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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Organisationsförändringar blir allt vanligare i dagens föränderliga samhälle. Förändringar kan 

vara nödvändiga för att anpassa organisationer efter omgivningens utveckling. Det är företagets chefer 

som utformar förändringen för att uppnå en förbättrad situation. Ett mål kan exempelvis vara ett 

förbättrat arbetssätt hos personalen. Men förändringar inom ett företag kan många gånger vara svårt 

att genomföra eftersom det kan stöta på motstånd från personalen. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva den förändring som genomfördes inom företagsorganisationen 

Rydells Försäljning AB år 2008-2010. Vidare är syftet att jämföra om det faktiska förändringsresultatet 

stämmer överens med det planerade resultatet för förändringen. 

Metod: Undersökningen är gjord i form av en fallstudie där chefer och anställda på ett decentraliserat 

tjänsteföretag i Stockholms län studerats. Studiens empiriska material har samlats in genom totalt tolv 

djupintervjuer och tre observationer på företaget Rydells Försäljning AB. Nio av dessa tolv intervjuer var 

personliga och resterande tre telefonintervjuer. Därutöver har litteratur, avhandlingar och interna 

dokument använts som stöd för undersökningen. 

Slutsats: Resultatet av förändringsarbetet är enligt cheferna på Rydells att säljarna tar mer initiativ, 

ansvar och är mer engagerade och insatta i företagets verksamhet, såväl i kunder som i de varor som 

fungerar bäst i butikerna. Enligt säljarna själva är resultatet av förändringen en ökad stolthet att 

representera företaget, en ökad kunskap om blommorna och i viss mån att samarbete mot samma mål 

ökat. Samtidigt menade hälften av de intervjuade säljarna att de efter förändringen upplevde att 

cheferna samarbetade mer bakom lyckta dörrar och familjekänslan inte finns där på samma sätt som 

tidigare. Det har alltså skett en ökad decentralisering av företaget. Cheferna menar att det inte bara 

säljarna som förändrat sitt arbetssätt utan även chefernas hanterade av sina egna arbetsuppgifter har 

blivit tydligare uppdelade på respektive ansvarsområden. Företagets lösa interna kopplingar har blivit 

längre. 

Nyckelord: Organisation, organisationsförändring, förändringsarbete, förändringsprocess, förändring av 

arbetssätt, organisationsutveckling 
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1. Inledning 

I det här kapitlet redovisas en allmän teoretisk bakgrund till uppsatsämnet. Efter beskrivningen av ämnet 

föreligger en kort problematisering och därefter syftet med undersökningen. Kapitlet avslutas med en 

kort presentation av företaget samt en avgränsning av förändringen som valts för undersökningen. 

Historiskt sett har förändring varit viktig i alla tider. Det är ett fenomen som förr eller senare kommer att 

inträffa i alla organisationer, stora som små. Ångmaskinen är ett praktiskt exempel på en teknologisk 

uppfinning som präglat och utvecklat såväl nationer som samhällen ner till individnivå. Dagens 

förändringar ställer krav på samhällets organisationer inom alla branscher. Förändringar är nödvändiga 

för att anpassa organisationer efter omgivningens utveckling. En av de vanligaste orsakerna till 

förändring och utveckling är idag konkurrens mellan företagen i den egna branschen. I en 

konkurrenssituation utgör personalens kompetens och sätt att arbeta är en naturlig del. Eftersom 

personalen är en del av upplevelsen av varan eller tjänsten. Om marknaden förändras betyder det att 

organisationerna och personalen behöver förändras. Kravet på förändring ligger därför på individnivå. 

Personalen måste samarbeta för att uppnå förändring på organisationsnivå. Eftersom individerna styr 

förändringsarbetet är det viktigt att få med organisationens alla medlemmar, trots att det många gånger 

kan vara svårt. 1 

Ett praktiskt exempel på en omfattande organisationsförändring under 1980-talet är när, Jan Carlzon, 

den nya VD:n för flygbolaget SAS, förändrade SAS toppstyrda organisation till platt organisation. I det 

här exemplet handlar det kortfattat om att ge personalen stort ansvar över den avdelning de kunde 

bäst. Personalen fick riktlinjer i form av ett tydligt mål som de arbetade mot. Den förändring Jan Carlzon 

gjorde syftade, liksom många företagsorganisationer som står inför en förändring, förbättra 

verksamheten så att företaget skulle gå med vinst. Att förändra för att ett företag ska få en ökad 

konkurrenssituation kan göras på liknande sätt. Under förändringsprocessen som gjordes inom SAS 

visade det sig att både engagemang och motivation skapades hos personalen då de fick stort eget ansvar 

att ändra och förbättra arbetsuppgifter de alltid haft. Och SAS siffror ökade rekordartat. 2 

 

1.1 Bakgrund 

Den typ organisationsförändring Jan Carlzon genomförde kallas inom förändringslitteraturen för 

revolutionär förändring. Alla organisationsförändringar är dock inte lika omfattande som den Jan Carlzon 

genomförde. Det finns även mindre omfattande förändringar, så kallade evolutionära förändringar. En 

evolutionär förändring är snarare en utveckling eller anpassning av den redan existerande 

verksamheten, exempelvis att höja kompetensen hos arbetarna för att uppnå ett nytt arbetssätt.3 

                                                           
1
 Alvesson och Sveningson, 2008 

2
 Carlzon, 2009 

3
 Jacobsen, 2005 



2 
 

Oavsett om förändringen som sker är mer eller mindre omfattande påverkas den alltid av faktorer som 

kan komma att ändra förändringens tänkta resultat. Faktorerna består bland annat vara organisationens 

omgivning och uppbyggnad men kanske framför allt av företagsorganisationens medlemmar. En 

förändring bör alltid ses som en oförutsedd process vars resultat helt är beroende på situationen.4 

Faktorerna ska helst identifieras innan förändringen påbörjats för att förebygga eventuella 

komplikationer under processens gång.  

En förändring är ofta inte bara något som sker utan som planeras och skapas på initiativ av cheferna. Det 

är en så kallad planerad förändring5. Trots namnet får en planerad förändring mycket sällan det resultat 

som det från början var tänkt. Det är nämligen personalen i företaget, vilka har olika bakgrund, 

kunskaper och erfarenheter, som mottar, uppfattar och återskapar den förändringsprocess cheferna 

planerat. Planerade förändringsprocesser bör därför endast ses som försök till att uppnå chefernas 

önskade resultat. Vid en förändringsprocess är planeringen och startskedet mycket viktigt eftersom 

förändringsmotstånd bland de som förväntas förändra sig då har störst chans att bli förhindrade eller 

förebyggda. Förändringsmotstånd är det allra vanligaste problemet bland personalen vid alla 

organisationsförändringar. 

Motstånd förhindras genom att cheferna mycket utförligt förklarar varför personalen behöver förändra 

sitt sätt att arbeta eller tänka. Alla inom företaget måste förstå varför förändringen sker och hur detta 

kommer att påverka deras arbete. Den bästa förutsättningen för att få till stånd en förändring finns när 

personalen på uppmaning av chefer upplever att de är tvungna att ändra sig. I organisationslitteraturen 

kallas för ett upplevt tillstånd av kris. 6 Otydlig motivering eller presentation av förändringen möter mer 

motstånd än en välgrundad. Exempelvis är förändringar inom vinstdrivande företag med 

marknadsmekanismer ofta inget problem att genomföra eftersom chefer och personal genom 

försäljningssiffror och intäkter direkt kan avläsa hur verksamheten går.7  Är siffrorna sämre kan 

förändringen motiveras genom verkliga belägg och personalen vet att de måste ändra sig. I en studie om 

förändringsmotstånd i företag gjord av IMD i Lausanne8 visade det sig att anställda i ett välfungerande 

företag inte visar lika stor motivation att förändra sig som anställda som upplever att de måste förändra 

sig i ett annat företag. 9 

Motstånd mot förändringar inom företaget kan även vara positiva. Invändningar mot förändringen från 

personalens sida kan användas för att komma fram till en ännu bättre plan för förändringen. På så vis 

kan protester visa hur engagerad och insatt personalen är i verksamheten. Ju mer diskussioner desto 

bättre.10  

                                                           
4
 Pettigrew 2001 ur Jacobsen, 2005 

5
 Van de Ven & Poole 1995 ur Jacobsen, 2005 

6
 Caroll & Hatakenata 2001 ur Jacobsen, 2005 

7
 Jacobsen, 2005 

8
 International Institute for Management Development(IMD). IMD Lausanne är en av de största internationella 

handelshögskolorna i Europa, den ligger i Lausanne i Schweiz och grundades 1990. 
9
 Parker (1950) ur Ahrenfelt, B., (2001) 

10
 Ahrenfelt, 2001 
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När förändringsprocessen väl är igång fortlöper den ofta efter vissa faser. Förändringen har ett 

startdatum och ett tydligt mål och den föregås alltid av ett behov eller en upptäckt, vilket är den första 

fasen. Den följs av en andra fas, en analys och idé om en förbättrad situation, ett mål. Den tredje fasen 

är att bestämma strategin för förändringen, det vill säga hur målet ska uppfyllas. En konkret 

handlingsplan för genomförandet av förändringen sätts upp. När det är bestämt sker själva 

genomförandet. Den sista fasen utgörs av att utvärdera förändringsarbetet och bedöma om 

förändringarna löste det faktiska problemet.11 Det är viktigt att syftet med förändringen är väl förankrat 

inom hela organisationen före genomförandet för att lyckas.12 

På grund av den osäkerhet och komplexitet som förändringsprocesser utgör finns det alltid en risk att 

resultatet av förändringen får ett annat utfall än vad som förväntades. Förändringsanalytiker menar 

därför att resultatet av förändringen bör jämföras med önskat resultat för att bedöma om den är lyckad. 

Om förändringen innebär nya arbetsuppgifter eller arbetssätt kan det kräva personalutbildning. Att 

personalutbildning bidrar till ökade kunskaper är något som de allra flesta företag i dagens läge är 

medvetna om och som många använt sig av. Personalutbildning kan ha direkt positiva effekter för hela 

företagets prestationer. Managementkonsulter menar att effekterna antingen kan uppnås om 

utbildningen är noggrant utarbetad och anpassad efter företagets verksamhet och situation, eller om 

den är en av flera viktiga åtgärder i ett företags strävande att lyckas bättre i en konkurrenssituation.  13 

Att utveckla och utbilda personal inom tjänstesektorn är idag så viktigt att företag specialanpassar 

utbildningar att passa verksamheten, vilket enligt managementkonsulten Richard Normann har tre olika 

funktioner som är avgörande för verksamhetens framgång. Den första funktionen är att personalen får 

lära sig tekniska färdigheter, vilket kan handla om regler och arbetssätt som fungerar bäst för den lokala 

verksamheten. Reglerna kan i sin tur fungera oavsett vilken bransch företaget verkar inom.  

Den andra är att personalen får lära sig olika förberedande interaktiva färdigheter, vilka ska förbereda 

dem för svåra eller krävande situationer som kan uppstå i kundmötet. Därför övas interaktiva 

färdigheter som transaktionsanalys, rollspel, kreativitetstekniker och simulering av vanliga konflikter i 

utbildningen.  

Den tredje och sista funktionen är att genomsyra personalen med värderingar som uppmärksammar 

dem på faktorer betydande för verksamhetens framgång. Det vill säga att personalen förstår hur det 

egna handlandet får direkta eller indirekt konsekvenser för företagets försäljning och vinst.14 

En svensk studie visar att svenska företag investerade i genomsnitt 26 000 kronor per anställd år 2001. 

Idag, tio år senare, ligger denna siffra fortfarande på samma snitt. 15. I en annan svensk studie som 

gjordes i åtta svenska verkstadsindustrier kom forskarna fram till att sannolikheten att tjäna in de 

investerade kompetenshöjande medlen inom tio år under 1990-talet var 80 – 90 % 16. 

                                                           
11

 Jacobsen, 2005 
12

 Jacobsen, 2005 
13

 Normann, 2000 
14

 Normann, 2000 
15

 Johanson & Jorhén 2007 ur Johanson & Skoog, 2007 
16

 Ottersten m.fl.,1999, ur Johanson, & Skoog, 2007 
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Men även om ett företag genomför personalutbildningar, antingen de är eller inte är anpassade för det 

speciella företaget, sker det mesta lärandet i arbetet ofta genom interaktion med arbetskollegor som 

delar med sig av sina erfarenheter 17.  

 

1.2 Problemdiskussion 

När kravet på förändring och utveckling inom företagsorganisationerna ökar från det omgivande 

samhället. Ställs indirekt krav på både chefer och personal. Cheferna måste planera och göra 

föreberedelser för genomförandet av förändringen och personalen ska genomföra. 

Följer genomförandet av förändringen egentligen några bestämda faser och om det gör det vilka är 

faserna?  

Då förändringsprocessens förlopp enligt Jacobsen aldrig kan förutses är det intressant att se vilka 

händelser inom företaget som påverkar utvecklingen av förändringen. 

Vilken roll i förändringsförloppet spelar decentralisering och kopplingarna inom företagsorganisationen 

samt personalens uppfattningar om förändringen för om det faktiska förändringsresultatet stämmer 

överens med det förväntade resultatet?  

Hur kan arbetssättet ändras om personalen i stor omfattning själva styr över sitt arbetssätt?  

Utbildning är ett av de många verktyg som chefer kan påverka personalen att förändra sitt arbetssätt. 

Hur ska chefer bibehålla det önskade beteendet hos personalen som utbildningen medförde när det gått 

en tid efter utbildningen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva den förändring som genomfördes inom företagsorganisationen 

Rydells Försäljning AB år 2008-2010. Vidare är syftet att jämföra om det faktiska förändringsresultatet 

stämmer överens med det planerade resultatet för förändringen. 

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att studera den förändringsprocess som det decentraliserade 

tjänsteföretaget Rydells Försäljning AB genomförde inom sin organisation under perioden år 2008-2010.  

                                                           
17

 Normann, 2000 
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Rydells Försäljning AB är ett fristående aktiebolag som ägs av sex privata delägare som arbetar på 

företaget. Rydells Försäljning AB18 är delägare i dotterbolaget Rydells Odling AB med 70%, resterande 

30% ägs av en privat delägare som också arbetar på företaget.19 

Företaget är ledande i blomsterbranschen och är idag en av Sveriges största leverantörer av tulpaner 

med omkring 125 stycken detaljhandlare som kunder och hade år 2010 en omsättning på 180 miljoner 

kronor. 20 Rydells har 66 anställda vid tre verksamhetsområden, Mälardalen, Östergötland och Gotland. 
21 Av dessa avgränsar jag mig till den försäljning som sker i Mälardalen, då jag genom en bekant fick 

kontakter där.  

Förändringsarbetet Rydells Försäljning AB gjorde bestod av en utbildningssatsning med ett logotypbyte 

för hela företaget som startskott. Förändringsarbetet hade upplägget att cheferna först arbetade fram 

en ny profil tillsammans med reklambyrån Röjning, de utökade varusortimentet och arbetade fram en 

utbildning till företagets säljare tillsammans med två externa konsulter från Gaia Leadership.  

Utbildningen skedde i syfte att höja säljarnas kunskapsnivå för att förändra deras arbetssätt. 22 

Cheferna förväntade sig för det första att säljarna skulle börja ta ett större ansvar för deras respektive 

butiker. 23 Att säljarna för det andra skulle ta ansvaret att argumentera med butiksansvarig varför just 

Rydells skulle vara deras blomsterleverantör. Och för det tredje att säljarna skulle orka göra den sista 

butiken lika fin och fräsch som den första. Det övergripande målet med förändringen var att säljarna 

skulle skapa en relation med butiksansvarig, vilka de tre ovan nämnda punkterna skulle hjälpa säljarna 

att uppnå. 24  

Utifrån detta ligger fokus för uppsatsen på förändringen av säljarnas arbets-, förhållningssätt samt 

ansvarstagande gentemot chefer och detaljister. Bytet av logotyp och sortiment kommer endast att 

beröras i korta drag. 

  

                                                           
18

 Rydells Försäljning AB kommer hädanefter benämnas endast Rydells 
19

 VD, 2011-12-10 
20

 Rydells Försäljning AB Årsredovisning för 2010, 2011-11-02 
21

 Rydells Försäljning AB Årsredovisning för 2010, 2011-11-02  
22

 Personalchef, 2011-03-21 
23

 Försäljningschef, 2011-05-03 
24

 Rydells Försäljning AB, Internt dokument, 2008 
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2 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet redogörs för teorier och modeller som både direkt och indirekt berör påverkan av ett 

förändringsresultat. Teorierna som presenteras nedan är 

 

2.1 Lös – respektive tät koppling 

En faktor som kan påverka förändringens förankring i organisationen och alltså hur resultatet av den blir 

är organisationens strukturella uppbyggnad. Ett sätt att förklara denna är med lös och tät koppling. 

En organisationsstrukturs koppling internt, kan vara tät eller lös. När tät intern koppling föreligger i 

organisationen har avdelningarna sinsemellan ett nära samarbete och är beroende av varandra. Vid en 

eventuell organisationsförändring förändras därför hela organisationen samtidigt. Vid lös intern 

koppling i organisationen är avdelningarna, å andra sidan, mer löst kopplade till varandra och inte lika 

beroende av andra avdelningar. Vid en organisationsförändring i en organisation som har lösa interna 

kopplingar kan en avdelning förändras utan att resten av organisationen blir lika påverkade av det.  

Avdelningarna i en organisation kan dock aldrig vara helt löskopplade från varandra eftersom 

organisationens verksamhet bygger på att alla delar hänger ihop och därför kan en avdelning aldrig 

förändras helt oberoende av resterande delar.25  

En organisation som har lös koppling internt har per definition tät koppling till omgivningen. Avdelningar 

inom ett företag som har tät koppling till omgivningen har lätt för att förändra sig evolutionärt, det vill 

säga anpassa sig till omgivningen och se omgivningens behov. Avdelningar som snabbt ser omgivningens 

behov kan snabbt signalera till företagets resterande avdelningar hur omgivningens behov ser ut. Hela 

företaget kan med den informationen lättare möta omgivningens behov och efterfrågan och följa det 

mode som gäller på marknaden för stunden. Enligt organisationsteori är denna löskoppling grundtanken 

bakom divisionaliserad struktur.26  

Divisionaliserad struktur beskrivs som en organisationsform som ofta kännetecknar en större 

organisation med avdelningar som är mer eller mindre avskilda från varandra, exempelvis hur beroende 

en försäljningsavdelning är av produktionen för att kunna göra sitt arbete. Denna divisionaliserade 

organisationsform karaktäriseras av decentraliserad beslutsmakt där varje avdelning för sig bestämmer 

hur den dagliga verksamheten ska skötas med vägledning av en mellanchef som är insatt i det dagliga 

arbetet, dock arbetar alla avdelningarna under en centraliserad kontroll av vinst och verksamhetens 

övergripande mål.27 

 

                                                           
25

 Eriksson-Zetterquist m.fl., 2006 
26

 Jacobsen, 2005 
27

 Mintzberg, 1983 ur Jacobsen, 2005 
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2.2 Översättningsmodellen 

Det finns många sätt att ange orsaken varför förloppet av en förändringsprocess får ett visst utfall. Det 

kan förklaras med hjälp av översättningsmodellen. Översättningsmodellen bygger på att en idé om en 

organisationsförändring presenteras av företagscheferna för personalen. Personalen tolkar och 

översätter den nya idén utifrån egen erfarenhet, förförståelse och uppfattning. Personalen behöver 

översätta idén för att kunna tillämpa den praktiskt i sitt eget arbete. En idé behöver vara meningsfull för 

personalen för att de ska vilja använda sig av den. 

I ett planerat förändringsprojekt handlar översättningsmodellen om att individer ska förändra sig under 

viss styrning från chefer och övre uppsatta. Personalen som är berörda av förändringen tolkar och 

översätter vad den innebär enligt sin egen uppfattning, vilket i sig leder till att det planerade 

förändringsförloppet modifieras något.28 

Denna översättningsprocess kan beskrivas som att den renodlade idén om förändring passerar genom 

ett personligt filter där idén filtreras genom individens erfarenheter och förståelseram. Slutprodukten 

blir en modifierad uppfattning av den ursprungliga idén vilken sedan omsätts i praktiken. 

I översättningsmodellen är det inte bara chefernas initierande planering av förändringen som ska driva 

förändringsförloppet. När förändringen återskapas och anpassas till individernas egna sätt och tycke, 

utvecklas den ursprungliga förändringsidén till något annat än vad cheferna från början planerade. Hur 

förändringsprocessen fortskrider beror på hur individerna uppfattat förändringsidén, hur de 

konkretiserar den och använder sig av den i arbetslivet. Att personalen återskapar och utvecklar 

förändringsidén är två av översättningsmodellens huvudingredienser. Det är meningen att individerna 

ska vara så involverade i sitt eget återskapande av chefernas idé att de inte behöver styras utan endast 

uppmuntras. Uppmuntran från chefernas sida sker genom budskap och handledning eller kontinuerligt 

stöd för att personalen ska bibehålla motivationen. 29  

  

                                                           
28

 Alvesson och Sveningsson, 2008 
29

 Ibid, 2008 



8 
 

3 Metod 

I det här kapitlet beskrivs den metod och det tillvägagångssätt som använts för att uppfylla uppsatsens 

syfte. Först ska forskningsansatsen presenteras, sedan följer en beskrivning på hur undersökningen 

planerats, genomförts och bearbetats. Sist i kapitlet förekommer en diskussion om kvaliteten på 

undersökningen.  

 

3.1 Undersökningens design 

I den här uppsatsen har fallstudie valts som undersökningsdesign. En fallstudie är en undersökning som 

syftar ge en ingående och detaljerad beskrivning av ett enskilt och avgränsat fall. Den används för att ge 

en inblick i relationer och processer som existerar inom utvalda områden. Vid en fallstudieundersökning 

kan flera datainsamlingsmetoder med fördel kombineras.30 

Motivet till att fallstudie valdes som tillvägagångssätt var att jag ville få en utförlig och nyanserad 

beskrivning av upplevelserna kring förändringsprocessen och dess resultat. För att göra detta använde 

jag mig av två olika datainsamlingsmetoder, i vilka data av kvalitativ karaktär samlats in. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Vid akademiska och vetenskapliga undersökningar finns fyra olika datainsamlingsmetoder 

frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftligt material.31 Jag har använd mig av intervjuer, 

observationer och skriftligt material. För skriftligt material används sekundärdata som paraplybegrepp 

och för intervjuer och observationer används primärdata. En mer utförlig beskrivning om hur 

datainsamlingen gjordes i den här studien finns i nästa kapitel nedan. 

3.2.1 Sekundärdata 

De sekundärdata som samlades in i samband med den här undersökningen var kurslitteratur, 

avhandlingar och uppsatser i ämnet organisation. Även interna dokument, årsredovisningar och 

utbildningsmaterial från det valda företaget har legat som grund för färdigställandet av uppsatsen. 

Den största delen av litteratur som använts i studien har varit kurslitteratur. Den erhölls från kurser i 

organisationsteori, organisationsutveckling, marknadsföring och etnologi vid Södertörns högskola. Även 

kurslitteratur från tidigare studier i sociologi och socialpsykologi har letats fram och använts. 

Källförteckningen för de mest relevanta delarna i denna kurslitteratur, visade mig sedan vidare till 

fördjupning i organisationsförändringsprojekt och förändringsarbeten. För att inte fastna i äldre material 
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om organisationsförändringar och förändringsarbeten har även nyare litteratur sökts genom att besöka 

ett flertal bokhandlar. 

En annan del av undersökningens skriftliga material togs fram genom bibliotekskatalogen Libris 

elektroniska sökfunktion. Detta tillvägagångssätt valdes för att komma över all litteratur inom ämnet 

inklusive mer praktiska studier. Min förhoppning var att finna litteratur som först skulle ge mig en 

övergripande bild av den litteratur inom ämnet som finns, samt finna litteratur som var mer specifikt 

inriktad på mitt valda område. I den arbetsprocessen förekom bland annat sökord som; organisation, 

organisationsteori, organisationsförändring, förändringsarbeten, förändringsprojekt, 

förändringsprocesser, samt förändringsteorier. De träffar sökorden gav ledde sedan vidare till ytterligare 

träffar samt läsning. 

Utöver Libris har den elektroniska söktjänsten för forskningspublikationer och uppsatser DiVA använts 

som uppslag för att få en fingervisning om vilken litteratur andra uppsatsskribenter använt i ämnet. 

Utifrån resultatet i Libris och DiVA användes den elektroniska sökfunktionen Katalogsök för Södertörns 

högskola samt Karolinska institutets bibliotekskatalog för att få tag i litteraturen. I denna katalogsök, har 

även fritextsökningar gjorts på ovan nämnda sökord. Liknande fritextsökningar har även gjorts på 

bibliotek för Stockholms universitet samt hos Eda- och Karlskoga kommunbibliotek. 

En annan huvudsaklig del av det skriftliga materialet är det internt material som jag fick av Rydells i 

samband med studien. Bland annat bestod det materialet av ett internt dokument som presenterar den 

förändringsresa de gjort samt de mål som skulle uppnås med den. Jag fick även tillgång till det 

utbildningsunderlag som legat till grund för förändringen.  

Under den tid undersökningen ägt rum har även Rydells hemsida besökts ett flertal gånger. Därifrån har 

en del information om företaget hämtats, vilken ligger till grund för beskrivningen av företaget i 

bakgrundsavsnittet 1.4 Avgränsning. Företagsinformation har även hämtats från Rydells 

årsredovisningar. Mail- och telefonkontakt har även kontinuerligt ägt rum under studiens gång. 

 

3.2.2 Primärdata 

De primärdata som används i undersökningen har samlats in genom intervjuer och observationer. Valet 

att använda båda metoderna grundas i att de kompletterar varandra. I en observation kan fenomen 

registreras som intervjusituationen inte kan och viceversa32. Mer om varje metod var för sig nedan. 

 

3.2.2.1 Intervju 

Den huvudsakliga metod, genom vilken data av kvalitativ karaktär samlats in, är intervju. I en intervju 

samlar undersökningsansvarig in data, genom att låta en informant uttala sig i ett antal på förhand 

                                                           
32

 Johannesson & Tufte, 2003 



10 
 

bestämda ämnen, teman eller frågor. Frågorna eller ämnena som ställs kan vara strukturerade så att det 

lämnas informanten mycket eller lite utrymme för sidospår. Vid strukturerad intervju, som användes i 

den här undersökningen, är detta utrymme mindre än vid en ostrukturerad intervju. Valet att 

genomföra intervjuer bygger på att jag ville få inblick i förändringsprojektets förlopp och dess resultat 

med hjälp av fylligare beskrivningar och åsikter från berörda personer. 33 

De genomförda intervjuerna består av åtta personliga intervjuer och fyra telefonintervjuer med totalt 

tolv stycken informanter inom företaget Rydells. Vid de personliga intervjuerna användes en 

inspelningsenhet, vilket inte var möjligt under telefonintervjuerna. Fem av tolv informanter hade 

chefspositioner och de resterande sju var säljpersonal. Av fyra telefonintervjuer hade endast en 

informant chefsbefattning. Fem av de personliga intervjuerna ägde rum på företagets huvudkontor i 

Stängselboda, Vallentuna. Resterande tre hölls under passande tider då säljpersonalen var ute på sina 

respektive försäljningsdistrikt i Mälardalen. Telefonintervjuerna planlades så att de hölls när 

informanterna hade långa sträckor att köra i bilen under sin arbetsdag. Intervjuerna hölls under 

perioden 2011-03-20 – 2011-06-05. Vid varje intervju presenterades ämnet - vad som gjorts i 

förändringsprojektet i samband med profilering och utbildning och vad resultatet av detta blev. 

Dessutom har jag per telefon varit i kontakt med två externa konsulter som hjälpte Rydells i 

förändringsprojektet. 

Personalchefen och regionchefen har kontaktats två gånger var för att få en grundförståelse av hur 

kommunikationen på företaget går till samt hur allt fungerar. De första två intervjuerna, var alltså 

förberedande intervjuer, i likhet med det Johannesson & Tufte benämner förstudier.34 Dessa låg sedan 

till grund för skapandet av två strukturerade intervjuguider som användes under resten av 

undersökningen. Intervjuguiderna består av frågor med öppna svarsalternativ, vilka finns att se i bilaga 

7. Målsättningen med att utforma intervjuguiderna strukturerat var att i intervjusituationen hamna på 

en semistrukturerad intervju, det vill säga delvis strukturerad. Detta val baseras på egengjord 

erfarenhet; intervjuer tenderar inte sällan att dra ut på tiden. 

Medvetet skapades istället för en, två stycken strukturerade intervjuguider. En för chefer och en för 

säljare. Vid intervjuerna med cheferna lades specifika frågor till för respektive chefs arbetsområde på 

företaget. Med de specifika frågorna kom jag åt chefens funktion i företaget och kunde i ett senare 

skede omvandla den specifika informationen till utförlig företagsbeskrivning. Utifrån chefens funktion i 

företaget kunde jag även bilda mig en uppfattning om vilken relation de olika cheferna har med säljarna 

samt se hur cheferna interagerar med säljarna. Data från de områdesspecifika frågorna ligger till grund 

för beskrivningen av förändringsprojektets olika delar. Utöver de områdesspecifika frågorna ser 

intervjuguiderna praktiskt taget likadana ut. Frågorna är skapade att synliggöra chefernas och säljarnas 

perspektiv av samma fenomen. Uttänkt på det sätt, att varje fråga och svar kan jämföras med 

motsvarande delar på den andra intervjuguiden. 

När de personliga intervjuerna genomfördes antecknades svaren ned som stödord i intervjuguiden 

samtidigt som intervjun spelades in. Flera av intervjufrågorna inleddes med ”Kan du beskriva …” men 
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även med ”Hur uppfattade du…?”, detta för att kunna ta del av informantens beskrivning och 

upplevelser kring förändringsprojektet. Varje intervju tog i genomsnitt 48 minuter att genomföra. I 

telefonintervjuerna däremot användes ingen inspelningsenhet eller inspelningsfunktion. Svaren 

antecknades ned direkt i intervjuguiden.  

För telefonintervjuerna användes samma strukturerade intervjuguide som för de personliga 

intervjuerna. Telefonintervjuerna tog inte lika lång tid att genomföra som de personliga intervjuerna, 

vilket telefonintervjuer enligt metodböcker som regel inte gör35, utan cirka 20 – 40 minuter. Vilket det 

även går att utläsa i tabell Sammanfattande uppgifter av intervjuer under nästa kapitel 3.3 Urval. 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dem. Därefter sammanställdes data för chefer och 

säljare separat efter övergripande teman och underliggande frågor för att sedan jämföras. Det 

bearbetade materialet jämfördes mellan chefer och säljare för att i empirin presenteras efter varandra 

under teman och frågor, chefernas utsagor före säljarnas så att läsaren med lätthet ska kunna följa 

materialet och se likheter och skillnader. 

 

3.2.2.2 Observation 

Observation är den andra metoden som användes i undersökningen för att samla in primärdata. I en 

observation registrerar undersökningsansvarig de iakttagelser som synts eller hörts vid ett utvalt 

observationstillfälle i ett observationsschema. 36 För en observatör finns ett antal olika roller att inta vid 

tillfället för observationen, bland andra icke deltagande observatör och deltagande observatör. En icke 

deltagande observatör deltar inte i det som observeras utan är snarare en intresserad utomstående. 

Medan den deltagande observatören själv deltar i de situationer som ska observeras. Observation 

valdes som datainsamlingsmetod på grund av att observerade data kan fånga fenomen som 

intervjusituationen inte förmår uppfatta. 37 

Jag ville observera personalens engagemang och initiativtagande i olika situationer och sammanhang 

inom företaget efter förändringsarbetet. Anledningen till att jag valde observationer var att få en 

förståelse för hur samverkan mellan chefer och säljare såg ut. Jag ville även se hur säljarna hanterade 

det ansvar deras arbetssätt innebar i och med den ökade kunskapen. En annan anledning till att 

observation valdes var ur ren praktisk synvinkel, den tog hänsyn till säljarnas pressade tidsschema.  

I undersökningen gjordes tre observationer under perioden 2011-05-03 – 2011-05-06. Dessa gjordes 

under ett veckomöte på företaget och under två vanliga arbetsdagar. Under veckomötet närvarade alla 

chefer och säljare, och rollen som icke deltagande observatör intogs. Mötet varade 50 minuter.  

Under den andra och tredje observationen följde jag med två olika säljare som deltagande observatör 

under deras vanliga arbetsdagar. Dessa ägde rum i säljarnas grossistbilar samt inne i butikerna när 

blommor levererades till detaljhandlare inom säljarnas försäljningsdistrikt Mälardalen. I rollen som 
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deltagande observatör hjälpte jag till som säljare och ställde bland annat i ordning blommorna i 

butikerna. Dessa två observationer varade i sex respektive sju timmar. Iakttagelserna som gjordes vid 

observationstillfällena registrerades omedelbart som stödord på observationsmallar, dessa 

kompletterades vid senare tillfällen. 

Två olika observationsschema konstruerades utifrån den situation jag observerade och de teman jag 

ville åt i respektive situation, till exempel hur säljarna använde det nya arbetssättet, hur säljarna agerar i 

samvaro med kollegor, chefer och butiksansvarig, hur de axlar det ökade ansvaret som det nya 

arbetssättet innebär. Observationsmallen finns att se i bilagorna 1 och 2. 

 

3.3 Urval 

Rydells Försäljning AB har 66 stycken anställda, vilka jag betecknar som populationen i min 

undersökning. Utifrån företagets anställda har ett urval gjorts till fem chefer och sju säljare och jag har 

på så vis varit i kontakt med 19 % av företagets anställda. Motivet till att både chefer och säljare valdes 

ingå i underökningen var att kunna få både chefernas och personalens perspektiv på det förändringen 

avsåg förändra samt dess resultat.  

Den urvalsmetod som användes för att välja ut personerna som medverkade i undersökningen var 

snöbollsmetoden, även kallat problemorienterat urval. I enlighet med detta urval rekommenderade 

personalchefen vid den förberedande intervjun, chefer och säljare som kunde vara relevanta för min 

undersökning.38 

Företagets VD, försäljningschef (FC), inköps- och logistikansvarig och regionchefen för Mälardalen (RC) 

rekommenderades av personalchefen med anledning av deras formella positioner på företaget, deras 

medverkan i förändringsprojektet men även på grund av vilken och hur nära interaktion med säljarna de 

har. Valet att ha med cheferna i urvalet var för min undersökning särskilt viktig. Det är cheferna som 

hade kontakt med säljarna både före och efter förändringen och därför kan märka av skillnaden i 

arbetssätt och initiativtagande. Cheferna hänvisade sedan vidare med fler rekommendationer om vilka 

jag kunde ha med i undersökningen. 

I urvalet av säljarna rekommenderades sju säljare med hänsyn till arbetsuppgifter, erfarenhet inom 

företaget samt vilka butiker säljarna var ansvariga för. 39 När observationerna skulle äga rum träffade jag 

utöver personalchefens rekommendationer flertalet säljare som sedan ställde upp på intervjuer. 

Säljarna jag träffade vid första observationstillfället och som kunde tänka sig ställa upp på intervjuer var 

rent slumpmässigt utvalda eftersom jag v inte hade vetskap om hur länge de arbetat på Rydells eller 

vilka butiker de hade när jag träffade dem. Informanterna av säljarna som valdes ut var både tjejer och 

killar i olika åldrar som hade olika lång arbetserfarenhet på Rydells. 
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 Säljarna har hand om olika butiker med tanke på hur väl de presterat som juniorer, de som har gjort ett mycket 
bra jobb med sina första butiker när de först började på Rydells ”arbetar sig upp” och får butiker som passar med 
deras erfarenhet och kunskap. 
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Tabell 1. Sammanfattande uppgifter av intervjuer 

Position Uppgift i förändringsprojekt /  
Erfarenhet på företaget/år 

Längd på intervju 

VD  46 min 

Försäljningschef Stöd till personalchef samt säljare 43 min 

Logistik- och inköpschef  44 min 

Personalchef Utbildningsansvarig 34 min 

Regionchef Mälardalen Stöd och feedback till säljare 20 min (telefon) 

Säljare A (konceptbutik) 10 år 88 min 

Säljare B (nuvarande RC) 7 år 57 min 

Säljare C 5 år 42 min 

Säljare D 5 år 41 min 

Säljare E 4 år 40 min 

Säljare F (junior) 2 år 26 min (telefon) 

SäljareG (junior) 2 år 32 min (telefon) 

 

3.4 Praktiskt genomförande av undersökningen 

Processen med denna kandidatuppsats började med att välja ämne. Jag fick reda på att jag behövde 

skriva uppsatsen med någon och genom att jag inte hade bestämt i förväg med någon bekant började 

jag skriva den med någon jag från början inte kände. Vi delade inte alls samma visioner och mål och den 

andra personen lämnade uppsatsen helt åt mig några månader in i processen. Uppsatsen har på grund 

av detta dragit ut betydligt på tiden. Trots detta ser jag inte att detta har påverkat slutprodukten eller 

validiteten, vilket jag återkommer till i nästa kapitel. 

Undersökningen började med att jag kom i kontakt med Rydells genom en bekant som arbetat där. Jag 

blev informerad om att Rydells hade gjort en ”förändringsresa” av profil och arbetssätt. Jag kontaktade 

Rydells för att undersöka möjligheten om att göra en undersökning med intervjuer och observationer 

om detta förändringsprojekt. Genom telefon och mail med företagets controller presenterade jag syftet 

med undersökningen, hur jag ville gå tillväga samt vilka personer jag önskade ha kontakt med under 

tiden. Syftet med undersökningen presenterade controllern i sin tur för Rydells övriga chefer under ett 

veckomöte och för de anställda presenterades den under ett tisdagsmöte när alla ur personalen fanns 

på plats.  

Tidigt i arbetsprocessen, innan den huvudsakliga litterära insamlingen av mitt material gjorts, besöktes 

företaget för insamling av internt material. Då hölls förstudieintervjun som intervjuguiden byggde på. 

Förstudien var egentligen ett samtal som mer eller mindre utvecklades till en intervju. Vid besöket 

tillhandahölls underlag för utbildningen samt ett internt dokument vid namn Hela vägen40. Vi visades 

runt på företaget och fick information om verksamheten.41 
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 Det interna dokumentet innehåller bland annat affärsidé, vision, motivering samt mål med förändringen 
41

 Vi var till en början två personer som skulle göra undersökningen, denne andra personen valde att inte slutföra 
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En viss teoretisk referensram föreligger undersökningen då en liknande studie i kursen 

Organisationsutveckling vid Södertörns högskola en kort tid före denna kandidatuppsats början precis 

gjorts. Den tidigare genomförda studien bestod, av en praktiskt utförd intervjustudie och handlade om 

hur en organisationsförändring utvecklas när den genomförs i projektform och vad projektets deltagare 

tyckte om respektive faser. Med den tidigare genomförda studie och erfarenheterna som gjordes i 

samband med den, påbörjades undersökningen för att beskriva förändringsresan Rydells gjort.42 

När observationsmallen och intervjufrågorna konstruerats tog jag kontakt med försäljningschefen 

angående intervju med denne och observation av mötet jag önskade observera. Den första 

observationen och intervjun med försäljningschefen skedde samma dag. Efter mötet bestämdes även 

med tre säljare att observationer och intervjuer skulle göras, varav dessa skedde en intervju redan 

samma dag. De resterande intervjuerna och observationerna fortlöpte smärtfritt. Totalt utfördes som 

tidigare nämnt intervjuer med tolv personer, med två av dessa ställdes ett par uppföljningsfrågor. 

Samtliga intervjuer bokades i förväg. Vid bokningen klargjorde jag att intervjuguiden skulle skickas till 

dem ett par dagar i förväg i ett mail. Detta för att respektive informant skulle ha chans att ögna igenom 

den. 

För att ta reda på om det förväntade resultatet stämde överens med det verkliga var jag tvungen att 

veta hur det såg ut före respektive efter förändringen, vad målet med förändringen var, vad de ville 

uppnå, hur de gjorde, vad förändringen innehöll och vad resultatet blev.  

 

3.5 Validitet 

Begreppet validitet innebär att det som avsågs mätas i studien har blivit mätt. Den här studien avser 

beskriva hur förändringen gått till hos företaget Rydells samt att jämföra om det förväntade resultatet 

med förändringen stämmer överens med förändringens verkliga utfall. För att svara på undersökningens 

ganska övergripande syfte har en teoretisk modell att en förändring alltid följer vissa faser tagits i 

beaktning vid utformandet av intervjufrågor både till chefer och säljare. För att förklara att en 

förändring inte alltid följer dessa på förhand uttänkta faser har översättningsmodellen använts. Det 

förväntade utfallet av en förändring kan ibland komma att ändras under processens gång eftersom 

individer förstår och översätter olika idéer och föreskrifter på olika sätt. Även organisationens lösa eller 

täta kopplingar internt påverkar det slutgiltiga resultatet av en organisationsförändring, vilket jag bland 

annat försökt mäta genom att fråga både chefer och säljare hur de tycker att företaget i sig har ändrat 

sig efter förändringssatsning företaget gjort. 

Medvetet har jag arbetat för att eftersträva ett giltigt resultat i undersökningen av företaget. Jag har i 

förhoppningen att få ett giltigt resultat varit i kontakt med företaget efter det huvudsakliga materialet 

samlats in, för att dubbelkolla och be dem bekräfta insamlat material. Under intervjuerna har även 

anpassat språket efter hur jag observerat att det använts till exempel under den första observationen. 

Det var alltså ett medvetet val att göra första observationen före majoriteten av intervjuerna. 

                                                           
42 Jansson Olsson & Özogluöz, 2011 
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Den personliga bekant som ordnade att jag kunde få kontakt med företaget är insatt i verksamheten och 

har därför fått ta del av materialet. Därutöver har uppsatsens innehåll även varit uppe för diskussion på 

seminarietillfällen där opponering förts 

I undersökningen användes en inspelningsenhet vilket gjort att jag har kunnat gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna i efterhand. 

För att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna i efterhand under undersökningens gång användes 

en inspelningsenhet under de personliga intervjuerna. I samband med att jag presenterade vad 

intervjun skulle handla om informerades informanterna om att möjligheten fanns för dem att vara 

anonyma. Jag frågade även om jag fick spela in för att det skulle underlätta för mig vid 

sammanställningen av intervjuerna. 43 

En inspelningsenhets användning kan leda till att informanter förhåller sig reserverat och inte vågar 

öppna sig på samma sätt som om densamma inte används. Detta är dock inte något jag uppfattade att 

informanterna tyckte då jag förklarade att den endast skulle komma att användas i undersökningssyfte 

och då endast som hjälpmedel vid transkribering så. Dock reflekterade jag över att de med noggrannhet 

valde sina ord. 

Det finns ingen väg kring att jag som undersökningsansvarig möjligtvis påverkat informanterna på ett 

eller annat sätt. Eftersom jag från tidigare studier i sociologi vid Linnéuniversitetet men även från 

etnologi vid Södertörnshögskola har erfarenhet av att göra intervjuer var jag medveten om att jag var 

tvungen att förhålla mig neutralt. Personen som intervjuas påverkas alltid av situationen och 

intervjuansvarig. 44  Jag försökte i möjligaste mån uppmuntra informanten genom intresserade 

nickningar, leenden och instämmanden. När jag upplevde att det behövdes delgav jag även 

informanterna med subjektiva upplevelser. Hämtade ur några slumpmässigt utvalda situationer med 

egna arbetskollegor på min arbetsplats. Vilket kan göras för att påverka informanter att känna sig trygga 

i intervjusituationer och bidra till att intervjun blir mer som ett naturligt samtal45. 

Vid telefonintervjuerna användes ingen inspelningsenhet utan jag registrerade svaren för hand direkt i 

intervjuguiden. Risken finns att smärre informationsbortfall kan ha skett eftersom jag inte ville störa 

intervjupersonen varje gång jag inte uppfattade ordagrant vad han eller hon sa. De gånger jag kände att 

det skrivna svaret skulle kunna misstolkas av mig frågade jag ändå. Alla tre telefonintervjuer renskrevs 

omedelbart efter att de utförts för att minska risken att resultatet skulle påverkas negativt.46  

Jag har skapat frågorna med förändringen i bakhuvudet, och har tänkt att det inte kan ha blivit mycket 

förändring men att cheferna måste göra något för att motivera personalen att vara engagerad och orka 

ta det ansvar som läggs på dem och ändra arbetssätt. Det fanns ett motstånd mot det nya arbetssättet 

eftersom de hela tiden tyckte att de gjorde ett bra jobb som de gjorde, varför då ändra arbetssätt? 
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 Kvale 1997 ur Johanneson & Tufte, 2003 
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 Johannesson & Tufte, 2003 
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 Tufte & Johannesson, 2003 
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Uppskattningsvis fångade urvalet populationens sammansättning, då säljarna som intervjuades vara av 

varje kön och hade olika lång arbetserfarenhet på företaget. Något som jag redan vid första 

observationen förstod var fallet bland säljarna. 

Vid fråga om längden på de två observationer som gjordes med två olika säljare under två olika dagar. 

Jag har naturligtvis inte kunnat registrera sex och sju timmars dagar på ett observationsschema utan 

bara tagit med de mest relevanta delarna för studien. Valet att vara deltagande observatör och icke 

deltagande stärker enligt metodböckerna vidare studiens trovärdighet. Även metodkombination där 

både observation och intervju används sägs stärka validiteten och bilden jag fått av Rydells som företag 

genom observationerna stämmer bra överens med den bild som getts i intervjuerna. 

Bilden av företaget som gavs av cheferna i intervjuerna tenderar att vara tydligare och mer framhävande 

än den bild säljarna ger. Detta kan bero på två orsaker. Ett, cheferna vill visa framfötterna gentemot mig 

som utomstående eller två, cheferna måste vara en god förebild för företagets anställda. 
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4 Empiri 

I det här kapitlet kommer intervjuerna och observationerna redovisas i två olika kapitel. Intervjuerna i de 

faser som jag sett att förändringen genomgått och observationerna var för sig. Sist redovisas vad 

cheferna och säljarna ser är det verkliga resultatet av förändringen. Först en beskrivning av företaget för 

att ge läsaren en förståelse av hur verksamheten på Rydells fungerar. 

 

4.1 Tjänsteföretaget Rydells Försäljning AB 

Rydells Försäljning AB är ett tjänsteföretag som består av två sammanflätade delar, försäljning och 

logistik. Rydells Försäljning AB levererar i samarbete med Rydells Odling AB färska egenodlade blommor 

till detaljhandlare runt om i Mellansverige och är en av Sveriges största leverantörer av tulpaner. Men 

Rydells skulle inte vara detsamma utan de hängivna säljarna, eller blomsterhandlarna, som cheferna på 

företaget väljer att kalla dem för. Jag återkommer till det lite senare. Försäljningschefen uttrycker det 

som att Varje säljare agerar som enskilda företag när de levererar blommor till butikerna. Uttalandet är 

en viktig del i den värdegrund och vision som Rydells står för.  

Rydells ska dagligen leverera egenodlade blommor och växter till detaljhandlare runtom i Sverige och så 

att säga ”sköta hela kedjan från frö till kassa”47. Rydells har 125 kunder i form av detaljister runtom i 

region Mälardalen, Norrköping och Gotland. Företagets säljare har hand om blommornas skötsel även 

efter att dessa levererats till detaljhandlaren. Uttrycket Hela vägen är myntat för att påminna säljarna 

om att blommorna ska vara lika fina när de anländer till hemmen i form av buketter som när de lämnade 

odlingen tidigt samma dag. Hela vägen står även för begreppet service. Säljarna ska orka vara lika 

trevliga i den första som i den sista butiken de besöker för dagen och alla butikerna ska göras lika fina. 

Rydells affärsidé är och har från grundandet varit att ”utveckla lönsamma blomsterkoncept för 

dagligvaruhandeln där konsumenten möts av fräscha, välfyllda och prisvärda avdelningar.”  

Företagets vision är ”att leverera Sveriges bästa och mest lönsamma blomsterkoncept. Konsumenten och 

butiken ska se Rydells som marknadsledare i ett växande område.” 48 

Rydells har ingen marknadsfunktion så cheferna planerade förändringen med att differentiera företaget 

gentemot konkurrenter tillsammans med Röjning. 

Enligt Rydells controller har Rydells en platt organisation där säljarna tar stort eget ansvar. Varje säljare 

har en egen mindre lastbil, i Rydells egna termer en så kallad grossistbil, i vilken blommorna levereras till 

butikerna. Den lastas med blommor varje morgon klockan fem. Säljarna måste själva hålla reda på vilka 

blommor som ska tas med och vilka som säljer bäst i de butiker som säljarna har på sitt säljdistrikt. 

Under dagen sköter säljarna nämligen blomsterleveranserna själva. De kontaktar regionchefer eller 

försäljningschefen om det uppstår något problem eller händer något oförutsett som problem med 
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kunder eller lastbilen. Varje säljare ansvarar för två till sju butiker som ska ha blomsterleverans dagligen. 

Säljarna har en regionchef som de kan vända sig till om både privata och jobbrelaterade saker. På 

Rydells finns totalt tre regionchefer. Varje regionchef agerar coach åt sju till elva säljare. 

Säljarna har hand om olika butiker med tanke på hur väl de presterat som juniorer. De ”arbetar sig upp” 

och får butiker som passar med deras erfarenhet och kunskap. En av butikerna, Konceptbutiken, är en 

ICA Maxi butik, vars blomsteravdelning Rydells först lanserade sin nya logotyp i. Cheferna på Rydells 

använder konceptbutiken som motiverande exempel för hur fräscht och säljande de andra 

blomsterhandlarna kan göra blomsteravdelningen i sina butiker. Det är en stor butik med den största 

blomsteravdelningen av alla Rydells butiker. De yngre blomsterhandlarna jag intervjuat refererar till 

konceptbutiken som att det är den butiken är ideal butiken för hur en blomsteravdelning ska se ut.  

Varje morgon i köket på huvudkontoret ställs det fram frukost till alla på företaget innan de börjar sina 

arbetspass, såväl chefer som säljare. Någon gemensam frukost äts dock inte. De arbetskollegor som 

råkar befinna sig vid kökets långbord samtidigt sällskapar innan det är dags att börja lasta grossistbilen 

och leverera dagens blommor.  

 

4.1.1 Säljarnas arbetssätt innan förändringen 

Hur såg säljarnas arbetssätt och arbetsuppgifter ut innan förändringen? 

Alla cheferna som intervjuats menar att säljarna sågs mest som varuplockare före förändringen, även ett 

par av säljarna uttryckte detta. 

Innan förändringen bestod säljarnas huvudsakliga arbetssätt av att varor dagligen plockades från lager, 

levererades till butikerna och ställdes upp för försäljning. Säljarna plockade de fram blommorna ur det 

smalare sortimentet som fanns då och bytte ut de varorna med sämre fräschör. Om något problem 

uppstod på plats i butikerna vände sig säljarna antingen till regionchef eller till försäljningschef som tog 

itu med frågan. Något försäljningschefen i intervjun kallar för att säljarna gjorde kvantitativa besök i 

butikerna. Kvalitativa besök skulle vara att säljarna själva skulle rett ut problemet istället för att be 

kunderna höra av sig till försäljningschefen. Försäljningschefen menade att kvantitativa besök ledde till 

att säljarna inte var så involverade i affären. 

Försäljningschefen gjorde innan förändringen själv regelbundna kundbesök hos butikerna. Han gjorde 

försäljningsavstämningar, frågade hur försäljningen gått under veckan och gav information om 

blomstermarknaden. Eftersom det var försäljningschefen som hade den huvudsakliga kontakten med 

kunderna ringde butiksansvarig främst till honom istället för att prata med säljaren som hade daglig 

kontakt med butiken. 
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4.2 Intervjuer chefer och säljare - Kartläggning av förändringsprocess 

Upplägget för redovisandet av intervjuerna kommer genomgående att vara; intervjufrågan och först 

chefernas svar på frågan sedan säljarnas svar på samma fråga. Säljarna ställdes inte frågor om 

förändringens utformande och därför finns inte säljarnas svar redovisade vid dessa frågor. 

I förstudien med personalchefen menade denne att en av de svåraste sakerna med förändringsprojektet 

var att hålla det nya arbetssättet levande även efter utbildningen. Detta tog jag fasta på och ville i 

intervjuerna utöver förändringens resultat veta hur säljarna upplevt men även fått användning av 

utbildningen som enligt cheferna skulle skapa det nya arbetssättet. 

Det bearbetade materialet jämfördes mellan chefer och säljare för att i empirin presenteras efter 

varandra under teman och frågor, chefernas utsagor före säljarnas så att läsaren med lätthet ska kunna 

följa materialet och se likheter och skillnader mellan dem. 

 

4.2.1 Fas 1 Bakgrund för förändringen och upptäckt av ”problem” 

Vilken var bakgrunden till förändringen? 

Rydells VD beskriver att företaget under de senaste tio till femton åren expanderat kraftigt med ständigt 

tillkommande kunder. Styrelsen beslutade att göra en offensiv satsning för att inte riskera att företaget 

skulle stagnera i sin utveckling och strävan att alltid vara lite bättre än sina konkurrenter. Satsningen 

bestod av ett profilbyte där logotypen skulle bytas ut till en nyare variant och personalutbildning. Det 

var viktigt att alla säljare och övrig personal representerade Rydells på bästa sätt. På basis av 

expansionen hade företaget utökat säljstyrkan med ny och relativt ung personal som allteftersom de 

arbetade skulle bli upplärda. Alla skulle i och med personalutbildningen få samma grundkunskap för att 

ge alla kunder bästa service. 

Personalchefen beskriver att säljarna knappt hann introduceras i samma takt som kunderna ökade 

under den expansiva perioden. Personalchefen benämner perioden som att Rydells ”haft växtvärk ett 

tag men har det inte nu längre”. 

Säljarna hade alltså olika kunskapsnivåer innan förändringen. Försäljningschefen beskriver att cheferna 

upplevde att säljarna inte riktigt vågade konfrontera butiksansvariga för butikerna på sina respektive 

säljdistrikt. Istället vände sig säljarna till regionchef och försäljningschef i situationer som det fanns 

behov för stöd. Försäljningschefen berättar att han inte hade tid att besöka alla kundernas butiker för 

att göra avstämning om försäljning och informera om nyheter på blomstermarknaden när Rydells 

expanderade. Han menade att eftersom säljarna ändå var på plats i butikerna dagligen kunde de lika 

gärna göra besöken och stämma av med butiksansvariga, på så sätt skulle de bli mer involverade i 

affären. 
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Beskriv hur förändringen gick tillväga. 

Förändringsprojektet inleddes, i början av 2008 med att cheferna diskuterade hur de ville att Rydells 

skulle förändras och bli bättre differentierat. Det övergripande målet var att gå från att vara B-

leverantör, som de länge varit, till A-leverantör, vilket utöver att förnya profilen och utöka sortimentet 

innebar ett nytt arbetssätt för säljarna. 

Eftersom Rydells inte har någon marknadsfunktion kontaktades fem olika reklambyråer som fick ge 

varsitt förslag på en ny logotyp. Reklambyrån Röjning som kommit med det bästa förslaget på logotyp 

valdes ut i processen att identifiera företagets marknadsmässiga behov. Som försäljningschefen 

uttryckte det:  

”Vi är liksom bara enkla blomsterhandlare, så vi hade ingen koll alls. 

Så det var ett jättebeslut för oss på Rydells att investera i hur vi kan 

differentiera oss mot våra kollegor…” 

Försäljningschefen, Rydells Försäljning AB, 2011-05-03 

Han menar att Röjning hjälpte till att identifiera det som redan fungerade bra och det som behövde bli 

bättre med verksamheten. När jag talade med den externa konsult på Röjning som hjälpte Rydells att 

skapa den nya logotypen och differentiera sig menade han att: ”fanns redan känslan hos Rydells där”. 

Han talade om en vi-känsla som i förändringsprojekt är så viktig att skapa om den inte redan finns. 49 

Och på så vis blev inriktningen med Rydells förändringsprojekt utstakat. Cheferna behövde alltså 

förstärka det Rydells var bra på och det var att förbättra säljarnas arbetssätt.  

Försäljningschefen förklarar att det inte fanns någon speciell utbildningsplan hur säljare inom 

blomsterbranschen skulle utbildas. Cheferna gick därför själva in och tittade på vad säljarna behövde 

kunna bättre. De upptäckte säljarnas olika kunskapsnivåer. Deras olika kunskapsnivåer och erfarenhet 

gjorde att samma situationer inte hanterades på likartade sätt bland olika säljare med olika lång 

erfarenhet inom företaget. Dessutom var det många av säljarna som tyckte det var svårt eller jobbigt att 

konfrontera butiksansvariga vid eventuella problem eller förfrågningar om Rydells blomsteravdelning 

hos detaljhandlarna. En punkt i utbildningen blev därför att höja kunskapen och förberedelsen för 

säljarna att kunna motivera Rydells värde som leverantör och företag för butiksansvariga. Värdet och 

servicen Rydells tillhandahåller är att de inte bara levererar blommorna utan även tar hand om dem på 

plats. Detaljhandlarens personal behöver i utbyte inte ägna en tanke åt att Rydellsblommorna ska 

skötas. Detta var det viktigaste målet i förändringsprojektet med utbildningen eftersom, som 

personalchefen uttryckte det, ”Säljarna är våra vandrande marknadspelare”. 50  Försäljningschefen 

uttrycker något liknande, ”Säljarna är Rydells ansikte utåt. Den viktigaste personalen för företaget”.  
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4.2.2 Fas 2. Planering, syfte och lösning 

Vad var målet med förändringen? 

Orsaken till att Rydells satsade på en differentierande förändringsprocess med profilering och utbildning 

som beståndsdelar var enligt samtliga chefer att de länge velat sticka ut och visa sina konkurrenter att 

företaget Rydells var och är något att räkna med i en konkurrenssituation.  

Målet med det nya arbetssättet innebar att säljarna skulle tänka ett steg längre och ta rollen som säljare 

och kunna sortimentet istället för att vara varuplockare, vilket skulle leda till att de förhoppningsvis 

skulle känna sig stoltare. Säljarna skulle både ta ett större ansvar för försäljningen hos detaljhandlaren 

och gentemot Rydells som företag. Målet var att säljarna skulle bli mer engagerade och involverade och 

istället för att bara sätta in en låda blommor skulle de fråga sig själva varför de skulle sätta in just den 

lådan. 

Resultatet av chefernas mål var att leveranserna till butikerna skulle bli kvalitativa besök istället för 

kvantitativa och att säljarna skulle skapa en kundrelation med detaljhandlaren. Säljarna skulle inte 

behöva vända sig till försäljningschef och regionchef. Istället skulle de våga ta för sig och prata siffror 

och diskutera och motivera Rydells värde med butiksansvariga. Butiksansvariga skulle känna att frågor 

och funderingar om Rydells blomsteravdelning hos detaljhandlaren kunde ställas direkt till säljaren som 

ansvarar för den och inte till Rydells försäljningschef. Eftersom han i och med ett ökat antal 

detaljhandlare som kunder inte har tid att åka runt till alla butikerna för att stämma av.  

Säljarna förväntas ta över försäljningschefens kundbesök med försäljningsavstämningar om hur 

försäljningen i detaljhandlarnas butiker går varje vecka, att informera om blomstermarknaden och få 

mer information om butiken så att säljarna vet vad de ska ta med sig för sorters blommor för att öka 

försäljningen ännu mer. 

Detta var vad cheferna ville uppnå med förändringen det vill säga målet. Samma fråga omformulerades 

lite och ställdes till säljarna: 

Beskriv vad du uppfattade var målet med förändringen? 

(Läs utbildningen, eftersom det främst är utbildning som kan ändra värderingar och sätt att vara på och 

därmed arbetssätt. 51 ) 

Även säljarna är väl medvetna om anledningen till förändringsarbetet som gjorts. En av säljarna 

uppfattade att anledningen till förändringen var att alla skulle bli duktigare och få mer ”säljglöd”. En 

annan säljare menade att anledningen var att Rydells skulle bli lite ”vassare” och profilera sig som ett 

företag med bättre kunskap. Konsumenterna ska märka skillnaden på Rydells sortiment med gåvor i 

jämförelse med andra företag som levererar blommor. Konsumenterna ska tänka: ”Det här är en 

Rydellsavdelning”. En tredje säljare menade att anledningen till förändringen var att alla säljarna skulle 

lära sig hur konsumenterna skulle bli bemötta och hur varumärket skulle stärkas. Alla säljarna gav 

liknande svar och visar en medvetenhet om vad förändringens mål var. 
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4.2.3 Fas 3. Förändringsprocessens genomförande  

Efter att cheferna med Röjnings hjälp identifierat vad som behövde förbättras med säljarnas arbetssätt 

och företaget för att uppnå det önskade resultatet, påbörjades arbetet med att ta fram en ny profil52, 

utöka varusortimentet men framför allt att ta fram en utbildning till säljarna. Utbildningen kallades för 

”Från säljare till Blomsterhandlare”. Efter den skulle säljarna att bli diplomerade som blomsterhandlare. 

Hur utformades utbildningen? 

Personalchefen berättar att det huvudsakligen hon som tagit fram utbildningen för säljarna. 

Försäljningschefen har varit med och hjälpt till samt kommit med synpunkter. Hon berättar att hon 

parallellt med Röjnings arbete år 2008 började utforma utbildningen åt säljarna. I utformandet av 

utbildningen eftersträvades att få något som personalchefen kallade för ”mjuka värden”. Cheferna 

behövde riktlinjer som skulle hjälpa dem stödja säljarna att bli mer självständiga och ta mer ansvar. 

Cheferna satte sig ner och skapade gemensamt tre värdeord genom att lyfta fram det som var viktigast i 

jobbet som säljare på Rydells. Värdeorden blev; Inspirerande, Intresserad och Initiativtagande. 53 

Värdeorden skulle fungera som motiverande och sammanhållande verktyg, de symboliserade säljarnas 

nya arbetssätt och hur de skulle bete sig gentemot chefer, butiksansvarig och kollegor. De tre 

värdeorden vävdes därför in i utbildningen för att senare kunna användas i möten för att påminna 

säljarna om utbildningen och det nya arbetssättet i deras dagliga arbete. 

Värdeorden implementerades efter utbildningen även i säljarnas jobb. Cheferna arrangerade en årlig 

tävling för blomsterhandlarna. Den gick ut på att blomsterhandlarna praktiskt och teoretiskt fick lämna 

in bilder, berättelser och annat kreativt för att visa för cheferna hur de praktiskt använder värdeorden i 

sitt dagliga arbete. Bilderna kunde exempelvis visa hur snyggt de gjort det i sin butik. I tävlingen koras i 

slutet av året de två blomsterhandlare som bäst och mest aktivt använt sig av värdeorden under året. De 

vinner en resa någonstans. Exempelvis hade två av säljarna nyligen varit i New York som pris när jag kom 

till företaget och gjorde undersökningen. 

Personalchefen berättar att de tre värdeorden används på olika sätt i verksamheten, så att det ”blir hela 

vägen i alla led.” 

När jag ber blomsterhandlarna berätta om värdeorden, kommer det fram att en av dem inte kommer 

ihåg dem, en andra kan nämna alla av dem och menar att detta är ”nyckeln till att vara en bra 

blomsterhandlare, med de tre värdeorden i bakhuvudet kan man påminna sig om att om man jobbar 

efter värdeorden har man en bra relation still sina kunder”. En tredje menar att det är vettigt att ha dem 

och menar ”om man gör ett bra jobb så är det just de tre sakerna [intresserad, initiativtagande, 

inspirerande, min anm.] man uppfyller.” De resterande andra blomsterhandlarna menar att det kanske 

inte är just de tre sakerna de tänker på i jobbet, de trycker på att det är sunt förnuft. 

För att se hur väl förankrade värdeorden är hos alla intervjuade informanter, även cheferna, 

uppmanades de att beskriva företaget med tre ord. Frågan inbjöd till att nämnda just värdeorden men 
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är även öppen för informantens tolkning, vilket är en medveten konstruktion av frågan från min sida. 

Svaren skilde sig lite från varandra.  

Av cheferna nämnde två av fem chefer värdeorden, de tre som inte valde just värdeorden använde sig 

av positiva adjektiv som exempelvis ”roligt”, färskvaror, kamratskap, serviceminded, jordnära och 

framåt. En av cheferna kommenterade att han borde välja värdeorden just för att cheferna tillsammans 

har varit med och tagit ut dem. 

När samma fråga ställdes till säljarna var det endast en av de sju intervjuade som först och främst valde 

att nämna värdeorden resten beskrev istället Rydells med adjektiv som kreativt, blommor, gemenskap 

framåtsträvande, flexibelt, lyxigt, roligt, tillmötesgående och visionärt. En av blomsterhandlarna som 

inte nämnde värdeorden kommenterade att hon skulle kunna sagt värdeorden men att det inte var det 

första hon tänkte på. 

 

Vad bestod utbildningen av? 

Personalchefen beskriver att utbildningens start var i början av år 2009 och att den hölls i Rydells lokaler 

tisdag eftermiddag varje vecka i ett år. 

Utbildningen bestod av tre delar; Blomkunskap, Butiksekonomi och Sälj- och service, varav den 

sistnämnda sedan separerades till Säljkunskap och Service & social kompetens.  

Två externa konsulter från Gaia Leadership, ett konsultbolag som hjälper till att utveckla och förändra 

olika delar av verksamheter och organisationer, togs i kontakt med för att undervisa i Service & social 

kompetens. För att konsulterna från Gaia skulle lära känna säljarna och deras vardag samt vilken 

kunskapsnivå de hade åkte Gaia med olika säljare i grossistbilen under några veckor innan 

utbildningsstart. Gaia kunde på så vis planera sin undervisning anpassat efter säljarnas kunskapsnivåer. 

Deras undervisning innehöll sedan bland annat psykologi och rollspel i olika scenarior.  

För blomkunskapsdelen på utbildningen anlitades orkidéexperten Peter Göttfert från Orkidéhuset i 

Stockholm för att undervisa i blomkunskap. I Butiksekonomi undervisade företagets controller och i 

Säljkunskap undervisade både en intern- och extern lärare. Utbildningen avslutades 2010 med ett 

skriftligt prov. Säljarna diplomerades vid betyget godkänd till blomsterhandlare istället för säljare54.  

Personalchefen berättar att det fanns även en praktisk del av utbildningen. Blomsterhandlarna skulle 

efter utbildningen boka ett praktiskt säljmöte med den butiksansvarig som de hade bäst kontakt för att 

praktisera det de lärt sig i utbildningen. Personalchefen menar att det är en sak att göra det i teorin och 

att sedan ”gå ut i skarpt läge” och att våga argumentera med butiksansvarig. Den butiksansvarig som 

blomsterhandlarna bokade det praktiska säljmötet med, skulle i sin tur utvärdera mötet och 

blomsterhandlaren och sedan återlämna utvärderingen till Rydells personalchef. 
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 Från och med nu kommer säljarna benämnas blomsterhandlare i arbetet. 
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Personalchefen på Rydells fick sedan utvärderingen från de butiksansvariga som blomsterhandlarna haft 

det praktiska säljmötet med. Personalchefen menar att hon bara fick positiv feedback tillbaka från de 

butiksansvariga om hur säljarna skött sig. 

Efter utbildningen fortsatte regioncheferna att ha den stödjande och motiverande rollen som de haft 

med blomsterhandlarna i och med det praktiska säljmötet. Från och med utbildningens slut skötte 

regioncheferna utvecklingssamtal med råd och stöd för blomsterhandlarna. Före utbildningen var det 

försäljningschefen som haft den rollen.  

Personalchefen säger också uttryckligen att det svåra före utbildningen var att motivera alla att delta. 

Eftersom de säljarna som jobbat längre på företaget och hade erfarenhet, först inte förstod meningen 

med att utföra utbildningen. Trots det har samtliga säljare svarat att de visste vad avsikten med 

utbildningen var. De visste att Rydells mål var att få mer kunnig personal, kunna sticka ut, kunna bemöta 

kunder och kunna stärka varumärket. 

 

Vad förväntade du dig av säljutbildningen ni skulle gå när ni säljare fick reda på att den skulle äga rum? 

När jag frågar dem vad de tänkte när de hörde att de skulle utbildas menar en av dem: ”Jag tyckte det 

var jättekul! Det tyckte inte alla andra. Alla tänker inte så.” Det visar sig ändå trots det här uttalandet att 

alla informanter utom en faktiskt tyckte att det skulle bli kul med utbildning. 

 

Vad tyckte du om säljutbildningen ni gick? 

När frågan kommer om utbildningen i sig fanns det blandade åsikter. Samtliga blomsterhandlare 

uttryckte att utbildningen var kämpig eftersom all fritid på tisdagseftermiddagar gick bort. Tre av sju 

intervjuade menade även att de abstrakta rollspelsövningarna med Gaia inte gav något och att de inte 

fått användning av det i det dagliga arbetet. En av blomsterhandlarna berättar även att det fanns fler 

som var av åsikten att: ”Gud vad vi slösar bort vår tid, sen var ju den klar och så var det ingenting mer 

med det”. 

 

Har du fått användning av något från utbildningen? 

Det som sex av sju blomsterhandlarna uttryckligen fick mest ut av utbildningen var ekonomidelen men 

även blomsterkunskapen, vilket de menar att de har fått användning av i praktiken. En av 

blomsterhandlarna lägger till att det kanske hade varit bra om cheferna gjort ett test innan 

butiksekonomin så att de vetat vilken nivå alla legat på. 
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Vad tyckte du om det praktiska säljmötet du bokade strax efter utbildningen? 

Mer än hälften av blomsterhandlarna som deltog i intervjuerna menade att det inte var något särskilt 

med det praktiska mötet. De haft samma kunder så länge och att väva in avstämning, statistik och 

branschinformation samtidigt som blommorna levereras till butiken var därför inget konstigt. De menar 

därför att det praktiska säljmötet förstorades upp i och med utbildningen. Blomsterhandlarna som var 

av denna åsikt menar vidare att det inte heller haft någon speciell användning av den praktiska övningen 

som ett praktiskt säljmöte innebar. 

Ett par av blomsterhandlarna var inte av samma åsikt och menade däremot att fastän det var lite 

skrämmande var det roligt eftersom de fick väldigt bra kontakt med butiksansvarig som gav både 

feedback och idéer. 

Däremot menar blomsterhandlarna själva att de inte fått veta resultatet av deras bokade säljmöte, vilket 

en av blomsterhandlarna förklarar med att ”då var väl mötet okej, annars hade de [cheferna, min anm.] 

nog sagt något, haha!”.  

 

4.2.4 Fas 4 – Implementering  

Hur presenterades förändringen som skulle göras på Rydells för säljarna? 

Både personalchefen och försäljningschefen beskriver hur Rydells anordnade både Kick-off och 

Releasefest för att tydligt och klart motivera för blomsterhandlarna varför förändringen skulle äga rum.  

På kickoffen presenterades hela förändringsprocessen med den nya profilen, utbildningen och det nya 

sättet att arbeta. Cheferna vinklade förändringsprocessen som nödvändig för att få alla ur personalen 

att förstå att ”detta är en resa vi är tvungna att göra tillsammans”. Förändringen presenterades med 

hjälp av bilder, siffror och citat: 

”Resan mot framtiden börjar nu. Rydells har funnits i snart ett sekel, vilket gör det lätt 

att tro att vi kommer att finnas i minst ett sekel till. Det är inte en omöjlighet, men då 

måste vi minnas varför vi har varit och är så framgångsrika. Om vi inte gör det finns 

det risk att vi stagnerar, blir sjuka eller faller i glömska, sådant händer faktiskt 100-

åringar titt som tätt. Det här är vårt sätt att berätta om våra ambitioner för framtiden, 

både för dig som anställd och för företaget. Det här är en resa vi gör tillsammans.” 

      Internt kick-off material, Rydells Försäljning AB, 2009 

Personalchefen menar att det var meningen att säljarna skulle tycka att det var kul istället för jobbigt att 

förändra sig. Målet var att de skulle tycka: ”Oj är vi så mycket bättre?”. 

Det interna dokument Hela vägen – från frö till gåva gavs i samband med presentationen av 

förändringen ut. Det användes för att motivera varför förändringsprojektet skulle göras och varför 

säljarna skulle behöva ändra sig. Enligt personalchefen står Hela vägen för att säljarna ska orka göra 
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sista butiken på en arbetsdag lika fin som den första samt orka prata med butiksansvarig varje gång de 

är där.55 

Två månader efter kickoffen, när den nya logotypen stod färdig i november år 2008. Anordnades en 

speciell releasefest, där den nya profilen lanserades för leverantörer, samarbetspartners och alla ur 

personalen med deras respektive. Releasen hölls på huvudkontorets lager. Cheferna hade klätt upp sig i 

svart och cerise, inredningen hade bytts ut och en hel blomsteravdelning med nya bord och montrar 

hade byggts upp så att alla fick se hur det färdiga resultatet av den nya logotypen skulle se ut hos varje 

detaljhandlare.  

I och med releasefesten byttes alla säljarnas kläder, inredningen till alla detaljisters blomsteravdelningar 

och grossistbilarna. Till och med inredningen på huvudkontoret byttes ut till logotypens färger. 

Huvudkontorets inredningsbyte beskriver flera av cheferna som en markering till att ”det hänt något i 

företaget”. Rydells VD förklarar att när kontorets inredning byttes var det inte för kundernas skull utan 

för alla ur personalen: ”för att vi själva ska känna att vi är en A-leverantör.” 

Vid säljmötena varje tisdag som försäljningschefen håller i förespråkas det nya arbetssättet och 

värdeorden. Försäljningschefen förklarar att det nya sättet att arbeta som:  

”…ett arbete som liksom rullar hela tiden,. Säljaren vet om att vi ska vara den bästa 

leverantören ute, sen är frågan hur vi gör det varje dag. Vi diskuterar hur vi arbetar och 

vad det är vi vill uppnå varje tisdag på vårt tisdagsmöte. Så det är det vi försöker hålla. 

Vi jobbar ju med en väldigt platt organisation, även om jag är försäljningschef så kan jag 

hjälpa killarna och tjejerna ute och packa vagnar och allt sånt där, det är min 

morgonsyssla så att säga. Vi är ett familjeföretag så vi hjälper alla. Vi vet vad och hur vi 

ska uppnå.” 

      

 Försäljningschefen, Rydells Försäljning AB, 2011-05-03 

När jag frågar blomsterhandlarna om reaktioner på den nya profilen menar en av dem att: 

”Varför? Det var mer, ni kan väl lägga pengarna på någonting annat än att vi får nya 

kläder och nya klistermärken på bilen? Men sen när vi såg logotypen var det väldigt 

positivt och man såg direkt vad Jens [VD:n, min anm.] ville uppnå.” 

    Blomsterhandlare, Rydells Försäljning AB, 2011-05-05 

Samtliga blomsterhandlarna är överens om att den nya profilen är mycket snyggare och modernare 

samt framhäver ett företag som vill visa framfötterna bland konkurrenterna. 

De menar vidare att de nya svarta kläderna är mycket snyggare än de gamla ”grådassiga”. Tre av 

blomsterhandlarna menar att de gamla kläderna var mer praktiska och hade bättre passform. Resten 
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menar att de nya klädernas passform är bättre. Gemensamt i alla intervjuerna med blomsterhandlarna 

var att den nya profilen är något att vara stolt över. 

 

Beskriv hur du framhäver Rydells när du är ute hos kunder och levererar varor. 

Svaren från blomsterhandlarna var lite skilda på den här frågan. En av dem sade Att de inte tänker på att 

”vara på ett visst sätt ”utan försöker hålla fina fräscha avdelningar de sade även att de ju representerar 

ett företag och vara vårdad och professionell mot kunder. En av säljarna menade att en säljroll sällan tas 

utan man är sig själv, denne uttryckte även att hos vissa kunder gick till och med att visa känslor som 

besvikelse eller ilska bara för att relationen med dessa kunde sträckas så långt. 

Det är viktigt att i en förändring känna att man kan påverka på företaget själv och inte bara behöver 

rätta sig in i ledet (vilket exempelvis kan vara en anledning till varför motstånd uppstår.). Kan man 

påverka och känner att det lyckas kan det leda till att man även är villig att ändra sig för företagets 

skull.56 En av frågorna i intervjuerna var därför:  

Hur känner du att du kan säga till och påverka på företaget?  

En av blomsterhandlarna menar att han visst kan säga till men tror sig inte kunna inte förändra något. 

Exempelvis menar han att det är svårare att fråga cheferna frågor. En annan blomsterhandlare menar 

att hon försökt säga till och påverka på olika sätt men att det inte får effekt och föreslår till mig därför en 

anonym förslagslåda. Alla informanterna är eniga i denna fråga men menar att det beror på hur, till vem 

och i vilken situation det görs. 

För att se vad alla informanterna tycker är motiverande med jobbet på Rydellsfrågade jag i en fråga i 

intervjun efter det som informanterna, även cheferna, tyckte var bäst respektive roligast. På samma sätt 

frågade jag efter det de tyckte var svårast respektive sämst. Det svåraste och sämsta tog jag enbart med 

på grund av att Rydells som företag kan få användning av informationen vid en utvärdering eller vid 

utformandet av ytterligare en utbildningsperiod. 

 

Vad är bäst/roligast/ svårast och sämst med att arbeta på Rydells?  

Det som cheferna tyckte var bäst var flexibiliteten och de trevliga arbetskamraterna, variationen i 

arbetsuppgifter samt de korta beslutsvägarna som gör det möjligt att snabbt påverka på företaget. Även 

frihet under ansvar nämndes och att driva igenom idéer och snabbt se resultatet av det arbete som 

läggs ned. 

Blomsterhandlarna svarar att friheten under ansvar och flexibiliteten i arbetstider samt kamratandan 

med kollegor och bra chefer är bäst. 
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Det roligaste tycker alla cheferna är de dagliga utmaningarna de ställs inför och att driva igenom sin idé 

och att sedan blicka tillbaka och se resultatet av den. 

Blomsterhandlarna är överens om att det allra roligaste är variationen av arbetsuppgifter och att få 

träffa alla kollegorna vid företagets frukostbord innan de sticker iväg ut på sitt eget säljdistrikt. 

Det sämsta med jobbet på Rydells menade både chefer och säljare är de obekväma arbetstiderna. De 

extremt tidiga mornarna och att ofta behöva jobba under helgdagar. 

Det svåraste med jobbet menade cheferna är att veta i förväg hur mycket blommor och personal som 

går åt under en storhelg, detta menade även blomsterhandlarna är det svåraste. Två av sju 

blomsterhandlare nämnde även det säljmässig, att bemöta kunder eller butiksansvarig som ifrågasätter 

Rydells som leverantör. 

 

4.3 Observationer av verksamheten efter förändringen 

Ett av de mål cheferna förväntade sig av förändringsresan Rydells gjort; var att blomsterhandlarna skulle 

vara mer engagerade i såväl i transaktioner de gör med respektive butiker som i företagets dagliga 

verksamhet. Detta fick jag chansen att observera då jag deltog som icke deltagande observatör vid 

Rydells ett Tisdagsmöte efter påsk. Observationen är gjord efter förändringen. Det bör tilläggas att det 

inte ägt rum någon observation före förändringen därför kommer en intervjufråga där både chefernas 

och säljarnas svar redovisas före den aktuella observationen.  

 

Hur såg Tisdagsmötet ut före förändringen respektive efter? 

Personalchefen menar att det är högre kunskapsnivå bland säljarna på ett annat sätt. 

Samtliga chefer menar att det är stor skillnad på blomsterhandlarnas engagemang på möten. De tar ett 

helt annat ansvar än de gjorde tidigare, och logistik- och inköpsansvarig berättar att: 

”Före förändringsarbetet var en roshink hela tiden en roshink, gult var gult 

och rött var rött. Helt plötsligt håller de upp vissa sorter av röda rosor och 

tycker: ”Den här sorten tycker jag att vi ska strunta i för den står sig inte så 

bra i butiken!” och så vidare. Då [Före förändringen min anm.] var antingen 

hela hinken skit eller så var det ingen som vågade säga någonting, men nu 

får vi [cheferna, min anm.] reda på det med en gång. Så det är absolut en 

jätteskillnad, till det bättre.” 

Logistik- och inköpsansvarig, Rydells Försäljning 

AB, 2011-05-13 
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4.3.1 Första observationen, Tisdagsmötet 

Första observationen på Rydells AB i Vallentuna utfördes 2011-05-03 på Rydells huvudkontor. Det som 

observerades var det första säljmötet så kallat Tisdagsmötet efter påskhelgen 2011. Syftet med 

tisdagsmötena är att veckovis ge säljarna kort information om företaget, att stämma av hur försäljning 

gått under veckan samt att informera om nyheter för kommande vecka. Utöver det är det meningen att 

säljarna ska ha möjlighet att byta erfarenhet med varandra om vilka varor som säljs bra eller dåligt i 

respektive butiker. Observationen ägde rum före den personliga intervjun med försäljningschefen. I 

denna observation intog jag rollen som icke deltagande observatör. Teman som jag tog hänsyn till var: 

nya profilen, användandet av värdeord, blomsterhandlarnas agerande i samvaro med kollegor och 

chefer, blomsterhandlarnas initiativ- samt och ansvarstagande, vilka var chefernas mål med 

förändringsarbetet från början. 

Jag reflekterar över att värdeorden kommuniceras som en påminnande faktor genom att ha stora 

affischer hängande i de gemensamma lokalerna samt på varje kontor. Hela inredningen är dekorerad 

med svarta och cerise detaljer, det är även dessa två färger som finns i den nyutformade logotypen som 

finns att se i Bilaga 4. Eftersom affischerna visas så öppet påminns säljarna om förändringen var de än 

befinner sig i lokalen för huvudkontoret. 

Tjugofem personer deltar i mötet, varav arton stycken är säljare. Stämningen är på mötet avslappnad. 

De flesta är trötta och därför försöker försäljningschefen att hålla ett kort möte endast med nödvändig 

information. Strax efter klockan sju öppnar försäljningschefen mötet med allmän info, i samma veva 

presenterar han mig och förklarar varför jag är hos dem. Jag reflekterar över att min roll som forskare 

inte är av den osynliga typen trots att jag är så kallat icke deltagande. Särskilt inte eftersom jag sticker ut 

med mina vanliga kläder då alla andra har svarta profilkläder med Rydells logotyp på. 

Försäljningschefen börjar med att fråga alla blomsterhandlarna rakt ut hur försäljningen gått. En 

blomsterhandlare nämner en blomsort som inte sålt bra i Norrtälje, en andra blomsterhandlare hävdar 

att just den blomman går bra på Östermalmstorg. Den första blomsterhandlaren nickar förstående mot 

sin kollega. 

Regionchefen för mälardalen som tar ordet efter försäljningschefen och frågar hur påsken varit. En av 

blomsterhandlarna förklarar att det redan under fredagen fattades blommor på lagret att fylla på med i 

butikerna. Han får medhåll av andra säljare och jag förstår ganska snabbt att detta är en fråga som alla 

säljarna är engagerade i. De låter mig förstå att det inte är första gången detta händer.  

Logistik- och inköpsansvarig tar ordet och frågar om det är någon blomma i produktkombinationerna 

som fungerat mindre bra, det vill säga blivit ofräsch. Blomsterhandlarna svarar att endast en blomma av 

alla kombinationerna blivit ofräsch och menar att korgarna i övrigt säljer bra. När Logistik- och 

inköpsansvarig tar upp information om beställningar tar en av de äldre blomsterhandlarna återigen upp 

problemet med ett tomt lager inför påskhelgen. En diskussion uppstår. Hon påpekar bestämt att: ”Man 

vill ju inte åka till jobbet klockan fem för att få de blommor som behövs för butikerna”. Inköp- och 

logistikansvarig menar att blomsterhandlarna måste samsas. Försäljningschefen uppmanar 
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blomsterhandlarna att tänka till när de väljer blommor från lagret och bara ta de blommor som fungerar 

bäst i deras respektive butiker eftersom inte alla butikerna har exakt samma behov.  

 

4.3.2 Observation 2 ”En vanlig dag I” 

Den andra observationen utfördes 2011-05-05 med en blomsterhandlare som har flera års erfarenhet i 

företaget och som bland annat har konceptbutiken på sitt försäljningsdistrikt A. I denna observation 

intog jag rollen som deltagande observatör. Teman jag utgick från vid observationen var arbetssätt 

(enligt värdeorden Inspirerad Intresserad, Initiativtagande), ansvarstagande, om interaktion mellan 

blomsterhandlare och chef inträffade under dagen, gav han/hon ett intryck av att vara nöjd med sitt 

jobb, hur eget initiativ togs. 

Tre butiker ska få leveranser denna dag, däribland konceptbutiken. 

Vi småpratar under färden och det visar sig att blomsterhandlaren redan strax före fem varit vid 

huvudkontoret och lastat grossistbilen med nya blommor, skrivit ut skyltar och ätit frukost innan hon 

hämtade upp mig. Stämningen är god i bilen och trots att vi inte känner varandra så bra delar hon med 

sig av att arbetsdagarna kan bli både stressiga och ensamma ibland.  

Bakom framsätet i hytten där vi sitter hänger en amerikansk flagga och jag kan inte hålla mig från att 

fråga hur det kommer sig. Blomsterhandlaren förklarar: ”Jag var en av de två som vann säljtävlingen på 

Rydells och fick åka till USA”.  

Väl framme vid konceptbutiken erbjuder jag mig att hjälpa till att ta ut blomvagnarna från grossistbilen. 

Blomsterhandlaren försvinner in i butiken för påskrift att blommorna blivit levererade, hon kommer 

snart tillbaka. Blomvagnarna ställs utanför butiken och när det är gjort följer jag med in och erbjuder mig 

att hjälpa till med andra sysslor. Blomsterhandlaren kommenterar att det under gårdagen var 

regionchefen som skötte avdelningen och att det ju redan är fräscht. Det som finns att göra är därför att 

ställa upp och byta plats på blommor, att skylta och fräscha till det på avdelningen. Vi arbetar snabbt 

och effektivt och utöver att jag frågar hur blommorna ska stå, sker arbetet effektivt under tystnad.  

Vid den andra butiken berättar blomsterhandlaren att där är vita blommor bäst säljande. När vi är klara 

där åker vi vidare till nästa butik som är betydligt mindre än både konceptbutiken och den andra 

butiken. Det är en liten lanthandel. Blomsteravdelningen i den tredje butiken är liten. 

Blomsterhandlaren hälsar glatt på kassörskan och småpratar lite. Det blir tydligt att de har träffat 

varandra förut. Vi beger oss efter tredje besöket iväg tillbaka till huvudkontoret. Säljaren berättar att 

hon haft ett och samma försäljningsdistrikt med samma butiker i flera år. Hon säger att det är sällan 

problem uppstår i butiken men om det händer vänder hon sig till försäljningschef eller regionchef 

beroende på hur allvarliga problemen är. 

Jag noterar i observationsmallen att det inte blir några samtal med butikschefer under dagen endast 

med kassörskor och lagerpersonal. Vad jag vet ringer varken regionchefen eller försäljningschefen för 

peppning eller motiverande snack under dagen, vilket hon berättar att de brukar göra. 
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4.3.3 Observation 3 ”En vanlig dag II” 

Den tredje observationen utfördes i samband med den personliga intervjun med en blomsterhandlare 

som flera års erfarenhet på företaget och brukar arbeta som regionchef under somrarna 2011-05-06. I 

denna observation intog jag rollen som deltagande observatör. De teman jag utgick från vid 

observationen var arbetssätt (enligt värdeorden Intresserad, Inspirerad, Initiativtagande), 

ansvarstagande, om interaktion mellan säljare och chef inträffade under dagen, om han/hon ett intryck 

av att vara nöjd med sitt jobb, hur eget initiativ togs. 

Observationen börjar vid sjutiden på företaget och håller på fram till två tiden då två butiker har fått sin 

leverans och service. När jag anländer till Rydells huvudkontor håller blomsterhandlaren på att skriva ut 

följesedlar och skyltar till de butiker vi ska leverera blommor till. När skyltarna är klara äter vi frukost i 

företagets kök och beger oss sedan iväg.  

I grossistbilen småpratar vi både om det ena och andra, vi är på väg en ICA Maxi butik. När vi kommer 

fram möts vi av en full parkering och får lov att parkera där det finns plats. Blomsterhandlaren menar att 

han försöker vara noggrann var grossistbilen parkeras, ”det står ju ändå Rydells på sidan, då vill man inte 

stå felparkerad och bli förknippad med slarvighet”. 

Innan vi kommer in med blommorna i butiken berättar blomsterhandlaren lite missnöjt att butiken vi 

ska till för tillfället bygger ett matställe precis på insidan ingången och vill flytta Rydells 

blomsteravdelning till längre in i affären57. Vid observationen är blomsteravdelningen placerad mellan 

den yttre entrédörren och den inre entrédörren som normalt finns i varje dagligvarubutik som vetter ut 

mot en parkering eller gata. Jag påpekar att blomsteravdelningen ju verkligen är det första 

konsumenterna ser när de kommer in, till och med före själva butiken. Blomsterhandlaren förklarar då 

att varmluften som blåses däremellan inte är ultimat för att blommorna ska må bra eftersom det är 

ömsom varmt ömsom kallt. 

När vi kommer in hälsar blomsterhandlaren leende på kassörskorna. Det dröjer inte länge förrän han 

frågar om jag vill ha kaffe. Han brukar bli bjuden på en kopp kaffe där. En kort stund därefter, när kaffet 

är uppdrucket, får jag arbetsuppgiften att flytta om blommor så att det blir yta för nya blommor på 

hyllorna. Jag noterar att blomsterhandlaren inte ens frågar om jag vill hjälpa till den här gången utan 

uppmanar mig bara. 

Under tiden jag organiserar i blomsteravdelningen går blomsterhandlaren iväg och parkerar om 

grossistbilen. Vi åker vidare till nästa butik och lastar av blomstervagnarna vi har med oss. Efter att vi är 

klara vid den andra butiken äter vi en gemensam lunch och därefter utförs intervjun. Under tiden vi 

sitter med intervjun och även tidigare under dagen har regionchefen ringt ett antal gånger för att höra 

hur det går. 

 

                                                           
57

 Målsättningen för alla säljare är att ha sin avdelning så nära ingången som möjligt. Först i kundvarvet så att det 
första konsumenterna ser när de kommer in i butiken är Rydells blomsteravdelning. 
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4.4 Resultatet av Rydells förändringsprocess 

Hur märks förändringen bland blomsterhandlarna? 

Försäljningschefen svarar att blomsterhandlarna är mycket mer involverade i försäljningen som görs i 

butikerna. Blomsterhandlarna är mer engagerade på säljmötena och försäljningschefen kommenterar 

själv att det ju är ett tecken på att de bryr sig. De sitter inte likgiltiga och tysta, vilket egentligen är det 

enklaste. Han menar vidare att blomsterhandlarna ställer krav på cheferna och verksamheten som de 

inte gjorde tidigare. De är mer medvetna vilka varor som säljer bäst i sina respektive butiker. 

Personalchefen menar att det svåraste är att veta hur de ska fortsätta upprätthålla och se att det nya 

arbetssättet fungerar efter utbildningen, eftersom säljarna arbetar på distans från företaget, 

individuellt. Personalchefen berättar att utvärderingen från det praktiska säljmötet visade att 

butiksansvariga känner att det tas ett större ansvar från blomsterhandlarnas sida. 

Majoriteten av de intervjuade blomsterhandlarna menar att de inte agerar annorlunda efter 

förändringsprojektet i jämförelse med före. Tre av dem menar dock att nu är det mer statistik som ska 

tas fram. En fjärde blomsterhandlare menar att: ”Vid utbildningen kämpade alla för att orka. Det är ett 

annat sätt att jobba nu.” Hon beskriver däremot inte hur. 

 

Märker du någon skillnad i företaget som sådant efter förändringen? 

Försäljningschefen menar att även cheferna märker av förändringen i sina arbetsuppgifter ”Säljarna har 

mer kundkontakt än de haft tidigare och bland oss chefer är rollfördelningen tydligare fördelad på 

respektive chefs ansvarsområde”. Han beskriver med ett exempel: ”Om det idag ringer någon med en 

fråga så hänvisar vi vidare till rätt person som ansvarar över det området frågan gäller.” 

När samma fråga ställs till blomsterhandlarna menar en av dem att: ”Rydells är mycket mer framåt på 

alla punkter”, däremot menar han att det blivit mycket mer ”stängd verkstad” på företaget och att det 

alltid förut var mer ”öppet”. Han förklarar expansionen av företaget som en orsak. I sin förklaring låter 

han mig läsa in att han saknar den familjära stämningen lite. 

På ett liknande sätt beskriver en annan säljare: ”Det var lite lättsammare för två år sedan, borde vara 

tvärtom, nu är det mer krav på siffror och svinn”.58 

En annan blomsterhandlare berättar att det efter förändringen finns mer krav på siffror och svinn 

”uppifrån”, vilket innebär ett annat sätt att arbeta. Han menar att det var ”lite lättsammare stämning 

för två år sedan.” Två andra blomsterhandlare menar att alla på företaget är mer motiverade att jobba 

mot ett gemensamt mål. En annan trycker på att sortimentet är förändrat och tycker inte att det är 

skillnad i företaget som sådant. 
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 Säljare, Rydells, 2011-05-11 
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Tabell 2 Sammanfattning av förändringens resultat 

Arbetssätt innan förändring Förväntat 
förändringsresultat 

Verkligt förändringsresultat 
enligt cheferna 

Verkligt förändringsresultat 
enligt blomsterhandlarna själva 

Säljarna sågs som 
varuplockare både av sig 
själva och chefer 

Säljarna skulle inta en 
säljroll, vara mer 
engagerade i säljprocessen 
med varor, butiksansvariga 
och chefer. De skulle kunna 
motivera varför 
butiksansvariga skulle ha 
Rydells som leverantör utan 
att känna sig ifrågasatta.   

Blomsterhandlarna tar mer 
initiativ på möten som 
innehåller fler ifrågasättande 
diskussioner.  

Blomsterhandlarna menar att de 
är stoltare men inte att de agerar 
annorlunda i sitt arbete efter än 
innan förändringen 

Säljarna vände sig till 
försäljningschef och 
regionchef vid problem. 
Butiksansvariga ringde till 
försäljningschefen för frågor 
om blomsteravdelningarna i 
deras butiker. 

Säljarna ska själva kunna 
lösa uppståndna problem 
eller förfrågningar från 
butiksansvariga. 
 
Butiksansvariga ska känna 
förtroendet för säljaren och 
kunna ställa frågor om 
blomsteravdelningen i sin 
butik direkt till säljaren som 
ansvararför den. 
 

Blomsterhandlarnas praktiska 
säljmöte med butiksansvariga 
efter utbildningen visade 
positiva reaktioner från 
butiksansvarigas sida.  

Blomsterhandlarna som har varit 
på företaget längst tid tar inget 
mer ansvar efter förändringen än 
tidigare. 
Blomsterhandlarna som varit på 
företaget kortare tid arbetar för 
att ta mer ansvar gentemot 
kunderna.  

Försäljningschefen åkte runt 
till butiker för kundbesök och 
avstämningar, information om 
blomstermarknaden 

Säljarna förväntas ta över 
försäljningschefens 
kundbesök med 
försäljningsavstämningar, 
information mm.  

Blomsterhandlarna har tagit 
över  försäljningschefens 
kundbesök 

Blomsterhandlarna själva menar 
att de inte gör så mycket 
annorlunda än innan 
förändringen. Två av sju påpekar 
att det blir lite mer statistik som 
ses över utöver det som var före 
förändringen. 
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5 Analys och tolkning 

I det här kapitlet kommer en analys föreligga om hur Rydells förändringsförlopp såg ut i jämförelse med 

en planerad förändrings faser som nämndes i kapitel 1.1 Bakgrund. Jag kommer analysera det insamlade 

materialet från intervjuer med hjälp av Översättningsmodellen och teorin om Lös och tät koppling. 

 

5.1 Den planerade förändringens faser 

En planerad förändring består, som nämndes redan i avsnittet Bakgrund 1.1, av vissa faser. De faser 

Jacobsen menar finns är första fasen Behov/upptäckt, andra fasen Analys och idé om förbättrad 

situation, tredje fasen Planering och strategi och en sista och fjärde fas Utvärdering av 

förändringsarbetet. 59  

I Rydells planerade förändringsarbete ser faserna lite annorlunda ut. Det går att urskilja dessa som fas 

ett Upptäckt av ett ”problem”, fas två Planering (tillsammans med externkonsult) och utarbetande av 

mål, fas tre Genomförande av förändringsprocessen med Kick-off och release som startskott, fas fyra 

Utvärdering av utbildning genom det praktiska sälmöte som säljarna bokade med butiksansvariga. 

Jag tycker mig även urskilja en femte fas som kan beskrivas som Fortsatt implementering av teoretiskt 

lärande/Förstärkning av nya värden. Den femte fasen grundar jag på att cheferna fortsatt arbetar med 

att uppmuntra blomsterhandlarna använda värdeorden. Särskilt de yngre som faktiskt inte har den 

praktiska erfarenhet som de blomsterhandlare som arbetat inom företaget lika länge. 

5.2 Översättningsmodellen 

Förändringen presenteras för personal och dessa tolkar materialet med något som kallas 

översättningsmodellen. 

Förloppet av en förändringsprocess ligger mycket i händerna på de som planerar hålla i en 

förändringsprocess men det ligger även hos de som förväntas förändra sig. Men det ligger även mycket 

hos förändringsprojektet i sig och hur det kan passas in i verksamheten, eller ja översättas, särskilt om 

företaget använder sig av en konsult. När en konsult presenterar en förändringsidé är det ett förslag 

som sedan ska komma att tillämpas praktiskt. Förslaget måste anpassas till organisationens olika delar 

och ansvarsområden. I Rydells förändringsprojekt presenterades materialet för blomsterhandlarna. De 

får för första gången reda på något som kallas värdeord. På Rydells symboliserar värdeorden i mångt och 

mycket det nya arbetssätt som eftersträvas från cheferna. Värdeorden talar om för säljarna att de ska 

vara initiativtagande, inspirerade, och intresserade av kollegor, chefer och butiksansvariga. 

Värdeorden inkorporeras även senare i utbildningen. Värdeorden står för det nya arbetssättet, vilket 

innebär att de ska ta större ansvar på företaget men särskilt hos detaljhandlaren. Personalen menar att 

om man arbetar på bra enligt sunt förnuft och är trevlig mot detaljhandlaren uppnår de målen som 
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 Jacobsen, 2005 
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värdeorden står för. De tolkar och översätter på så vis värdeorden utifrån erfarenhet, förförståelse och 

uppfattning för att tillskriva förändringsidén om hur cheferna förväntar sig att de ska förändra sitt 

arbetssätt till, sunt förnuft för att kunna det praktiskt. Översättningsmodellen menar att när den här 

anpassningen eller översättningen sker ändras ursprungsidén med förändringen något. Översättningen 

att egentligen se värdeorden som ett slags sunt förnuft kan komma att hindra förändringens fortsatta 

utveckling. Då sunt förnuft borde ha förelag redan innan förändringen.  

Värdeorden som skapades i och med förändringen syftar vara stöttande riktlinjer i det aktiva arbete som 

ett förnyat arbetssätt innebär. Att orden implementerats, eller rättare sagt gjorts bra helhjärtade försök 

att implementera dem är ett som är säkert. Men frågan är hur väl de anammats av säljarna? När jag bad 

dem reflektera över värdeorden och de används praktiskt en vanlig dag visade det sig bland annat att 

fyra av sju säljare tyckte ”ja dem där värdeorden det är ju egentligen bara sunt förnuft och kanske inte är 

det första jag tänker på när jag tänker på Rydells”.  

En av personalen översatt idé kan även leda till att de själva driver det nya framåt genom att de känner 

att de själva har uppfunnit en egen variant av den ursprungliga idén. Därför är det viktigt att personalen 

känner att de kan vara med och påverka på allt som sker i företaget. Om de får hålla i egna projekt, ökar 

motivationen att driva företaget framåt. 

5.3 Lös – respektive tät koppling 

En faktor som kan påverka förändringens förankring i organisationen och alltså hur resultatet av den blir 

är organisationens strukturella uppbyggnad. I Rydells fall är den löst internt kopplad eftersom 

företagsorganisationen har en decentraliserad struktur där blomsterhandlarna sköter det huvudsakliga 

levererandet och möter omgivning och detaljhandlare. Enligt den lösa kopplingen kan de läsa av vilka 

trender som gäller på marknaden och inte bara själva fatta många av besluten över sina arbetsuppgifter 

utan även själva bestämma vilket arbetssätt de har när de är hos detaljhandlarna. 

Löskoppling innebär att det kan vara svårare att förändra hela organisationen på en gång men lätt att 

utveckla de enskilda avdelningarna var för sig särskilt om de har nära koppling till marknaden. 

På Rydells tenderar förändringen med blomsterhandlarnas arbetssätt och agerande i butikerna i enlighet 

med teorin ha varit svårt. Detta eftersom det i Rydells fall är svårt att göra uppföljning på hur det nya 

arbetssättet faktiskt används. Uppföljningen blir särskilt svår eftersom blomsterhandlarna arbetar inte 

bara i olika avdelningar utan även på fält. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av 

blomsterhandlarna efter förändringen agerar som de gjorde före. Det som det nya arbetssättet 

förespråkade, att de skulle prata siffror med butiksansvarig menar blomsterhandlarna är en del av 

vardagen och tas inte så allvarligt eftersom de träffar sina kunder dagligen.  

I samvaro med cheferna i företagets lokaler däremot tenderar förändringen vara lyckad om man ser till 

det ökade ansvar som cheferna förväntade sig i förhållande till hur de beskriver att blomsterhandlarna 

agerar efter förändringen, de ifrågasätter och är engagerade. Med hjälp av löskopplingen som teori kan 

detta förklaras med, ju tätare samvaro och agerande med cheferna desto mer förändring i beteende.  
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Avdelningarna i en organisation kan dock aldrig vara helt löskopplade från varandra eftersom 

organisationens verksamhet bygger på att alla delar hänger ihop och därför kan en avdelning aldrig 

förändras helt oberoende av resterande delar.60 I Rydells fall har förändringen lett till att säljarna tar mer 

initiativ på företaget, är mer engagerade gällande de varor som fungerar bra i sina butiker. Därmed har 

säljarnas ansvarstagande ökat. Förändringen har även påverkat chefernas arbete inne på kontoret till att 

chefernas ansvarområden blivit tydligare. Om en telefon ringer hänvisas denna numera alltid vidare till 

rätt chef. Förändringen har lett till chefernas ansvarsområden blivit mer åtskilda. En av 

blomsterhandlarna kallar detta för ”en mer stängd verkstad” och att det är mer professionellt och 

mindre familjeföretag. Detta är ofta förekommande i organisationer som växt mycket. På grund av att 

Rydells växte som företag gjordes utbildningen (olika kunskapsnivåer bland säljarna) detta ledde till att 

försäljningschefen fick mer att göra vilket i sin tur ledde till att blomsterhandlarna fick hans 

arbetsuppgifter och det uppstod en längre koppling mellan chefer och säljare. 

I observationen jag gjorde på mötet uppstår en diskussion om att lagret var tomt redan på fredagen vid 

påskhelgen. Säljarna engagerar sig och säger i det här fallet till, att lagret var tomt de vet vilka blommor 

som går bäst i sina respektive butiker. Vilket är helt i enlighet med det nya arbetssättet, de sitter inte 

tysta vilket enligt organisationslitteratur i allmänhet och i förändringslitteraturen i synnerhet menar kan 

vara något positivt de säger till istället för att hålla inne. Cheferna vill inte ta hem för mycket varor ifall 

dessa inte tas ut till butikerna utan bli stående på lagret. Blomsterhandlarna vill ha hem fler blommor för 

att fylla sina butiker och tror på kunderna men kan inte för att det inte finns fler varor. Cheferna är 

medvetna om att fler blommor leder till mer svinn. Detta är ett bra exempel på lös koppling internt där 

blomsterhandlarna känner sina kunder. De vågar ifrågasätta att de blir hämmade av chefer som inte är 

på fält lika ofta som dem.  

En av blomsterhandlarna menar att denne kan säga till men inte förändra något. Denne menar även att 

det är svårare att fråga cheferna frågor. En annan menar att denne försökt på olika sätt men det inte får 

effekt och föreslår en anonym förslagslåda. Majoriteten av de tillfrågade är eniga i denna fråga men 

menar att det beror på hur, till vem och i vilken situation det görs. 

Försäljningschefen menar att blomsterhandlarna tar mer ansvar i de situationer de inte haft tillräcklig 

kunskap om tidigare, de har blivit mer självständiga. Försäljningschefen behöver själv inte möta lika 

många kunder som tidigare. Om man ska knyta samman detta till löskopplingen har säljarna i 

utbildningen fått ökad kunskap, vilket leder till att de fått mer beslutsmakt i situationer de före 

utbildningen tyckte var svårare än de tycker idag. Ökad beslutsmakt ökar den lösa interna kopplingen 

ytterligare för Rydells, vilket förklarar varför en av blomsterhandlarna i mina intervjuer tycker att det är 

mer ”stängd verkstad” nu än tidigare. Den lösa kopplingen är vidare även förklaringen till säljarna enligt 

min observationssituation inte känner att det händer något när de uttrycker att de vill ha mer välfyllt 

lager på storhelger. På mötet säger de till och är involverade, något som är ett av chefernas mål med 

själva förändringen. Blomsterhandlarna bekräftar i en informellt ställd fråga att det alltid varit så mycket 

diskussioner på säljmötena. 
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 Eriksson-Zetterquist m.fl., 2006 
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Den interna löskopplingen tycks vara ett problem i förändringen eftersom blomsterhandlarna har ett 

stort formellt ansvar, de kan fatta beslut och göra bedömningar om sina arbetsaktiviteter i förhållande 

till kundens behov, vilket ligger helt i enlighet med det förväntade resultatet, men hindras av att 

ledningen har formellt ansvar över resultat och ekonomi.  

Säljarna måste ta mycket ansvar och sköta mycket av ruljansen själva, allt från beställning till möte med 

butiksägare. Värdeorden som riktlinjer för verksamheten, om man följer värdeorden har man det 

arbetssätt som cheferna vill att man ska uppnå. 

När ett företag växer kan det ibland vara svårt att hålla ihop avdelningar och kontakten dem emellan. 

Det kan vara svårt att hålla ihop ett företag som genomgår förändringar och växer. Värdeorden kan ses 

som de sammanhållande drivkrafter för företaget. De ska motivera säljarna att göra ett bättre jobb utan 

att cheferna är med och påminnas om att företaget alltid strävar framåt. Anledningen till att 

engagemanget blev större bland blomsterhandlarna kan ses som att de alla var helt införstådda med vad 

som krävdes av dem oavsett om de översatt värdeorden till sunt förnuft eller inte. 

En konsekvens av Rydells förändringsarbete som inte bara visar att arbetssättet ändrats utan även 

strukturen i företagsorganisationen. Kan tydas i att regioncheferna i och med förändringen fick en mer 

stöttande roll. De tog över försäljningschefens roll. Bland cheferna skedde i och med förändringen en 

tydligare uppdelning. Uppdelningen på ansvarsområden blev särskilt tydlig för försäljningschefen 

eftersom hans ansvarsområde, att vara ”företagspappa” och stödperson för blomsterhandlarna, blev 

förskjutet på regionchefen. Säljarna som innan förändringen kunde vända sig till försäljningschefen 

förväntades efter förändringen och utbildningen ha tillräcklig kunskap att klara sig själva när de åker ut 

till sina försäljningsdistrikt. Detta förklarar den känsla av ”stängd verkstad” som en av 

blomsterhandlarna uttryckte i intervjun med mig. Försäljningschefen ägnar sig nu efter förändringen 

mer fokuserat åt att söka nya kunder och syssla med pappersarbetet bakom kulisserna. 

Hela företagsorganisationens ansvar har ökat och chefernas arbetsuppgifter har blivit mer specialiserade 

medan blomsterhandlarna har fått mer spridning på sina arbetsuppgifter. De ska leverera och sköta 

blommorna, ha hand om kundkontakt och ekonomin för butikerna som finns inom det 

försäljningsdistrikt som de ansvarar för. 

5.4 Egna reflektioner över intervjuer och observationer 

I intervjuerna var alla cheferna men även flera av säljarna var noga med att benämna tjänsten för 

blomsterhandlare och påpekade det för mig vid ett flertal tillfällen. Vilket för mig tyder på att de ville 

vara tydliga med att betona; det här har ändrats sedan innan profileringen och utbildningen. I 

påpekandena och betoningarna kan jag även läsa in en stolthet för den förändring Rydells har gjort och 

vad företaget står för. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 

I det här kapitlet redogörs för slutgiltiga tankar och resultat  

Precis som titel på det interna dokument som gavs ut till blomsterhandlarna Hela vägen. Förändrades 

både företagets profil, säljarnas kläder även inredningen på företaget, vilket tyder på att cheferna var 

och är mycket medvetna om att blomsterhandlarna kommer att bli påminda om förändringen även när 

de äter frukost i företagets kök. Inredningen i företagets huvudbyggnad har samma färger som den nya 

logotypen och värdeorden finns att se överallt. Precis som inredningen sånär som in på 

personaltoaletten finns denna inredning. Det visar på en medvetenhet från cheferna att påverka allt 

inifrån och ut och blomsterhandlarna visar i intervjuerna att de förstått avsikten både på profilering och 

utbildning. Budskapet har alltså gått fram hela vägen  

Om vi här i slutdiskussionen ska återknyta till de fyra frågor som ställdes i problemdiskussionen kan det 

som konstaterades i kapitlet Analys 5. ovan om faser, återges. Rydells förändringsförlopp följer vissa 

faser. En planerad förändring förutsätter att någon sätter igång förändringsprocessen och med fast hand 

styr och håller den levande. Någon måste bestämma vad som ska göras och hur det ska göras. Denna 

någon är i detta fall chefer.  

Utan en styrande faktor i en platt organisation kan blomsterhandlarna som handlar likt egna mindre 

företag när de är ute på sina försäljningsdistrikt göra precis som de vill, och alltså även bortse från att för 

att ett nytt arbetssätt blivit presenterade för dem. Genom motiverande och utvecklande utmaningar 

och arbetsuppgifter från chefer kan de istället tvingas ta itu med det nya arbetssättet. Exempelvis kan 

inte blomsterhandlarna strunta i att göra avstämningar hos varje butiksansvarig eftersom varken 

försäljningschefen eller någon annan gör jobbet åt dem. Om inte avstämningen är gjord är det tydligt att 

det just är blomsterhandlaren för den speciella butiken som inte gjort sitt jobb. I och med att Rydells är 

ett decentraliserat företag däremot blomsterhandlarna frihet under ansvar. En förändring kommer inte 

ske om blomsterhandlarna trots information om förändring och det nya arbetssättet beslutar att ”mitt 

sätt att arbeta redan före förändringen är så jag upplever att cheferna vill ha det efter förändringen”. 

Det är lösa, eller för att förklara det annorlunda, långa kopplingar mellan chefer och blomsterhandlare 

som är effekten av frihet under ansvar.  

Det som händer i Rydells organisation när cheferna bestämde att blomsterhandlarna ska ha mer ansvar 

över sina arbetsuppgifter är att cheferna sedan även har svårare att styra exakt hur vissa saker ska 

göras. Därmed inte sagt att det inte alls går att påverka personal i ett företag med kopplingar som blir 

allt längre ju mer företaget växer. Påverkan på personalen måste då ske genom motivation, beröm och 

känslan att vara behövd av företaget eller chefer som individ. 

Men tvärtom om ett företags anställda inte känner att de kan påverka med egna idéer eller förslag blir 

de svåra att styra. Eftersom de inte är motiverade att handla enligt chefernas tycke. Svaret måste vara 

att cheferna bibehåller ett förändrat arbetssätt genom att personalen får sin vilja igenom. 

Hos Rydells upplevde jag till exempel frustration från blomsterhandlarnas sida när jag satt med på 

Tisdagsmötet som icke deltagande observatör. Anledningen var att det inte fanns tillräckligt mycket 
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varor att köra ut från lagret redan i början av påskhelgen. Blomsterhandlarnas nya arbetssätt 

förespråkar att de ska vara så ansvarstagande och så engagerade som möjligt. Cheferna säger i stort sett 

”Lita på vad ni lärt er om era butiker” men det blir svårt för blomsterhandlarna på grund av att de är 

etthundraprocent säkra på vad som går att sälja ut från lagret men cheferna vill ta det säkra före det 

osäkra. En flaskhals, ett problem. I det här exemplet hindras blomsterhandlarna i sitt ansvarstagande av 

cheferna. Om man då för en liten stund ska tänka utanför ramarna för mängden varor cheferna har 

bestämt sig för att köpa in. Cheferna vill inte ha onödigt svinn blommor men det vill ju å andra sidan inte 

blomsterhandlarna ha heller.  

Jag har ingen praktisk lösning på problemet. Sådana lösningar brukar de som står närmast problemet ha, 

kanske är det blomsterhandlarna som sitter på lösningen? 

Är förändringen lyckad? Ja det måste man kunna säga, cheferna är nöjda med resultatet men menar att 

det främst är en förändring i "sättet att tänka". Cheferna vill att personalen ska vara "skarpare" och ta 

mer ansvar som säljare istället för att bara leverera blommorna och plocka upp dem i affären. Och 

skarpare är dem, i alla fall med tanke på vad cheferna anser om arbetssättet och blomsterhandlarnas 

agerande i möten. Blomsterhandlarna själva ser det inte som arbetssättet ändrats så mycket, de menar 

att de möjligtvis är stoltare och arbetar mer med statistik. Detta kanske inte är mycket men det är vad 

cheferna ville uppnå. Det är som med allt annat lärande, när man är mitt inne i kan man på sätt och vis 

bli blind för sitt eget kunnande. 

I Rydells fall har förändringen lett till att blomsterhandlarna tar mer initiativ, är mer engagerade 

gällande de varor som fungerar bra i sina butiker och därmed ett ökat ansvarstagande, vilket i sin tur har 

lett till en ökad decentralisering, av företaget Då cheferna menar att cheferna att deras ansvarsområden 

har blivit tydligare uppdelade på respektive ansvarsområden, då samtidigt personalen uttrycker att det 

är fler saker än tidigare som sker bakom lyckta dörrar, kopplingen mellan chefer och personal har blivit 

längre.  

Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av blomsterhandlarna efter förändringen agerar som 

de gjorde före. Det som det nya arbetssättet förespråkade, att de skulle prata siffror med butiksansvarig 

menar blomsterhandlarna är en del av vardagen och tas inte så allvarligt eftersom de träffar sina kunder 

dagligen. 

Så genom en förändring mot bättre arbetssätt har familjeföretaget Rydells blomsterhandlare blivit mer 

kunniga och kan fatta egna beslut, dock är jag inte säker på att cheferna inser vikten av att ge lite större 

frihet uppifrån så att blomsterhandlarna ännu mer kan använda sina lärdomar. Eftersom mer kunskap 

kräver mer frihet. Inte heller tror jag cheferna fullt förstår att förändringen skulle öka distansen till 

säljarna mer än vad det var innan. Det förväntade resultatet om mer involverade blomsterhandlare har 

uppnåtts. Stoltheten hos företaget finns där, de har alla verktyg att lyckas. 

Mitt tips till Rydells hur personalen ska få sina röster hörda och kunna påverka ledningsgruppen direkt. 

En anonym förslagslåda: Att förbättra verksamheten. På så vis vågar och kan alla ha chansen att påverka. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Jacobsen menar att ett förändringsresultat bör jämföras med det förändringen avsåg förändra. I detta 

antagande finns ett implicit problem, nämligen att synen på förändringsprojektet från chefernas och 

personalens sida kan skilja sig åt. Därför kan man fråga sig hur ledningen och personalen ser på ett och 

samma förändringsprojekt? Skiljer sig perspektiven åt eller är de lika? Vad beror detta på?  
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Bilaga 1. Mall observation 1 (Tisdagsmöte) 
Datum:   Tidpunkt:   Plats: 

Dagsordning:  

Aktiviteter:  

Dialog, initiativ –samt ansvarstagande 

  

 

  

 

  

Den nya profilen: 

________________________________________________________________________________________________________ 

Användande av värdeorden (Intresserad, Initiativtagande, Inspirerande) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Blomsterhandlarnas agerande i samvaro med kollegor och chefer: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Agerande bland chefer gentemot blomsterhandlarna 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Motiverande prat: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Belöning: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Mall observation 2 och 3 (En vanlig dag) 
Datum:   Tidpunkt:   Plats: 

Arbetssätt: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Intresserad 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Inspirerande 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Initiativtagande 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Ansvarstagande 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Interaktion med chefer och butiksansvarig 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Den nya profilen: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Givet intryck av att vara nöjd med sitt jobb 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Blomsteravdelning i Rydells AB:s konceptbutik 
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Bilaga 4. Rydells AB:s Gamla och 

nya logotyp 
 

 

 

Den gamla logotypen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya logotypen 
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Bilaga 5 Rydells Försäljning AB:s värdeord 
 

Värdeorden innebär följande saker för säljarnas arbetssätt. 

Intresserad 

Säljarna ska vara intresserade av handlaren, konsumenterna, blommor, företaget och kollegor 

 

Initiativtagande 

Säljarna tar initiativ, utvecklar, vågar prova och vågar misslyckas 

 

Inspirerande 

Säljarna inspirerar handlare, konsumenter och kollegor 
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Bilaga 6. Intervjuguide förstudie 
Beskriv bakgrunden till förändringen 

Vilka uppgifter har säljarna? 

Vad bestod utbildning/respektive profileringen av inom Rydells? 

Varför gjordes utbildning/profilering? 

Vad ville Rydells uppnå med utbildningen? 

Vad ville Rydells uppnå med utbildningen? 

 

 

  



49 
 

Bilaga 7. Gemensam intervjuguide  
Intervjuguide sammanställning för chefer respektive säljare 

Chefer       Säljare 

Beskrivning Rydells Beskrivning Rydells 

När började du på Rydells? När började du på Rydells? 

Beskriv Rydells AB med tre ord. Beskriv Rydells AB med tre ord. 

Vilken roll i företaget har du ? Vilken roll i företaget har du ? 

Berätta lite om säljarnas roll i företaget. Har säljarnas roll i 
företaget förändrats i och med profilering och utbildning? 

 

Vilka arbetsuppgifter har du en vanlig dag på jobbet? Har 
de förändrats efter utbildning och profilering? 

Vilka arbetsuppgifter har du en vanlig dag på jobbet? Har 
de förändrats efter utbildning och profilering? 

Hur framhäver du/visar du upp Rydells som företag när du 
åker ut till kunder?   

Hur framhäv er du/visar du upp Rydells som företag när du 
åker ut till kunder?   

Hur gör du för att motivera säljarna?  Hur gör cheferna för att motivera dig? 

Hur gör du för att belöna säljarna? Hur gör de för att belöna dig? 

 Vad görs för att stödja dig i ditt arbete när butiken är 
missnöjd? 
 

Vad med ditt jobbet på Rydells är: Bäst, Roligast, sämst 
respektive svårast? 
 

Vad med ditt jobbet på Rydells är: Bäst, Roligast, sämst 
respektive svårast? 
 

 Berätta lite om det ansvar som läggs på dig som 
blomsterhandlare och vad du tycker om det. 

Förändringen Förändringen 

Hur presenterades förändringen för personalen? 
 

Vad tänkte du när du fick reda på att ni skulle profileras?  
Vad tänkte du när ni fick nya kläder i samband med 
profileringen? 

Vad var avsikten med profileringen ?  
 

Vad uppfattade du var avsikten med profileringen ? (Eg hur 
motiverades profilering?) Tycker du att det har uppnåtts? 

Vad gjordes i och med profileringen?  
 

 

Vad bestod kick-offeen som hölls av?  

Vad hade du för uppgift i profileringen?  

Profilen har förnyats utåt, vad har gjorts ”inåt”?  Profilen inåt har förnyats utåt, vad har gjorts inåt? 
 

Vad var avsikten med utbildningen?  
Det nya sättet att arbeta sa du, vad innebär det?(är det 
skillnad nu från innan?) 
 
Vilka reaktioner fick ni av säljarna när ni presenterade 
utbildningssyftet? 
 

Vad uppfattade du var avsikten med utbildningen ?(Eg. hur 
motiverades utbildnin.?) Tycker du att det har uppnåtts? 
 
Vad tänkte du när du fick reda på att ni skulle utbildas? 
Vad förväntade du dig av utbildningen 
Vad tyckte du att utbildningen gav dig? Vad har du fått 
användning av när du åker ut till kunder? 
 

Vad gjordes i och med utbildningen? 
Vad var avsikten med säljarnas praktiska övning, ”Boka 
säljmöte”?  
Hur gick säljarnas praktiska övning, ”Boka säljmöte” till? 

-Vad tror du var avsikten med den praktiska övningen att 
”Boka säljmöte” med kunderna? ----Vad tyckte du om det? 
-Hur ser du på att det är du som måste förhandla och 
diskutera med dina kunder/handlare? 
-Vilken reaktion fick du av dina kunder efter bokningen av 
det praktiska säljmötet? Vilka reaktioner fick du av Anders/ 
Mange/kunder? 
 

Vad hade du för uppgift vid utbildningen? 
 

 

 Har ansvaret som läggs på dig som säljare förändrats efter 
utbildningen? 
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Vad tycker du om det ansvaret? 
 

Efter förändringen Efter förändringen 

  

Har säljarna fått nya arbetsuppgifter i och med 
utbildningen? Ansvarsområden då? Nu? 
 

Hur har dina arbetsuppgifter förändrats efter profilering 
och utbildning? 
 

Vilken förändring har du märkt hos personalen i företaget 
efter utbildning och profilering? 
 

Beskriv hur ditt nya arbetssätt ser ut? 

Har du märkt någon förändring i företaget efter utbildning 
och profilering?  
 

Har du märkt någon förändring i företaget efter utbildning 
och profilering? Hur trodde ni att det skulle vara? 
 

Hur tycker du att säljmötena har förändrats efter utbildning 
och profilering?  
 

De ska ha en utbildning till, vad skulle du vilja att den 
innehöll om du fick vara med och bestämma? 
 

 Om du finge ändra på någonting och bestämma, vad som 
helst vad skulle det vara då? 
 

Har du något att tillägga Har du något att tillägga? 
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