland uppemot 40 stycken, och 

affärsassistenten måste därmed ta kontakt med personalen i Kina för att senare-

lägga leveranserna till ett datum då de klarar av att leverera varorna. 

 

Mycket arbete går åt till att se till så att längdkraven som kunderna har kan upp-

fyllas. Många gånger kan varorna finnas i lager, men inte i de längder kunden 
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efterfrågar. Detta är något som affärsassistenterna tycker är tidskrävande, i och 

med att det tar mycket tid att ta reda på sådant. 

 

Önskemål om hur en vanlig dag skulle kunna se ut, oönskade 

arbetsmoment 

Flera affärsassistenter nämner att de tycker att det är bra att de från och med 

årsskiftet inte längre behöver attestera fraktfakturorna i fakturaportalen, ef-

tersom det mest nu blivit automatiserat och det sista nu sköts centralt. Flera 

nämner även att affärssystemet som används inte är så logiskt och att det tar tid 

att lära sig hur det fungerar, men att det kanske inte går att göra något åt. Något 

flera även nämner är att arbetet rullar på vilket gör att de sällan reflekterar över 

hur exempelvis nyanställda arbetar, i och med att de har ett arbetssätt som fun-

gerar vilket gör att de kan bli ganska inrutade och därför inte tänker på att ar-

betsuppgifterna troligtvis går att utföra på något annat vis. En av affärsassisten-

terna nämner att kundtjänstträffarna som hållits gemensamt för affärsassisten-

terna på de fem sågverken de senaste åren är bra, men att de ofta bara pratat om 

saker, och att det sedan inte hänt så mycket mer. Vore där bra att ha någon form 

av uppföljning. 

 

En av affärsassistenterna tycker inte att en vanlig dag innehåller några oönskade 

arbetsmoment, möjligtvis skulle det gå att ha en bättre kommunikation med 

produktionsplanerarna så att det inte behöver bli så många ändringar. Det som 

faktiskt produceras går inte alltid hand i hand med det som säljs. Hur kan det bli 

så fel när det finns en säljbudget? 

 

I framtiden önskar en affärsassistent kunna lägga över arbetet med stuffningen 

av containrar på de som arbetar med utlastningen, då det i dagsläget är tidskrä-

vande. De hjälps åt bra på detta sågverk, och kan täcka upp för varandra om 

någon är borta. 

 

Det är även många bekräftelser som ska e-postas hela tiden, vore önskvärt att 

slippa sådant som exempelvis säljarna kan se själva i affärssystemet. Samt att 

kontrakten som säljarna själva har lagt in måste dubbelkollas så att de är kor-

rekta. Det skulle även vara skönt att slippa tulla alla lastbilar som skall till 

Norge. 

 

En person nämner att denne inte fick så mycket upplärning då denne var ny på 

arbetet, utan var istället tvungen att se hur de arbetat tidigare genom att se över 

gamla kontrakt, plocklistor, fakturor bland annat. Skulle vara skönt om det 

fanns någon person centralt som kan se till affärsassistenterna, eftersom de 

olika sågverken verkar göra på olika sätt samt ha olika rutiner. Vore då bra om 

det fanns någon person som kan arbeta med att sammansvetsa affärsassistenter-

na mer. På sågverket denne person arbetar på, har de andra affärsassistenterna 

arbetat länge, och det är därför möjligt att fråga dem vid behov av hjälp. 

 

En affärsassistent nämner att säljarna troligtvis skulle behöva ha en bättre över-

sikt gällande vad som är budgeterat, så att de inte säljer mer än det som finns 
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budgeterat. Ett oönskat arbetsmoment är att hela tiden behöva säkerställa att 

materialet finns i lager, det är tidskrävande att ta bort planerade leveranser för 

att sedan senarelägga dem när materialet förväntas finnas i lager då det egentli-

gen skulle ha funnits i lager från första början. Detta leder även till att det blir 

många e-postmeddelanden som skall skickas, exempelvis till Kina då persona-

len som arbetar där då blir tvungna att boka om transporter som många gånger 

redan blivit bokade sedan innan. Det skulle troligtvis även gå att samarbeta mer 

mellan sågverken, om exempelvis någon blir sjuk eller skall ha semester. Då 

skulle det kanske varar möjligt att hjälpa varandra mellan sågverken. 

 

En person nämner att avrop och fakturering borde kunna skötas automatiskt, 

även följesedelsspecifikationer och så vidare borde kunna fungera med EDI 

(electronic data interchange). Kanske elektroniska underskrifter skulle kunna 

användas? Dokumenthanteringen tar mycket tid, skulle vara skönt att slippa allt 

sådant arbete. Vore även skönt om det var möjligt att i affärssystemet filtrera 

lager- och behovslistan, vilket även skulle kunna underlätta för produktionspla-

neringen. 

 

En affärsassistent nämner att det vore önskvärt att kunna arbeta mer långsiktigt 

och ha en bättre framförhållning, då denna person i dagsläget enbart kan arbeta 

en vecka framåt samt att denna person endast kan sköta sina egna marknader. 

Vad händer om en person blir sjuk, eller skall vara ledig? Vore bra om affärsas-

sistenterna på varje sågverk hade ett huvudansvar för några marknader, men att 

det fanns någon form av orderhanteringssystem så att de lättare kan täcka upp 

för varandra om någon är frånvarande. Denna affärsassistent nämner även att 

om mer tid fanns skulle denna gärna lägga mer tid att gå igenom, samt försöka 

hitta ersättningsmaterial – alltså vara lite mer proaktiva. Har i dagsläget även 

många brister på varor som finns på kontrakt, men som dessvärre inte finns i 

lager. Om mer tid fanns, och om de fick kunskapen, skulle de då kunna se om 

ersättningsmaterial finns. 

 

Ur ett kundserviceperspektiv, mål inom SCA Timber att ha en kundservice 

i världsklass – hur nå dit? 
Slutligen ombads även affärsassistenterna berätta hur de tror att SCA Timber 

ska kunna uppnå en kundservice i världsklass. 

 

Många affärsassistenter nämner hur viktigt de tycker att det är med kommuni-

kation och information, för att kunna nå en kundservice i världsklass. Exempel-

vis skall kunden alltid få ett svar på sin fråga inom 24 timmar. Samt vikten av 

att hålla en god kontakt med kunderna samt att hela tiden informera kunden om 

det blir avvikelser såsom exempelvis sena leveranser, felande längder eller dy-

likt. Det är då mycket viktigt att kunden blir underrättad så att information inte 

undanhålls. Vidare menar även flera av de intervjuade att det är viktigt att 

kommunikationen internt fungerar bra, exempelvis med produktionsplanerarna 

så att de kan hjälpa varandra internt att få en så bra leveransprecision som möj-

ligt. 
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En affärsassistent nämner även att som affärsassistent sitter den personen lite 

mittemellan kund, säljare och utlastning vilket då kräver att affärsassistenten 

måste vara mottaglig för hur alla är, det är viktigt att vara samarbetsvillig mot 

flera avdelningar. Det är även viktigt att få ett bra flyt igenom hela kedjan, så att 

exempelvis sådant som är budgeterat går att producera. 

 

En annan pekar på att det i dagsläget kan vara svårt att nå en kundservice i 

världsklass i och med den höga arbetsbelastningen. Kan då vara svårt att ge 

kunden svar så fort som önskat, då det är för mycket att göra. Försöker så gott 

det går, men ibland är det svårt att räcka till alla gånger. För att nå en kundser-

vice i världsklass krävs att mer tid skulle finnas. Arbetet som affärsassistent kan 

dock variera då arbetsbelastningen kan svänga, ibland är det mycket att göra, 

och ibland är det lite lugnare. Vidare krävs det att lager- och behovslistan i af-

färssystemet är aktuell så att kontrakten som visas där faktiskt är sådant som 

skall levereras samt att leveransdatumen är korrekta. Sådant som inte är skarpa 

kontrakt behöver bara ligga inne som offerter, vilket då gör att alla som ser över 

listan ser att volymen är offererad men att inget ännu är bestämt. Det underlättar 

då arbetet för de som arbetar med produktionsplaneringen på sågverken, och 

leder till att brister då ofta beror på att det inte finns rätt typ av stockar i lager. 

 

En av de intervjuade menar att om datumen stämmer i lager- och behovslistan 

samt att säljarna har sålt enligt det som finns budgeterat är det inget problem att 

ha en kundservice i världsklass. Denne nämner dock att det är viktigt att ha che-

fer som kan backa upp en ifall problem uppstår, eftersom chefen då exempelvis 

kan hjälpa till att bestämma vilken av kunderna som ska prioriteras i de fall 

flera kunder ska ha samma material levererat men att volymen tyvärr inte räcker 

till alla. Om tid fanns skulle denne önska mer direktkontakt md kunderna, samt 

att det vore bra att eventuellt få följa med säljaren runt till kunderna för att få ett 

ansikte på de människor som affärsassistenten annars bara har telefon- eller e-

postkontakt med. Det skulle då bli mer personligt, och det skulle kunna leda till 

en bättre relation. 

 

En affärsassistent menar att först och främst måste frågan vad en kundservice i 

världsklass faktiskt är, ställas. Inte nog med att kunden skall få ett svar inom 24 

timmar, så är det även mycket viktigt hur svaret till kunden ser ut. Det räcker 

till exempel inte bara att ange ett materialnummer i ett e-postmeddelande, utan 

det är även viktigt att ta med dimensionen i och med att materialnumret inte 

säger kunden något. Det är viktigt att vara tydlig, och om någon anställd är sjuk 

eller är ledig är det viktigt att lämna ett autosvar på e-posten, och/eller vidarebe-

fordra e-post så att kunden blir underrättad. 

 

En annan affärsassistent pekar på vikten av att göra så få misstag som möjligt, 

samt hur viktigt det är att vara rak med säljarna i de fall ingen direkt kundkon-

takt sker. 

 

För att nå en kundservice i världsklass menar en affärsassistent att kundservice 

måste anpassas mot de olika marknaderna. OTIF (on time in full) kanske är 
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viktigt på den Skandinaviska marknaden för att de ska tycka att SCA Timber 

erbjuder en kundservice i världsklass, medan den Nordafrikanska marknaden 

kanske ställer andra krav på vad de förväntar sig av en kundservice i världsklass. 

Det vore även bra om det i affärssystemet var möjligt att direkt se vilka material 

som inte finns i lager på ett kontrakt, går då att minska arbetsbelastningen samt 

att det underlättar för de som arbetar på kundservice. 

 

En affärsassistent menar att det kan vara bra att tänka ur kundens perspektiv – 

hur skulle jag vilja bli bemött? Det är viktigt att se kunden och inte bara grotta 

ner sig i sitt eget. 

 

En annan menar att det skulle vara av stort värde om det fanns en person som 

kan gå in och hjälpa affärsassistenterna genom att sätta upp arbetsrutiner samt 

även skapa regleringar. Att via en central styrning där fokus ligger på affärsassi-

stenterna arbeta med att skapa ett vi-tänk mellan alla affärsassistenter så att inte 

alla arbetar enskilt på respektive enhet. Det skulle även vara bra om instrukt-

ioner som kan användas vid upplärning vid alla sågverk togs fram, förslagsvis 

ett häfte som innehåller information gällande hur arbetet skall utföras. Lathun-

dar för de olika marknaderna? Ibland skickar säljarna kontraktsunderlag som 

inte innehåller tillräckligt med information, vilket då kräver att affärsassistenten 

är tvungen att återkomma för att be om kompletterande information innan ett 

kontrakt kan skapas i affärssystemet. Om vilken affärsassistent som helst skulle 

kunna ansvara för vilken marknad som helst så skulle det innebära en kundser-

vice i världsklass. I och med att affärssystemet inte är det mest logiska kan det 

redan där bli svårt att nå en kundservice i världsklass. 

 

Slutligen menar även en till affärsassistent att det vore av stor vikt om det fanns 

någon typ av coach eller dylikt som kan se till affärsassistenternas dagliga ar-

bete och som, så att säga kan ”ta hand” om affärsassistenterna. Denna person 

skall inte vara en affärsassistent eller en affärschef, utan någon som har en cen-

tral roll. Någon som kan komma med tips på hur arbetsuppgifterna kan utföras 

på ett enklare, eller mer effektivt sätt, samt ser affärsassistenterna och inte foku-

serar så mycket på siffror i form av volymer och leveranser ut. På veckomöten 

som hålls ligger fokus på leveranserna innevarande månad, men det är aldrig 

någon som frågar hur arbetet flyter på för de enskilda individerna vid detta såg-

verk. Denna affärsassistent önskar även att det skulle finnas någon form av ut-

vecklingssamtal, då detta inte är något som har hållits på just det sågverket. Det 

vore även bra om det var en bättre struktur vid introduktion för nyanställda, så 

att de inte bara får sitta ned med en annan affärsassistent. Det pratas heller ald-

rig om vad som förväntas av kundtjänst, hur ska det då gå att nå en kundservice 

i världsklass? 
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5 Analys och diskussion 
I kapitel 5.1 presenteras först en analys och diskussion gällande nuvarande ar-

betssätt och arbetsrutiner inom de fem olika sågverken och P1 besvaras då. 

Detta följs sedan av kapitel 5.2 som behandlar åsikter och tankar kring nuva-

rande arbetssätten samt vilka kontraster som går att urskilja, vilket då betyder 

att P2 besvaras. I kapitel 5.3 analyseras vikten av kommunikation och därmed 

besvaras P3. Slutligen analyseras i kapitel 5.4 vad som är viktigt att tänka på 

vid en förändring och således besvaras P4. Detta analyseras med hjälp av resul-

tatet som har presenterats i kapitel 4 och vägleds med hjälp av de olika teorierna 

som har beskrivits i kapitel 2. 

 

5.1 Kartläggning av nuvarande arbetssätt 

Affärscheferna har beskrivit affärschefsrollen ungefär liknande, vilket tyder på 

att de har liknande arbetsuppgifter inom alla fem sågverk. Skillnaderna har visat 

sig vara att de har olika fokusområden för tillfället, vilket beror av vart fokus 

måste ligga för tillfället på de enskilda sågverken. En av affärscheferna påvisar 

att det i dagsläget kan finnas en antydan till ett vi-/er-tänk mellan affärsassisten-

terna och affärscheferna och detta är något som är önskvärt att komma ifrån. 

Strebel (1996) har beskrivit tre dimensioner som påverkar förpliktelser och åta-

ganden mellan medarbetarna och organisationen de arbetar för, vilka definierar 

relationen som finns mellan medarbetaren och organisationen. I detta fall måste 

de fundera över vilken relation de har till varandra samt vilka förväntningar 

affärsassistenterna och affärscheferna har på varandra? Strebel (1996) menar att 

även om allt formellt vad gäller arbetet är tydligt kan det ändå leda till att af-

färsassistenterna, i detta fall, inte känner sig nöjda med arbetssituationen och 

kommer att göra personliga åtaganden genom att exempelvis självmant komma 

med förbättringsförslag eller ta initiativ av sådana slag, vilket kanske affärsche-

ferna förväntar sig av dem. 

Till skillnad från affärscheferna som visade sig ha liknande arbetssätt har det 

visat sig att affärsassistenterna som arbetar inom de fem olika sågverkens 

marknadsavdelningar inte riktigt arbetar likadant.  De beskriver att de mer eller 

mindre utför samma arbetsuppgifter, men att de har olika arbetssätt. Inom ett 

sågverk kan affärsassistenterna arbeta långsiktigt och de kan där skapa leveran-

ser för uppemot tre månader framåt, medan det inom andra sågverk bara kan 

arbeta ungefär mellan en till tre veckor framåt. Hur långsiktigt de kan arbeta 

beror inte bara på vilket sågverk de arbetar för, utan beror även på vilka mark-

nader de ansvarar för. Det har visat sig att de som ansvarar för containermark-

naderna kan arbeta mer långsiktigt än de som ansvarar för lastbilsmarknaderna. 

5.2 Åsikter och kontraster gällande nuvarande arbetssätt 

Affärscheferna är mer eller mindre helt nöjda med hur de arbetar i dagsläget. 

De enda oönskade arbetsmomenten vad gäller deras arbetsuppgifter som de har 
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nämnt är de arbetsuppgifter de måste fokusera extra mycket på för tillfället, 

vilket kan vara svårt att komma från även i framtiden. Affärsassistenterna har 

till skillnad från affärscheferna en del önskemål gällande oönskade arbetsmo-

ment i arbetet som de gärna skulle slippa. Det är därför viktigt att vid en föränd-

ringsledning kommunicera och lyssna på medarbetarna innan beslut fattas i och 

med att de kan ha synpunkter gällande förbättringar, vilket även Johansson och 

Heide (2008) menar i sin modell för en lyckad förändringskommunikation. Vad 

gäller oönskade arbetsmoment har flera affärsassistenter bland annat nämnt att 

de tycker att affärssystemet inte är så logiskt och därför kan vara tidskrävande 

att arbeta i, men att det kanske är svårt att förändra. Detta är dock något som 

kan vara av nytta för ledningen att veta, då det kan vara möjligt att utveckla fler 

skräddarsydda transaktioner i affärssystemet specifikt för SCA Timber om ett 

sådant behov finns. Flera affärsassistenter nämner även att all dokumenthante-

ring tar mycket tid och att det vore önskvärt att detta skulle kunna skötas per 

automatik, till exempel med hjälp av EDI (electronic data interchange), vilket 

säkerligen skulle vara genomförbart i framtiden vare sig SCA Timber väljer att 

genomföra någon förändring eller inte då detta skulle kunna spara tid och leda 

till ett effektivare arbete för affärsassistenterna. 

 

I och med att SCA Timber strävar efter att uppnå en kundservice i världsklass 

ombads både affärsassistenterna och affärscheferna berätta hur de tror att de 

skulle kunna nå dit. Något affärsassistenterna mer eller mindre är helt överens 

om är vikten av en god kommunikation och information då de menar att det är 

av högsta vikt för att kunna erbjuda kunden en bra service. Vad som skall kom-

municeras mer specifikt redovisas i kapitel 5.3. Hur affärsassistenterna och af-

färscheferna tänker sig att de skall kunna nå en kundservice i världsklass beror, 

som Asplund (1970) även menar, på att de uppfattar och ser saker ur olika per-

spektiv i och med att de har olika roller inom organisationen. Affärscheferna ser 

på saker ur ett helhetsperspektiv medan affärsassistenterna ser på saker ur ett 

mer småskaligt och detaljerat perspektiv, vilket troligtvis beror på att de har 

olika roller inom företaget. Det kan även vara viktigt att komma ihåg att bero-

ende på hur länge både affärscheferna och affärsassistenterna arbetat inom före-

taget kan även det påverka hur de ser på saker. Exempelvis ser en nyanställd 

troligtvis saker ur ett perspektiv medan de som arbetat länge inom företaget ser 

på saker ur ett annat perspektiv. 

Både affärscheferna och affärsassistenterna har haft åsikter gällande hur det 

skall vara möjligt att uppnå en kundservice i världsklass. Deras åsikter har både 

skiljt sig åt, men de har även haft liknande synpunkter gällande vissa förslag. 

Liknande åsikter har de exempelvis haft i form av att både ett par affärschefer 

och ett par affärsassistenter är inne på att det vore av stor vikt att ha en bättre 

introduktion för nyanställda. Att två av affärsassistenterna pekar på vikten av att 

nyanställda måste få en bra utbildning kan bero på att dessa två inte arbetat sär-

skilt länge inom företaget samt att de reflekterat över att de kanske inte fick så 

bra introduktion när de var nya på arbetet. Kontraster som har definierats mel-

lan affärsassistenternas och affärschefernas åsikter gällande en eventuell föränd-

ring har varit att ett par affärschefer har nämnt att de tror att det skulle vara 
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nödvändigt med två typer av profiler för affärsassistenter, där den nya profilen 

skulle innebära en mer ansvarsfull roll gentemot den befintliga affärsassistent-

rollen samt att den nuvarande rollen skulle behöva ses över då det i dagsläget 

inte finns någon tydlig bild av vad som faktiskt ingår i den rollen, eller vad som 

faktiskt förväntas av affärsassistenterna. Detta är inte något som någon av af-

färsassistenterna har varit inne på. Något två affärsassistenter har nämnt är att 

de gärna skulle önska att det fanns någon form av central roll som kan se till 

affärsassistenternas bästa och kan arbeta med att hjälpa affärsassistenterna att 

utvecklas, samt att det skulle underlätta för att nå en kundservice i världsklass. 

En annan kontrast som identifierats är att affärsassistenterna har kommit med 

mer konkreta och resultatinriktade förslag vad gäller förbättringar sett till de 

organisatoriska frågorna inom kundservice och om de tror att de skulle kunna 

arbeta på något annat sätt. Affärscheferna har däremot istället nämnt mer omfat-

tande förbättringsförslag som exempelvis ha ett mer uniformt arbetssätt, att ha 

en långsiktig kompetensförsörjning, att vissa marknader skulle kunna vara med 

samordnade samt att ha två olika profiler vad gäller affärsassistenterna. Detta 

beror troligtvis på att medarbetarna och cheferna ser saker ur olika perspektiv, 

vilket även har nämnts i stycken ovan. 

5.3 Kommunikation 

I figur 2 nedan ges en översiktlig bild av hur kommunikationen fungerar i dags-

läget inom SCA Timber. Asplund (1970) nämner att hur personer uppfattar sa-

ker beror på att de ser saker ur olika perspektiv och i denna studie ser affärsassi-

stenterna saker ur ett perspektiv och affärscheferna ur ett annat. Affärsassisten-

terna har en större förståelse för hur det ser ut inifrån organisationen, alltså mer 

horisontellt vilket även visat sig i och med att de mer haft många små konkreta 

förbättringsförslag. Detta går att utläsa ur figur 2, nedan. Affärscheferna ser 

saker mer vertikalt och de har en större övergripande bild av hur det fungerar 

inom, men även utanför organisationen vilket även det går att utläsa i figur 2. I 

figuren finns även en rund cirkel med en trea inuti, vilken illustrerar att affärs-

chefernas och affärsassistenternas arbeten till viss del överlappar varandra och 

att de har samma åsikter och synpunkter gällande vissa saker. Deras andra tan-

kar och uppfattningar har illustrerats med ettor och tvåor, vilket visar på att che-

ferna och medarbetarna ibland pratar förbi varandra. Vikten av kommunikation 

samt hur den fungerar i dagsläget analyseras mer utförligt nedan. 
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Figur 2: Kommunikationsflöden. 

 

Intern kommunikation 

Vad gäller den interna kommunikationen analyseras här vikten av en god kom-

munikation vid en eventuell förändring, men även kommunikationen i det dag-

liga arbetet. 

De anställda kan via en god kommunikation bidra till en lyckad förändringsled-

ning. Detta är möjligt genom att bland annat låta dem delta i samtal och inter-

vjuer så att de får chansen at uttrycka vad de känner och tycker. Det är viktigt 

med ett bra samarbete mellan medarbetarna och cheferna, vilket Furst och 

Cable (2008) nämner vad gäller attributionsteorin. 

För att underlätta någon form av förändring är det även viktigt att ledningen ser 

till att ledarna kommunicerar förändringen likadant på alla sågverk, då det an-

nars kan skapa konflikter gällande förändringsledning ur ett medarbetarperspek-

tiv om en förändring skulle kommuniceras olika på de fem sågverken i och med 

att hur en förändring uppfattas av medarbetarna beror av hur den kommuniceras 

av ledarna enligt Furst och Cable (2008). Detta är viktigt att tänka på även i 

detta fall, om det skulle beslutas att en förändring skall genomföras. SCA Tim-

ber har fem affärschefer vilka troligen skulle få kommunicera en eventuell för-

ändring till de fem olika marknadsavdelningarna, varför det är viktigt att alla 

affärschefer får samma information och även i sin tur kommunicerar en eventu-

ell förändring lika till affärsassistenterna på de fem sågverken. Detta för att 

undvika konflikter som kan uppkomma om förändringen inte kommuniceras 
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likadant på de fem olika sågverken i och med att medarbetarna då kan få olika 

uppfattning gällande en eventuell förändring. Det kan exempelvis vara så att 

någon affärschef är för en förändring, och då även kommunicerar den på ett 

positivt sätt, medan en annan affärschef kan vara emot en förändring och då får 

det att framstå som något negativt. 

Det är av stor vikt att affärscheferna och affärsassistenterna kommunicerar med 

varandra, vilket Johansson och Heide (2008) även nämner i modellen för en 

lyckad förändringskommunikation. Det i och med att det är viktigt att lyssna på 

medarbetarna i första fasen av en förändring då det då kommer att underlätta för 

en framtida förändring. 

Även Strebel (1996), nämner vikten av en god kommunikation vad gäller för-

ändringsledning sett ur ett personal compact-perspektiv i och med att medarbe-

tare och organisationer har ömsesidiga förpliktelser och åtaganden, vilka är 

både uttryckta men även underförstådda. Enligt Strebel så misslyckas ofta för-

ändringar eftersom chefer och medarbetare ser olika på förändringar, därför bra 

om cheferna kunde sätta sig in i medarbetarnas sits för att kunna skapa sig en 

förståelse för hur de skulle kunna uppfatta en förändring, återigen så ser de sa-

ker ur olika perspektiv. Viktigt att inte bara driva igenom en förändring utan att 

involvera, eller lyssna på medarbetarna först. 

 

Enligt Schriesheim, Castro och Cogliser (1999) beror hur en medarbetare upp-

fattar en förändring även av vilken relation medarbetaren och ledaren har, vilket 

i denna studie alltså innebär relationen mellan affärsassistenten och affärsche-

fen. Ett utbytesbaserat ledarskap innebär att det finns respekt, tillit och förplik-

telse mellan medarbetaren och ledaren. Om affärscheferna och affärsassisten-

terna har en god relation är sannolikheten alltså större att en förändringsledning 

kan kommuniceras på så vis att affärsassistenterna får en positiv inställning till 

en förändring. Där är det även viktigt att tänka på att de har olika roller och 

därmed även ser på och uppfattar saker ur olika perspektiv, vilket även Asplund 

(1970) menar. 

 

Sett till det dagliga arbetet inom SCA Timber så har det med hjälp av intervju-

erna som har genomförts med affärscheferna och affärsassistenterna i denna 

studie varit möjligt att identifiera en viss avsaknad av kommunikation mellan 

parterna. Hur ska exempelvis en kundservice i världsklass kunna uppnås när det 

inte finns definierat vad det faktiskt är? Eller hur kan en profil som är mer ser-

viceminded önskas då det i dagsläget inte finns någon klar och tydlig bild över 

vad som förväntas av en affärsassistent? Om den interna kommunikationen 

skulle fungera bättre skulle det även vara lättare att öka leveransprecisionen om 

kommunikationen genom hela kedjan fungerar samt att missförstånd kan und-

vikas genom en god och öppen dialog. 

 

Avslutningsvis så är det vid förändringar, precis som Johansson och Heide 

(2008) nämner, viktigt att en kritisk analys av utgångssituationen inom företaget 

utförs innan en eventuell förändring genomförs. Det är viktigt eftersom risken 

annars finns att själva problemet inte har klargjorts. I denna studie verkar ett 
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problem vad gäller utgångssituationen vara att det inte är klart vad som faktiskt 

förväntas av en affärsassistent, samt att en bättre kommunikation mellan affärs-

cheferna och affärsassistenterna vore önskvärt. 

 

Extern kommunikation 

Vad gäller den externa kommunikationen, så är den viktig i och med att hur 

affärscheferna och affärsassistenterna kommunicerar med kunder och dylikt 

påverkar hur de uppfattar organisationen. Detta är något som återknyter till hur 

SCA Timber skall kunna nå en kundservice i världsklass. Det kan exempelvis 

handla om att informera kunden gällande avvikelse vad gäller leveranser, er-

bjuda andra produkter om det som efterfrågas inte finns i lager samt att ge kun-

den feedback på förfrågningar och dylikt inom 24 timmar. Den externa kom-

munikationen är därför även viktig för att kunna bli mer konkurrenskraftiga 

gentemot andra företag inom sågverksindustrin. 

5.4 Inför en förändring 

Johansson och Heide (2008) menar att ofta sker förändringar på grund av att 

organisationer stöter på motgång. SCA Timber verkar inte ha stött på någon 

motgång så att en förändring krävs på grund av det. Anledningen till att de är 

intresserade av att göra någon form av förändring verkar snarare bero på att det, 

som även Johansson och Heide (2008) nämner, ständigt sker förändringar i fö-

retag i och med att omvärlden ständigt förändras. 

Drivkraften till en förändring kommer först och främst i denna studie från en 

central nivå, men i intervjuerna har det framkommit att det även finns en 

önskan på en mer lokal nivå. Två av affärsassistenterna har nämnt att de gärna 

skulle önska att det fanns någon form av central roll som kan se till 

affärsassistenternas bästa och kan arbeta med att hjälpa affärsassistenterna att 

utvecklas, samt att det skulle underlätta för att nå en kundservice i världsklass. 

 

Johansson och Heide (2008), vilka har tagit fram modellen för en lyckad 

förändringskommunikation belyser vikten av att lyssna på medarbetarna, då det 

kan leda till ett bättre beslutsunderlag vid en förändring. Detta har även i denna 

studie visat sig vara av nytta då både affärscheferna och affärsassistenterna har 

kommit med förslag på hur de skulle vilja arbeta, samt att både affärscheferna 

och affärsassistenterna har kommit med förslag på hur en kundservice i 

världsklass skall kunna uppnås. Vid en förändringsledning är det även viktigt att 

komma ihåg att hur medarbetare reagerar på en förändring påverkar även hur de 

ska bemötas. Att vara emot förändringar kanske är vanligare för någon som 

arbetat länge inom företaget och har sina invanda rutiner, medan människor 

som inte arbetat så länge inom företaget troligtvis är mer positiva. Inom SCA 

Timber finns troligtvis flera av dessa typer av människor som har beskrivits i 

figur 1. De personer som exempelvis under intervjuerna har berättat att de är 

helt nöjda med hur de arbetar i dagsläget och inte vill ändra på något kan vara 

den typ av människor som inte är särskilt positiva till en förändring. Hur de ser 

på saker beror på hur länge de arbetat inom företaget. En person som har arbetat 

länge inom företaget är kanske inte lika mån om att göra förändringar som 
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någon som är ny inom företaget är, och har eventuellt inte heller lika många 

idéer och förslag på förändringar. 

 

Om de anställda får vara delaktiga vid, eller inför en förändring, genom att 

komma med förslag och synpunkter på förbättringar och att de känner att led-

ningen faktiskt lyssnar på dem är chansen större att en förändring lyckas. Detta 

menar även Strebel (1996) som nämner att när initiativ till förändringar tas är 

det viktigt att medarbetarna blir informerade om detta och att de känner att de 

kan lita på ledningen. Det då de anställda ofta annars huvudsakligen ser en för-

ändring som något störande. Furst och Cable (2008) nämner att en strategi för 

att reducera medarbetarnas motstånd till förändringar inom en organisation är 

att se till så att medarbetarna får hjälpa till vid själva utformningen av föränd-

ringen. I denna studie har det visat sig att affärsassistenterna har haft många 

förslag på förbättringar, vilket visar på hur viktigt det är att låta medarbetarna 

vara delaktiga vid förändringar. Utöver det belyser även Johansson och Heide 

(2008) att vid kontrollerade förändringar finns risken att det tas för givet att det 

är ledarna som skall komma med de bra idéerna, trots att det ofta är medarbe-

tarna som har kunskapen gällande vad som kan förändras. Det visar även det på 

vikten av att lyssna på medarbetarna innan beslut tas gällande en eventuell för-

ändring. 

 

Sett till modellen för en lyckad förändringskommunikation som tagits fram av 

Johansson och Heide (2008) kan SCA Timber i dagsläget antas befinna sig i den 

första av de fyra faserna ett företag går igenom vid en förändring. Det då de 

inom ledningen har konstaterats att fokus nu skall ligga på kunderna och 

således även kundservice men inget beslut ännu har tagits gällande vilken 

förändring som skall ske. Genom intervjuerna med affärsassistenterna har 

medarbetarna i detta fall fått varit med och delgivit vad de har för åsikter och 

förslag på förbättringar. Det är även viktigt att analysera situationen innan något 

beslut gällande en förändring av något slag fastslås samt att medarbetarna får 

vara delaktiga då det kan leda till att en förändring då kan uppfattas mer positivt 

ur ett medarbetarperspektiv. 

 

Kotter (2007) nämner i tredje steget gällande hur en idé kan omvandlas till 

praktik, att om det finns en tydlig vision gällande vad som ska förändras samt 

att det är klart hur visionen ska förmedlas är chansen större att en 

förändringsledning lyckas. Det hjälper även medarbetarna att få en klarare bild 

över vad syftet med själva förändringen är, vilket skulle vara bra i detta fall i 

och med att det då kan leda till att både affärscheferna och affärsassistenterna 

får en förståelse för varför förändringen skall göras. 
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6 Slutsatser och bidrag 
I detta kapitel presenteras bidrag till forskningen och förslag på fortsatt arbete. 

Detta följs avslutningsvis av några råd till SCA Timber AB. 

6.1 Forskning 

Om en förändring skall genomföras är det bra om medarbetarna tidigt blir un-

derrättade så att de vet att någon form av förändring skall ske. Detta är även 

något som Johansson och Heide (2008) belyser i sin modell för en lyckad för-

ändringskommunikation i och med att det kan minimera risken att information 

läcker ut och att rykten sprids. Det är även viktigt att komma ihåg att hur med-

arbetarna uppfattar en förändring kan variera. Om medarbetarna relativt tidigt 

integreras i förändringsledning är det troligtvis även lättare att faktiskt kommu-

nicera en förändring. Det kan, som i det här fallet, innebära att medarbetarna 

kan integreras genom formella eller informella intervjuer så att de får chansen 

att tycka till samt att komma med förbättringsförslag. Det leder sannolikt även 

till att de känner sig mer delaktiga, och det skulle då även kunna underlätta om 

och när en eventuell förändring faktiskt ska kommuniceras till medarbetarna. 

Det är även viktigt att en förändring kommuniceras lika till alla medarbetare för 

att undvika eventuella konflikter. Kommunikationen är något som skulle kunna 

bli bättre mellan cheferna och medarbetarna då de ofta pratar förbi varandra, 

vilket kan bero på att de ser saker ur olika perspektiv. Det kan även vara så att 

de har en del liknande tankar och åsikter, men att det inte är något det pratas om 

och det tyder på en bristande kommunikation. Detta är något som troligtvis gäl-

ler i de flesta företag och inte bara fallföretaget i denna studie. 

Om den narrativa metoden inte hade använts i denna studie hade resultatet tro-

ligtvis kunnat bli annorlunda. Om fler, men mer specifika och mindre fria inter-

vjufrågor hade använts istället hade eventuellt inte lika mycket information i 

form av tankar och åsikter framkommit. Genom att använda den narrativa me-

toden var det möjligt för de intervjuade att prata relativt fritt samt att de kunde 

belysa sådant de själva tyckte var viktigt, vilket annars hade kunnat vara svårt 

att belysa om frågorna hade varit av en mindre fri karaktär. Det kan, genom att 

de intervjuade fick prata ganska fritt utifrån några få frågor ha försvårat själva 

analysen av det insamlade empiriska materialet med hjälp av de teorier som 

beskrivits i kapitel 2, men det gav troligtvis mer ärliga svar i och med att de fick 

prata utifrån något de faktiskt är väl insatta i. 

Slutsatserna kan enbart antas gälla under de förutsättningarna som har varit ak-

tuella i denna studie, det vill säga att förbättringsmöjligheter diskuterades och 

att medarbetarna inte riskerade att bli uppsagda.  Om det däremot skulle vara tal 

om nedskärningar eller dylikt är sannolikheten troligtvis större att ett motstånd 

mot en förändring skulle kunna uppstå, samt att medarbetarna då troligtvis inte 

skulle ha lika många förslag på förbättringar. Det viktigaste bidraget till forsk-

ningen i denna studie är att medarbetarna troligtvis är mer positiva till föränd-
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ringar än vad som förväntas vid förändringar av mindre grad, och att de faktiskt 

har bra förbättringsförslag bara någon faktiskt tar sig tiden att lyssna på dem. 

Det är alltså viktigt att ledningen och chefer vågar prata med medarbetarna för 

att få höra vad de har för åsikter. Medarbetarna kan även dem faktiskt vara för 

en förändring, vilket många av affärsassistenterna visade i denna studie. Vidare 

skulle det vara intressant att se mer forskning gällande rädsla för att lyssna på 

medarbetare, eller en rädsla för att se på en förändring ur medarbetarperspekti-

vet. Det skulle även vara intressant att se på en förändringsledning ur ett med-

arbetarperspektiv när anställda exempelvis hotas av uppsägningar, det vill säga 

förändringar av en högre grad än den som definierats i denna studie. Där skulle 

eventuellt ett förändringsmotstånd kunna identifieras hos medarbetarna, och 

även möjligen hos mellanchefer. Det skulle även vara intressant att se vad med-

arbetarna har för tankar och åsikter innan en förändring genomförts, men att 

även göra en uppföljning och se vad de har att säga efter det att en förändring 

faktiskt har verkställts. 

6.2 Till SCA Timber AB 

För att kunna nå en kundservice i världsklass är det viktigt att det finns en tyd-

lig och klar bild över vad som förväntas av affärsassistenterna, vilket är något 

som i dagsläget inte verkar finnas. En kartläggning gällande vad en kundservice 

i världsklass faktiskt innebär skulle därför vara nödvändigt, då det kan vara 

svårt att uppnå och sträva efter något som inte finns definierat. När det är gjort 

är det sedan möjligt att bestämma och se över vad som förväntas av affärsassi-

stenterna. 

Det skulle troligtvis även vara nödvändigt att se över arbetssätten som finns i 

dagsläget, då det antagligen skulle vara möjligt att få ett mer uniformt arbetssätt 

inom de fem sågverken. På så vis kan sannolikt även antalet fel och dubbelar-

bete minskas och genom det skulle ett mer effektivt arbetssätt kunna uppnås. 

Detta skulle kunna arbetas fram av en person som inte är beroende av något av 

sågverken, utan som kan arbeta med att tydligt kartlägga hur de arbetar inom de 

olika sågverken i dagsläget och sedan kan ta fram ett uniformt arbetssätt som 

kan användas inom alla fem sågverk. Denna person skulle även kunna vara med 

vid nyanställningar och upprätta rutiner för hur nyanställda skall komma in i 

arbetet, då det i denna studie har visat sig vara något som saknas. Denna person 

skulle även kunna verka som en coach eller mentor åt affärsassistenterna, då 

även det visat sig vara av ett intresse hos affärsassistenterna. Detta skulle även 

kunna vara av stor nytta för att kunna nå en kundservice ni världsklass. 

Om en förändring faktiskt kommer att genomföras är det även viktigt att 

komma ihåg att det är nödvändigt att ha en bra vision, så att det är möjligt att 

genomföra förändringen och även ge affärsassistenterna en klarare bild av vad 

som är syftet med själva förändringen. Återigen, vikten av en god kommunikat-

ion. Johansson och Heide (2008) pekar på att förutom diagnos är utvärdering ett 

av de två grundproblemen som fortfarande finns vid organisationsförändringar. 

Om en förändring faktiskt planerar att genomföras inom SCA Timber är det 

därför även viktigt att ledningen implementerar förändringen fullständigt, och 
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att de sedan utvärderar förändringen så att det går att se om förändringen blev 

lyckad och vad skillnaderna blev jämfört med innan. 
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Bilaga A: Intervjuunderlag 
Nedan följer underlaget som användes vid intervjuerna med affärscheferna och 

affärsassistenterna. 

1. Beskriv lite om vad du har för roll och hur en vanlig arbetsdag kan se ut 

för dig 

 

2. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att en arbetsdag såg ut? Är det 

något du skulle vilja ändra på? Tror du till exempel att ni skulle kunna 

arbeta på något annat sätt? Kan du berätta. 

 

3. Kan du berätta lite om hur du ser på de organisatoriska frågorna inom 

kundservice? Tror du till exempel att ni skulle kunna arbeta på något 

annat sätt? 

 

4. Sett ur ett kundserviceperspektiv så har ni som mål inom SCA Timber 

att ha en kundservice i världsklass, kan du berätta hur du tror att ni 

skulle kunna nå dit? 

- Produktionsplanering, säljare, budgetering? 

 


