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Sammanfattning 

 

Titel: Anställdas reaktioner på förändrade arbetsroller -en intervjustudie på ett 

hemelektronikföretag 

Författare:  Douglas Lagerheim och Philip Berglund 

Handledare: Karin Winroth 

Bakgrund: På en hårt konkurrensutsatt marknad är det av stor vikt att företag och 

organisationer är flexibla för att kunna genomföra förändringar och anpassa sig till nya 

omständigheter. Att genomföra organisatoriska förändringar innebär ofta en omställning som 

påverkar de anställda. 

Syfte: Syftet är att genom en intervjustudie på ett företag se hur anställda reagerar då de 

påverkas av en rollförändring som innebär förändrade arbetsuppgifter. Beroende på vilka 

reaktioner som uppstår vill studien även beskriva vilka bakomliggande faktorer som ligger till 

grund för reaktionerna. Förhoppningsvis kan studien användas för att hämta inspiration och 

fungera som ett hjälpmedel till andra organisationer som genomgår liknande förändringar. 

Genomförande: För att ge svar till frågeställningen har tretton personer intervjuats på två av 

ett hemelektronikföretags lagershopar där man sedan ett år tillbaka har genomgått en 

förändring med fokus på ökad försäljning. Som metod för studien har en kvalitativ ansats 

valts där semistrukturerade intervjuer använts för att samla in information om de anställdas 

reaktioner på förändringen. 

Slutsatser: Studien visar på skilda uppfattningar där det bland de anställda både finns positiva 

och negativa reaktioner på arbetsrollsförändringen. Provisionsbaserad lön ger positiva 

reaktioner medans bristande kommunikation och informationsdelning samt ett ledarskap utan 

delaktighet är de bakomliggande faktorerna som resulterar i att de anställda reagerar negativt. 

Nyckelord: Organisationsförändring, arbetsroller, ledarskap, kommunikation. 
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1 Inledning 

I detta kapitel redovisas studiens problembakgrund, problemdiskussion, problemformulering, 

syfte samt avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

I samband med att dagens internet (WorldWideWeb) lanserades i början på 90-talet har hela 

samhället förändrats. Den ”fysiska” handeln har fått stor konkurrens och företag som 

fokuserade på handel via postorder har många fått lägga om sin strategi helt och hållet. 

Organisationers förmåga att förändra sig till just internet har varit avgörande för om de finns 

kvar idag. Många av de mest framgångsrika företagen på dagens marknad startades av personer 

med tekniska kunskaper som såg möjligheterna på den nya marknaden, till exempel 

amazon.com. Andra företag har klarat sig på marknaden genom att anpassa sig, till exempel 

Ellos som idag både bedriver näthandel och postorderhandel. Många aktörer på den fysiska 

marknaden har även lagt till e-handelstjänsten i sin verksamhet, till exempel H&M och 

Stadium. Att organisationer och företag förändrats i den här riktningen har varit det vanligaste 

sättet för att nå fler konsumenter, trots detta så finns det aktörer som gått i helt motsatt riktning.  

Webhallen och Netonnet är två exempel på företag som startade som näthandel men idag även 

har postorder och fysiska butiker. 

Att gå från att bara bedriva näthandel till att även inkludera fysisk handel har visat sig vara ett 

lika naturligt steg som att göra det motsatta. Att göra det enkelt för konsumenten att handla 

samtidigt och vill nå ut till så många som möjligt är något som eftersträvas. Grundtanken med 

att bedriva fysiska butiker för dessa aktörer är att det ska vara lika enkelt som att handla på 

internet. Butikerna är ofta väldigt enkla och i köpprocessen är inga säljare inblandade då målet 

är att produkterna säljer sig själva. På elektronikmarknaden är det otrolig konkurrens och flera 

företag har tvingats gå i konkurs eller köpts upp av andra. För att överleva tvingas många att 

utvidga och/eller förändra verksamheterna. Många aktörer har utökat sina sortiment med till 

exempel verktyg och snacks, men detta är inte det enda, Då konkurrensen är så hård pressas 

priserna vilket leder till lägre vinstmarginaler. För att kompensera detta så fokuseras det på 

tilläggsprodukter såsom abonnemang, tillbehör och försäkringar, där marginalerna är större. 

Denna förändring påverkar personalen då de behöver jobba mer med försäljning än tidigare då 

dessa produkter inte säljer sig själva på samma sätt.  
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1.2 Problemdiskussion 

Att organisationer förändras är ingen nyhet för någon. Utveckling och förändringar av 

organisationer sker ständigt. Organisationsförändringar beskrivs av Lyngdal (1992) som olika 

sätt att förändra en organisation från det nuvarande tillståndet till något mer ändamålsenligt och 

bättre där effektiviteten och flexibiliteten ökar. Flexibilitet i organisationer är av vikt då yttre 

omständigheter på marknader kan kräva snabba omställningar för ens överlevnad. Marknader 

som är hårt konkurrensutsatta där prispress är en stor faktor ökar pressen på organisationers sätt 

att agera och förändra sig. Förändringen påverkar i stor grad de anställda då deras beteende 

måste anpassas efter de nya omständigheterna vilket i många fall kan påverka deras inställning 

till det egna företaget. Forskare inom management- och organisationsforskning beskriver hur 

reaktionerna på förändringar representeras av två känslodimensioner, positiv och negativ 

affektion (Seo, et al. 2012). Anställda som gillar förändringen får förmodligen en mer 

emotionell relation till företaget medans de personer som är negativt inställda, tappar 

förtroendet och sin motivation till det. Om de anställda är negativt inställda till förändringen i 

organisationen och dess verksamhet i helhet resulterar detta i att det kan bli svårt att förverkliga 

de resultat eftersträvas genom förändringen (Neves & Caetano, 2009). För att få de anställda 

som är negativt inställda till förändringen att vilja anpassa sig, behövs det enligt vissa forskare 

att skapa en högt önskvärd bild av framtiden. Positiv affektion skapas genom att exaltera och 

entusiasmera de anställda till den framgång som eftersträvas, något som sätter stor press på 

ledarskapet (Seo et al. 2012). Nya arbetsuppgifter med krav och förväntningar innebär en 

rollförändring för de anställda. Osäkerheter som ofta uppstår vid förändring bearbetas bäst 

enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) med god kommunikation och information med de 

inblandade. Utöver detta kan det skapas en positiv affektion till företaget och de nya 

arbetsuppgifterna genom att på olika sätt öka motivationen, bl.a. med provisionsbaserad lön.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att genom en intervjustudie på ett företag se hur anställda reagerar då de påverkas av 

en rollförändring som innebär förändrade arbetsuppgifter. Beroende på vilka reaktioner som 

uppstår vill studien även beskriva vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för 

reaktionerna. Förhoppningsvis kan studien användas för att hämta inspiration och fungera som 

ett hjälpmedel till andra organisationer som genomgår liknande förändringar. 
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1.4 Frågeställning 

Hur reagerar anställda då de påverkas av en arbetsrollsförändring? 

Vilka bakomliggande faktorer påverkar hur de anställda reagerar? 

 

1.5 Avgränsning 

För att kunna samla in den data som är relevant för att besvara frågeställningen avgränsas 

studien till ett företag där de anställda påverkats av en tydlig arbetsrollsförändring.  
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2 Metod 

I detta kapitel förs en redovisning kring studiens metod, urval samt genomförande, därefter förs 

en kritisk granskning av den metod som valts. 

 

2.1 Val av metod 

Då studien ska söka svar på de anställdas reaktioner om de rollförändringar som skett så har en 

kvalitativ metod valts. För att besvara frågeställningen har 13st semistrukturerade intervjuer 

genomförts. Intervjumetoden valdes dels för att hålla en viss struktur på intervjuerna då studien 

rör ett förhållandevis specifikt tema, dels för att ge intervjupersonerna frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2013). En annan del som var av vikt i metodvalet var att kunna 

ha en viss flexibilitet under intervjuerna och inte vara för styrda av frågeformuläret. Detta för 

att kunna öppna upp för frågor om teman som respondenten själv tar upp och tycker är viktigt. 

Frågeformuläret består till större delen av öppna frågor för att inte styra respondenternas svar i 

en viss riktning samt att svaren ska utgöras av respondenternas egna tankar och reflektioner 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

2.2 Urval 

Valet av företag att göra studien på är subjektivt. Då företaget har gjort förändringar i 

organisationen som resulterat i rollförändring hos de anställda passade det bra för studien. Den 

utgörs av 13st semistrukturerade intervjuer som ägt rum på två av Netonnets lagershopar som 

ligger belägna i Stockholm. Lagershoparnas arbetsområden är indelade i tre olika avdelningar:  

 PAM (Product Area Manager) – Ansvar över en produktavdelning samt står för den 

mesta av kundkontakten vid försäljning. 

 Kassa – Ansvar för kassaområdet och är sista ledet i kundkontakten vid försäljning. 

 TS (Teknisk service)- Ansvar för kundservice vilket innebär reklamationer, 

garantiärenden och returer av produkter. 

Då PAM - och – kassapersonalen står för den största delen av kundkontakten vid försäljning så 

är det framförallt dessa som valts ut till att delta i studien.  Detta på grund av att det är deras 
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arbetsroller som genomgått förändring och är mest relevant för studiens tema. 

Implementeringen av de nya arbetsrollerna ägde rum i början av år 2013. För att få så mycket 

användbar information som möjlig hur förändringen påverkat de anställda inkluderades de som 

blivit anställda innan år2013 i studien, förutom en respondent som arbetat i fyra månader. Detta 

på grund av att de har varit med och upplevt hur arbetsrollerna var tidigare samt hur dem har 

ändrats. Detta är ett subjektivt urval då respondenterna har valts ut för att de ansågs kunna ge 

mest relevant information till studiens frågeställning (Denscombe, 2009).  

I tabellen nedan visas de som deltog i intervjuerna, vi har valt att anonymisera personernas 

namn. Det är tre respondenter som har andra tjänster än de som studien framförallt valt att 

fokusera på. Det är den ställföreträdande butikschefen i lagershop 1, PMM(Product 

Merchandise Manager) från lagershop 1 och 2. Ställföreträdande butikschefen arbetar mycket 

administrativt, men också mycket med försäljningen.  PMM jobbar nära PAM medarbetarna 

och arbetar främst med produktkampanjer och fokusprodukter på dem olika avdelningarna. 

PMM jobbar också mycket med försäljningen och är en del av lagershoparnas ledningsgrupp 

som består av ställföreträdande butikschefen, kundservicechefen och butikschefen. 

Tabell 1 Urval 

Lagershop Person Position Tid på företaget 

1 A PAM 3år 

1 B PAM 2år 

1 C PAM 2år 

1 D Stf butikschef 2år 

1 E PAM 1år 

1 F Kassaansvarig 2år 

1 G PMM 2år 

1 H Teknisk service 5år 

2 I PAM 4år 

2 J PAM 2år 

2 K PAM 4år 

2 L PAM 5år 

2 M PMM 3år 
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2.3 Genomförande 

Innan genomförandet av intervjuerna kontaktades butikscheferna i de två utvalda lagershoparna 

för att kunna slå fast vilka som skulle kunna ha påverkats mest av förändringarna. Vid 

framtagandet av intervjuunderlaget (Se bilaga 1) så hämtades information in från elektroniska 

källor, vetenskapliga artiklar och litteratur för att se vilka typer av reaktioner som kan uppstå 

vid förändringar. Information hämtades även in från företagets hemsida, men också via 

mailkonversation med butikscheferna för att kunna specificera vilka förändringar som 

verkligen skett och varför de genomförts, vilket också hjälpte till vid framställningen av 

frågorna.  

I samtal med båda butikscheferna så bestämdes sedan dag och tid när intervjuerna skulle 

genomföras. Alla intervjuer genomfördes i respektive lagershop, åtta i lagershop 1 och fem i 

lagershop 2. Vi valde att anonymisera intervjupersonernas namn för att kunna ge dem större 

frihet att uttrycka sina personliga åsikter. För att fånga upp och lagra all information från 

intervjuerna så spelades de in, vilket också gjorde det enklare att transkribera och sammanställa 

i efterhand.  

 

2.4 Trovärdighet 

Det är av hög vikt att forskaren själv begrundar sin forskning och kritiskt granskar de metodval 

och övriga beslut som ligger till grund för undersökningen. Syftet med detta är att ge läsaren en 

rättvis och ärlig bild av arbetet. Fördelen med att använda sig av ett subjektivt urval är att det 

tillåter forskaren att närma sig människor som kan antas vara relevanta för undersökningen 

(Denscombe, 2009). Detta var en avgörande faktor i studien då endast de som arbetade på 

specifika avdelningar söktes upp och att de hade arbetat på företaget innan förändringarna 

implementerades, vilket ökar empirins relevans i studien. Det kan finnas en brist i 

trovärdigheten i svaren från ställföreträdande butikschefen och de som arbetar som PMM. Då 

de tillhör ledningsgruppen i lagershoparna kan det bli att de ger en positivare bild av 

förändringen på grund av den position de har. En annan brist som kan uppstå är att intervjuaren 

oavsiktligt kan påverka de intervjuades uttalanden. Vad en respondent tycker och tänker 

återspeglar inte alltid sanningen. Det är inte alltid som uttryck och handling stämmer överens 

då alla uppfattar saker olika (Denscombe, 2009). Det kan vara en brist i studien då studien 

framförallt söker de anställdas tankar och personliga uppfattningar på den förändring som ägt 
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rum. De som respondenterna har upplevt kanske inte alls stämmer med vad som egentligen ägt 

rum. 

I och med att intervjuerna spelades in så kan det ha hämmat respondenterna från uttrycka sig 

öppet om vad de egentligen tycker (Denscombe, 2009). En annan nackdel är att det bara fångar 

upp orden som sägs och inte den icke-verbala kommunikationen såsom gester som kan vara 

viktigt vid sammanställandet av data. Fördelen är dock att allt som sägs lagras och vilket 

resulterar i en fullständig dokumentation. Studiens stabilitet över tid är svag, beroende på att 

folks åsikter över tid förändras. Det som idag ses som negativt kan om ett år vara något positivt. 

Därför är det svårt att få ett liknande resultat om studien gör om vid ett senare tillfälle. 
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3 Teori 

I detta kapitel redovisas sex teorier som ligger till grund för studien.  

 

3.1 Fyra dimensioner av förändringar 

För att klassificera olika typer av organisationsförändringar har Jacobsen & Thorsvik (2002) 

valt att dela in dem i fyra olika dimensioner. 

Den första dimensionen kallar dem Revolution kontra Evolution som beskriver hur omfattande 

förändringen är. Den förklaras genom att dra en skiljelinje mellan inkrementella och strategiska 

förändringar, eller mellan evolution och revolution. Inkrementella eller evolutionära 

förändringar äger rum genom många små förändringar under en längre tid. Dessa små 

förändringar kan sedan mynna ut i en radikal förändring. En strategisk eller revolutionär 

förändring inträffar när en organisation måste genom gå en radikal förändring på mycket kort 

tid. Det kan vara svårt att se skillnaden med evolutionära och revolutionära förändringar då en 

evolutionär förändring kan ses som en revolutionär förändring när den radikaliseras. Den 

huvudsakliga skillnaden är att en revolutionär förändring kännetecknas av att vara radikal och 

att den sker under kort tid. 

Den andra dimensionen bygger på förväntningar av förändringar och reaktioner på förändringar 

som redan skett. Förändringar byggd på förväntningar kan kallas proaktiv och reaktioner på 

förändringar som redan ägt rum kallas reaktiv. En reaktiv förändring innebär att organisationen 

svarar på något som redan ägt rum, antingen inom organisationen eller i dess omvärld. Det är 

alltså när ett förhållande har förändrats och organisationen måste anpassa sig till en förändring 

som redan ägt rum. En proaktiv förändring innebär att organisationen förändras innan det 

inträffar händelser som påverkar organisationen internt eller i dess omvärld. 

Den tredje dimensionen handlar om förändringens innehåll, ifall den är strukturell eller 

kulturell. Strukturell förändring inriktas på förändringar i den formella strukturen. Det kan 

exempelvis vara arbetsfördelning, specialisering, samordning, styrning och belöningssystem. 

Kulturell förändring syftar till att ändra personers attityder, åsikter och uppfattningar. Det är 

svårt att skilja dessa två åt då dem ofta är en produkt av varandra. En förändring i den formella 

strukturen medför ofta förändringar i den kulturella, medan en kulturell förändring ofta följs av 

en förändring i strukturen. 
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Den fjärde och sista dimensionen kategoriserar förändringar i vilken utsträckning de är 

planerade eller oplanerade. Planerade förändringar är byggda på kunskap och lärande, där 

organisationen anpassas efter nya förhållanden. Det är den mest förekommande typen av 

förändring hos organisationer idag. Oplanerade förändringar är ett resultat av tillfälligheter och 

fenomen som sammanfaller tidsmässigt. Det kan plötsligt uppstå en situation som snabbt kräver 

förändring i en organisation, det kan då kallas för en oplanerad förändring. 

 

3.2 Resultatorienterat ledarskap 

Røvik (2000) beskriver i en bok om uppkomsten av det resultatorienterade ledarskapet på 

nittiotalet. Huvudutmaningen för ledaren är att uppnå de mål och de resultat som är satta för 

den enhet han leder. Genom att införa provisionsbaserade lönesystem kan personalens 

motivation öka och genom det uppnå de resultat som krävs. Ahltorp (1998) beskriver i sin bok 

Rollmedvetet ledarskap en modell som hon kallar RONS-modellen. Denna modell delar upp 

ledare i fyra olika karaktärer där hon definierar den ena som ”resultatjägaren”. Resultatjägaren 

lägger stort fokus på handling, utmaningar, effektivitet och resultat. Genom att ständigt vilja 

förbättra sina prestationer genom ambition, målmedvetenhet och effektivisering kan ledaren 

lätt bli tävlingsinriktad vilket kan ha både positiv och negativ inverkan på medarbetarna och 

organisationen  

 

3.3 Marknadsstyrning 

På en fri marknad styrs företagen i stor utsträckning beroende på konkurrens. Priser och vinster 

är viktiga styrmedel och verktyg för utvärdering av verksamheten. I en konkurrenssituation är 

priset en mycket enkel indikator på hur företaget står sig på marknaden, framförallt när det 

gäller hemelektronik. (Denna marknad är idag väldigt prispressad vilket tydligt kan ses på 

hemsidor, i dagstidningar och reklamblad där marknadsföringen ofta fokuseras likt bilhandlare 

förr i tiden med stora stjärnor och tydliga röda siffror på vilka ”otroligt låga priser” man 

erbjuder1) För att kunna behålla de låga priserna och på så vis ligga främst bland konkurrerande 

företag krävs det möjlighet att hålla kostnaderna nere för att generera vinst, vilket i slutändan 

är avgörande för företagets överlevande (Hatch, 2002). 

                                                 
1 http://www.elgiganten.se/ (hämtad 2014-05-25) 

http://www.elgiganten.se/
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Genom att skapa resultatenheter kan marknadsstyrning appliceras på enhetsnivå. De olika 

enheterna skapar olika divisioner i den större divisionaliserade organisationen. Med resultat i 

fokus är det lättare i denna typ av organisation att urskilja vilka enheter som presterar bäst. 

Budgetar och tidsscheman gör kontrollen av output till ett lättillgängligt medel att se resultat 

mellan divisionerna. Detta i sin tur ökar konkurrensen mellan de olika enheterna och strävan 

efter att ligga högst upp på listan (Hatch, 2002). 

 

3.4 Leavitts modell 

 

Figur 1- Leavitts modell 

Leavitts modell (Leavitt 1965, se Flaa et al 2011, s.183-184) används ofta inom 

organisationsutveckling som en utgångspunkt för att förstå förändringsprocesser. Huvudsyftet 

med modellen är att påvisa det ömsesidiga beroende som råder mellan huvudvariablerna. 

Struktur menar på det mer stabila elementen i organisationen. Elementen i en struktur är 

arbetsdelning, hierarkiskt mönster, kommunikationssystem och liknande. Teknologi kan 

definieras som manipulerbara mekanismer för problemlösning. I det ingår exempelvis 

maskiner, utrustning, rutiner, regler och kunskap. Aktörer syftar på människorna i 

organisationen och beskrivs med hjälp av en rad egenskaper som erfarenhetsbakgrund, 

utbildning, attityder, motivation och så vidare. Uppgifter har att göra med organisationen 

målsättning. Det finns en långrad uppgifter som varierar med avseende på hur det är definierade, 
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hur rutinmässiga det är och hur många aktörer som deltar i lösningen av dem. Uppgifterna kan 

exempelvis vara varuproduktion, marknadsföring och försäljning av varor, finansiering och så 

vidare.  Leavitts menar på att alla aktiviteter som äger rum i en organisation är resultatet av 

samspelet mellan struktur, teknologi, aktörer och uppgifter. Han pekar på att förändring av en 

variabel kan medföra förändringar på en eller flera av dem andra variablerna. Med det vill han 

visa på komplexiteten i förändringsarbetet och vikten av att effekterna bedöms och anpassas 

genom förändringsåtgärder. 

Utifrån Leavitts modell kan man få fram fyra olika förändringsmetoder: strukturella, 

teknologiska, uppgiftsbaserade och aktörorienterade (Bakka, 1979). 

Strukturella förändringsmetoder 

Strukturella förändringsmetoder kan innebära att både större och mindre delar av strukturen i 

en organisation förändras. Det kan till exempel vara att gamla beslutsrutiner, 

kommunikationslinjer och kontrollsystem ersätt med nya. Strukturförändringar kan i vissa fall 

bottna i att man vill förändra makt- och inflytelseförhållanden, eller att man är i behov av att 

förbättra anställdas arbetsvillkor. Ett exempel på en sådan metod är Webers byråkratimodell. 

Teknologiska förändringsmetoder 

Till de teknologiska förändringsmetoderna hör införandet av olika produktionssystem och 

styrsystem. Införandet av ny datateknik hör också till denna kategori av förändringsmetoder. 

Vid införandet av ny datateknik tas det sällan hänsyn till hur det påverkar struktur, 

arbetsinnehåll och arbetsmiljö. Det som de teknologiska metoderna har gemensamt är att de är 

tekniska lösningar på effektivisering och organisatoriska problem. 

Uppgiftsorienterade förändringsmetoder 

Med uppgiftsorienterade metoder förändras uppgifterna för en arbetsenhet. En arbetsenhet kan 

utgöras av en avdelning, en grupp eller en enskild individ. Exempel på sådana metoder är 

arbetsutvidgning och arbetsutveckling, det kan ske både horisontellt och vertikalt. Horisontellt 

genom att det tillförs fler arbetsoperationer på ungefär samma nivå, vertikalt genom att den 

anställde tillförs kvalitativt nya uppgifter. Målsättningen med dessa metoder är i regel dubbel. 

Dels eftersträvas det att skapa större effektivitet i hela organisationen, men också förstärka den 

enskildes utvecklingsmöjligheter och tillfredställelse i arbetet.  
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Aktörorienterade förändringsmetoder 

Med dessa metoder eftersträvas det att förändra organisationen genom att påverka 

medlemmarnas attityder och beteenden. Det är ofta av psykologisk och socialpsykologisk 

karaktär. Metoderna är många men till de vanligaste hör sensitivitetsträning, 

kommunikationsanalys, gruppdynamik, transaktionsanalys och medarbetarsamtal. Med sådana 

metoder påverkas enskilda människors attityder, kunskaper, värderingar och känslor så de kan 

förändra sitt beteende och fungera bättre i samspel med andra. Filosofin bakom 

aktörsorienterade förändringsmetoder är att människorna och relationerna mellan dem utgör 

den avgörande komponenten i en organisation. Den enskilda individen anpassas till arbetet och 

organisationen, inte omvänt. 

 

3.5 Förändringar och dess motstånd 

Vid genomförande av förändringar stöter de flesta organisationer på motstånd från de anställda. 

De individer och grupper som motsätter sig förändringar kan anses vara rationella reaktioner. 

Motståndet behöver inte ses som en dysfunktion. I många fall har motståndet sitt ursprung i att 

individer försvarar något som för dem är välkänt och något som anses vara rätt och uppriktigt. 

För att beskriva hur och varför individer och grupper ofta motsätter sig förändringar ska vi lyfta 

fram ett antal orsaker som kan förklara detta. 

Fruktan mot det okända – Förändring kan betyda en övergång från ett säkert tillstånd präglat 

av kunskap och trygghet till en situation som är ny och är präglad av osäkerhet. Förändringar 

leder ofta till en konfrontation med något nytt och okänt, vilket ger många en känsla av 

osäkerhet inför det nya. Känslan av trygghet i det säkra tillståndet där kunskapen finns kan vara 

svår att släppa då förändringarna innebär osäkerheter som kan vara skrämmande. Rädsla till 

följd av förändringar kan leda till motstånd mot senare förändringar (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). 

Brott mot psykologiskt kontrakt – Förändring i organisationer kan i vissa falla leda till 

förändringar i de formella kontrakten mellan individ och organisation, anställningskontrakt. 

Anställningskontrakt är juridiskt bindande för båda parter och innehåller upplysningar om 

arbetsuppgifter, regler och rutiner för olika befattningar. Det finns klara regler och riktlinjer för 

detta kontrakt, medan det psykologiska kontraktet är mer baserat på förväntningar och oskrivna 

regler. Schein skriver: ”Psykologiskt kontrakt innebär att det vid varje tidpunkt finns en 
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uppsättning oskrivna förväntningar mellan varje medlem av organisationen och de olika 

ledarna och andra i denna organisation”(Schein, 1980 s.33). När dessa oskrivna förväntningar 

bryts, genom förändringar, kan det leda till motstånd. En reaktion kan vara att de premisser som 

anställningen grundas på ifrågasätts och en känsla av svek uppstår (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). 

Förlust av identitet – Efter en tids arbete i en organisation skapas en identitet. Känslan av att de 

arbetsprestationer som utförs är viktiga för organisationen, är en del av den identiteten. Arbetet 

är meningsskapande och identifieras med företagets kultur. En organisationsförändring kan leda 

till att den mening och identitet som skapats bryts upp. När organisationen förändras kan 

känslor uppstå att en del av identiteten går förlorad och det tidigare arbetet har tappat mening i 

organisationen vilket i sin tur kan sänka motivationen på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 

2002).  

 

3.6 Framgångsrika förändringar 

Liksom att det finns motstånd mot förändringar finns det även empirisk forskning som visar 

kännetecken på positiva reaktioner(Judson, 1991; Kotter, 1995; Galpin, 1996; Armenakis & 

Bedeian, 1999, se Jacobsen & Thorsvik 2002). Det som gemensamt karaktäriserar förändringar 

som haft framgång är:  

 Det ska ha kommunicerats ut en klar vision om vad som vill uppnås med förändringarna. 

 Information ska gå ut till hela organisationen om vad som förändras samt vad som förblir 

stabilt. Stor vikt ska läggas vid det som blir stabilt då det skapar känslan av trygghet av att 

det blir mer som förr än att skapa något helt nytt. 

 Hela förändringsprocessen sker stegvis och helst i små steg då det har större sannolikhet att 

lyckas. När vissa delmål uppnåtts i processen ska detta kommuniceras ut i organisationen.  

 Hela tiden ska det pekas på det positiva resultat som uppnåtts och tona ner eventuella fel 

som uppstått i förändrings processen. 

 Att ska skapa en stark relation till de som särskilt berörs av förändringen är av stor vikt för 

att kunna köra över eventuellt motstånd. 
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4 Empiri och Analys 

Detta kapitel börjar med information om Netonnets historia och hur företaget ser ut och 

arbetar idag. Därefter redovisas empirin som samlats in under intervjuerna och analyseras 

utifrån valda teorier. 

 

4.1 Företagspresentation 

Enligt Netonnets hemsida startades företaget som en e-handelssida 1999 av Anders Halvarsson, 

Hans Christer Andersson och Roger Sandberg med affärsidén att sälja hemelektronik på internet 

till ett lägre pris än i vanliga butiker. 2001 öppnades den första lagershopen belägen i Borås där 

även företagets huvudkontor finns. 2002 öppnades den andra lagershopen, då i Ullared. Därefter 

har fler lagershopar öppnats i bland annat Kalmar, Göteborg, Uppsala, Stockholm, Örebro och 

idag har Netonnet utöver e-handeln tretton lagershopar utspridda i landet uppifrån från Umeå 

ner till Malmö. Omsättningen för hela företaget var 2004 ca 1 miljard kronor och uppnår för 

räkenskapsåret 2013 ca 3 miljarder kronor. Netonnet drevs fram till 2011 framförallt av 

grundaren och dåvarande Vd:n Anders Halvarsson men i samband med att Waldir AB som är 

moderbolag till Siba AB lagt ett bud på företaget avgår Halvarsson som VD och företaget 

begärs i samma process av styrelsen att bli avnoterat från Stockholmsbörsen. Sedan 2012 sitter 

Harald Ennen som VD för företaget. Företagets slogan ”Direkt från lagerhyllan” 2 tyder på att 

oavsett om man handlar på webben eller i lagershopen slipper allt krångel som många ofta 

associerar med köp av hemelektronik (exempelvis påflugna säljare). 

 

4.2 Netonnet under förändring 

Elektronikmarknaden är idag präglad av otrolig konkurrens. Pressade priser och oförmåga att 

följa marknadens svängningar gör så att företag går i konkurs eller blir uppköpta på löpande 

band. För att kunna erbjuda låga priser krävs det att kostnaderna kan hållas nere för att kunna 

överleva och konkurrera på marknaden. Netonnet som startades i mars 1999 har genom sin 

affärsidé att bedriva e-handel för hemelektronik lyckats överleva och ta sig upp i toppskiktet på 

marknaden. E-handeln har genom ett effektivt logistiksystem kapat kostnaderna och därigenom 

kunnat erbjuda kunderna de låga priserna och den enkla köpprocess som efterfrågas. Under åren 

har företaget förändrats allt efter vad marknaden förändrats, många vill kunna känna och 

                                                 
2http://www.netonnet.se (hämtad 2014-03-25) 

http://www.netonnet.se/
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klämma på produkterna innan ett beslut om köp tas. Som nämnt tidigare öppnade Netonnet 

2001 den första lagershopen i Borås som erbjöd kunderna samma enkla köpprocess som på 

internet. Varorna ligger enkelt staplat i varulagret, sökdatorer i lagershopen gör det enkelt för 

kunderna att lokalisera varorna samt hitta information och specifikationer om dem. 

”Kombinationen Internetshop, Katalog och Lagershop förstärker vår lågkostnadsidé, 

kostnadsfördelar som kommer kunderna tillgodo i form av lägre priser”, säger Anders 

Halvarsson VD för Netonnet i ett pressmeddelande 2002-10-16.3 Netonnets affärsidé är att 

genom försäljning från lagerhyllan kan sälja produkter till ett lägre pris. Det framhävs på 

hemsidan att det inte finns har några säljare eller dyra lokalkostnader som i sin tur tar bort allt 

onödigt krångel där kunderna slipper bli påhoppade av säljare med frågor om bland annat 

abonnemang och försäkringar. Försäljningen i butikerna sker genom att kunden själva gör 

jobbet. Då kunden använder sig av en sökdator för att lokalisera var i lagershopen produkten 

ligger betyder det att det inte behövs någon kontakt med personalen förutom i kassan. Genom 

att utforma verksamheten på detta sätt blir kostnaderna för lokaler, inredning och personal låga 

vilket resulterar i att lika låga priser som tidigare erbjuds när företaget bara bedrev e-handel. 

Under den senaste tiden har arbetsrollerna i lagershoparna förändrats. Konceptet att låta 

kunderna göra allt själva i butiken har gått över till säljinriktad butikspersonal som strävar efter 

att få kunderna att komplettera sina köp med tillbehör, försäkringar, finansiering och 

abonnemang, alltså något som går emot deras tidigare strategi. För att göra personalen mer 

motiverad till att sälja dessa tilläggstjänster har ett provisionsbaserat lönesystem införts på alla 

typer av tjänster som erbjuds till kunderna utöver "basprodukten". Provisionssystemet har blivit 

ett mätinstrument för hur bra de anställda säljer och pressen blir större på medarbetarna då det 

öppet redovisas vem som säljer vad och i vilken omfattning.  

 

4.3 Tidigare arbetsuppgifter 

Arbetet i Netonnets lagershopar har sedan starten varit mer riktat mot lagerarbete. Beroende på 

position i lagershopen har man antingen arbetat i eller haft ansvar för en avdelning, dessa är till 

exempel kassan, informationsdisken eller olika avdelningar med produktgrupper såsom 

mobiltelefoner. De arbetsuppgifter man haft har varit att ta emot leveranser, få ut produkterna i 

butiken och se till att avdelningarna har god ordning och ser snygga ut. När en avdelning har 

god ordning kan kunderna lätt hitta de produkter de söker efter och det minimerar även 

                                                 
3 http://www.netonnet.se/files/press81.pdf (hämtad 2014-03-07) 

http://www.netonnet.se/files/press81.pdf
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personalens inblandning i köpprocessen då kunderna slipper fråga efter dem. De som varit 

anställda en längre tid i företaget är anställda på just dessa premisser att de är ”lagerpersonal”.  

 

4.4 Varför förändring? 

Netonnet affärsidé, att göra konceptet näthandel möjlig i fysiska butiker har lett dem till att vara 

ett av få hemelektronikföretag som går med vinst, om än ganska lite. Man gör ca 1,9% i 

vinstresultat på en omsättning på ca 3 miljarder kronor. Den lilla marginalen gör att det är 

relativt enkelt att tippa nedåt nollresultat och till och med nå ett negativt resultat. På marknaden 

har det inte hänt så mycket under de senaste åren produktmässigt. De stora revolutionerande 

produkterna som senast gav marknaden kraftig medvind var när platt-tvn, smartphones och 

surfplattan kom. De senaste åren har marknaden dock fått en rejäl utveckling teknikmässigt 

vilket ökat konkurrensen och pressen från konsumenterna. Att man idag går med vinst är ingen 

säkerhet för framtiden. För att säkra företagets existens väljer man nu att bli mer säljorienterade 

för att skapa mervärde för kunderna. Detta innebär att man väljer att medvetet och aktivt sälja 

varor och tjänster som man anser ge högre kundvärde.  Tillbehör är en vara som dels har högre 

marginaler men också anses ge stor kundnytta då de kan få ut mer av sin produkt och därigenom 

öka användningen av den. Utöver tillbehör innebär konceptet ”mervärde för kunderna” att man 

erbjuder olika tjänster för att komplettera sina produkter. Försäkringar som lönar sig när 

olyckan är framme, kundkort som ger fördelar, finansiering och erbjudanden samt abonnemang 

som för många produkter är en viktig komponent för att de överhuvudtaget ska kunna användas. 

Dessa tre tjänster är vad man fokuserar på för att uppnå högre kundnöjdhet. Att fokusera på 

merförsäljning är inget nytt, de flesta retail-företagen har gjort detta i flera decennier och 

renodlade säljföretag har gjort det ännu längre. Att skapa ökat värde för kunderna och 

därigenom nå högre kundnöjdhet har inneburit förändringar för de anställda i lagershoparna. 

Det ställs högre krav på dem att de har kunskap om produkterna och tjänsterna som de säljer 

och vet hur marginalerna ser ut på respektive. De anställda har mål som de ska uppnå genom 

försäljning och allting mäts och jämförs. Enligt Hatchs (2002) teori om marknadsstyrning är 

denna datainsamling mycket viktig för att kunna utvärdera resultatet i verksamheten. Man ser 

varje individ som en resultatenhet samtidigt som delar upp lagershoparna i divisioner och gör 

dessa till enheter vilket medför att man tydligt kan se hur alla enheter presterar inom 

organisationen, oavsett nivå. 
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Enligt butikschefen i lagershop 1 skiljer sig resultatet mellan de olika enheterna stort och man 

har kommit olika långt i utvecklingen, de som kommit längst är de som släppt det gamla 

konceptet tidigast. Vissa säljare har kommit långt i utvecklingen och har i flera fall överträffat 

delmålen för försäljningen medans vissa knappt visar en märkbar skillnad. För att motivera 

förändringen har det införts ett provisionssystem som ska få de anställda att vilja leverera. 

Provisionssystemet är baserat på hur mycket man säljer av de olika mervärdesprodukterna. För 

att alla ska kunna se hur de ligger till i förhållande till varandra finns det i personalrummen en 

tavla där man ser hur lagershopen som enhet ligger till i förhållande till andra samt hur de på 

individnivå ligger till, hur många abonnemang, försäkringar och så vidare som de sålt. Genom 

att låta personalen se hur de presterat hoppas man kunna skapa både konkurrens och gemenskap 

mellan de olika enheterna för att tillsammans kunna nå högre resultat. De personer som har 

arbetat i företaget under en längre tid har i regel haft det svårare att gå över till det nya konceptet 

än de som börjat arbeta under eller efter genomförandet. Detta beror i stor del på att de en gång 

i tiden blivit anställda som lagerpersonal och inte som nu, butikssäljare. De som börjat under 

den senaste perioden har blivit anställda på helt andra premisser och med mer erfarenhet från 

sälj vilket inneburit att man lättare har kunnat anamma konceptet och levererat resultat. För att 

på ett bra sätt kunna få igenom förändringen har man anställt en renodlad försäljningschef som 

har i uppgift att öka företagets försäljningskvalitet. Detta sätter stora krav på cheferna i 

butikerna som får högt uppsatta mål som skall levereras. Då ledningen i företaget nästan 

uteslutande fokuserar på försäljning och resultat ställer cheferna högre krav på att de anställda 

ska leverera. Man blir likt Ahltorps (1998) ledarskapsteori om resultatjägaren mycket fokuserad 

på utmaning, effektivitet och resultat, något som ofta inte uppskattas av alla anställda. För att 

hjälpa de dem med att nå de uppsatta målen, framförallt de som inte tidigare arbetat som säljare 

har man köpt in webbaserad säljtjänst som gör det möjligt för de anställda att få säljträning och 

uppföljning av resultat. 
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4.5 Intervjustudien 

Det nya säljinriktade arbetssättet i lagershoparna har inneburit att de anställda fått fler 

arbetsuppgifter och mer avancerade sådana. För vissa kan detta vara en enkel övergång medans 

andra tycker det är svårare. Rollförändringen som innebär att man blir säljare istället för 

lagerpersonal påverkar de anställda och resultatet av intervjuerna visar hur de påverkats. 

Tabell 1 Urval 

Lagershop Person Position Tid på företaget 

1 A PAM 3år 

1 B PAM 2år 

1 C PAM 2år 

1 D Stf butikschef 2år 

1 E PAM 4månader 

1 F Kassaansvarig 2år 

1 G PMM 2år 

1 H Teknisk service 5år 

2 I PAM 4år 

2 J PAM 2år 

2 K PAM 4år 

2 L PAM 5år 

2 M PMM 3år 

 

 

4.5.1 Reaktioner på förändringen och kommunikation. 

Organisationen har i och med det mer säljinriktade arbetssättet förändrats på många sätt. I 

intervjuerna ställdes frågan huruvida de anställda upplevt förändringen och vilka reaktioner de 

haft. Utöver detta berör även detta avsnitt hur de upplever att kommunikationen fungerar 

generellt i lagershoparna samt hur informationen om förändringen har förmedlats till dem. 

I Lagershop 1 intervjuades åtta personer där de fick besvara huruvida de var positiva eller 

negativa till förändringen. Person A var generellt negativt inställd till förändringen med den 

främsta anledningen att man börjar likna konkurrenterna och släpper sin egen affärsidé. Person 

B håller här med men har också förståelse för att det faktiskt finns pengar att tjäna vilket leder 
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till en lite mer positiv inställning till förändringen. Person D har likadana åsikter som person A 

och tycker det är fel att man börjar likna konkurrenterna med att ha säljare i lagershoparna. 

Person C är väldigt kritisk och tycker att chefens fokusering på siffror tar överhanden på 

arbetsplatsen. Att hålla god ordning på sin avdelning har nästan ingen betydelse längre då det 

bara är resultatet på försäljningen som räknas, något som Person F håller med om. Person E har 

en lite annorlunda uppfattning av situationen. Han är positivt inställd till förändringen eftersom 

han anser att man genom att ha samma utbud och kunna erbjuda samma tjänster som 

konkurrenterna ger en ökad kundnöjdhet och därigenom fler kunder och ökad försäljning. 

Person G är positiv och tycker att det är kul med nya utmaningar som merförsäljningen 

inneburit. Person H tycker att förändringen resulterat i att företaget blivit sämre på flera plan, 

personalmässigt och kundmässigt. Han tycker det är sämre stämning bland personalen och 

uppfattar även att kunderna är missnöjda.  

I Lagershop 2 intervjuades fem personer som fick besvara samma fråga som de tidigare 

nämnda. Person I är generellt sett positiv till förändringen, dock anser han att det är svårt att 

hinna med att få ut varorna eftersom kunden ligger mer i fokus vilket tar mycket tid. I början 

av förändringen tillägger han att det var väldigt gnälligt från medarbetarnas sida men att det nu 

är bättre stämning och att de mer upplever det som en utmaning och tävling vilket är positivt. 

Person J upplever förändringen positivt, han tycker att arbetsplatsen har blivit bättre då 

samarbetet har ökat. Lagkänslan som uppstår när man tävlar mot varandra på olika enhetsnivåer 

(individnivå och butiksnivå) ger positiva effekter. Han anser att kundkontakten blivit bättre, 

dels eftersom man lägger ner mer tid på kunderna men även eftersom man har ett större utbud 

på tjänster som efterfrågas. Det ända negativa med förändringen är att man inte hinner med de 

övriga arbetsuppgifterna (leveranser och plockning av varor). Person K upplever 

förändringarna positivt trots att han tycker att det blivit en mer stressig arbetsplats. Pressen att 

sälja och samtidigt hålla god ordning i lagershopen leder till att arbetsuppgifterna hamnar i 

konflikt med varandra och det är svårt att hinna med allt man ska göra under en dag. Person L 

och M delar samma positiva inställning till förändringen. De tycker att det råder en bättre 

stämning på arbetsplatsen eftersom man mer arbetar som ett lag. Kommunikationen mellan 

medarbetarna har blivit bättre och säljtävlingen resulterar i att man pushar varandra till att 

prestera bättre.  

Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver vilka faktorer som är karakteristiskt för framgångsrika 

förändringar där kommunikation är en central del av processen. För att ge en bild av detta 

ställdes frågan till respondenterna hur väl kommunikationen fungerar på arbetsplatsen. Dels 
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mellan medarbetarna som grupp men även mellan dem och chefen/ledningsgruppen4. Utöver 

detta fick de svara på hur de upplevt att förändringen som inneburit ett mer säljinriktat arbetssätt 

har kommunicerats och förmedlats. 

Person A tycker överlag att kommunikationen är dålig i lagershopen. Det finns ingen tydlig 

struktur i organisationen och det är svårt att hjälpa varandra. Mellan medarbetarna tycker han 

att kommunikationen är bra, det går att prata med varandra om problem som uppstår men att ta 

det vidare högre upp i hierarkin är svårare. Han beskriver kommunikationen med chefen som 

ensidig och att det är svårt att få respons på kritik och åsikter som uppstår. På grund av den 

bristande kommunikationen har även informationen om förändringen kommunicerats mycket 

dåligt. De vet inte varför och hur de ska implementera det nya arbetssättet. Han beskriver att 

informationen angående det nya arbetssättet förmedlats via mail och några morgonmöten men 

att processen gått alldeles för fort. Det har varit svårt att anpassa sig till de nya arbetsuppgifterna 

(sälja) och samtidigt sköta det vanliga arbetet (plocka upp varor och hålla ordning). Han säger 

också att man haft svårt att prioritera sina arbetsuppgifter men allt eftersom tiden gått har man 

insett att det är försäljning som är det viktigaste. Detta är inget som direkt kommunicerats enligt 

honom men det har legat som en underton i och med att en ny butikschef anställdes. Person B 

upplever även han att kommunikationen i lagarshopen är dålig, chefen lyssnar inte på förslag 

som ges utan är mest fokuserad på siffror. Han beskriver att han inte kommer ihåg vilken 

information de fått angående förändringen men att det har kommunicerats via mail och något 

möte, men anledningen till förändringen är fortfarande oklar. Han förstår att det finns pengar 

att tjäna och antar att det är därför man börjat arbeta annorlunda. Person C tycker att 

kommunikationen är bristfällig och att man drivit igenom förändringen på fel sätt. Utan 

information om hur man ska gå till väga ska man samtidigt sköta sina gamla arbetsuppgifter 

samt lägga all sin tid på försäljning, en ekvation som inte går ihop. Person C upplever även han 

att man gått alldeles för fort fram då varken butiken, personalen eller systemen varit redo för 

förändringen. Det har kommit ut mycket information men det är svårt att förstå hur den ska 

implementeras. Självklart finns det pengar att tjäna men det är fel att lämna sin affärsidé. 

Personen upplever att kommunikationen överlag är dålig på arbetsplatsen och att den 

bristfälliga informationen om förändringen är ett resultat av detta. Eftersom kommunikationen 

är dålig blir också gemenskapen dålig, något som behöver förbättras om det ska fungera. Person 

D upplever också att kommunikationen på arbetsplatsen är bristfällig och så även informationen 

                                                 
4 Ledningsgruppen är ett antal utvalda personer i varje lagershop som ska sköta det dagliga arbetet med 

kassahantering, schema, personal, öppning och stängning av butiken med mera. 
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om förändringen, man vet inte varför man ska börja sälja tjänsteportföljen5 när konceptet som 

man har idag går så bra. Dialogen mellan chefen och de anställda är ensidig, information 

kommer ut men åsikter och förslag tas ej i beaktning. Han tror att en mer delaktig dialog från 

båda sidor skulle resultera i en bättre fungerande arbetsplats. Person E tycker däremot att 

kommunikationen fungerar bra och att man hjälper varandra framåt, informationen är tydlig om 

varför man ska arbeta med mer försäljning och har inte haft något problem med omställningen. 

Han förstår att det är en naturlig omställning för att följa marknaden och efterfrågan. Person F 

upplever likt person D att förändringen kommunicerats väldigt dåligt och har ingen förståelse 

alls varför Netonnet vill gå ifrån sin gamla affärsidé och bli likadan som konkurrenterna. Den 

enda dialogen mellan chef och anställd är när man säljer dåligt, man får mycket sällan positiv 

feedback när man gjort något bra. Enligt person G har kommunikationen varit tillräcklig och 

man har förstått varför man vill införa en mer säljinriktad lagershop. Problem som uppstår 

kommuniceras direkt till huvudkontoret för hjälp med lösningar för det är det enda sättet som 

fungerar, alltså inte genom chefen. Person H tycker också att informationen har varit klar och 

tydlig om förändringarna, att man vill tjäna mer pengar, erbjuda kunderna fler produkter och 

tjänster som man även har bättre marginal på. Kommunikationen generellt på arbetsplatsen är 

dock sämre. Alla förslag och den kritik som lämnas till chefen ignoreras vilket har resulterat i 

att ingen orkar ge förslag längre. Hade det funnits en dialog där man kunnat vara med och 

påverka hade nog inte så många slutat som det har gjort. 

I lagershop 2 svarar person I att kommunikationen fungerar bra på arbetsplatsen, dock så kan 

man inte vara med och påverka så mycket men det går att ha en dialog i alla fall. Informationen 

om förändringen har varit bra och man har förstått tydligt att företaget vill kunna erbjuda 

kunderna ett större sortiment. Han tillägger också att det inte ska vara något tvång att sälja till 

kunderna utan att konceptet mer är inriktat till helt enkelt att våga fråga mer. Person J håller 

med person I om att det varit klara besked och en tydlig informering om vad som händer. 

Kommunikationen är bra trots att man ibland får kritik för saker man inte kan påverka men det 

går alltid att ha en dialog och komma fram till lösningar på problem som uppstår. Person K 

tycker att kommunikationen i alla led är bra. Problem som uppstår diskuteras alltid och den 

goda gemenskapen gör det möjligt att prata med alla. När fokuseringen på försäljning började 

var det till en början väldigt tvära kast och allt skulle förändras på en gång. Detta ändrades dock 

snabbt och man började istället arbeta mer successivt vilket var ett mycket bättre 

tillvägagångssätt och tack vare den goda gemenskapen har man kunnat avancera ganska snabbt. 

                                                 
5 Tjänsteportföljen innefattar abonnemang, försäkringar, resurskort (kundkort med möjlighet till delbetalning) 
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Person L delar person K:s uppfattning och utrycker att det varit positivt att förändringen införts 

stegvis med tydlig information om målen. Den goda gemenskapen har haft mycket positiv 

inverkan på hur förändringen har implementerats. Person M tycker också att informationen varit 

bra. Det har informerats i stort sett varje dag om vad som pågår och varför man inför 

förändringen. Kommunikationen mellan alla på arbetsplatsen upplever han fungera mycket bra. 

Alla är öppna och om man har något man vill ta upp så kan man ta det med alla på arbetsplatsen 

oavsett nivå. Han beskriver att man kör med öppna kort, man kan ju bli ovänner ibland men det 

löser sig alltid. Men är det något så tas det alltid upp och diskuteras tills en lösning hittas.. 

4.5.2 Analys av reaktioner och kommunikation 

Förändringen i organisationen kan beskrivas som en evolutionär och reaktiv process (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002) där man med små förändringar under en längre tid anpassar sig efter 

marknaden. Eftersom det finns behov av de produkter och tjänster som företaget börjat fokusera 

på är det naturligt att man vill erbjuda dem för att kunna hålla sig kvar och kunna konkurrera.  

Trots att förändringen är planerad har intervjuerna visat på att flertalet anställda upplever den 

oplanerad. Att ganska tvärt gå från att plocka varor till att vara en säljare har inneburit att många 

inte känner sig riktigt redo och utbildade med den kunskapen som krävs för att kunna nå de mål 

som finns. Att förändringen av vissa uppfattas oplanerad kan ha många orsaker och intervjuerna 

visar att det råder skilda meningar, framförallt mellan de olika lagershoparna.  I lagershop 1 

visar svaren att förändringen gått alldeles för fort och med bristfällig information om 

anledningen till varför den genomförs. Informationen har enligt dem främst gått genom 

mailkontakt och några små möten. Det ifrågasätts varför man ska bli som konkurrenterna när 

företaget själva haft ett vinnande koncept och upplever att varken företaget eller systemet som 

används varit redo. De anställda i Lagershop 2 har en mer positiv bild av informationen kring 

förändringen. Till en början var det likt den i lagershop 1 då man tyckte att det gick för snabbt 

fram. Sedan saktades det ner och det gjordes mindre modifieringar i arbetsprocessen vilket gav 

en mer successiv förändring som uppskattats.  

Kommunikationen mellan chef och anställda skiljer sig stort mellan de olika lagershoparna. 

Ingen i lagershop 1 tyckte att dialogen mellan butikschefen och dem anställda fungerade. 

Många påpekade att den enda kommunikationen som finns är beroende på om man sålt bra eller 

dåligt. En respondent svarade: ”Det går inte att ha en dialog med någon som inte lyssnar eller 

har någon förståelse för att saker kan vara ett problem”.  En annan svarade ”Dialogen är 

ensidig. Han tar inte till sig något som vi säger, sitter bara på sitt kontor och kollar siffror, han 

borde vara mer delaktig i det dagliga arbetet”. Butikschefens enda fokus beskrivs av de 
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anställda att endast kontrollera deras försäljning och basera deras arbetsinsats utifrån siffror och 

inte på det arbete som sker fysiskt i butiken. Chefen kan beskrivas som väldigt 

resultatorienterad och allt handlar om ekonomiska mål som ska nås. Två av respondenterna satt 

med i ledningsgruppen i lagershop 1 och dem hade samma känsla av att det är dålig 

kommunikation. Dem påpekade att ledningsgruppen aldrig har möten och att informationen 

som går ut till deltagarna i ledningsgruppen skiljer sig från person till person. Därför tyckte de 

att det var svårt att leda dem anställda i butiken för att de nästan aldrig fått samma information 

från chefen.  

I lagershop 2 hade respondenterna en helt annan uppfattning om dialogen mellan chefen och 

butikspersonalen. Alla respondenter tyckte att chefen lyssnade och att problem alltid kan tas 

som man stöter på. En respondent svarade: ”Kommunikationen är bra, alla problem som 

uppstår tas upp och man diskuterar dem tillsammans för att hitta en lösning”. En annan 

svarade: ”Man kan alltid prata med dem(ledningsgruppen) och det känns som att de lyssnar 

och tar till sig det man säger”. Den generella uppfattningen i lagershop 2 var att det går att 

prata med alla i ledningsgruppen om det finns åsikter på saker och ting som uppstår. 

Respondenten som själv ingick i ledningsgruppen där förklarade att de var väldigt 

sammansvetsade och att ledningsgruppen hade möten varje vecka. Han förklarade att dessa var 

väldigt viktiga för att gå igenom ifall några problem uppstått eller om det var någon ny 

information som ska förmedlas till butikspersonalen. De andra respondenterna i butiken kände 

att man alltid kunde prata med någon från ledningsgruppen om man inte vill prata med 

butikschefen direkt. Många förklarade att det finns en teamkänsla och att alla jobbar 

tillsammans inklusive butikschefen och att han ofta är delaktig i det vanliga butiksarbetet. Till 

skillnad från lagershop 1 så var uppfattningen att deras arbetsinsats inte bara baserades på deras 

personliga försäljning, även det dagliga arbetet som att packa upp varor och hålla ordning på 

sina avdelningar också spelade en roll. Även fast stort fokus ligger på försäljningen så är 

uppfattningen att alla arbetsuppgifter har ett värde och att det har kommunicerats på ett bra sätt. 

4.5.3 Provisionsbaserat lönesystem och hjälpmedel att sälja 

Den nya mer säljorienterade fokuseringen har medfört en del strukturella och teknologiska 

förändringar. Det har tillkommit en del i lönesystemet där man får provision på de 

tilläggstjänster som man säljer. Provisionssystemet har blivit ett kontrollinstrument för att mäta 

de anställdas resultat gentemot de mål som sats upp. För att förenkla förmedlingen av tjänsterna 

har de teknologiska systemen effektiviserats så att det ska vara enkelt och inte så tidskrävande 

att lägga upp till exempel ett abonnemang i systemet. En ny säljchef har anställts och en 
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säljcoach har varit i lagershoparna för att motivera och utbilda personalen vilket man tidigare 

inte gjort. 

Med det nya systemet beskriver person A att det till viss del är bra med provision på tjänsterna 

man säljer. Även om det inte är jättehög provision så är det ändå extra pengar utöver den vanliga 

timlönen som man har. De första 2-3 månaderna sålde jag jättemycket men det genererar inte 

så mycket pengar jämfört med den tiden som man lägger ner på att prata och övertala kunderna 

säger han. Samtidigt blir de andra arbetsuppgifterna man har lidande så det krävs en balans 

mellan vad man ska fokusera på. Men han påpekar också att det har blivit lättare samt att det 

går snabbare att lägga upp tilläggstjänsterna i systemen än tidigare. Förr kunde det ta upp till 

30 minuter bara att göra ett abonnemang för att man var tvungen att gå in i tre olika system och 

då fick man ingen provision. Detta ledde också ofta till att det blev fel någonstans på vägen 

vilket gjorde att det tog ännu längre tid. Men nu är allt mycket mer effektivare och det är mycket 

mer förenklat så det är nästan svårt att göra fel. Vad gäller säljutbildning så säger han att de 

hade den nya säljcoachen på besök som höll en liten utbildning. Men enligt honom själv så 

hjälpte det inte så mycket och att säljcoachen kändes ganska okunnig på sitt område. Så 

säljutbildningen var inte så givande men påpekar att han själv inte har svårt för att sälja då han 

tidigare jobbat på en annan kedja inom samma bransch. Vidare tycker han att dem har ställt för 

höga krav på personalen som jobbat längre och att de ska bli självlärda säljare utan någon vidare 

utbildning inom området. Samtidigt berättar han att det känns som att dem vill sålla bort alla 

som jobbat länge och bara anställa ny personal som har stor säljerfarenhet. Han beskriver att 

nackdelen med det är att dem nya bara ägnar tid till att stå och sälja och inte ägnar någon tid till 

att lära sig alla andra arbetsuppgifter som jobbet innebär. Till skillnad från person A så tycker 

person B att provisionen inte betyder så mycket. Han säger att om man jämför med de andra 

kedjorna i branschen så är provisionen vi har väldigt låg. Men det finns ju både för – och – 

nackdelar med det också. De andra kedjorna har lägre timlön och mycket av deras lön baseras 

på provisionen, medan vi har högre timlön men lägre provision. Men enligt honom så har 

Netonnet ett bättre system än de andra. Han berättar att de har en tavla i lunchrummet där man 

varje dag uppdaterar en lista på vem som har sålt vad och vem som ligger först respektive sist. 

Han säger att det är väl de som motiverar en mest. Man vill ju inte ligga sist på den listan så det 

blir ju lite av en tävling. När det gäller säljutbildningen så tycker han likt person A att det inte 

var till så stor hjälp samt att säljcoachen bara ville förmedla det han hade blivit tillsagd att 

förmedla från företagsledningen. När det gäller systemen som de arbetar i så tycker han att det 

har blivit mycket lättare att hantera och man tar sig gärna tid att göra ett abonnemang till 
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exempel. Förr så berättar han att man helst undvek att hjälpa kunderna med abonnemang då det 

var så många olika system som var tvungen att hålla reda på samt att det tog lång tid. Person C 

menar att det inte är provisionen i sig som är motiverande utan att det mer blivit en tävling att 

sälja då man redovisar allas resultat på tavlan i lunchrummet varje dag. Det blir även en tävling 

butikerna emellan då man har en tävling som heter månadens lagershop där man redovisar alla 

butikers resultat. Man vill ju inte hamna sist där så det är väl också en del av motivationen 

berättar han. En annan sak som också gjort att han vill sälja är att butikschefen fokuserar enbart 

på det man säljer och allt annat man gör vägs inte in i arbetsprestationen. När det gäller 

systemen så tycker person C att det aldrig har varit något problem. När det gäller säljutbildning 

har person C samma åsikt som de andra personerna som intervjuats om att den inte var väldigt 

givande och att det var mer information än utbildning. Person D tycker att det är bra med 

provision då företaget har ändrat inriktningen mer mot sälj, men understryker att han tycker att 

det är fel håll att gå. Han berättar att Netonnet är en av få aktörer i branschen som går med vinst 

och kan inte förstå att man vill börja likna dem som går minus. Men han tycker att det har blivit 

mer som en tävling mellan de som arbetar vilket gör det mer roligt att fokusera på försäljningen. 

Likt dem andra personerna som intervjuats så tycker han att säljutbildningen har varit bristfällig 

och han skulle inte kalla det som säljcoachen var där och förmedlade för utbildning. De som 

framförde sina åsikter på mötet som de hade fick inga bra svar eller så förstod säljcoachen inte 

vad de menade berättar han. Men han berättar att han inte haft några problem med att sälja då 

han har jobbat inom sälj tidigare inom andra branscher. Men de som inte har gjort det har haft 

det svårt att anpassa sig då de inte riktigt vet hur man ska göra för att sälja mer än vad de gör. 

När det gäller systemen så tycker han att det alltid funkat bra men att det nu har blivit enklare 

för de som tyckte det var svårt att hålla reda på allt tidigare. 

Person E hade endast arbetat i fyra månader. Han hade tidigare jobbat som säljare på en annan 

kedja i branschen. Han tyckte bara att det var positivt med att man blir mer lik de andra 

kedjorna. Han påpekade att provisionen var låg mot där han tidigare arbetat men sa att det inte 

är det som motiverar honom. Han tycker att det är själva säljtillfället och kundkontakten som 

är roligt och att pengarna som man tjänar bara är lite extra pengar. Han hade under den korta 

tid som han arbetat där uppmärksammat att det är många som skulle behöva säljutbildning för 

att bli mer självsäkra vid kundmötet. Person F berättar att det har varit positivt med provisionen 

då man kan tjäna lite extra pengar utöver den vanliga timlönen. Men det är inte huvudsakligen 

det som motiverar. Han säger att man måste sälja och försöka hela tiden för att inte bli utskälld 

av butikschefen. Det är väl den största anledningen till varför jag är motiverad till att sälja 
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berättar han. Likt de andra som intervjuats så tycker han att de inte fått någon tillräcklig 

utbildning för att sälja. De var här från huvudkontoret och pratade lite om att vi skulle börja 

sälja och vad man tjänar på de olika tjänsterna. Men vi fick inga tips eller förslag på ur man 

skulle kunna blir bättre på kundkontakten och hur man skulle kunna övertyga kunderna till att 

till exempel att köpa en mobil med ett abonnemang berättar han. Enligt honom får dem inte 

heller något stöd från butikschefen när det gäller säljbiten. Han berättar att butikschefen bara 

fokuserar på dem som säljer dåligt, han kritiserar bara och ger aldrig några tips på hur man kan 

bli bättre. Han berättar att det är de som han tycker är värst att man har en chef som bara 

kritiserar och aldrig hjälper till så att man kan blir bättre. Han hade ingen åsikt om de nya 

tekniska lösningarna i system då han aldrig upplevt det som något problem. Person G tycker 

provisionen har gjort säljandet mer motiverande. Det är inte pengarna då provisionen är väldigt 

låg, det är mer att man för statistik och man kan se var på listan man hamnat. Det har gjort det 

hela mer till en tävling och man jobbar mer som ett team i och med att man tävlar mot de andra 

lagershoparna. Han tycker att alla är mer delaktiga och jobbar mer tillsammans nu än tidigare 

då alla bara fokuserade på sina respektive avdelningar. När det gäller systemen så tycker han 

att det har varit lite problem och att vissa lösningar som gjorts inte varit genomtänkta från IT-

avdelningen. Men det har blivit lättare att hantera och utföra saker i systemen än tidigare. Han 

berättar att de haft ett informationsmöte om vad företaget tjänar på dem olika tjänsterna och att 

säljcoachen höll i det mötet. Men när det gäller utbildning så har dem inte fått någon. Han 

berättar att det känns som att ledningen tror att dem ska bli säljare över en natt utan någon som 

helst utbildning med tanke på de mål som har satts upp. Enligt person H så är provisionen 

väldigt dålig om man jämför med vad säljare i andra butiker tjänar. Han tycker inte alls att 

provisionen motiverar honom att sälja då den är så låg och man tjänar för lite för den tid man 

lägger ner på att övertala och hjälpa kunder att lägga in dem i systemet. Han berättar att man 

kan se vad alla sålt och var på försäljningsstatistiken man ligger rankad, men att man inte bryr 

sig så mycket om det. Han säger att man bara får höra från butikschefen att man inte säljer 

tillräckligt bra vilket gör att man tappar motivationen, även fast man själv tycker att man gjort 

framsteg. Vid frågan om säljutbildning så säger han att dem inte haft någon utbildning. De har 

bara haft ett informationsmöte som han uppfattade det och att det endast var information om 

vad de tjänade på dem olika tjänsterna. Det var inga konkreta tips på hur man skulle sälja som 

han ansåg vara till hjälp utan allt var fokuserat på pengar och hur mycket företaget kunde tjäna. 

Han hade ingen åsikt på systemen då han alltid tyckt att det fungerat bra. 
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I lagershop 2 berättar person I att det nya belöningssystemet med provision har gjort att man 

blivit mer motiverad till att sälja tilläggstjänsterna. Han förklarar att man förut inte hade någon 

provision alls på tjänsterna och att man helst undvek att sälja dem eftersom att det tog så lång 

tid och man tjänade ingenting extra på att göra det. Förändringar i systemet där man lägger upp 

abonnemang och försäkringar har gjort det enklare och snabbare vilket innebär att man inte 

längre drar sig för att göra det. Han tycker inte att man behöver någon säljutbildning för att lära 

sig att sälja. Han menar på om man försöker själv med egna sätt att prata med kunderna så lär 

man sig med tiden. Men de hade en kort säljutbildning med säljcoachen men den var inte så 

givande tyckte han. Person J tycker likt många av de intervjuade att det är bra med provision. 

Han har samma uppfattning som person I att man gör nu gärna abonnemang för man får betalt 

för det. Förr kunde det ta upp till 25 minuter bara för att det var så många olika datorsystem 

som man skulle använda sig av. Man ville ju inte ta den arbetstiden från sina andra 

arbetsuppgifter som man skulle utföra. Han berättar också att det går mycket smidigare att 

använda systemen nu och att det max tar tio minuter att göra ett abonnemang. Det har också 

bidragit till att de försöker prata och informera kunderna om att man har ett större utbud av 

tjänster och man lägger gärna lite extra tid på att förmedla det. Han berättar också att det har 

blivit mycket roligare när man har infört de nya rollerna som säljare då man har fått en mycket 

närmare kundkontakt. Han berättar också att dem hade en säljutbildning men att det inte var så 

mycket utbildning utan mer ett informationsmöte för att förklara de nya rollerna som säljare. 

Person K tycker att provisionen är så pass låg att det inte gör så mycket att dem infört den. Han 

berättar att det som varit den största motivationen är att det har blivit mer som en tävling mellan 

alla medarbetare. Man för statistik över hur mycket alla säljer i butiken vilket gör att man hela 

tiden kollar på den listan. Han berättar att ingen vill hämna sist på den listan så alla försöker ju 

sälja så mycket som möjligt så fort man får chansen och det är där motivationen kommer ifrån. 

Han nämner att det nu också har blivit enklare och att det går snabbare att använda sig av 

systemen de arbetar i vilket också hjälpt till med motivationen. När det gäller den säljutbildning 

som de haft tycker han likt många av dem andra att det inte varit till så mycket hjälp och att 

man borde fokusera mer på säljutbildning då det är den nya arbetsrollen som införts. Person L 

tycker att det inte är någon super provision som man har infört men att det ändå är en liten 

morot till varför man ska lägga ner tid på att sälja. Han berättar också att han blir motiverad 

både av att tjäna lite extra samt att det har blivit av en tävling om vem som säljer bäst i butiken. 

Även fast de har individuella mål uppsatta så känns det som att alla jobbar mer som ett team. 

Istället för att alla fokuserar på sina egna mål så sätter man upp mål tillsammans för de som 

arbetar den dagen. Då blir det inte lika mycket press på att man bara själv ska prestera utan alla 
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bidrar. Olikt från många av dem andra intervjuerna tycker han att säljutbildningen var bra och 

att man lärde sig mycket. I lagershop 2 hade dem haft både Vd:n och säljcoachen som var där 

och utbildade och informerade om de nya arbetsrollerna. Person M berättar att provisionen har 

spelat en stor till varför man ska sälja abonnemang, försäkring och delbetalningar. Tidigare fick 

de ingenting för det och ägnade lång tid till att teckna någon av tilläggstjänsterna så han tycker 

att det är väldigt positivt till att provisionen kom. Det har även blivit en tävling mellan alla som 

jobbar om vem som säljer mest och han säger även att man retas lite om man är bättre än någon 

annan vilket pushar alla till att sälja mer. Han berättar att det är väldigt roligt att det har blivit 

mer säljinriktat, men att det har blivit mer stress då man ofta fokuserar mer på att sälja än att 

till exempel packa upp och köra ut dagens leverans i butiken. Vilket ofta leder till att de ser 

tomt ut på hyllorna. Enligt honom fick de information och en kort säljutbildning men han tyckte 

att det inte var så givande. Han berättar att de som säljer bra i butiken hjälper de som har det 

lite svårare och ger dem tips. Alla hjälps åt och försöker utbilda varandra så att hela butiken 

säljer bättre och inte bara några få personer. Han tycker inte att det har varit några större 

problem med systemen som de arbetar i men säger att det har blivit lite förenklat och lättare för 

de som tyckte det var svårt förut.  

4.5.4 Analys av provisionsbaserat lönesystem och hjälpmedel att sälja 

Hos de anställda råder det skilda uppfattningar om införandet av provision. Många har 

uppfattningen att det har bidragit till en ökning av motivationen. En aspekt som är en central 

motivationsfaktor som kommer med det provisionsbaserade lönesystemet är pengar. 

Respondenternas generella uppfattning var att provisionen var låg. Men det ansågs ändå vara 

ett positivt inslag hos många då de inte fått någon provision alls tidigare. Att tjäna lite extra 

pengar utöver den vanliga lönen ändrade de anställdas inställning till att lägga ner mer tid på 

att sälja. En annan aspekt som var bidragande till ökad motivation var den tävling som uppstod 

mellan de anställda. Att redovisa allas resultat och sedan ranka dessa var en bidragande orsak 

till att tävlingsmomentet uppstod. En av respondenterna beskrev att han inte vill hämna sist. 

Tävlingsmomentet uppstod inte bara på individnivå i lagershoparna utan även lagershoparna 

emellan. Det pågick en tävling varje månad där man rankar månadens lagershop. Det gjorde 

också att många av respondenterna upplevde en form av lagkänsla där alla arbetar för varandra 

för att bli månadens lagershop. En aspekt som också har varit en orsak till motivation var 

ändringar i datorsystemen. De som tidigare tyckt att det var krångligt och tidskrävande att 

använda sig av datorsystemen vid försäljning av tilläggstjänster tyckte nu att det blivit mycket 

enklare. Detta beskrevs av några som en anledning till varför de tidigare hade undvikit att sälja 
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någon av tjänsterna. Vidare beskrev de att när de nu har blivit enklare och inte lika tidskrävande 

så ägnas det mer tid till att försöka sälja. 

Det fanns även några aspekter som hade negativ påverkan på motivationen. De var framförallt 

i lagershop 1 som några upplevde att det kände sig pressade till att sälja för att undvika kritik 

från butikschefen. De beskrev det som att han bara fokuserade på de dåliga istället för att 

uppmuntra och ge tips på förbättringar. Det tyckte även att försäljningen hade blivit hans enda 

fokus och att alla andra arbetsuppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen glöms bort. De som 

tidigare inte arbetat som säljare kände att de skulle behöva mer utbildning för att kunna utföra 

säljarbetet på ett bättre sätt. Det kände en viss osäkerhet över hur själva säljtillfället skulle gå 

till. Enligt butikscheferna och många av respondenterna så hade de haft en säljutbildning. Den 

upplevdes som bristfällig samt att vissa inte alls upplevt den som en utbildning, mer som ett 

informationsmöte. Här skiljer sig dock lagershoparna från varandra. I lagershop 1 så hade ingen 

upplevt att säljcoachen var till hjälp. En respondent beskrev honom som okunnig och som att 

han inte visste vad han pratade om. I lagershop 2 så tyckte några att utbildningen var bra och 

väldigt givande. De hade haft besök av både Vd:n och säljcoachen som höll i utbildningen. 

Detta kan ha format deras uppfattning till de bättre då Vd:n med sitt närvarande kan ha gett ett 

högre förtroende i det som förmedlades. I lagershop 1 hade bara säljcoachen varit på plats vilket 

kanske inte gav lika högt förtroende som om Vd:n också hade varit med och hållit i 

utbildningen.  

I den information butikschefen i lagershop 1 tillhandahöll stod det att för att utveckla och forma 

de anställda så har Netonnet tagit fram en webbaserad tjänst. Den ska fungera som ett verktyg 

för att utbilda personalen samt att man kan följa sin egen utveckling. Ingen av respondenterna 

hade fått denna information, inte ens den ställföreträdande butikschefen nämnde detta. Att 

butikscheferna eller den högre ledningen inte gått ut med denna information har lett till en viss 

osäkerhet och en del motstånd mot den förändring som ägt rum. Det finns både positiva och 

negativa inslag i införandet av förändringen. Vid en granskning av tidigare forskning på 

förändringar som har fått framgång så finns det en del brister som Netonnet hade kunnat 

undvika. Att man i lagershop 1 har lagt ett lite för stort fokus på det som fungerar dåligt istället 

för att lägga vikt vid det som är positivt har fått en negativ påverkan på personalens motivation 

och inställning till förändringen. En viss osäkerhet har visat sig då företaget inte gått ut med 

information om att en utbildningstjänst kommer att finnas i framtiden. Det som är viktigt vid 

implementering av förändringar är att gå ut med information till alla, fokusera på det positiva 

och lägga vikt vid att de gamla arbetsuppgifterna fortfarande är av värde för företaget.  
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4.5.5 Rollförändring och identitet 

Efter resultatet från frågorna om provisionen och den allmänna uppfattningen om förändringen 

kom det fram många åsikter om de nya arbetsuppgifterna, arbetsbelastningen och prioriteringen 

av arbetsuppgifterna. Det mer säljinriktade arbetssättet har för de anställda inneburit att de inte 

längre arbetar som lagerpersonal utan som säljare. Deras arbetsuppgifter har utökats och blivit 

mer avancerade vilket inneburit att de har tvingats genomgå en tydlig rollförändring. De 

uppgiftsorienterade förändringar som den nya fokuseringen har inneburit ger fler 

arbetsoperationer på samma nivå i organisationen. De anställda har alltså fått fler 

arbetsuppgifter än tidigare men på samma förutsättningar. De arbetsuppgifter som tillförts är 

också mer kvalitativa då det ställs högre krav på de anställda, de får mer ansvar och 

utvecklingsmöjlighet. Målsättningen enligt Leavitts modell (1965) är att skapa större 

effektivitet i organisationen och ge de anställda mer tillfredställelse i arbetet genom utveckling.  

Person A upplevde att det var en skön och avslappnad arbetsplats när han började arbeta i 

lagershopen. Tidigare hade han arbetat hos en konkurrent där arbetssättet var mycket säljinriktat 

vilket det inte var på Netonnet. Att det var mer avslappnat innebar att man kunde ha en mer 

personligt anpassad försäljning till kunderna där man inte tänkte på marginaler utan på de 

produkter som man själv tyckte var bra och uppfyllde kundens behov. Att göra försäljningen 

mer personlig gav en bättre kundkontakt vilket kunderna uppskattade. Nu när Netonnet blivit 

mer säljinriktade har det inneburit att man ska vara mer aktiv med kunderna och försöka sälja 

de produkter med bäst marginaler. Den tidigare avslappnade arbetsstilen har förändrats till en 

stressigare arbetsplats där man måste nå vissa säljmål. Kundkontakten blir inte lika bra som 

tidigare och flera kunder har reagerat på att det ställs frågor om abonnemang och försäkringar 

som man inte gjort tidigare. Utöver att kundkontakten blivit sämre efter förändringen tycker 

han även att arbetsbelastningen är mycket större än tidigare. På samma personalmängd ska man 

nu utföra flera arbetsmoment som gör att man inte hinner med allt man borde göra. Att lämna 

det gamla konceptet är negativt, när man har ett vinnande koncept borde man fortsätta med det 

och inte börja likna konkurrenterna. Person B gillar det gamla arbetssättet mer än det nya, främst 

på grund av egen uppfattning av påflugna säljare. Fokuseringen på att sälja mer till kunderna 

gör att de övriga arbetsuppgifterna med att plocka varor glöms bort. Han har inte ändrat sitt 

arbetsätt speciellt mycket utan lägger fortfarande väldigt mycket fokus på att avdelningen ser 

snygg ut. Den enda ändringen är att han ställer frågan om abonnemang och försäkringar till 

kunderna lite oftare än tidigare. Ett problem med att börja sälja mer är att man behöver mer 

kunskap om produkterna och tjänsterna, något som de inte fått utbildning för. Efterfrågan på 
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tjänsteportföljen har enligt person B ökat markant. Tidigare var det en i kvartalet som frågade 

om abonnemang medans det i dagsläget är flera om dagen, så efterfrågan finns där. Trots att 

det tydligt finns en efterfrågan på tjänsteportföljen tycker han att det gamla konceptet var bättre 

då man var en lagershop. Likt person A tycker han att man inte borde lämna det gamla konceptet 

eftersom det gjort bättre resultat än vad konkurrenterna har. Att ha en mer utbildad personal 

som behövs för att kunna sälja allt leder till ökade kostnader, något som han tror kommer 

påverka företaget negativt. Person C delar tidigare personers åsikter. De nya arbetsuppgifterna 

tar alldeles för mycket fokus från de övriga vilket resulterar i att det ser dåligt ut på de olika 

produkternas avdelningar. Tidigare kunde man fokusera på kunderna när det fanns tid vilket 

gav en avslappnad konversation där man informerade kunderna om vilka tjänster och produkter 

som finns. Nu är det stressigare vilket ger missnöjda kunder som undrar varför man frågar så 

mycket om allt, vilket man inte gjort tidigare. Att fokusera mer på försäljning är inte bara 

negativt, det är bra att kunderna informeras om vilka möjligheter som finns men det ligger allt 

för stort fokus vid försäljningssiffror och inte hur det ser ut i lagershopen. Person D tycker att 

de nya arbetsuppgifterna varit lätta att implementera med anledningen att han arbetat med 

försäljning tidigare. Han uppger dock att flera av medarbetarna haft det svårare. Han tycker att 

det är fel riktning att bli identiska med konkurrenterna, många vill bara gå in och hämta sin vara 

och sen betala. När man nu ändrar arbetssätt försvinner lite den möjligheten och han tror att 

man kommer tappa kunder. Då han personligen endast handlar i butiker där man betjänar sig 

själv gillar han det gamla konceptet som Netonnet haft. Försäljare är bara jobbiga och oftast har 

de ingen kunskap om produkterna i alla fall menar han. Person E tycker det är positivt att man 

börjat fokusera på att sälja abonnemang och försäkringar med mera, då alla andra kedjor säljer 

dem. Man måste hänga med i utvecklingen. Man tjänar ju pengar på det och eftersom att man 

har väldigt dåliga marginaler på till exempel mobiltelefoner så måste man sälja abonnemang 

och försäkringar för att kunna få högre marginaler. Omställningen till nya arbetsuppgifter har 

inte varit något problem för honom då han tidigare arbetat som säljare och blivit anställd efter 

att den säljfokuseringen börjat implementeras. Han uppger att flera kunder blir irriterade och 

kritiska men att många också har behov av information om hur det fungerar med olika 

tilläggstjänster och produkter. Han tycker att man går i rätt riktning och följer marknaden och 

kundernas efterfrågan. Person F tycker att pressen har ökat kraftigt i och med säljfokuseringen. 

Prioriteringen på resultat gör att det är svårt att hinna utföra alla arbetsuppgifter under en dag. 

Kunderna upplever också förändringen och tycker att det är påfrestande att bli frågad upp till 

fyra gånger om de vill ha en försäkring på produkten. Det har varit svårt att anpassa sig till de 

nya arbetsuppgifterna då utbildning och information saknas om hur de ska göras. Han tycker 



36 

 

inte att det är fel att gå i den riktning man valt med att bli mer säljfokuserade men önskar att 

man skulle få mer utbildning i hur det ska implementeras för att nå bästa resultat. Person G har 

också upplevt svårigheter i att anpassa sig till de nya arbetsuppgifterna. Den tydliga 

rollförändringen där man tidigare drog runt varor till att vara en kunnig säljare har påverkat 

arbetet negativt. Man har inte fått någon utbildning i hur man ska gå till väga men i och med att 

man anställt ny personal som tidigare varit säljare har man kunnat lära sig mycket av dem. Man 

utvecklas samtidigt som det kommer fler kunder som man kan sälja fler produkter till. Dock så 

hoppas han att man inte går för långt ifrån det gamla konceptet och börjar likna konkurrenterna 

till den mån att man gör negativa resultat och tappar kunder. Person H upplever att de nya 

arbetsuppgifterna varit svåra att anpassa sig till och pressen har ökat kraftigt i och med att nya 

säljare anställts som snabbt levererat de resultat som krävts. Det har varit svårt att anpassa 

arbetsuppgifterna för att hinna med allting vilket påverkat kunderna negativt. Att ständigt fråga 

om de vill ha tilläggsprodukter gör att man tappar många av de kärnkunder som kommit till 

Netonnet just för att man inte sålt på samma sätt som konkurrenterna. Förut var man unika på 

det sättet att man inte hade några säljare men nu när man börjar likna konkurrenterna så tror 

han att man kommer tappa många kunder. Person I upplever att de nya arbetsuppgifterna gett 

utmaning och mer variation i arbetet. Trots att man inte hinner med att plocka fram varor gillar 

han den nya säljfokuseringen eftersom man dels kan tjäna mer pengar samtidigt som man lär 

sig väldigt mycket. Han upplever att kunderna inte reagerat så mycket på det nya arbetssättet 

då man inte aktivt söker upp kunderna för att sälja som konkurrenterna gör utan man är mer 

passiv i sin roll och låter kunderna söka upp dem själva. Person J upplever att det är brist på 

personal jämfört med tidigare då man inte hinner med alla arbetsuppgifter. Det är inget problem 

att sälja mer till kunderna men de andra arbetsuppgifterna hamnar i skymundan och det skulle 

behöva flera som arbetar samtidigt för at hinna med allt. Person K upplever samma situation 

som person J att det är för lite personal för att man ska hinna med alla arbetsuppgifter. 

Övergången till att sälja istället för att bara flytta varor är kul och utmanande men problem 

uppstår när pressen blir så pass stor att man inte hinner med alla arbetsuppgifter. Person L tyckte 

att det var jobbigt att fokusera så mycket på försäljning i början men allt eftersom tiden gått har 

man kommit in i arbetsuppgifterna och lyckats få en bra organisation där man hinner med allt 

man ska göra. Kundkontakten har stegvis blivit bättre och eftersom fler och fler av 

medarbetarna når bättre resultat blir det en bra stämning.  Person M upplever förändringen 

positivt. Att kunna erbjuda kunderna mer produkter och tjänster ger en bra kundkontakt och det 

är utmanande med nya arbetsuppgifter. Samtidigt upplever han dock att stressen har ökat, likt 

tidigare nämnda finns det en uppfattning om personalbrist. Det är inget problem att prata med 
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kunder och informera dem om produkter och tjänster men man är ständigt stressad över att man 

inte får ut några produkter i lagershopen.  

Prioriteringen av arbetsuppgifterna har förändrats totalt sedan man började inrikta sig mer mot 

försäljning. Alla respondenter upplever att försäljningen är det som prioriteras högst. I och med 

att man fokuserar på att sälja hamnar som tidigare nämnt de övriga arbetsuppgifterna i 

skymundan. Man har svårt att hinna med att få ut varor och bristande fördelning på 

ansvarsområden gör att det i många fall blir rörigt. I lagershop 1 svarar flera av respondenterna 

att det är påfrestande då man endast får positiv kritik om man säljer bra, men inte om man håller 

god ordning på sin avdelning.  

4.5.6 Analys av rollförändring och identitet 

Tidigare när personalen vad anställda på de premisserna att de var lagerpersonal var som 

tidigare nämnt arbetsuppgifterna att ta emot leveranser, plocka upp dem i butiken och hålla 

allmänt god ordning. Efter förändringen ser läget annorlunda ut. Utöver att man ska hinna med 

att göra de uppgifter man haft sedan tidigare ska man nu lägga mycket tid med kunderna som 

alltid ska ligga i fokus. Tidigare hänvisades kunderna med frågor till en ”sökdator” i butiken 

och hade man ytterligare frågor så fick man gå till informationsdisken och fråga personalen 

som stod där. 

Med kunden nu i fokus ska personalen lägga så mycket tid det bara kan på att tala med kunder 

och informera dem om de varor och tjänster som man erbjuder. Man försöker väcka intresse 

och finna behov hos kunden så att de ska komplettera sina köp. Studiens fråga angående hur 

folk upplevde att arbetsuppgifterna prioriteras gav ett enhälligt svar, att det är att sälja som 

prioriteras i första hand. Eftersom det ligger stort fokus på resultat känner många att det är en 

mer stressig arbetsplats än tidigare. ”Fokuseringen på tjänsteportföljen gör att vi inte hinner 

med att få ut varor och det känns som att vi är för få som jobbar om vi ska hinna med allt som 

krävs” var det en respondent som beskrev situationen. Flera av respondenterna gav även uttryck 

på att det känns som att man skurit ner på personalen då man inte längre hinner med alla sina 

arbetsuppgifter.  Att få utökade arbetsuppgifter kan för vissa ses som en kvalitativ utveckling 

då man får er förtroende och ansvar vilket blir motiverande och utvecklande. Men det kan även 

för många bli som Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver det en rädsla mot det okända. Att 

inte ha vetskap om hur man ska agera under en förändring kan göra många kritiska till den. 

Man kan ha svårt att anpassa sig, framförallt om man har ett inlärt beteende sedan lång tid 

tillbaka. Att få nya mer kvalificerade arbetsuppgifter behöver inte vara motiverande för alla och 
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det visar resultatet av intervjuerna på tydligt då många anser att de inte har den vetskap som 

krävs för att de ska kunna göra jobbet på rätt sätt. Förändringen möter även kritik från de 

anställda som arbetat där en längre period då de formellt inte är anställda som säljare. Dem har 

sedan tidigare förväntningar på att de sälja men det har mer varit en oskriven regel. I nuläget 

ligger nästan allt fokus på att sälja vilket leder till att vissa uppfattar förändringarna som ett 

brott mot det tidigare psykologiska kontraktet(Jacobsen och Thorsvik 2002) och då vissa 

anställda inte har motivationen eller viljan att vara säljare uppstår motstånd till rollförändringen. 

Många anställda ställer sig kritiska till förändringen då man anser att företaget går ifrån sitt 

grundkoncept för att likna konkurrenter, vilket gör att man förlorar sin tidigare identitet. 

Netonnet framhäver på sin hemsida att man inte har några säljare, något som nu inte längre 

stämmer. Konceptet att man varit en e-handel i fysisk form där kunderna gör det mesta själva 

är något som många har identifierat sig med som anställda, framförallt de anställda i lagershop 

1. Den nya fokuseringen och de förändringar som det medfört resulterar för vissa i en förlust 

av identiteten som leder till att de tappar motivationen och meningen med arbetet. De anställda 

som har identifierat sig med det tidigare konceptet visar tydligt besvikelse på företaget då man 

anser att man går i fel riktning. Som en respondent beskrev det, ” Varför ska man börja likna 

företag som går minus när vi går plus?”. Trots att några ställer sig kritiska till förändringen 

som resulterar i en förändrad identitet var det flera respondenter som även beskrev att det 

faktiskt finns en efterfrågan för den tjänsteportföljen då många kunder som kommer till 

lagershopen frågar efter och vill ha abonnemang och försäkringar med mera. Att kunna erbjuda 

samma produkter och tjänster som konkurrenterna ses av vissa som en självklarhet, framförallt 

högre upp i företaget. Det kan ses som en förutsättning för att fortsätta existera på marknaden. 

Som kritik till de som identifierat sig med det tidigare konceptet svarade en respondent på 

frågan om hur kunderna uppfattat konceptet att ”50 % av kunderna förstår inte att vi är en 

lagershop utan tror att vi är typ Elgiganten”. Detta visar på skilda uppfattningar om hur man 

identifierat sig med företaget och den bilden av företaget som kunderna har. En annan anställd 

uttryckte att ” det känns som att den nya inriktningen är ett resultat av att Siba köpt upp 

koncernen. Jag tror att fler föredrar Netonnet framför Siba”. Det sistnämnda är nog till viss 

del personlig åsikt men ändå viktigt att belysa. 

En fråga som ställts till respondenterna om huruvida de upplevt att kunderna reagerat på den 

nya fokuseringen och om det märkt av någon skillnad sedan tidigare gav olika bilder av 

situationen. Ett flertal av dem svarade att många kunder reagerat kritiskt, framförallt de kunder 

som är återkommande, bl.a. var det en respondent som sa att den fått frågan av en 
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återkommande kund varför dem har börjat fråga och försöka sälja så mycket, för så har det inte 

varit förut. En annan gav svaret att många kunder tycker det är jobbigt medans andra tycker det 

är bra att de ställer frågorna men inte är lika påflugna som i andra liknande butiker. I övrigt så 

kommenterades det att många kunder blir glada över den informationen som förmedlas om att 

produkterna faktiskt blir billigare om man till exempel tecknar ett abonnemang vilket leder till 

högre kundnöjdhet. Målsättningen med förändringen är som tidigare nämnt att öka värdet för 

kunderna genom att erbjuda fler produkter och tjänster. Detta är en bra målsättning men det kan 

ifrågasättas såsom många av de som intervjuats gjort: huruvida det är bra för företagets 

affärsidé. Som flera nämner i intervjuerna och är kritiska till är att man går ifrån sitt koncept 

och börjar mer och mer likna andra konkurrenter, som faktiskt inte gör lika bra resultat som 

Netonnet. Såsom ena butikschefen beskrev situationen att de anställda har kommit olika långt 

i utvecklingen. Detta speglar på ett bra sätt hur de anställda upplever den nya fokuseringen 

enligt intervjuerna. Många anställda tappar motivationen och affektionen till företaget då man 

anser att det längre inte står för samma sak. Att förändra de anställdas inställning till denna 

situation kan vara svårt och ta lång tid men är absolut någonting som man bör arbeta aktivt med 

att förändra.  

Att man förlorar identiteten med företaget har haft en stor påverkan på de anställda i lagershop 

1 där flera av respondenterna reagerade och sa att de verkligen tror på det gamla konceptet och 

inte det nya. Däremot var det ingen av de anställda i lagershop 2 som ens nämnde detta. Detta 

ger tydliga tecken på att man kommit mycket längre i processen med den nya fokuseringen där 

jämfört med lagershop 1. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel redovisas studiens resultat och slutsatser. 

I studien har det framkommit många faktorer som visar hur arbetsrollsförändringen har påverkat 

de anställda. Att göra en till synes liten organisatorisk förändring, att införa mer säljfokus har 

visat sig ge stora konsekvenser på de anställdas motivation och inställning till företaget. De 

reaktioner och upplevelser som studien tagit del av visar på att personalen har kommit olika 

långt i förändringsprocessen. De positiva reaktionerna kan till viss del härledas till införandet 

av provisionssystemet. Detta har ökat de anställdas motivation till att sälja de tjänster som är 

den stora fokuseringen av förändringen. De är främst inte pengarna som blivit den största 

motivationen då den anses av de flesta att vara ganska låg. Den främsta motivationsfaktorn är 

att det hade blivit mer tävlingsinriktat. En stor del till detta ligger i att butikerna varje dag 

redovisar allas resultat där varje anställd kan se vem som sålt mest respektive minst. Det 

förekommer även tävlingar mellan butikerna som skapar en teamkänsla som resulterar i att alla 

jobbar mer tillsammans. Det framkom även i intervjuerna att ingen ville ligga sist på den listan 

och det går att urskilja två anledningar till det. Dels finns det de som vill hamna högst upp för 

att visa sig bättre än alla andra och dels finns det andra som känner sig pressade till att sälja och 

inte hamna sist för att inte få negativ kritik från chefen. Studien genomfördes i två olika 

lagershopar och det framkom stora skillnader mellan dem när det gäller kommunikation och 

förmedling av information. I lagershop 1 hade de anställda ingen förståelse till förändringen 

och såg den som väldigt negativ medans de i lagershop 2 hade mycket större förståelse till 

förändringen och såg det positiva som kom med den. Det informationsmöte/säljutbildning som 

ägde rum i båda butikerna skiljde sig åt då företagets VD var med under tillfället i lagershop 2 

men inte i lagershop 1. Vd:n har företagets högsta förtroendepost och kan ses ha större förmåga 

att påverka än till exempel säljcoachen som höll mötet i lagershop 1 vilket kan ha bidragit lite 

till den mer positiva inställningen i lagershop 2. Många upplever i lagershop 1 att butikschefens 

enda fokusering ligger på försäljning och inte de arbetsuppgifter som tidigare var viktiga. De 

känner en rädsla för butikschefen då han kritiserar mer än vad han uppmuntrar när det gäller 

försäljningen. I lagershop 2 var uppfattningen att alla uppgifter var lika viktiga och det gamla 

arbetsuppgifterna hade samma prioritet som de nya. Det finns ett sviktande förtroende för 

butikschefen i lagershop 1 och kommunikationen med honom upplevs som väldigt dålig. Några 

uttryckte att de inte gick att prata med honom och att han inte lyssnar på dem. Detta kan vara 

en faktor som gjort att de inte lyssnat på den information som förmedlats och gjort att de inte 

tar till sig varför man gjort förändringen vilket resulterat i den negativa inställningen. De gamla 
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arbetsrollerna och den identitet som innebar att man var anställd som lagerpersonal sitter 

djupare rotad i lagershop 1. Den identitet som byggts upp innan förändringen har där varit 

svårare att rubba. 

Att anställda reagerar negativt till förändringen beror i stor grad på den bristande informationen 

och kommunikationen av den. Det fanns stora skillnader mellan lagershoparna på den punkten 

och eftersom det inte har fungerat har det lett till motstånd av förändringen. Det invanda 

arbetssätt som brutits upp genom förändringen med utökade arbetsuppgifter och ändrad 

fokusering har haft en påverkan på de anställda vilket skapat en osäkerhet kring arbetsrollen. 

Ledarskapet har haft en stor påverkan till att de anställda gjort motstånd till förändringen. 

Saknaden av delaktighet i ledarskapet och att det ledarskap som utövas endast fokuserar på 

vissa delar av verksamheten leder till motsättningar. Att anställda har en negativ inställning till 

förändringen härleds ur studien att bero på den identitet som är svår att förändra. Att man i 

lagershop 2 är positivt inställda till förändringarna beror främst på att man lyckats förändra de 

anställdas attityd så att den mer stämmer överens med företagets nya mål på ett tidigt stadium 

i processen. Att man har lyckats ändra på attityden och de anställdas inställning tidigt i 

lagershop 2 beror uteslutande på att man där har bättre kommunikation, dels med varandra samt 

uppåt i leden. Den nya säljfokuseringen har för de anställda inneburit att man tvingats förändra 

sina arbetsrutiner och addera uppgifter som tidigare inte varit aktuella. Utökade arbetsuppgifter 

och mer komplicerade sådana gör att de anställda får mer att göra och övergripande upplever 

de som intervjuats att man fått en stressigare arbetsplats som följd. En tydlig skillnad mellan 

lagershoparna är i denna aspekt att man i lagershop 2 lyckats vända detta till något positivt, att 

man är stressad för att man vill hinna med alla uppgifter och få butiken högst upp på listan. Man 

har en lagkänsla som i lagershop 1 saknas där de anställda mer har en rädsla att man ska få 

kritik om man inte säljer tillräckligt bra. Den varierande kommunikationen har resulterat i att 

informationen om varför och hur man ska implementera den nya säljfokuseringen varit olika. 

Att man i lagershop 2 har en tydlig bild och förståelse för förändringen är ett resultat av lyckad 

informationsdelning till de anställda. Bilden i lagershop 1 ser helt annorlunda ut då man har låg 

förståelse till varför företaget har valt att införa den nya fokuseringen och hur man ska göra för 

att implementera den.  

Studiens resultat visar att de faktorer som har störst inverkan på hur de anställda reagerar på en 

arbetsrollsförändring är information, kommunikation och ledarskap. Genom att genomföra 

förändringar med god kommunikation och ett delaktigt ledarskap i hela organisationen där 
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information delas med samtliga i organisationen kan de anställda anpassa sig till en ny arbetsroll 

snabbare, effektivare och med bättre resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Källförteckning 

 

Ahltorp, B. (1998). Rollmedvetet Ledarskap: om chefsroller och ledningsstilar i strategisk 

samverkan. Malmö: Liber Ekonomi. 

Bakka, J. F. (1979). Organisationsudvikling og aendringsstrategier. Köpenhamn: 

samfundslitteratur. 

Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder upplaga 2 (2:1 uppl.). 

Polen: Liber Ab. 

Denscombe, M. (2009). Forskninshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Flaa, P., Hofoss, D., Holmer-Hoven, F., Medhus, T., & Ronning, R. (2011). Introduktion till 

organisationsteori (1:16 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori. Oxford: Studentlitteratur. 

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Bergen: 

Fagbokforlaget. 

Leavitt, H. J. (1965). Applied organizational change in industry: structural, technological and 

humanistic approaches. Chicago: Rand McNally. 

Lyngdal, L. E. (1992). Organisasjonsutvikling i teori og praksis. ADH, forskningsserien. 

Neves, P., & Caetano, N. (2009). Commitment to Change: Contributions to Trust in the 

Supervisor and Work Outcomes. Group & Organization Management vol.34. 

Røvik, K. A. (2000). Moderna organisationer. Liber AB. 

Schein, E. H. (1980). Organisasjonspsykologi. Oslo: Tanum. 

Seo, M.-g., Taylor, S., Hill, S., Xiaomeng, Z., Tesluk, P., & Lorinkova, N. (den 21 Februari 

2012). The role of affect and leadership during organizational change. Personnel 

psychology vol.65 issue 1, ss. 121-165. 

Elgiganten. (2014). Elgiganten. Hämtat från Elgigantens startsida: http://www.elgiganten.se 

den 25 maj 2014 



44 

 

Krause, P. (den 6 November 2006). realtid.se. Hämtat från Måndagsintervjun: 

http://www.realtid.se/ArticlePages/200611/06/20061106085406_Realtid203/2006110

6085406_Realtid203.dbp.asp?Action=Print den 7 mars 2014 

Netonnet. (den 16 Oktober 2002). Pressmeddelande. Hämtat från 

http://www.netonnet.se/files/press81.pdf den 7 Mars 2014 

Netonnet. (den 25 mars 2014). Netonnet. Hämtat från Startsida: http://www.netonnet.se 

Webhallen, S. A. (den 29 April 2014). Om oss: Webhallen. Hämtat från 

http://www.webhallen.com/se-sv/info/om_oss/om_webhallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Underlag för intervjuer 

 

Grundinformation: 

- Position och tid på företaget 

 

- De anställda får nämna de förändringar som de upplevt i organisationen under senaste 

tiden. 

Följdfrågor: 

- På vilket sett har förändringen påverkat arbetsplatsen? (dig, företaget, 

arbetsuppgifter)? 

- Hur har ni upplevt att informationen om förändringen har kommunicerats? 

- Har ni fått möjlighet att göra er röst hörd angående förändringen? 

- Vad anser ni om omfattningen av förändringen? 

- Tycker ni att förändringarna har bidragit till en bättre eller sämre  

- arbetsplats? 

- Tycker ni förändringarna kunde skett på något annat sätt? 

- Hur tycker du att kommunikationen fungerar på arbetsplatsen? 

 

 


