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Titel 
 

 

Attityder till förändring - effekter av decentralisering. En studie av anställda i ett 
detaljhandelsföretag.   

Författare Klas Andersson 
 
 

 
Sammanfattning 
Bakgrund: KappAhl har genomfört en omorganisation på samtliga butiker i Sverige. 
Omorganisationen har inneburit att butikernas organisationsstruktur har förändrats. Innan 
förändringen bestod många butiker av fyra nivåer: Förändringen har inneburit att 
avdelningscheferna har tagits bort och den biträdande butikschefen har ersatts av en 
ansvarsgrupp. I denna uppsats har jag undersökt en av butikerna avseende personalens attityder 
till denna omorganisation samt vad den har inneburit beträffande butikens drift.  
Syfte: Det skisserade problemområdet är väl bekant både i teori och praktik. Som nämnts 
genomförs den empiriska studien i ett företag. Syftet med uppsatsen är att få kunskap om olika 
förändringsattityder från personalen i företaget inför förändringar, samt vilka effekter som kan 
uppstå i företag till följd av en decentralisering. Den sista delen av syftet markerar generaliserande 
ambitioner. 
Avgränsningar: I syfte att nå en djupare förståelse och kunskap om personalens 
förändringsattityder inför förändringar och vilka decentraliseringseffekter som har uppstått har jag 
koncentrerat det empiriska arbetet till en av KappAhls butiker, Gränbybutiken i Uppsala. Fokus i 
uppsatsen ligger följaktligen på butiksnivå. Jag har utifrån intervjuer undersökt personalens 
attityder och värderingar angående omorganisationen samt vilka effekter denna resulterat i. Valet 
av att undersöka en butik tror jag har varit bra då detta givit mig en djupare insikt i och förståelse 
för personalens förändringsattityder och effekterna av decentraliseringen, dvs. att belysa den 
aktuella problemställningen. 
Genomförande: Jag har gjort en fallstudie av Gränbybutiken utanför Uppsala där jag intervjuade 
13 personer, tolv kvinnor och en man. Den litteratur jag har använt handlar om förändringsarbete i 
företag och effekter av decentraliseringar.   
Resultat: I det stora hela var personalens värderingar inför förändringen på Gränbybutiken 
positiva. Effekterna av decentraliseringen har nästan enbart varit positiva. Kommunikationen på 
butiken fungerar bättre och personalen tyckte även att det var lättare att hjälpa kunderna när de 
exempelvis kom in med reklamationer.  
 Nyckelord: omorganisation, förändring, decentralisering, attityder, värderingar, Elisabeth Sundin 
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Attitudes towards change and decentralization. A case study from the retail sector 
focusing on employees.   

 

 Author 

 

Klas Andersson 

 
 

Abstract 
Background: The Swedish retail trading company KappAhl has reorganized all the boutiques in 
Sweden. Before the reorganization many of the boutiques consisted of four levels: shop manager, 
assistant shop manager, department managers and regular personel. After the reorganization 
assistant shop managers and department managers have been replaced by a so called 
“responsibility group” consisting of some of the employees. The change is presented as a 
decentralisation. 
Purpose: With this thesis I want to attain knowledge about different change attitudes from the 
employees before reorganizations, and what different effects that can be the result from an 
decentralization. 
Limitations: One shop has been studied closely and that is KappAhl at Gränby outside Uppsala. I 
have studied the opinions from the employees concerning the decentralization and the effects from 
this decentralization. 
Procedure: At the boutique of Gränby I interviewed 13 people from the personel, 12 women and 1 
man. The literature I´ve used is about work of change in organisations and effects from 
decentralizations. 
Results: The opinions before the reorganization from the employees at the boutique of Gränby 
were positive from almost everyone. The effects from the decentralization has been very positive. 
The intra communication at the boutique is better and the personel thought that is was easier to 
help the customers, for example when the customers has reclaims.  
Keyword 
reorganization, change, decentralization, attitudes, valuations, retail, Elisabeth Sundin 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen. En kort 
beskrivning görs av den förändring som skett på KappAhls butik i 
Gränby utanför Uppsala samt hur butiken fungerade innan 
förändringen. Dessutom beskrivs kärnan i förändringen; 
ansvarsgruppen, samt KappAhls syfte och mål med 
ansvarsgrupperna. Vidare i kapitlet finns problemformulering, syftet, 
nyttan av undersökningen och slutligen en litteraturbeskrivning. 

 
1.1 Organisationsförändring 

 
1950- och 60-talen kännetecknades av hög sysselsättning och en 
jämn ekonomisk tillväxt. Organisationerna var också under denna 
period präglade av tillväxt, utveckling och nya organisationsformer. 
Denna välfärdsutveckling resulterade i nya krav och värderingar hos 
människorna. Det var inte bara de fysiska behoven som var 
intressanta utan sociala behov och välbefinnande ansågs också 
viktigt. Erfarenheterna från 50- och 60-talen fick en annan betydelse 
under 70- och 80-talens kriser. Förutsättningarna för företagen var 
annorlunda. Utvecklingen på marknaden var i obalans, teknologiska 
genombrott och etablering i andra länder blev mer vanligt. 
Konkurrensen under dessa decennier stramades åt hårt och 
effekterna märktes inom många branscher. Dessa faktorer satte 
företagen på hårda prov då de var tvungna att ställa om och förnya 
sig. Dessa omvärldskrav drabbade inte bara de privata företagen 
utan även offentliga verksamheter tvingades att spara och 
modernisera sig (Bakka, 1988). 
 
Under 1950- och 60-talet kännetecknades organisationsforskningen 
på två sätt (Bakka, 1988). Det första var att betoningen lades på 
jämvikt. Många studier av organisationer i harmoniska omgivningar 
gjordes. Omvärlden organisationerna befann sig i ansågs 
oproblematisk och många menade att detta hängde samman med 
de goda ekonomiska konjunkturerna. Forskningstyngden lades på 
att studera interna relationer. Det andra kännetecknet på 
forskningen inom det organisatoriska området var det kraftiga 
intresset som uppstod mot att utveckla och förbättra organisations- 
och arbetsförhållanden. Det ansågs att större trivsel och 
utvecklingsmöjligheter var viktiga parametrar inom företagen, dock 
fick trivseln och möjligheten att utvecklas inte ge avkall på 
produktiviteten (Bakka, 1988). 
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1.2 Bakgrund 
 
Många företag genomför under sin livstid förändringar. Ett exempel 
på en förändring är omorganisation. Omorganisation är ett mycket 
brett begrepp, det kan innebära t ex nya inköpsrutiner, nya 
försäljningsrutiner eller nya kommunikationssystem. Omorganisation 
kan också innebära att företaget satsar mycket på att få personalen 
mer involverad i de övergripande frågorna. Det är denna typ av 
omorganisation denna uppsats fokuserar på; att låta personalen få 
ett större inflytande i företagets drift genom att delegera ut 
ansvarsuppgifter.  
 
Uppsatsen handlar alltså om organisationsförändring och konkret 
värderingar av förändringar och decentraliseringseffekter. Redan här 
vill jag nämna att den största koncentrationen har lagts på tänkbara 
effekter som kan uppstå inom företag där de decentraliseras. Det är 
inte enbart positiva effekter som kan uppstå när företag 
decentraliseras, negativa effekter är också tänkbara. Företaget som 
studerats är KappAhl och närmare bestämt deras butik på Gränby 
Stormarknad utanför Uppsala. Butiken kallas i fortsättningen för 
Gränbybutiken. Nedan redogörs för vad organisationsförändringen 
har inneburit, inte i termer av effekter utan vad den inneburit för 
strukturen på butiken. 
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1.2.1 Butiksstrukturen före och efter förändringen 
 
Den nuvarande Gränbybutiken låg tidigare i Forumgallerian i 
centrala Uppsala. Våren 1996 flyttades butiken till Gränby 
Stormarknad utanför Uppsala. Innan förändringen var butiken 
organiserad på nedanstående sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
     Källa: egen bild 
 
Butiken styrdes av en butikschef. Under butikschefen fanns det en 
biträdande butikschef som tog över ansvaret för butiken när den 
ordinarie var borta. På varje avdelning (damkläder, herrkläder, 
barnkläder och Body Zone (underkläder)) fanns det dessutom en 
avdelningschef. Längst ned befann sig den övriga personalen. 
Denna uppdelning har inte varit likadan på samtliga butiker. I vissa 
butiker finns inte samtliga avdelningar utan det varierar från butik till 
butik. (intervju, butikschef, Gränbybutiken) 
 
Den nya butiksstrukturen på Gränbybutiken består av tre nivåer. Två 
nivåer har tagits bort och en har kommit till. Förändringen har 
inneburit att butiksstrukturen ser ut på nedanstående sätt:  
 
 
 
 
 
      
   
 

Källa: egen bild 
 

        Butikschef 

       Biträdande butikschef 

                                  Avdelningschefer 

         Butikschef 

                  Ansvarsgrupp 

                                Övrig personal 

 Herr
 

 Dam Body 
 Zone 

  Barn 

                            Övrig Personal 
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Butikschefen finns fortfarande kvar på butiken. Däremot har den 
biträdande butikschefens nivå försvunnit tillsammans med 
avdelningscheferna. Både den f.d. biträdande butikschefen och de 
f.d. avdelningscheferna är fortfarande kvar på butiken men inte med 
samma roller som tidigare. Istället har det tillsatts en s.k. 
ansvarsgrupp och i den gruppen ingår dessa personer. Längst ned 
finns även efter förändringen övrig personal (Intervju, butikschef, 
Gränbybutiken). Samtliga butiker har inte infört ansvarsgrupper. 
Vissa butiker arbetade med ansvarsfördelning redan innan förslaget 
om ansvarsgrupp tillkom. KappAhl i Kristianstad är ett exempel på 
en butik som har arbetat med en ledningsgrupp i ungefär 4,5 år. En 
effekt av ansvarsgrupperna är att vissa från den lägsta nivån har 
flyttats upp en nivå. Storleken på ansvarsgrupperna har styrts av 
butikernas lokala förutsättningar, t ex antal anställda, öppettider, 
antal våningar etc. När varje person har lärt sig sitt ansvarsområde 
är det tänkt att personalen ska rotera inom gruppen och få ett annat 
ansvarsområde. Ansvarsbefattningarna är tidsbestämda till max två 
år med en möjlighet för personalen att ansöka om en förlängning av 
perioden.(Den nya butiksorganisationen) 
 
Ansvarsgruppen består av ett antal butiksanställda som tillsammans 
har ett gemensamt butiksansvar. I denna grupp ingår butikschefen 
som har det övergripande ansvaret för butiken. På regelbundna 
möten diskuterar de olika frågor som rör butikens drift och framtida 
utveckling. Storleken varierar från butik till butik, beroende på de 
lokala förutsättningarna.  
 

1.3 Problemdiskussion 
 
När företag står inför omorganisationer reagerar personalen på olika 
sätt inför förändringen. Förändringsattityder är ett begrepp som 
används för att beskriva hur personal kan reagera på olika 
omständigheter, olika objekt, människor eller händelser i deras 
omgivning. Människor kan inta en mängd olika attityder, men 
majoriteten av forskningen är inom organisationsbeteende inriktad 
på tre olika arbetsrelaterade attityder; arbetstillfredsställelse, 
arbetsinvolvering och organisatorisk överenskommelse (Robbins, 
1998). Bruzelius & Skärvad (1995) menar att människor i regel är 
motståndare till förändringar. Motståndet skiljer sig dock mellan olika 
individer, bl a beroende på vad förändringen innebär.  
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Förändringens omfattning och förändringsprocessens hantering är 
också faktorer som påverkar hur förändringen kommer att bemötas. 
Förändringar som brukar mötas av motstånd är ofta sådana som 
genomsyrar en stor del av organisationen och sådana som är 
oväntade och plötsliga. Robbins (1998) instämmer också i 
ovanstående då han menar att en av de mest väldokumenterade 
resultaten från studier av individ- och organisationsbeteende är att 
organisationer och dess anställda är motståndare till förändringar. 
Att personalen ser negativt på förändringar förklaras ibland av att 
förändringsförslagen är utformade från ledningsnivån. Detta sägs i 
sin tur leda till att personalen reagerar i termer av motstånd 
(Angelöw, 1991). Wilson & Rosenfeld (1990) redogör för fyra 
ytterligare förklaringar till varför personalen är emot förändringar; 
självintresse, förtroendeglapp, olika syn på förändringen och låg 
tolerans till förändringen. Det relaterade kan sammanfattas i 
problemställningen:  
 

• Hur kan personalen bemöta organisationsförändringar och 
varför möts organisationsförändringarna ofta av motstånd?  

 
Begreppen centralisering och decentralisering har diskuterats 
ungefär lika länge som det har skrivits om organisationer. Trots 
detta representerar begreppet decentralisering ett av de mest 
otydliga och förvirrande inom det organisationsteoretiska området 
(Mintzberg, 1993). Varför vill egentligen företag genomföra 
decentraliseringar, vilka är de bakomliggande orsakerna? Hytter 
(1991) nämner bl a den administrativa effekten som kan uppstå pga 
att komplexiteten i organisationen har ökat, bl a beroende på att 
organisationen har blivit större och anställt flera människor. Enligt 
Olve (1991) är det nödvändigt med decentralisering pga att 
människan har begränsningar. Det finns inte någon människa som 
kan veta eller hantera allt i en organisation. Detta menar också 
Hytter (1991) är en förklaring till att organisationer decentraliseras 
och tanken har funnits länge. När lokala befälhavare och platschefer 
befann sig långt ifrån organisationens hemvist tog det väldigt lång tid 
för informationen att komma fram och därför resonerade man utifrån 
ett decentraliserat arbetssätt. Det gick inte att organisera och styra 
hela verksamheten från en enda punkt. Olve (1991) menar också att 
en decentralisering kan leda till att organisationen reagerar 
snabbare, exempelvis vid beslutsfattande, vilket i sin tur kan få 
effekten att personalen känner en större motivation då de helt 
plötsligt får besluta i frågor som de tidigare inte har haft med att 
göra. Ett ytterligare skäl till decentralisering är att skapa en ”intern 
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småföretagaranda”, i syfte att på ett mer optimalt sätt anpassa det 
företaget gör till kundens behov. Därför är det viktigt att påverka 
personalen att ta mer ansvar (Olve, 1991). Mintzberg (1993) tar 
också upp olika orsaker till varför företag decentraliseras. En 
förklaring är att alla beslut inte kan förstås på ett enda ställe eller 
hos en enda person, och det är inte jämt det är möjligt att besluta på 
ett och samma ställe. Mintzberg (1993) menar också att 
decentralisering är nödvändigt för att tillåta organisationen att svara 
upp mot lokala omständigheter. Tänk tanken att det kommer in en 
kund i en butik som skall lämna tillbaka en vara. Den enda som får 
besluta om varan skall tas tillbaka eller inte är butikschefen. Vad 
händer då om butikschefen inte är i butiken? Kunden blir kanske 
väldigt arg eller också tvingas han/hon återkomma när butikschefen 
är tillbaka. Det tredje argumentet Mintzberg (1993) tar upp är att 
decentralisering möjliggör till ökad motivation i och med att 
organisationen ger personalen utrymme att ta ansvar i olika frågor 
och arbetsuppgifter. Hytter (1991) säger dock att, trots att syftet med 
en decentralisering kan vara att lösa administrativa problem så finns 
det i grunden en förhoppning om att decentralisering skall leda till 
beteendeförändringar.  
 
Allt är inte positivt med decentraliseringar, negativa effekter kan 
också bli ett resultat av förändringen. Decentraliseringar ger ofta 
företag förhoppningar om ett större engagemang från personalen 
och en bättre drift av verksamheten. Förväntningarna från ledningen 
är ofta höga. Efter decentraliseringen skall företaget helst ha nått till 
en nivå där intressanta arbetsuppgifter och effektivitet är en realitet. 
(Södergren, 1987) Mot bakgrund av tidigare, delvis motstridande, 
erfarenheter vill jag lyfta fram ytterliga två problemställningar 
formulerade som: 

 
• Vilka positiva effekter kan företag uppnå genom att 

decentralisera sin verksamhet? 
 
• Vilka negativa effekter kan företag drabbas av genom att 

decentralisera sin verksamhet? 
 

1.3.1 Syfte 
 
Det skisserade problemområdet är väl bekant både i teori och 
praktik. Som nämnts genomförs den empiriska studien i ett företag. 
Syftet med uppsatsen är att få kunskap om olika förändringsattityder 
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från personalen i företaget inför förändringar, samt vilka effekter som 
kan uppstå i företag till följd av en decentralisering. Den sista delen 
av syftet markerar generaliserande ambitioner. 
 

 
1.4 Avgränsningar 

 
I syfte att nå en djupare förståelse och kunskap om personalens 
förändringsattityder inför förändringar och vilka 
decentraliseringseffekter som har uppstått har jag koncentrerat det 
empiriska arbetet till en av KappAhls butiker, Gränbybutiken i 
Uppsala. Fokus i uppsatsen ligger följaktligen på butiksnivå. Jag har 
utifrån intervjuer undersökt personalens attityder och värderingar 
angående omorganisationen samt vilka effekter denna resulterat i. 
Valet av att undersöka en butik tror jag har varit bra då detta givit 
mig en djupare insikt i och förståelse för personalens 
förändringsattityder och effekterna av decentraliseringen, dvs. att 
belysa den aktuella problemställningen. 
 

 
1.5 Nyttan av uppsatsen 

 
Det är viktigt att redan i ett tidigt stadium reflektera över nyttan med 
uppsatsen och vad den kan bidra med. Varför är det viktigt att uppnå 
kunskap om förändringsattityder och decentraliseringseffekter? 
 
• Många organisationer, både privata, statliga och kommunala har 

under sin livstid förändrat sina organisationsstrukturer i form av 
decentraliseringar. Förändringarna har troligtvis gjorts pga att 
någonting i organisationen inte har fungerat på ett 
tillfredsställande sätt. Därför har det funnits ett syfte med 
förändringen och även målbilder av vad organisationen vill uppnå. 
Om det inte hade funnits någon kunskap om effekter utifrån denna 
form av förändringar hade organisationerna inte haft någonting att 
utgå ifrån beträffande effekterna av decentraliseringen.  

 
• Kommande studier: liknande studier kommer troligtvis att 

genomföras även i framtiden avseende decentraliseringseffekter. 
Denna uppsats kan i dessa fall fungera som ett hjälpmedel för de 
som valt att skriva om decentraliseringseffekter. 
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• Allmänt intresse: företag och privatpersoner kan också ha nytta av 
denna uppsats. Ett företag kanske står inför tanken att 
decentralisera och uppsatsen kan då användas för att skaffa sig 
en bild av eventuella effekter av förändringen.  

 
• KappAhls nytta: via denna studie får KappAhl kännedom om 

förhållandena på en av sina butiker. Dels får de en inblick i hur 
personalrelationerna fungerar på butiken och dels blir de 
informerade om vilka effekter som har uppstått pga att en 
ansvarsgrupp har tillsatts på butiken. KappAhl kanske i framtiden 
inför detta koncept på sina butiker i övriga länder och 
Gränbybutiken kan då fungera som en referensbutik. 

 
1.6 Litteraturen 

 
Litteraturen är mitt ”råmaterial” till uppsatsen. Det känns därför 
viktigt att motivera mitt val av litteratur. Det kan också ifrågasättas 
varför författaren har använt vissa källor och därför anser jag det 
viktigt att kunna motivera valet av litteraturen.  
 
Den första delen i referensramen utgår från Angelöws (1991) bok, 
”Det goda förändringsarbetet”. Denna bok är ganska praktisk till sin 
karaktär och det var bra när jag ville beskriva förändringsarbetet 
innan Gränbybutiken omorganiserades. För att få en mer 
vetenskaplig förankring till detta teoriområde valdes också 
Goodsteins & Burkes (1991) artikel där de redogör för den modell 
jag valt att kalla ”trefas-modellen”. Lewins (1957) ”trefas-modell” kan 
anses något gammal. Modellen utvecklades redan på 1950-talet 
men den har fått ett stort fotfäste och därför anser jag det vara 
relevant att ha med modellen som en referenskälla i min uppsats.  
  
Angelöws (1991) bok användes också i syfte att ta reda på hur 
personal kan värdera förändringar. Till denna fråga användes också 
en artikel skriven av Paul Strebel (1996), ”Why do employees resist 
change”. Angelöw (1991) beskriver hur personal kan värdera 
förändringar och Strebel (1996) skriver i sin artikel om varför 
personal kan reagera i termer av motstånd inför förändringar. 
 
Inledningen innehåller ett kapitel om organisationsförändring, där jag 
Använt Bakkas (1988) bok, ”Organisationsteori: struktur, kultur, 
processer”. Denna bok valdes för att den gav en kort men tydlig 
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beskrivning av vad som har hänt inom organisationsförändring de 
senaste decennierna. 
 
I referensramens första del finns ett avsnitt som heter ”Vad är 
organisationsutveckling”? Jag valde till detta avsnitt Beckhards 
(1969) artikel ”Organization Development: Strategies and Models” 
som utgångspunkt. Anledningen till valet av denna artikel var att den 
på ett mycket bra sätt beskrev vad organisationsutveckling är och 
vad det kan innebära. Detta avsnitt har jag kompletterat med 
Robbins (1998) som också redogör för vad organisationsutveckling 
är.  
 
Mina huvudkällor till problemfrågan om decentraliseringseffekter har 
varit Södergren (1992); ”Decentralisering - förändring i företag och 
arbetsliv” och ”När pyramiderna rivits - decentralisering i praktiken”. 
Dessa referenser valdes till stor del för att hon har studerat 
decentralisering inom fyra olika branscher. Majoriteten av litteraturen 
som handlar om decentralisering är kopplad till industriföretag vilket 
innebar att det var svårt att hitta litteratur om decentralisering inom 
handeln. 

 
1.7 Sammanfattning 

 
Denna magisteruppsats handlar om förändringsattityder och 
decentraliseringseffekter på en av KappAhls butiker i Uppsala. 
Undersökningen har varit förlagd på Gränbybutiken utanför Uppsala. 
Omorganisationen har inneburit att butiksstrukturen har förändrats. 
Numera består butiken av tre istället för fyra nivåer. Skillnaden är att 
den biträdande butikschefens och avdelningschefernas roller har 
försvunnit och istället har det tillsatts en ansvarsgrupp på butiken.      
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2 VETENSKAP OCH METOD 
 
Detta kapitel beskriver några av de vetenskapliga och 
företagsekonomiska synsätten. Jag har valt att ta med dessa då de 
på ett bra sätt beskriver hur vi ser på olika händelser och företeelser 
i vår omgivning. Inom företagsekonomin redogör Arbnor & Bjerke 
(1994) för tre olika synsätt som jag beskriver i detta kapitel. Dessa 
är viktiga att redovisa då detta är en uppsats inom det 
företagsekonomiska området. I kapitlet finns också specifika 
företagsekonomiska synsätt representerade. Utöver detta innehåller 
kapitlet också en redogörelse för vilket synsätt som finns i denna 
uppsats. Dessutom finns här metod, mitt tillvägagångssätt samt 
metodkritik mot detsamma. 
 

2.1 Söka sanningen 
 
Den vetenskapliga utgångspunkten är grunden till de 
ställningstaganden forskaren tar i olika situationer. Människan ser 
på olika företeelser utifrån olika synvinklar. Dessa företeelser kan 
exempelvis vara att människan har olika syn på kunskap och vad 
kunskap egentligen är (Thurén, 1991). Synsättet i denna uppsats 
redogör jag för senare i kapitlet. Inom vetenskapsteorin talas det 
ofta om två stora inriktningar; positivismen och hermeneutiken.  
 

2.1.1 Vetenskapliga synsätt 
 
Positivismen vill uppnå positiv, dvs. säker kunskap. De två källorna 
positivisterna utgår ifrån när de ska nå kunskap är iakttagelse, som 
nås genom empiriska studier, och det vi kan räkna ut med vår logik. 
Logiken ska inte blandas ihop med empiriska studier. Logik menar 
positivisterna har att göra med människans intellekt och sättet att 
använda språket. Spekulationer och antaganden förkastar 
positivisterna då de anser att känslor inte ska blandas in i 
undersökningarna. Endast fakta som kan säkerställas med en rimlig 
sannolikhet ska finnas med i undersökningen. Dessa ska sedan 
analyseras på ett logiskt sätt för att därefter mynna ut i slutsatser 
(Thurén, 1991).  
 
Hermeneutiker tar utöver iakttagelsekunskapen och den logiska 
kunskapen med en tredje källa till kunskap; förståelsen för andra 
individer. Hermeneutiken har således en mer tolkande utgångspunkt 
jämfört med positivismen. Förståelsen kommer från att vi kan se in i 
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oss själva och genom denna självförståelse kan vi sedan skapa en 
grund för en förståelse för andra människors känslor och 
upplevelser (Thurén, 1991).  
 
En hermeneuistisk forskare kännetecknas av att han/hon närmar sig 
objektet subjektivt utifrån den förförståelse som redan finns. 
Förförståelsen består av de tankar, intryck, känslor och den kunskap 
forskaren har. Ett annat kännetecken på hermeneutiken är att 
forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan 
delarna och helheten i syfte att nå fram till en så fullständig 
förståelse som möjligt. En forskare kan exempelvis när han/hon 
läser och tolkar en text först läsa hela intervjun för att sedan läsa 
delar av intervjuerna i syfte att nå en förståelse av dess 
gemensamma helhet (Patel & Davidson, 1991). 
 
Det finns också en kvalitativ forskningsansats som kallas för 
fenomenologin. Utgångspunkten i detta synsätt är att beskriva hur 
människor uppfattar och tänker kring en verklighet. Fenomenologin 
är uppbyggd av första och andra ordningens perspektiv. Den första 
ordningens perspektiv handlar om ”vad något är” och den andra 
ordningens perspektiv handlar om ”vad något uppfattas vara”. Det är 
den andra ordningens perspektiv som det fenomenologiska 
synsättet utgår ifrån, att redogöra för ”vad något uppfattas vara”. 
Synsättet är inriktat på uppfattningar om en verklighet (Starrin & 
Svensson, 1994). 
 
Ovanstående synsätt är inte företagsekonomiskt renodlade. Arbnor 
& Bjerke (1994) redogör för tre olika metodsynsätt som råder inom 
företagsekonomin. Beroende på synsätt ser man på verkligheten, 
och således på organisationen på olika sätt. I och med att denna 
uppsats befinner sig inom ämnesområdet företagsekonomi med en 
vinkling mot organisationsteorin anser jag det relevant att redogöra 
för vilka företagsekonomiska ”glasögon” jag har tagit på mig inför 
denna studie. 

 
Det analytiska synsättet har ett antagande som går ut på att 
helheten är summan av delarna. Synsättet har stora likheter med 
positivismen. Kännetecknande för positivismen är att det finns en 
tanke om reduktionism; en förståelse för helheten kan alltid uppnås 
genom att studera de olika delarna  (Arbnor & Bjerke, 1994). I mitt 
fall skulle det således innebära att när jag väl fått en uppfattning om 
de enskilda individernas tankar och känslor avseende 
omorganisationen kan jag summera dessa för att nå en kännedom 
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om butiken som helhet. Detta fungerar säkert om jag hade 
undersökt något mer konkret än människor. Nu förhåller det sig 
emellertid på det sättet att människor är utrustade med känslor och 
tankar vilka hela tiden är utsatta för påverkan och förändringar. Jag 
är av den uppfattningen att det inte går att summera individernas 
känslor och tankar angående denna organisationsförändring för att 
nå en kännedom om butiken som helhet. Uppsatsen är alltså inte 
uppbyggd kring ett analytiskt synsätt.  
 
Med systemsynsättet som utgångspunkt förklaras eller förstås de 
olika delarna utifrån helhetens egenskaper, exempelvis hur lång tid 
personalen har arbetat på butiken. Verkligheten är utformad på så 
sätt att summan av delarna inte är lika med helheten. Det är viktigt 
att förstå relationen mellan de olika delarna. En butik där personalen 
har arbetat länge präglas troligtvis av djupare mönster avseende 
normer och rutiner än vad en nystartad butik gör och detta är viktigt 
att förstå. Synsättet är jämförbart med hermeneutiken. 
Hermeneuitikern försöker förstå helheten i det som studeras. 
Helheten ställs i relation till delarna och vice versa (Arbnor & Bjerke, 
1994).  
 
Det tredje och sista synsättet Arbnor & Bjerke (1994) behandlar är 
aktörssynsättet där det är delarnas egenskaper som gör att vi når en 
förståelse för helheten. Även detta synsätt är jämförbart med 
hermeneutiken. Hermeneuitikern försöker förstå helheten i det som 
studeras. Helheten ställs i relation till delarna och vice versa. Detta 
synsätt har också, precis som systemsynsättet paralleller med 
hermeneutiken i och med att betoning läggs på att förstå 
individernas tankar och känslor och det sociala samspelet med 
andra människor. 
 

2.1.2 Författarens vetenskapliga synsätt 
  
Denna studie är uppbyggd utifrån intervjuer i syfte att nå kunskap 
om de frågor jag utgått ifrån. Innan intervjuarbetet påbörjades läste 
jag relevant litteratur som bl a behandlade förändringsprocesser i 
företag, förändringsvärderingar och decentraliseringseffekter. Ovan 
nämndes att positivisterna anser att traditioner, förförståelse, lösa 
spekulationer och känslor inte skall styra vårt arbete. Dessa källor 
går inte att bortse ifrån när studier som denna görs. Förförståelsen 
finns i och med förkunskaperna från de tidigare kurserna under 
utbildningen, antaganden likaså då allt inte går att bevisa med 
säkerställd kunskap. Känslor finns också de med då det är individer 
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med känslor, värderingar och uppfattningar som har deltagit i 
undersökningen. Samtliga ur personalen har inte samma uppfattning 
och liknande känslor angående omorganisationen och dess 
konsekvenser. 
 
Som jag nämnde ovan är ett annat kännetecken på hermeneutiken 
att forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan 
dessa i syfte att nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt 
(Patel & Davidson, 1991).  
 
Den fenomenografiska forskningen handlar om uppfattningar kring 
en verklighet. Som jag tidigare nämnde har jag intervjuat 
butikspersonalen för att få deras syn på omorganisationen. Det är 
alltså personalens beskrivningar angående omorganisationen som 
varit en mycket viktig källa i uppsatsen. I resultatkapitlet har jag 
använt mig av personalens beskrivningar på så sätt att jag har byggt 
upp resultatet kring inhämtade citat från intervjuerna. 
 
Den vetenskapliga utgångspunkten domineras av det 
hermeneuistiska och det fenomenografiska synsättet. Jag har ett 
hermeneuistiskt synsätt i och med att uppsatsen till stor del bygger 
på förståelse av individer med egna känslor och tankar. Den 
fenomenografiska utgångspunkten har jag då uppsatsen till stor del 
är uppbyggd kring hur personalen på Gränbybutiken tänker kring 
den omorganisation de har påverkats av.  
 
Tidigare i kapitlet behandlade jag Arbnors & Bjerkes (1994) 
företagsekonomiska synsätt. Det analytiska synsättet finns inte med 
i denna studie då jag anser att människor är sociala individer med 
känslor och tankar som hela tiden påverkas och förändras. Istället 
präglas studien av en kombination mellan system- och aktörssynen. 
Systemsynen ingår då förståelsen för personalens uppfattningar och 
känslor delvis nås utifrån butikens egenskaper, exempelvis butikens 
ålder och karaktär. Det är tänkbart att resultaten av undersökningen 
har påverkats av att butiken är en relativt ung butik (ca tre år). En 
äldre butik hade eventuellt inte gett samma resultat då rutiner och 
normer är mer invanda bland personalen vilket skulle kunna 
innebära att personalen är mer motståndare än förespråkare till 
förändringar. Det är också enligt systemsynsättet viktigt att förstå 
relationen mellan de olika delarna, t ex mellan personalen utanför 
och personalen i ansvarsgruppen.  
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2.2 Olika sätt att dra slutsatser 
 
Hur kunskap nås är en omtvistad fråga. Vid skapande av kunskap 
kan empiri vara en första källa. Empirisk kunskap är grundad på 
iakttagelser utifrån studier av olika situationer. Denna 
empiri/verklighet kan sedan relateras till de teorier som finns inom 
det valda ämnesområdet i syfte att se om det finns likheter. Denna 
metod kallas för induktion. Det går också att utgå från vad de 
befintliga teorierna menar och därefter se om dessa teorier har 
överensstämmelser med den verklighet som studeras. Denna metod 
kallas för deduktion (Patel & Davidson, 1991).  
 
I min undersökning har jag tillämpat en kombination av induktiv och 
deduktiv metod. Innan intervjuerna läste jag böcker och artiklar som 
handlade om förändringsprocesser, förändringsattityder och 
decentraliseringar i syfte att uppnå en första bild av dessa områden.  
Därefter formulerade jag intervjufrågor som till stor del byggde på 
dessa teorier. Efter intervjuerna gick jag tillbaka till teorin för att se 
om det fanns samband mellan mina empiriska undersökningar och 
teorierna inom de olika områdena.  
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2.3 Undersökningsansats 
 
När undersökningar görs är en första utgångspunkt ansatsen i 
undersökningen. Denna innebär ställningstagande till och 
bestämmande av om undersökningen och analysen skall gå på 
djupet i enskilda fall, gå på bredden i tvärsnitt vid en given tidpunkt 
eller om studien ska beskriva en viss utveckling över en bestämd 
tidsperiod. Efter detta ställningstagande kommer en andra 
dimension ifråga, om undersökningen skall vara kvalitativ eller 
kvantitativ. Den tredje dimensionen i ansatsen handlar om att ta 
ställning till om undersökningen skall utgå från redan befintligt 
material eller om nytt empiriskt material skall inhämtas (Lekwall & 
Wahlbin, 1993).  
 

2.3.1 Fallstudier 
 
När en fallstudie görs av ett visst fenomen innebär det att intresset 
är inriktat mot detaljerade och djupgående beskrivningar och 
analyser av enskilda fall. Ofta söks en mer detaljerad uppfattning om 
t ex processer av olika slag och på förhand är det ofta inte känt vad 
som är viktigt respektive mindre viktigt att undersöka. Ett annat 
kännetecken på fallstudier är att det saknas ett större intresse av att 
dra några slutsatser om hur det förhåller sig i målpopulationen (Patel 
& Davidson, 1991). I denna undersökning har jag tillämpat en 
fallstudieansats i och med att undersökningen endast gällt en 
KappAhl-butik. Några slutsatser om hur det förhåller sig i 
målpopulationen (övriga KappAhl-butiker) redogör jag inte för. 
 

2.3.2 Kvalitativ metod 
 
Ett kännetecken på en kvalitativ metod är att den utgår från 
studiesubjektens perspektiv. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Kvalitativ 
undersökning handlar också om subjektiva varseblivningar av en 
verklighet (Starrin & Svensson, 1994). Denna uppsats behandlar 
personalens uppfattningar angående en ny organisationsstruktur på 
butiken. Bearbetningen för att få reda på personalens uppfattningar 
har skett utifrån intervjuer med personalen för att på så sätt få reda 
på deras upplevelser av denna omorganisation. Dessa upplevelser 
är subjektiva i och med att de utgår från den enskilde individens 
känslor och upplevelser.  
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2.3.3 Deskriptiv undersökning 
 
Deskriptiva undersökningar kännetecknas av att det redan innan 
undersökningen inleds finns en viss mängd kunskap inom gällande 
område. Beskrivningen som görs kan då exempelvis handla om 
förhållanden och omständigheter som har ägt rum. När en deskriptiv 
undersökning görs begränsar forskaren sitt problemområde till vissa 
aspekter som verkar intressanta. Dessa beskrivningar görs noga 
och grundligt (Patel & Davidson, 1991). Innan jag började med 
uppsatsen hade jag viss kunskap om det område jag skulle studera. 
Jag visste vad omorganisationen innebar och jag hade innan 
intervjuerna påbörjades inhämtat teoretiska kunskaper inom de olika 
teoriområden som jag hade valt ut (Förändringsprocesser, attityder 
och decentralisering). 
 

 
2.4 Urval 

 
Denna studie är en del av en mycket större studie som min 
handledare, Elisabeth Sundin är ansvarig för. Det var Elisabeth som 
kontaktade de ansvariga lärarna till ekonomprogrammets uppsatser. 
Jag tyckte att detta verkade intressant och tog därför kontakt med 
Elisabeth och diskuterade igenom vad undersökningen handlade 
om. Vad gällde utgångspunkten fick jag som författare ganska fria 
tyglar vad gällde att angripa studien ur en teoretisk synvinkel. Jag 
valde att skriva om förändringsattityder och decentraliseringseffekter 
av den anledningen att jag tycker att dessa ämnen är intressanta. 
Val av butik gjordes av kontaktpersonen på KappAhls huvudkontor, 
Ann Edqvist. När jag hade fått reda på att Gränbybutiken skulle 
undersökas gjordes inte något ytterligare urval av vilka jag skulle 
intervjua. I och med att det inte var så många att intervjua valde jag 
att göra en totalundersökning. Enligt Patel och Davidsson (1991) 
innebär en totalundersökning att hela gruppen undersöks. Tyvärr 
blev det inte en totalundersökning enligt denna definition. En person 
var sjuk vid båda intervjutillfällena och en annan person arbetade 
endast helger under högsäsong och denna hade inte börjat när 
intervjuerna genomfördes. 
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2.4.1 Genomförandet 
 
Innan besöken på butiken sammanställdes intervjuformulär. Dessa 
användes som en ”följmall” vid intervjutillfällena. Jag gav alltså inte 
några formulär till personalen utan dessa användes mer som ett 
stöd när jag intervjuade, ifall det skulle uppstå några missförstånd. 
Innan jag formulerade frågorna delades personalen in i fyra 
kategorier:  
1. butikschef 
2. före detta biträdande butikschef 
3. personalen i ansvarsgruppen 
4. personalen utanför ansvarsgruppen 
Anledningen till denna uppdelning var att vissa av frågorna inte 
ställdes till samtliga kategorier. (se bilaga 2-5) 
 
Intervjuerna på Gränbybutiken genomfördes i två omgångar pga 
sjukdom och semester bland personalen. När jag var där första 
gången gjorde jag majoriteten av intervjuerna, tio stycken. Samtliga 
intervjuer var med kvinnor. Resterande tre intervjuer åkte jag tillbaka 
senare och gjorde. Av dessa tre intervjuer var två med kvinnor och 
en med en manlig anställd.  
 
Frågorna var av öppen karaktär och de var formulerade utifrån 
problemfrågorna och syftet. Det skall dock nämnas att samtliga 
frågor inte föll inom ramen för problemformuleringen och syftet. Det 
blev automatiskt att vissa av frågorna som ställdes inte fanns med i 
formuläret. Svaren på dessa frågor finns inte med i min resultatdel. 
Dessa ”utelämnade” frågor och svar har dock inte haft något med 
resultatet att göra.  
 
Under intervjun antecknade jag ingenting samtidigt som jag 
intervjuade utan det enda som användes var bandspelare, detta för 
att skapa ett så fritt och ”ledigt” klimat som möjligt mellan mig själv 
och intervjupersonerna. Dessutom tror jag att det blev lättare att följa 
upp frågorna och svaren under intervjuernas gång jämfört med om 
intervjuerna inte hade spelats in. När intervjuerna var klara skrev jag 
ut dem. Detta gjordes samma dag eller max en dag efter intervjun. 
Därefter lästes de utskrivna intervjuerna igenom i syfte att skapa mig 
en helhetsbild av undersökningen. Sedan fördjupade jag mig i de 
utskrivna intervjuerna i syfte att hitta mönster mellan och inom de 
fyra olika kategorierna. 
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2.4.2 Anonymiteten 
 
I denna studie har jag inte uppfyllt anonymiteten. I resultatdelen, 
efter varje citat, anges om det är butikschefen, personal i 
ansvarsgruppen eller personal utanför ansvarsgruppen som har 
svarat. Detta innebär att personerna ifråga riskerar att kunna 
identifieras. Detta godkändes av personalen genom att jag skickade 
utskrifterna till personalen avseende det material jag använde mig 
av tillsammans med ett följebrev där jag berättade att jag tänkte 
göra på ovanstående sätt (se bilaga 1).             
 
 

2.4.3 Metodkritik 
 
Någonting som kan ha påverkat resultatet är karaktären på frågorna. 
Öppna frågor användes där personalen fick berätta själva. Detta kan 
ha varit ett problem då öppna frågor i regel är svårare att förstå än 
slutna frågor. Problemet märkte jag när personalen inte alltid förstod 
frågorna jag ställde. Detta tvingade mig ibland att formulera ett 
scenario för respondenten så att frågan skulle bli lättare att förstå. 
Ibland blev frågorna oundvikligt ledande i och med att personalen 
kunde svara t ex: 
- Nej, det tror jag inte, hur menar du egentligen? Därför var jag 
ibland tvungen att formulera ett tänkbart scenario för att de skulle 
förstå frågan. Detta kan bero på att intervjupersonerna inte hade 
någon vana av att svara på denna typ av frågor. Kanske borde vissa 
”testintervjuer” gjorts innan för att gardera mig mot eventuella 
missuppfattningar. Det hade varit bra om jag innan intervjuerna 
genomfördes hade skickat intervjufrågorna till personalen så att de 
hade kunnat läsa igenom frågorna. Då hade personalen eventuellt 
haft en större förståelse för frågorna redan innan intervjuerna 
inleddes vilket inte helt orimligt hade påverkat kvaliteten på svaren i 
positiv riktning.  
 
Jag tror också att det många gånger kan vara känsligt att svara på 
vissa frågor. Ett exempel på detta kan ha varit frågan om hur de 
utanför ansvarsgruppen tycker att ansvarsgruppen fungerar. De 
kanske inte ville eller vågade ta upp eventuella negativa känslor pga 
risken att bli identifierade i uppsatsen. I och med att det inte var så 
många som intervjuades ökar risken för att personalen ska kunna 
identifieras. Detta tror jag är svårt att undvika när studier liknande 
denna genomförs.  
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En annan faktor som eventuellt har påverkat svaren kan vara oviljan 
att ”svartmåla” sin egen arbetsplats. 
 
Mina tolkningar av svaren kan också diskuteras. I resultatet ger jag 
korta ”kommentarer” till vad de olika resultaten kan bero på och 
dessa ”kommentarer” grundas i mina egna tankar och funderingar.  
 
Det är också relevant att nämna butiksurvalet. Jag valde inte 
Gränbybutiken själv utan jag tilldelades denna butik av 
servicekontoret i Göteborg. Risken finns att jag tilldelades en relativt 
”bra” butik utan eventuella interna personalkonflikter och anställda 
som tycker på olika sätt i vissa frågor. KappAhl förstår troligtvis att 
denna uppsats kommer att läsas av flera personer och då vill de 
säkerligen framställa sig själva som ett bra och demokratiskt företag. 
Detta kan ha varit en bidragande faktor till att jag nästan enbart har 
fått fram positiva reaktioner från personalen angående 
omorganisationen, båda beträffande förändringsattityderna och 
decentraliseringseffekterna.  
   

2.5 Sammanfattning 
 
Jag har ingen renodlad vetenskaplig utgångspunkt i denna uppsats. 
Istället är det en kombination mellan hermeneutiken och 
fenomenologin. Undersökningen har varit deskriptiv till sin karaktär 
med en fallstudieansats genomförd på Gränbybutiken där jag har 
intervjuat tretton personer, tolv kvinnor och en man.   
 



Attityder till förändring – effekter av decentralisering. En studie av 
anställda i ett detaljhandelsföretag. 

 

 23

3 HANDELN 
 
Denna uppsats handlar om ett företag inom handeln. Handeln är 
oerhört konkurrensintensiv och gränserna mellan de olika 
branscherna inom handeln är mycket otydliga. Därför är det relevant 
att ha med ett kort kapitel om handelns utveckling. Först redogörs i 
korthet för detaljhandelns historia i Sverige följt av en beskrivning av 
detaljhandeln idag. Material om specialvaruhandeln, varuhusen och 
kedjeföretagen finns också med. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för detaljhandelns försäljningsutveckling följt av 
beklädnadsbranschens försäljnings- och lönsamhetsutveckling. 
 

3.1 Den svenska detaljhandelns historia 
 
Industrialismen innebar en snabb expansion för handeln. 
Förklaringarna ligger i att fler varor producerades och att 
självhushållningen inom jordbruket minskade. Dessa faktorer ökade 
kraven på den svenska detaljhandeln. Näringsfriheten förändrade 
levnadsvillkoren enormt för Sveriges invånare i och med att 
yrkesmässig handel tidigare nästan helt var förbjuden utanför 
städerna. Handelsbodar slogs upp på många platser runt om i 
landet. Samtidigt växte städerna och specialbutiker av olika slag 
öppnades. Under 1900-talets inledning öppnades också varuhus 
och saluhallar i de större städerna. En stor profil inom svensk handel 
är Johan Petter Åhlén. 1899 grundade han postorderföretaget Åhlen 
& Holm. Åhlen & Holm öppnade även ett varuhus i Stockholm. 1906 
grundade Åhlen förlaget Åhlen & Åkerlund och 26 år senare, 1932 
öppnade han även varuhuskedjan Tempo (nuvarande Åhléns). NK: 
s varuhus slog upp portarna 1915. Om vi går framåt något i tiden 
grundades två av Sveriges flaggskepp på 1940-talet, IKEA och 
Hennes & Mauritz. Under samma år startade även Konsum den 
första snabbköpsbutiken i Sverige. Wessels var den första 
stormarknaden som öppnade sina portar, detta utanför Malmö 1962 
(Johnson, 1998). 
 

3.1.1 Detaljhandeln 
 
Normalt delas detaljhandeln in i daglig- och specialvaror. Grunden 
till denna uppdelning hittas i kundernas inköpsfrekvens. Vanligtvis är 
det dagligvaror som köps flera gånger i veckan och specialvaror 
som köps mer sällan. Inom detaljhandeln sker försäljningen på en 
mängd olika platser, butiker, stormarknader, varuhus och kiosker är 
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några exempel. Detta är en förklaring till det stora varuutbud som 
erbjuds. Dock finns inte alla typer av produkter på samtliga dessa 
försäljningsställen. Branschindelningen är inte självklar utan 
gränserna är ganska otydliga. Detta faktum, att konsumenten kan 
hitta många olika typer av produkter hos många olika aktörer är en 
förklaring till att branschgränserna har suddats ut och istället är mer 
överlappande. Detta fenomen är inte helt nytt. Redan i 1950-talets 
lanthandel fanns denna tanke, att praktiskt taget sälja allt. Detta 
koncept, att sälja nästan ”allt” är en förklaring till att konkurrensen 
idag är så oerhört hård och intensiv. Företagen konkurrerar inte bara 
med sina konkurrenter som erbjuder liknande sortiment utan 
konkurrensen sker även med de som inte direkt ingår i samma 
bransch (Wirsäll, 1986). Tänk tanken att din TV har gått sönder. 
Skall du laga TV:n eller köpa en ny? Vi antar att du väljer alternativet 
att köpa en ny. Som konsument tvingas du inte att besöka en 
utpräglad TV-handlare för att uppnå ditt mål, du kan lika gärna köpa 
den på en butik som också säljer matvaror, kläder och målarfärg. 
Denna tanke från butikerna, att erbjuda kunden ett mycket brett 
sortiment, intensifierar konkurrensen mellan de olika aktörerna på 
marknaden. 
 

3.1.2 Specialvaruhandelns utveckling 1955-1985 
 
1950-talet innebar bl a att isoleringen mot andra länder och företag 
försvann. Varusortimentets utökning som var en effekt av 
gränsöppningarna, tillsammans med många nya säljidéer från bl a 
USA innebar att vissa aktörer gav upp samtidigt som några försökte 
hitta nya lösningar, t ex genom samverkan med andra aktörer 
(Wirsäll,1986). Många företag skapade nya kontakter vilket 
påverkade butikernas sortiment i och med att importerade varor helt 
plötsligt fanns på den inhemska marknaden. Ytterligare en effekt var 
att nya impulser och idéer nådde företagen på den svenska 
marknaden. Dessutom ägde en annan förändring rum avseende 
antalet butiker. 1951 fanns det i Sverige 82000 butiker. 
Förändringen innebar att dessa småbutiker successivt ersattes av 
större butiker och 1985 hade de 82000 butikerna minskat till 39000. 
Ytterligare en förändring innebar att varuhus, kedjeföretag och 
frivilliga kedjor (franchising) blev nya begrepp på den svenska 
marknaden. 
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3.1.3 Varuhusen 
 
Fackhandelsbutikerna, som ägdes av enskilda köpmän dominerade 
specialvaruhandeln under 1950- och 1960-talen. Framgångarna 
varuhusen hade under dessa årtionden oroade många enskilda 
köpmän. Dåvarande bruttoprissystemets upphörande ledde till en 
priskonkurrens som många bemötte med samverkan och 
gemensamma inköp. En effekt av detta blev att många fackhandlare 
gick samman i frivilliga kedjor vilket till viss del bromsade upp 
kedjeföretagens och varuhusens frammarsch vars marknadsandel 
1985 var ungefär 25%. Trots detta anses kedjeföretagens och 
varuhusens framväxt ha haft en större inverkan än vad 
marknadsandelen antyder (Wirsäll, 1986). 
 

3.1.4 Kedjeföretagen 
 
Samtidigt som varuhusen växte uppstod tre stora kedjeföretag och 
postorderföretag; IKEA, Hennes & Mauritz och KappAhl. IKEA har 
skapat ett internationellt möbelföretag som hela tiden har förändrats 
och utvecklats. IKEA:s framfart fick effekt på den svenska 
detaljhandeln och inte enbart inom möbelbranschen. Ett annat stort 
kedjeföretag som skapades under denna tid var Hennes & Mauritz. 
Skaparen, Erling Persson, hade en idé som gick ut på att ha en hög 
lageromsättningshastighet och att ha så många nyheter som möjligt. 
Inköpen spreds således under hela året vilket gav ett mycket bra 
resultat för verksamheten. Den höga lageromsättningshastigheten 
gjorde att kostnaden för lagerhållning hölls på en låg nivå. Idén var 
helt skild från den traditionella som gick ut på att ha en 
säsongsbundenhet avseende inköp och lagerhållning. Det tredje 
kedjeföretaget som startade sin verksamhet samtidigt som IKEA och 
H&M var KappAhl. Grundaren, Per-Olof Ahl hade en idé om att sälja 
damkappor billigt med liten service i enkla lokaler. Idéerna för dessa 
tre företag liknar varandra; låga priser, låga kostnader, hög 
omsättningshastighet och bra kvalitet (Wirsäll, 1986). 
 

3.2 Detaljhandelns försäljningsutveckling 
 
Detaljhandeln är som jag nämnde ovan uppdelad i två delar, 
dagligvaru- och specialvaruhandeln/sällanköpshandeln. I början av 
1980-talet sjönk detaljhandelns försäljning för att mellan 1981 och 
1982 stiga en aning. Denna ökning följdes av en nedgång mellan 
1982 och 1983. Då kom vändningen, från 1983 och ända fram till 
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1991 upplevde den svenska detaljhandeln försäljningsökningar varje 
år. Sedan kom den svenska finanskrisen vilket även detaljhandeln 
påverkades av. 1991-93 gick detaljhandeln igenom en 
försäljningsnedgång för att året därpå börja stiga igen. Det tog fram 
till 1996 innan den privata konsumtionen av detaljhandelsvaror hade 
återhämtat sig från de kraftiga nedgångarna i början av 90-talet. 
Beklädnadsbranschen var faktiskt den enda sektorn inom 
specialvaruhandeln som uppvisade en positiv tillväxt under 1996. 
Prognoserna för 1997 var att samtliga sällanköpssektorer skulle 
märka en relativt gynnsam försäljningsutveckling (Detaljhandelns 
lönsamhet, 1997). 
 
Nedanstående tabell ger en beskrivning av försäljningsutvecklingen i 
beklädnadshandelns mellan åren 1980-1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förklaring: värdekolumnen innebär att det mellan åren 1995 och 1996 skedde 
en försäljningsökning i kronor på 2 %, mätt i rörliga priser. Försäljningsvolymen i 
kronor räknat steg med 2,2%, mätt i fasta priser. I detta sammanhang skall 
nämnas att försäljningsvärdet i detaljhandeln i genomsnitt steg med 2,5% under 
1995-96, mätt i rörliga priser, och att volymen steg med 2%, mätt i fasta priser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beklädnadsvaruhandelns försäljningsutveckling 
1980-1997 
    
  
Procentuell förändring/år                Värde/Volym    
       1980-85                  9,4/-0,5  
       1985-90                    8,3/5,7 
       1990-95                                    -0,9/-2,8 
       1995-96                                    2,0/2,2 
       1996-97                            5,0/3,5 
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Nedanstående tabell beskriver i procent lönsamhetsutvecklingen i 
beklädnadshandeln mellan åren 1990-1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förklaring: Beklädnadsbranschen visade för 1996 som synes ett försämrat 
resultat jämfört med de föregående åren. Dess lönsamhet 1996, både med 
avseende på avkastning på totalt kapital och nettomarginal var den sämsta för 
de branscher som särredovisades inom fackhandeln. Prognosen inför 1997 var 
dock något mer positiv, då lönsamheten beräknades förbättras. (Detaljhandelns 
lönsamhet, 1997) 

 
3.3 Sammanfattning 

 
Industrialismen fick som följd att kraven på detaljhandeln ökade. 
Yrkesmässig handel spreds även utanför städerna som en följd av 
näringsfriheten. Varuhusen och saluhallar öppnades upp under 
1900-talets inledning och på 40-talet grundades IKEA och H&M. 
Decenniet därpå grundades den tredje stora fackhandelskedjan i 
Sverige, KappAhl. Detaljhandeln delas in i dagligvaror och 
specialvaror och indelningsgrunden ligger i köpmönstret hos 
konsumenterna. Inom specialvaruhandeln öppnades gränserna upp 
mot andra länder under 1950-talet. Nya kontakter och ideér uppstod 
på den svenska marknaden som en följd av denna gränsöppning. 
Butiksstrukturerna förändrades också. De ca 80 000 butikerna som 
fanns 1951 hade 1985 ersatts av 39 000 större butiker. Idag är 
detaljhandeln oerhört konkurrensintensiv och branschgränserna är 
allt annat än tydliga. Denna hårda konkurrens är förmodligen en 
mycket viktig anledning till KappAhls omorganisation.       
 
 

 

Beklädnadsvaruhandelns lönsamhetsutveckling 
1990-1997 (6-20 anställda) 

                                1990    1992    1995    1996    1997 
Avkastning på totalt  
kapital, %  11,4       7,9        7,3       5,6      6,9 
Genomsnittlig avkastning på totalt kapital i  
detaljhandeln, % 10,1       5,8        9,2       8,5      8,5 
Nettomarginal, % 3,2         1,6        1,9       1,1      1,6 
Genomsnittlig nettomarginal i  
detaljhandeln, % 1,6         0,2        1,8       1,7      1,7 
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4 FÖRETAGET KAPPAHL 
 
I detta kapitel beskrivs mitt fallföretag. Först ges en kort historik följt 
av KappAhls affärsområden och hörnstenar. Därefter finns ett 
avsnitt som handlar om i vilka avseenden butikerna är styrda av 
KappAhls servicekontor. Vidare i detta kapitel finns en beskrivning 
av Gränbybutiken, där jag redogör för förändringsarbetet inför den 
nya organisationsstrukturen. Kapitlet avslutas med en beskrivning 
av Gränbybutiken.  
 

4.1 KappAhls historia 
 
1953 var året då Per-Olof Kson Ahl grundade företaget KappAhl. 
Verksamheten inleddes i en liten källarlokal på Omvägen i 
Göteborg. 1954 bröt det stora kappkriget ut. Per-Olof hade kommit 
över ett parti damkappor för en billig penning. Priset sattes långt 
under konkurrenternas och rusningen lät inte vänta på sig. Ryktet 
om de låga priserna spred sig snabbt vilket ledde till att köerna bara 
växte och växte. Konkurrenterna var dock inte lika förtjusta i att detta 
orosmoln hade dykt upp. De hotade med att bojkotta de leverantörer 
som levererade till KappAhl. Rykten spreds om att kläderna Per-Olof 
sålde höll dålig kvalitet och försök gjordes att hindra honom från att 
hitta lämpliga lokaler. Även tidningarna bojkottade Per-Olof då de 
vägrade att ta in hans annonser (Svenska Dagbladet, 961104). 
 

4.2 KappAhl idag 
 
Numera är lokalen på Omvägen ett minne blott. Kvar finns dock de 
idéer Per-Olof planterade i verksamheten på sin tid; ”alla skall kunna 
köpa moderna och aktuella kläder av hög kvalitet, inte bara de 
välbeställda”. Grundsynen att alla ska ha möjlighet att köpa 
moderna och aktuella kläder är en av grundstenarna även i dagens 
verksamhet och en av faktorerna som bygger upp dagens 
butikskollektioner inom KappAhl; ”hög kvalitet till rimliga priser”. 
(www.kappahl.se/historia.htn, 990125) 
 
Idag, 45 år senare, ägs KappAhl i sin helhet av Kooperativa 
Detaljhandelsgruppen AB, som i sin tur ingår i en koncern där 
moderföretaget är Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk förening. 
KF-koncernen köpte KappAhl 1990. Idag finns det totalt 154 
KappAhl-butiker utspridda i Sverige, Norge, Finland och Polen. 
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Butikerna i Polen öppnades våren 1999 och är belägna utanför 
Warszawa. I Danmark representeras KappAhl av kedjan MacCoy 
som är en dambutikskedja bestående av 46 butiker vars ägande 
tillföll KappAhl under 1997. Detta köp var ett led i KappAhls strävan 
att förstärka sin position på marknaden i Norden. Förvärvet 
resulterade i att KappAhl nådde en marknadsledande position inom 
kläder för vuxna damer. MacCoy drivs och kommer att drivas som 
en egen kedja men distributionen, tillsammans med delar av 
sortimentet, kommer att samordnas med KappAhl. I Sverige finns de 
flesta butikerna, 104 stycken. I Norge finns 27 och i Finland 22 
butiker. Servicekontoret är lokaliserat till Göteborg 
(www.kappahl.se/varabutiker.htm). 
 

4.3 KappAhls affärsområden 
 
KappAhl är uppbyggt kring fyra olika affärsområden; Herr, Dam, 
Barn och Body Zone.  
Herr: inom herrkläder är KappAhl det ledande företaget i Sverige 
avseende marknadsandel. Under 1997 förstärktes den positionen 
ytterligare. Målsättningen inom detta affärsområde är att på sikt bli 
bland de ledande också i Norge och Finland.  
Dam: affärsområde Dam är det område som står för den största 
andelen av KappAhl:s omsättning. Målgruppen är moderna, 
välklädda och vuxna kvinnor. Från 1996 och framåt har detta 
affärsområde haft en mycket bra utveckling.  
Body Zone: detta affärsområde vänder sig till både män, kvinnor och 
barn. Samtliga underkläder, strumpor och nattplagg grupperas inom 
Body Zone. Under hösten 1997 tillkom även XLNT (märke för 
kvinnor med större storlekar) till detta område.  
Barn: grunden inom detta affärsområde ligger i att renodla 
sortimentet och satsa på kvalitet och prisvärde. Samordningen 
mellan kollektionerna har utökats som ett led i arbetet med att 
förstärka positionen på marknaden (KappAhls årsberättelse, 1997). 
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4.4 KappAhls sju hörnstenar 
 
KappAhl arbetar bl a utifrån, som de kallar det, ”sju hörnstenar”. 
Dessa hörnstenar är tänkta att fungera som en form av guide åt 
personalen och att de ska skapa sig en grundbild av KappAhl, bl a 
med avseende på hur ledningen tänker och vilken roll personalen 
har i företaget.  
 
Tydlig företagsprofil: KappAhl vill förknippas med en tydlig och unik 
marknadsprofil, som är baserad på de fem delarna av KappAhls 
”själ”; sympati, professionalism, bra kvalitet till lågt pris, välkläddhet 
och initiativrikedom. Ingen av KappAhls intressenter, varken kunder, 
leverantörer eller övriga medarbetare skall känna någon tveksamhet 
inför vad KappAhl står för. All personal skall dessutom känna glädje 
och stolthet över att arbeta på KappAhl.  
 
Affärsmannaskap: Affärsmannaskap innebär för KappAhl att 
samtliga nivåer skall betrakta kundorientering som en förutsättning 
för framgång. KappAhl vill nå långsiktiga och lönsamma relationer 
med sina intressenter. Resultat-, effektivitet-, och etikinriktning är 
några av medlen för att nå dessa lönsamma relationer. Kvalitet, 
service och kundvärde tycker KappAhl också är viktigt. Faktorer som 
underlättar detta är b la generös reklamationspolitik, enkla lösningar 
och motverkande av byråkrati.  
 
Effektiva arbetsformer: KappAhl har valt att verka i en enkel och 
tydlig flödesorganisation med få beslutsnivåer. De har entydiga, 
enkla och gemensamma mål. KappAhl vill nå bl a flexibilitet, 
snabbhet och nytta för kunden. 
 
Aktivt ledarskap: Aktivt ledarskap innebär att allt ledarskap skall vara 
personligt, aktivt och synligt. Ledarnas uppgift är bl a att hela tiden 
utveckla personal och butiker, med resultatet som ledstjärna. För att 
nå engagemang och närhet till medarbetarna i syfte att uppnå bra 
resultat på kort och lång sikt satsar KappAhl mycket på ledare som 
kan kombinera trygghet med förändring.   
 
Ärliga relationer: Ett öppet och förtroligt klimat med tillhörande 
respekt för varandras ansvarsområden anser KappAhl vara viktigt. 
De vill nå bestående och seriösa relationer, både i förhållande till 
sina kunder, anställda och leverantörer. Lösningen ligger bl a i att ge 
utrymme för kreativitet åt personalen.  
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Kreativ initiativförmåga: Arbetet på KappAhl anses präglat av 
nytänkande och engagemang hos personalen. En ständig utveckling 
av individ och företag eftersträvas. KappAhl vill bli ”Bäst bland de 
bästa”. I försöken att nå till toppen uppmuntras nya och spännande 
idéer. Lärdomar tas från kollegor, kunder, leverantörer och andra 
företag.  
 
Personligt ansvar: KappAhl vill förstå vad som förväntas från dem 
och deras roll på marknaden. Regler och policys följs. Ständig 
utveckling och förbättring är resultat KappAhl vill uppnå. Samtliga 
medarbetare skall känna en delaktighet och dela företagets 
grundläggande värderingar och ett gemensamt ansvar för KappAhls 
framtid måste tas (KappAhls företagskultur - de sju hörnstenarna). 

 
4.5 Är KappAhl ett decentraliserat företag? 

 
Trots att KappAhl har tagit ett steg mot decentralisering kvarstår 
många faktorer som motsäger decentraliseringstanken. Det finns 
fortfarande många funktioner som är centralstyrda. 
 
• Budgeten: butikerna får en årsbudget från servicekontoret med 

avseende på hur mycket de skall sälja per år. Denna delar 
butikerna in i månadsbudgetar. Om budgeten t ex anses alltför 
svår att uppfylla kan butiken säga till men inte styra och påverka. 
Om butikerna inte når upp till den försäljningssiffra som 
servicekontoret har räknat fram sänks nästkommande årsbudget 
ned till en lägre nivå. KappAhls budget styrs i sin tur från KF. 

• Inköpen är också centralstyrda. Inköpsavdelningen i Göteborg 
sköter inköpen åt samtliga butiker.  

• Hyreskontrakten är ytterligare något som förhandlas centralt.  
 I Gränbybutikens fall baseras hyran på omsättningen. 
• Reklam och annonsering: de centrala annonserna i dagspressen 

sköts från Göteborg. TV-reklam är också styrt från Göteborg. 
Utöver detta har butikerna en egen ”reklambudget” som de kan 
använda till egna annonseringar.  

• Varuvisningsreklam handlar om skyltningen i butikernas 
skyltfönster. Servicekontoret i Göteborg utarbetar koncepten 
avseende hur skyltningen i fönstren och i butiken skall se ut. 
Utöver detta har butikerna egna lokala aktiviteter på butikerna.  

• Presskontakter: kontakten med media sköts från servicekontoret 
när det handlar om större frågor.  

• Servicekontoret bestämmer också butikernas tekniska utrustning. 
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4.6 KappAhls syften och mål med 
omorganisationen 

 
Inom KappAhl har det diskuterats att de består av alltför många 
nivåer. Det har också funnits önskemål att personalen skall ha en 
större överblick över butiksarbetet samt att personalen skall nå en 
högre kompetens. Ett av KappAhls mål är att butikschefen, 
tillsammans med ansvarsgruppen skall ansvara för butikens dagliga 
drift.  KappAhl vill också uppnå en effektivare organisation med färre 
nivåer och har därför genomfört denna omorganisation. Syftet 
KappAhl har med denna förändring är att samtliga medarbetare ska 
få möjlighet till ett utökat ansvar och en breddad kompetens. Ökad 
delaktighet i butikens dagliga drift och ett större engagemang från 
personalen är också mål KappAhl vill uppnå. Dessutom vill KappAhl 
att personalen skall skapa en helhetssyn av arbetet i butikerna. 
KappAhl har som mål att delaktigheten, det utökade engagemanget 
för butikens drift och helhetssynen skall leda till stärkta individer 
vilket förhoppningsvis i sin tur skall skapa ett stimulerande arbete 
och mer lönsamma butiker. KappAhl har varit mycket noga med att 
poängtera att ansvarsgrupperna inte får betraktas som elitgrupper. 
Konceptet infördes först på fjorton ”testbutiker” runt om i Sverige. 
Detta inleddes i maj 1997. De flesta övriga butiker förändrades med 
början i februari 1999 (Den nya butiksorganisationen). 
 

4.7 Gränbybutiken 
 
Gränbybutiken är en tre år gammal butik, belägen i en stormarknad i 
Uppsalas utkant. I butiken arbetar sammanlagt femton personer, tolv 
ordinarie och tre helganställda (se bilaga). Två av de anställda är 
män. En man är anställd endast på helger under högsäsong. Jag 
intervjuade inte honom i och med att högsäsongen inte hade börjat 
när jag var där. Innan butiken flyttade till Gränby låg den i 
Forumgallerian i centrala Uppsala. Butiken befinner sig på ett plan 
och omsätter ca 33,5 miljoner kronor/år och utifrån detta mått är 
Gränbybutiken bland de femton bästa KappAhl-butikerna i Sverige. 
Ett annat jämförelsemått är nettomarginalen där Gränbybutiken är 
bland de tio bästa i Sverige. KappAhl använder sig också av 
försäljning per timma och anställd för att mäta effektiviteten och i 
detta avseende är Gränbybutiken bäst i Sverige. Omsättningen på 
butiken har ökat med åtta miljoner sedan de flyttade till Gränby. 
Gränbybutiken använder sig av kundformulär. Dessa formulär 
handlar om vad kunderna tycker om butiken i olika avseenden.  



Attityder till förändring – effekter av decentralisering. En studie av 
anställda i ett detaljhandelsföretag. 

 

 33

Vilka kunder som skall ha ett formulär sköts automatiskt av 
kassaapparaten. På kundens kvitto står det om han/hon ska ha ett 
formulär eller inte.  
 

4.7.1 KappAhls förändringsprocess 
 
Idén om att omorganisera på butikerna kom från två butikschefer 
inom KappAhl. När idén hade diskuterats mellan dessa butikschefer 
tog de kontakt med butikschefen på Gränbybutiken för att höra vad 
hon tyckte. Hon tyckte att förslaget var bra och nästa steg blev 
därför en kontakt med Sverigechefen. När Sverigechefen hade 
informerats höll han ett telefonmöte med de tre ovannämnda 
butikscheferna. Nu var det dags att förankra förslaget på 
ledningsnivån (intervju med butikschefen, Gränbybutiken).    
 
De tre butikscheferna kallades till Göteborg där ytterliggare 
diskussioner inleddes. Nu fanns utöver de tre butikscheferna och 
Sverigechefen även två personalchefsassistenter med i 
diskussionen. Förslaget förändrades i princip inte på något sätt. 
KappAhl tyckte att idén var bra. Diskussionerna handlade mest om 
namnet på gruppen. Säljledare var ett förslag som ledningen hade. 
Det som betonades var att det inte skulle finnas någon ”chef”. Efter 
detta möte sattes idén i verket. En projektgrupp tillsattes bestående 
av två butiksanställda som var med i facket, tre butikschefer som 
också var med i facket samt tre personer från ledningsnivån. Denna 
projektgrupp arbetade tillsammans fram ett förslag butikerna skulle 
jobba efter. Vissa förslag togs tillbaka och vissa ändrades och 
utvecklades. Diskussionerna i gruppen var öppna och demokratiska, 
makten var inte koncentrerad till någon speciell nivå utan alla fick 
vara med och säga vad de tyckte (intervju med butikschefen, 
Gränbybutiken).    
 
När det slutliga förslaget från projektgruppen var klart inleddes 
förhandlingar med Handelsanställdas förbund. Utifrån dessa 
förhandlingar kom projektgruppen bl a fram till att 14 testbutiker 
skulle utses och testperioden skulle vara två år. Under testperioden 
träffades butikscheferna från de 14 testbutikerna och ledningen och 
diskuterade hur det hade gått med ansvarsgrupperna. Utifrån dessa 
möten bestämde projektgruppen att testa ytterligare några månader. 
När tesperioden slutligen var över inleddes slutförhandlingar med 
Handelsanställdas förbund där en av huvudfrågorna var 
ersättningsnivån för personalen som skulle ingå i ansvarsgrupperna. 
En annan viktig fråga handlade om hur de biträdande butikscheferna 
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och den äldre personalen skulle reagera (intervju med butikschefen, 
Gränbybutiken).    
 

4.7.2 Förändringen på Gränbybutiken 
 
Som jag nämnde tidigare var Gränbybutiken en av de fjorton 
testbutiker som togs ut. Från denna butik var det två personer, 
butikschefen och en manlig anställd som deltog i förhandlingarna 
inför den nya butiksstrukturen. När konceptet beträffande 
ansvarsgruppen nådde butiken var det alltså färdigformulerat. Det 
första steget var att butikschefen informerade om syftet med 
förändringen, hur det skulle fungera rent praktiskt samt hur 
ansökningsprocessen skulle gå till. Det skedde inte några 
förändringar i konceptet utan personalen var nöjd med innehållet. En 
av förklaringarna till att inga förändringar skedde i konceptet var att 
ansvarsuppgifterna ansågs intressanta och sådana som personalen 
hade diskuterat om tidigare. Inför den kommande förändringen i 
ansvarsgruppen hösten 1999 planerar butikschefen att inte byta ut 
hela gruppen på en gång. Tanken är att byta ut en åt gången 
vartannat år. För personalen i ansvarsgruppen har förändringen, 
förutom nya arbetsuppgifter, också inneburit ett lönelyft med 850 
kronor per månad. Den f.d. biträdande butikschefen har fått en 
något mindre lön, skillnaden är marginell enligt den f.d. biträdande 
butikschefen. (Intervju, f.d. biträdande butikschef, Gränbybutiken) 
 
Testperioden med den nya organisationsstrukturen på 
Gränbybutiken inleddes i början av maj 1997 och ansvarsgruppen 
bestod då av sju personer, inklusive dekoratör och butikschef. 
Gruppen består av sex kvinnor och en man. I dagsläget är en 
person från ansvarsgruppen tjänstledig (mannen) och en annan 
person är mammaledig. Var och en har ansvarsuppgifter och dessa 
är: (Intervju, butikschef, Gränbybutiken) 
• Ekonomi/resultat: detta ansvarsområde har två personer hand om. Dessa 

personer har hand om budgetansvaret en månad i taget, sedan skiftar de. 
Arbetet innebär att räkna ut butikens dagsbudget. Budgeten för varje dag 
slås sedan samman till en månadsbudget. När ansvarspersonen kommer till 
butiken på morgonen skriver hon ut en dagrapport. På denna rapport finns 
varugruppsstatistik och timstatistik. Varugruppsstatistik innebär hur stor 
försäljningen skall vara på varje varugrupp och timstatistik innebär hur stor 
försäljningen skall vara varje timma.   

 
• Stöld: stöldansvaret har en person hand om. Arbetet innebär att 

sammanställa stölderna en gång per månad samt att bedriva förebyggande 
arbete mot stölder. Sammanställningen av stölderna görs utifrån de 
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larmbrickor som hittas i butiken (på varje klädesplagg sitter det en 
larmbricka som slits av vid stöldtillfället). Resultaten av sammanställningen 
fungerar också som underlag till var i butiken extra bevakning skall tillsättas. 
Personen som har detta ansvarsområde är också ansvarig för kontakten 
med vakterna.  

 
• Kassautbildning/kassauppföljning: en person har hand om detta 

ansvarsområde. Arbetet innebär att kassautbilda ny och befintlig personal. 
Denna person följer också upp eventuella kassadifferenser, antal felslag, 
makuleringar och kortrutiner.   

 
• Internkontroll ABM: detta innebär internkontroll av arbetsmiljöhälsan, att 

informera sig om hur personalen mår, om de har ont någonstans osv. 
Arbetet handlar om information om stresshantering och överfall mm. Detta 
ansvarsområde har butikschefen hand om, hon sköter kontakten med 
polisen och företagshälsovården.  

 
• Information-uppföljning: detta har samtliga i ansvarsgruppen ansvar för. 

Det handlar om att informera personalen om aktiviteterna i butiken samt att 
följa upp hur aktiviteterna har gått.  

 
• Lokala aktiviteter: tre personer har tillsammans hand om de lokala 

aktiviteterna. Denna grupp kallas också för marknadsgruppen. Arbetet 
innebär att planera för butikens egna s.k. ”lokala aktiviteter”. Exempel på 
lokala aktiviteter kan vara ölkvällar för männen, modevisning för kvinnorna 
och sminkningsaktiviteter för barnen.  

 
Ansvarsområdena utarbetades på de möten projektgruppen hade i 
Göteborg. Butikspersonalen var alltså inte med och tog fram de olika 
ansvarsområdena. Dock framkom det nästan från samtliga intervjuer 
att personalen är nöjd med de områden som finns. De som sökte till 
ansvarsgruppen motiverade varför de ville vara med i 
ansvarsgruppen. Numera har ansvarsgruppen möten en gång/vecka 
där de diskuterar igenom de olika ansvarsområdena samt eventuella 
förbättringar. De går också ”ronden” en gång i veckan. Ronden 
innebär att gruppen går runt i butiken och undersöker eventuella 
brister. Dessutom följs butikens nyckeltal upp varje vecka med de 
personer som har hand om ekonomi- och resultatfrågorna. Under 
testperioden har tre av personerna i ansvarsgruppen vikarierat för 
butikschefen när hon har varit på semester. Den övriga personalen 
blir också informerad om vad som händer på butiken, detta i form av 
schemalagda möten var fjortonde dag med hela butikspersonalen. 
Dessutom informerar ansvarsgruppen löpande angående vad de har 
diskuterat (Intervju, butikschef, Gränbybutiken). 
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4.8 Sammanfattning 
 
KappAhl grundades 1953 av Per-Olof Ahl. Idag ägs KappAhl till sin 
helhet av Kooperativa Detaljhandelsgruppen AB. Totalt finns det 154 
KappAhl butiker, 104 i Sverige, 27 i Norge, 22 i Finland och en butik 
i Polen. De har också butiker i Danmark men där heter kedjan 
MacCoy. KappAhl består av fyra affärsområden; Herr, Dam, Body 
Zone och Barn. Varje butik består inte av samtliga områden utan 
lokala avvikelser förekommer. KappAhl arbetar utifrån ”sju 
hörnstenar”. Dessa fungerar som en form av guide åt personalen 
och att de ska skapa sig en grundbild av KappAhl, b la med 
avseende på hur ledningen tänker och vilken roll personalen har i 
företaget.  
 
Förslaget om ansvarsgrupper kom från två butikschefer. När 
förslaget hade diskuterats med Sverigechefen informerades 
ledningen om förslaget. Ledningen tyckte att förslaget var bra och 
en projektgrupp tillsattes. Projektgruppen bestod av två personer 
från facket (butiksanställda som arbetar fackligt), tre butikschefer 
som även de arbetar fackligt samt tre ur KappAhls ledning. Totalt 
var det alltså åtta personer i projektgruppen varav två var från 
Gränbybutiken.  
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5 FÖRÄNDRINGSATTITYDER OCH 
FÖRÄNDRINGSPROCESSER 

 
I detta kapitel återfinns de teorier jag har valt att använda mig av. 
Magisteruppsatsen handlar alltså om förändringsattityder och 
decentraliseringseffekter vilket innebär att kapitlet domineras av 
teorier inom dessa områden. I och med att det i grunden är en 
omorganisation har jag också valt att ha med teori om 
omorganisationer med betoning på vad organisationsutveckling kan 
innebära och varför organisationer förändras.  
 
Jag har valt att dela upp referensramen i två delar. I den första delen 
återfinns teorierna om organisationsutveckling, förändringsattityder 
och förändringsprocesser och i den andra delen skriver jag om 
decentraliseringar och vilka effekter de kan leda till.   
 

5.1 Vad är organisationsutveckling? 
 
Det finns många olika förklaringar och uppfattningar om vad 
organisationsutveckling egentligen är. En som har skrivit om 
organisationsutveckling är Beckhard (1969). Han anser att 
organisationsutveckling är en planerad satsning, en systematisk 
diagnos av organisationen, utveckling av en strategisk plan i syfte 
att förbättra organisationen. Dessutom menar Beckhard att det kan 
innebära att företaget mobiliserar resurserna för att nå det de satsar 
mot. Beckhard (1969) menar också att organisationsutveckling är en 
involvering av det totala ”systemet”, en genomgripande förändring, 
t ex en förändring i kulturen, belöningssystemen eller i hela 
företagsstrategin. Organisationsutveckling är styrt från toppnivån. 
Det är den högsta ledningen i företaget som är inblandad i 
förändringen och dess resultat och de deltar aktivt i styrningen av 
förändringen. Slutligen menar också Beckhard att förändringen är 
utformad för att öka organisationens effektivitet och ”hälsa”. Robbins 
(1998) har också skrivit om organisationsutveckling. Han menar att 
organisationsutveckling är planerade förändringar som är 
uppbyggda kring mänskliga demokratiska värderingar i syfte att 
påverka organisationens effektivitet och personalens välbefinnande. 
Det finns likheter med Beckhards syn på organisationsutveckling, 
som också han menar att organisationsutveckling bl a är en 
planerad satsning i syfte att förbättra organisationen.  
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5.2 Varför förändras organisationer? 
 
Inom organisationsteorin används ofta begreppet ”förändring” när 
omställning och förnyelse diskuteras. Att klassificera förändringar 
kan göras på många olika sätt. Intresset har t ex varit inriktat på om 
förändringar sker gradvis, om det är en större orsak som ligger 
bakom, om förändringarna är styrda eller icke-styrda, om 
förändringarna innebär nya mål-medel-kombinationer eller om 
förändringen innebär att företaget återgår till ett tidigare läge. 
Förklaringarna till vad som ligger bakom förändringar varierar. Ofta 
framhålls dock teknologiska och ekonomiska faktorer som 
förklaringar. Förändringen kan också bero på kulturella och 
samhälleliga förändringar (Bakka,1988). Enligt Goodstein & Burke 
(1991) tenderar organisationer att förändra sig p.g.a. externa 
snarare än interna faktorer. Faktorer dessa författare tar upp som 
förklaringar till förändringar är framförallt externa till sin karaktär; en 
ny konkurrent tar marknadsandelar, en stor konkurrent tar ifrån 
företaget en gammal kund och dikterar nya försäljningsmetoder eller 
att en förändring, t ex en ny maskin ger möjlighet till förändring i 
företagets nuvarande produktionsmönster. Bakka m.fl. (1988) 
nämner också externa faktorer som förklaringar till 
organisationsförändringar. Faktorer som nämns är ny teknik, 
förändrade resurser och nya krav från intressenter. De nämner 
också interna förklaringar, t ex sviktande engagemang från 
personalen, kritik från ledningen och höga kostnader. 
 
Förändringar kan ofta innebära stora omställningar för individerna i 
organisationen. Helt plötsligt skall personalen anpassa sig till nya 
arbetsmönster och arbetsrutiner. Förändringar kan också innebära 
att omställningen inte alls blir speciellt stor, resultatet kanske blir att  
omorganisationen innebär en form av anpassning till det rådande 
arbetsmönstret i organisationen. Angelöw (1991) menar att 
förändringar kan värderas på tre olika sätt. Värderingen är beroende 
av omständigheterna. Förändringar kan vara irrelevanta. 
Konsekvenserna uppfattas från de berörda varken leda till positiva 
eller negativa effekter. Angelöw (1991) menar också att förändringar 
kan vara positiva. Positiva förändringar anser personalen fungera 
välgörande. Slutligen menar Angelöw (1991) också att förändringar 
kan uppfattas påfrestande. I dessa fall uppfattas förändringarna leda 
till skada/förlust, hot eller utmaning för de anställda.  
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5.3 Varför möts förändringar ofta av motstånd? 
 
Det sägs ofta att förändringar nästan enbart leder till motstånd. Olika 
orsaker finns till varför personalen kan vara negativ eller positiv till 
förändringar. En negativ inställning från personalens sida inför 
organisationsförändringar är en ganska naturlig förklaring i och med 
att de flesta organisationer styrs uppifrån vilket ofta innebär att 
förändringarna är ”fördigförpackade” när de når personalen 
(Angelöw, 1991). 
 
Varför möts då förändringar ofta av motstånd och ovälkomna 
attityder? Personalen i organisationer känner ofta en trygghet i sitt 
arbete. Denna trygghet kan påverkas till följd av en förändring och 
effekten kan bli att personalen mister sina arbeten/uppgifter. Denna 
oro är ofta en grundläggande förklaring till det motstånd som uppstår 
(Angelöw, 1991). Detta hävdar också Wilson & Rosenfeld (1990) då 
de menar att individen har ett självintresse och i och med detta tror 
de att förändringen kan leda till att deras arbetssituation och deras 
arbetsuppgifter utsätts för hot vilket i sin tur skapar en 
motståndsreaktion. Förändringen kan också uppfattas leda till en 
ökad trygghet vilket kan skapa en positiv attityd till förändringen. 
Förändringar kan också leda till att arbetsinnehållet påverkas. 
Möjligheten att utvecklas kan minska pga. organisationsförändringen 
vilket kan skapa ett motstånd. Chansen finns också att 
utvecklingsmöjligheten ökar vilket kan skapa en mer välkommen 
attityd (Angelöw,1991). Status är viktigt för många människor. 
Befogenheter och ansvar kan öka statusen i arbetet. När dessa 
faktorer riskeras att försvinna kan det skapa en negativ inställning till 
förändringen och vice versa (Angelöw, 1991). Delaktigheten från 
personalens sida i förändringsarbetet kan också påverka attityderna. 
Om personalen inte får delta i arbetet med förändringen kan det 
skapa oro med motstånd som följd. Det är ofta nödvändigt att 
personalen får vara med och besluta i dessa frågor. Synen på 
förändringen är också en vanlig förklaring till att motstånd uppstår, 
både enligt Angelöw (1991) och Wilson & Rosenfelt (1990). Ofta kan 
inställningen redan från början vara negativ då förändringar ofta 
innebär risktagande, ansträngningar och osäkerhet om den framtida 
situationen. Den rådande situationen är invand och oro kan 
upplevas om denna förändras. Ibland kan reaktionen vara positiv 
från vissa då förändringarna kan kännas stimulerande. Många 
chefer tror att personalen ser problemen och dess lösningar på 
liknande sätt och att alla har tillgång till samma information. Detta 
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stämmer nästan aldrig. I sin tur kommer dessa olika synsätt och 
skillnaden i tillgång till information leda till att det skapas olika 
uppfattningar till förändringen. Wilson & Rosenfelt (1990) menar 
också att det kan uppstå ett förtroendeglapp beroende på att målen 
med förändringen tolkas på ett felaktigt sätt av en eller flera ur 
personalen. Detta kan i sin tur bero på att det redan finns ett 
förtroendeglapp i företaget, antingen pga. tidigare erfarenheter eller 
att kommunikationen inte har fungerat inför förändringen. Den sista 
förklaringen Wilson & Rosenfeld (1990) skriver om är den låga 
toleransen som finns till förändringar. Denna innebär att det finns 
vissa individer som inte har lika lätt som andra att anpassa sig till 
förändringen och de nya omständigheterna, och därför blir de 
motståndare. 
 
Robbins (1998) menar att det är individuella, grundläggande 
kännetecken, exempelvis förväntningar och behov som skapar 
motstånd till förändringar. Vanor och rutiner är en första förklaring till 
att motstånd skapas. Som individer skapar vi vanor och rutiner. I och 
med att vi lever i en komplex värld skapar vi vanor i syfte att hantera 
denna komplexitet. Om vi då exempelvis tvingas att flytta pga. att 
företaget flyttar innebär det att vi måste hitta nya vanor och rutiner 
vilket kan framkalla ett motstånd. Säkerhet är en andra förklaring. 
Vissa människor är i behov av hög säkerhet och reagerar i form av 
motstånd av den anledningen att förändringen hotar känslan av att 
känna sig säker. Vidare nämner Robbins (1998) ekonomiska 
faktorer som en förklaring till att motstånd skapas. Vissa tror att 
förändringen kommer att föra med sig en inkomstsänkning och är 
motståndare pga. detta. Innan förändringen genomförs vet man inte 
riktigt hur det kommer att bli, det finns en osäkerhet som skrämmer 
bort individen från förändringen. Det finns alltså en rädsla för det 
okända. Selektiv informationshantering är den sista förklaringen. 
Individer skapar och formar sin värld utifrån sina förväntningar och 
när de gjort detta infinner sig ett motstånd mot förändring. Individer 
väljer alltså ut information i syfte att behålla sin syn och sina 
uppfattningar. Information och händelser som kan påverka och 
rubba det tillstånd de lever och befinner sig i väljs bort eller 
ignoreras. 
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5.3.1 Varför misslyckas ofta förändringar? 
 
Strebel (1996) menar att förändringar i företag ofta misslyckas trots 
att satsningen och försöken från ledningsnivån ofta är mycket goda. 
Förklaringen enligt Strebel (1996) är att ledningen och de anställda 
har olika syn på förändringen. Företagsledningen ser ofta 
förändringar som en möjlighet till att förstärka verksamheten. För 
många anställda däremot, inklusive mellanchefer, är förändringar 
varken önskvärda eller välkomna. Det finns ett gap mellan ledningen 
och personalen till synen på förändringen. Detta ”gap” måste enligt 
Strebel (1996) minska. Chefer på alla nivåer måste även sätta sig in 
i de anställdas situation för att kunna förstå förändringarnas effekter. 
Ledningen måste få en förståelse för personalens s.k. ”personal 
compacts”. Vad är då ”personal compacts”?  Företaget och 
personalen har olika överenskommelser, både sådana som är 
formella och mindre formella till sin karaktär. Det är dessa som 
Strebel (1996) kallar för ”personal compacts”. Han har identifierat tre 
olika dimensioner. Den formella dimensionen är den vanligaste 
dimensionen och det kan innebära t ex det skrivna 
anställningskontraktet, arbetsbeskrivningar och övriga 
överenskommelser som brukar förekomma. Det finns också en 
psykologisk dimension. Denna dimension är mindre formell. Här kan 
det handla om de ömsesidiga förväntningar som finns mellan 
ledningen och personalen. Det kan också vara det upparbetade 
förtroende som råder mellan parterna. Slutligen finns det en tredje 
dimension, den sociala dimensionen och den handlar om 
organisationens kultur. 
 
För att förändringar ska lyckas krävs alltså att ledningen får 
personalen att förstå vad målsättningen är med förändringen. Om 
inte detta lyckas kommer de anställda att agera skeptiskt mot 
förändringen. Effekterna kan bli ett ömsesidigt misstroende mellan 
ledningen och personalen (Strebel, 1996). Ettorre (1991) hävdar att 
ledningen själv måste bli ett ”instrument” i förändringen. Det 
fungerar inte om ledningen enbart delegerar förändringsarbetet till 
den övriga personalen i företaget. Ledningen måste inspirera och ha 
ett djupt engagemang i arbetet med förändringen. Levine (1997) 
menar att förändringsmotstånd tar många former utöver det att 
förändringar inte anses fungera. Exempelvis hävdar Levine (1997) 
att det blir svårare att implementera en förändring om effekterna av 
förändringen planeras att bli alltför stora. Det blir också svårt med 
implementeringen av förändringen om den avviker för mycket från 
företagets rutiner och kultur. Ett förslag Levine (1997) ger är att 
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företaget ska fokusera både på de tekniska och de sociala 
aspekterna av förändringen i och med att förändringsmotstånd 
normalt skapas av attityder som kommer från att företaget enbart 
har koncentrerat sig på de tekniska aspekterna av förändringen.   
 

5.4 Modeller och metoder för 
organisationsförändring 

 
Förändringsmodeller och förändringsmetoder är konceptmässigt 
ganska likartade och överlappar varandra många gånger. Det är inte 
alltid helt klart vilken modell eller metod som diskuteras. En 
förändringsmodell är utvecklad av Beckhard och Harris (1987) (se 
fig. 5.1). De menar att organisationsförändringar kan avbildas som 
förflyttningar från ett nuvarande till ett framtida tillstånd. Den 
viktigaste fasen i deras modell är den internorganisatoriska fasen 
som de kallar för ”transition state”, vilket kan översättas till 
övergångsfasen. Modellen innehåller tre steg (faser) som jag 
redogör för i nedanstående figur. När företaget har genomgått den 
första fasen, nuvarandefasen, når de nästa fas osv (Goodstein & 
Burke, 1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    

 Figur 5.1 
     Källa: egen bild 
 
 

Nuvarandefasen 
Denna fas handlar 

om att bedöma 
organisationens 

nuvarande situation. 
Frågor som kan 

ställas är b la vilka 
brister som finns i 
företaget och vad 
företaget kan bli 

bättre på? 

Framtidsfasen 
Här handlar det 

om att bestämma 
organisationens 

önskade framtids- 
situation. Vilka brister 
skall åtgärdas och vart 
vill vi nå är exempel på 

frågor företaget kan 
ställa sig. 

 

Övergångsfasen 
Denna sista fas 
handlar om att 

planera metoder 
för att nå till den 

framtida situationen 
samt att implementera 

dessa planer. 
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Individnivå 
På denna nivå kan förändringarna påverka individerna i 

organisationen. Förändringen kan innebära nya arbetsuppgifter, 
värderingar, attityder och eventuellt också förändringar i beteendet. 

5.4.1 Lewins förändringsmodell 
 
Lewin (1957) menar också att förändringsprocessen består av tre 
steg: Inledningsvis befinner sig företaget i det s.k. upptiningssteget. 
Här gäller det att ”tina upp” det rådande beteendemönstret inom 
organisationen i syfte att i ett tidigt skede kunna hantera det 
eventuella förändringsmotstånd som finns. Upptiningen kan gå till på 
olika sätt beroende på vilken nivå förändringen sker på. På 
individnivån kan det t ex handla om att befordra eller säga upp 
personal. Nästa steg kallar Lewin för förändringssteget. Här handlar 
det om att genomföra de förändringar som kommer att flytta 
organisationen mot det framtida tillståndet. På individnivå kan det 
innebära att få personalen att agera annorlunda. Det tredje och sista 
steget kallar Lewin för återfrysningssteget vilket handlar om att 
stabilisera de förändringar som gjorts i tidigare steg. Det kan handla 
om att etablera system som enligt Lewin ska göra de nya 
beteendemönstren ”relativt säkra mot förändring”. Ett exempel enligt 
Lewin (1957) kan vara att designa om organisationens 
rekryteringsprocess i syfte att vid nyanställningar nå personer som 
delar den nya strukturen och de nya värderingarna. 
 
Lewin (1957) menar även att organisationsförändring kan ske på tre 
olika nivåer inom företaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Figur 5.2 

 Källa: egen bild 

Struktur och  systemnivå 
På denna nivå kan det ske förändringar i form av t ex nya belöningssystem 

och förändringar i feedback-relationerna och arbetsmönstren. 

Företagsklimatets nivå 
Förändringarna sker på denna nivå t ex i relationerna mellan individerna i 

organisationen,  d v s öppenheten i förhållandena. Konflikthanteringen och 
beslutsfattandet är ytterligare faktorer som kan förändras. 
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5.4.2 Förändringsstrategier 

 
Ett bra och lyckat förändringsarbete bygger på att så många som 
möjligt i företaget skall delta i förändringsprocessen.  Personal som 
inte får delta i förändringsarbetet kan ofta reagera i termer av 
motstånd och lågt engagemang. Angelöw (1991) redogör för tre 
olika förändringsstrategier:  
 
Den toppstyrda förändringsstrategin har som utgångspunkt att 
företagets ledning har den bästa kortsiktiga lösningen på problemen. 
Så få som möjligt bör medverka i förhandlingen av en konkret 
handlingsplan i syfte att nå en snabb sådan. För att radera det 
eventuella motstånd som kan infinna sig mot den nya planen 
presenteras planen för de berörda så snabbt som möjligt. Denna typ 
av agerande leder ofta till motstånd från målgruppen pga att de inte 
har fått delta i processen. Beredskapen och viljan är ofta låg hos 
personalen när denna strategi används (Angelöw, 1991). 
 
Den representativa förändringsstrategin går ut på att personal från 
de berörda grupperna finns med i planeringsarbetet. Det kan t ex 
innebära att representanter från både ledningen och lägre nivåer i 
företaget tillsammans bildar en projektgrupp. Den övriga personalen 
får sedan med jämna mellanrum information från projektgruppen 
angående processens utveckling. Under den s.k. idéfasen finns visst 
intresse från de anställda, i synnerhet om frågorna som behandlas 
har att göra med de anställdas intressen. Ett problem med denna 
metod är att de anställda inte direkt är berörda av förändringsarbetet 
i och med att de inte är med och diskuterar och planerar. Indirekt 
kan de vara medverkande då det ibland kan genomföras intervjuer 
och enkätutskick till personalen. Ett vanligt resultat i denna 
förändringsstrategi är antingen ett accepterande av föreslagna 
åtgärder eller också rinner allt ut i sanden.(Angelöw, 1991). 
 
Den delaktiga förändringsstrategin är den mest demokratiska 
varianten av de tre. Här är samtliga anställda med och deltar i 
processen vilket innebär att det ofta är väldigt många som deltar i 
planeringsarbetet. Visserligen är denna metod tidskrävande men 
resultatet är ofta en förändringsvilja och ett engagemang från de 
berörda (Angelöw, 1991). 
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5.5 Sammanfattning 
 
Organisationsutveckling kan enligt Beckhard (1969) vara planerad 
då företaget utarbetar en medveten strategi för att nå det tänkta 
målet. Det kan också innebära en involvering av det totala systemet, 
dvs. att det sker en förändring i hela företagets strategi och ofta kan 
det innebära att det är den högsta ledningen som styr arbetet. 
Beckhard (1969) menar också att förändringen är utformad för att 
öka organisationens effektivitet och hälsa.  
 
Förändringar passerar ofta olika faser. En sådan är nuvarandefasen 
där företaget gör en bedömning av sin nuvarande situation. Efter 
denna bedömning träder företaget in i framtidsfasen, vilken innebär 
att företaget bestämmer sin framtida situation. Till slut når företaget 
förhoppningsvis övergångsfasen. Där gäller det att företaget 
utarbetar metoder för att målen i framtidsfasen ska bli en realitet.  
 
Den toppstyrda förändringsstrategin innebär att företagsledningen är 
den bestämmande och beslutande parten. Här är sällan de lägre 
nivåerna i företaget med och planerar. Om företaget har en mer 
representativ förändringsstrategi innebär det att fler nivåer är med 
och deltar i planerings- och utformningsarbetet. Slutligen kan 
företaget använda sig av en mer delaktig strategi och då deltar i 
regel samtliga anställda i processen. Beroende på vilken strategi 
företaget använder sig av uppnås olika resultat.  
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6 DECENTRALISERINGAR I 
FÖRETAG OCH DESS EFFEKTER 

 
Detta kapitel behandlar området decentralisering. Jag redogör för 
vad decentralisering kan innebära och ger exempel på några olika 
typer av decentraliseringar. Dessutom handlar kapitlet om olika 
effekter som kan uppstå när företag decentraliseras. 
 

6.1 Begreppet decentralisering 
 
Begreppet decentralisering kan ha flera olika innebörder beroende 
på vem man frågar. En person som aldrig funderar på 
organisationsanknutna frågor skulle kanske inte alls förstå vad 
begreppet innebär. En något mer invigd person skulle eventuellt 
svara att decentralisering innebär att företag låter sin personal vara 
med och bestämma i viktiga frågor.  
 
Bra Böcker (1984) har följande definition på decentralisering: 
”Decentralisering, delegering eller ”utflyttning” av beslutanderätt 
inom en organisation, så dess olika delar får större självständighet” 
En läroboksmässig definition kan se ut som nedan: 
 
”På det sätt de flesta använder begreppet decentralisering betyder 
det ungefär samma sak som delegering, helt enkelt att flytta ned 
auktoritet till de underordnade. Men decentralisering är alltid mycket 
mer än delegering. Decentralisering är en organisations- och 
ledningsfilosofi, som medför både utspridning och koncentration av 
auktoritet. Det innebär att man selektivt beslutar vilka befogenheter 
som skall föras nedåt i organisationen, att ledningen utvecklar 
policies eller riktlinjer till de underordnade vill vilka befogenheterna 
delegeras och genomför selektiv, men adekvat kontroll för 
utvärdering av resultatet”. (Sid. 137, Dessler, översättning från 
Södergren, 1992) 
 
Olve (1992) menar att decentralisering handlar om att ”beslutsrätt 
flyttas ut i organisationen”. Samtidigt menar Olve (1992) att om ett 
företag ska få det gemensamma agerandet krävs det att 
decentraliseringen kombineras med viss bibehållen central styrning 
och kontroll. 
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6.2 Olika former av decentralisering 
 
Det ovan sagda om nödvändigheten att delegera ansvar för att 
förbättra organisationens informationsflöde innebär inte att 
decentraliseringsbegreppet är utrett, det är mer invecklat än så. En 
utgångspunkt Mintzberg (1993) har är att decentralisering handlar 
om ansvars- och befogenhetsfördelning i organisationen - att forma 
ett system för beslutsfattandet. Beslutsfattandesystem innebär 
spridning av beslutsansvar och befogenheter i organisationen. Detta 
behov skapas när arbetsuppgifterna sprids i företaget. Hur kan då 
behoven av att fördela arbetsuppgifterna och samtidigt styra och 
samordna beslutsfattandet kombineras?  (Hytter, 1991).  
 
När arbetsuppgifter fördelas mellan personalen uppstår samtidigt ett 
behov av att ansvaret för vissa typer av beslut sprids i företaget, 
alltså den formella fördelningen av ansvar och befogenheter. Denna 
form av decentralisering kallas för formell eller vertikal 
decentralisering. Ansvars- och befogenhetsfördelning kan också 
finnas på ett högre plan i organisationen. I fokus är det då i 
huvudsak den övergripande strukturen som diskuteras. 
Decentraliseringen innebär i detta fall att ansvar för många olika 
typer av frågor läggs ut på ett fåtal platser på en och samma nivå i 
organisationen. Decentraliseringar av denna typ kallas för parallella 
decentraliseringar (Hytter, 1991).  
 
Det förekommer också decentraliseringar som inte är inriktade mot 
formell befogenhets- och ansvarsfördelning. Fördelningen sker då 
istället utanför de formella ramarna, s.k. horisontell decentralisering. 
Utgångspunkten vid horisontell decentralisering är de befogenheter 
som ”oavsiktligt” hamnar hos en person som egentligen inte har 
befogenhet att besluta i ett visst ärende (Hytter, 1991). 
 
För att ytterligare belysa vad decentralisering betyder utgår jag från 
Södergrens (1992) definitioner av begreppet. Hon skiljer på tre olika 
typer av decentralisering.  
 
Frikopplad decentralisering syftar på att decentraliseringen inte 
behöver vara en process som går genom hela företaget, varken 
uppifrån och ned eller nedifrån och upp. Istället kan 
decentraliseringsprocesser förekomma på olika hierarkiska nivåer 
inom organisationen, samtidigt eller vid olika tidpunkter. Ofta är de 
oberoende av varandra. En decentralisering kan också vara partiell. 
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En sådan decentralisering innebär att det inte finns någon enhetlig 
grad av decentralisering i företaget. Det kan t ex förekomma lokala 
decentraliseringar på vissa enheter som inte har någon koppling till 
högre eller lägre nivåer inom företaget. 
 
Det kan också förekomma selektiva decentraliseringar och då 
handlar det om att ansvaret för olika frågor behålls på olika nivåer. 
Den högsta ledningen behåller kanske de mer ”viktiga” frågorna hos 
sig själva samtidigt som ”mindre viktiga” frågor delegeras till lägre 
nivåer inom företaget. (Södergren, 1992)  
 

6.3 Positiva effekter 
 
En effekt som kan uppstå av en decentralisering är 
marknadsmässiga fördelar, detta pga. att det blir en närmare och 
starkare koppling mellan verksamhetsnivån och kunderna. Detta kan 
i sin tur resultera i flera fördelar. Anställda på verksamhetsnivån kan 
få bättre möjligheter att fatta beslut tillsammans med kunderna vilket 
skapar en snabbhet i besluten. Dessutom kan det leda till en större 
möjlighet att kunna anpassa sig till kunderna. En bättre kunskap om 
den lokala marknaden är också en vanlig effekt när företag 
decentraliseras. Denna kunskap har tidigare funnits hos 
centralkontoret eller i termer av enskilda butiker hos 
butikschefen/biträdande butikschef. Ovanstående fördel nämner 
också Mintzberg (1993) som ett motiv till att decentralisera. Genom 
att decentralisera möjliggörs för organisationen att reagera snabbare 
mot lokala villkor. Olve (1992) och Bruzelius & Skärvad (1995) tar 
också upp den snabba reaktionen som ett motiv till decentralisering. 
Ekonomiska fördelar kan också bli en effekt av decentraliseringen. 
Exempel kan vara ett ökat kostnadsmedvetande och 
lönsamhetstänkande. I och med att informationen förbättras för 
medarbetarna kan det leda till att personalen stimuleras till att 
genomföra besparingar. Ett ökat ansvar med förbättrad 
handlingsfrihet kan skapa ekonomiska fördelar då det är lättare att 
fatta snabba beslut. Att fatta snabba beslut nämner också Mintzberg 
(1993) och Olve (1992) som motiv till decentralisering. Alla beslut 
kan helt enkelt inte förstås och fattas av en enda person i företaget. 
Decentralisering kan också enligt Södergren (1992) leda till 
utvecklingsfördelar och/eller kreativitetsfördelar för organisationen. 
Idéutveckling, innovationsförmåga och kreativitet stimuleras inom 
företaget. När personalens befogenhet till att lösa olika problem 
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förbättras skapas en god grund till en förbättrad innovation i 
verksamheten.  
Styr- och kontrollfördelar innebär att förmågan till att styra och 
kontrollera verksamheten förbättras. En av effekterna av en 
decentralisering är att olika huvudansvarsuppgifter fördelas ut till de 
anställda. Således ligger inte allt ansvar för verksamheten kvar hos 
några få personer vilket gör att det blir lättare att styra och 
kontrollera olika områden. Verksamhets- eller butikschefen kan 
exempelvis fokusera mer på och satsa mer tid på att sätta sig in i 
personal- eller ekonomifrågor. Södergren (1992) hävdar också att 
de mer intressanta arbetsuppgifterna som en decentralisering kan 
leda till får en effekt på personalrekryteringen. Det blir enklare att 
rekrytera personal i och med att människor lockas till intressanta 
arbetsuppgifter. Vem vill inte jobba på ett företag där det erbjuds 
egna ansvarsområden och stor handlingsfrihet? Vem vill jobba på 
ett företag där personalen inte får göra någonting utan att fråga 
chefen? Personalens motivation och engagemang är också en 
aspekt Södergren (1992) menar kan påverkas i positiv bemärkelse 
till följd av en decentralisering. Ökad frihet är en förklaring. 
Decentraliseringen föder möjligheter att pendla mellan olika 
uppgifter och planera sitt arbete själv. En annan förklaring är att ett 
”svårare” arbete ökar motivationen.  
 
Klargjorda mål och större krav är också faktorer som anses följa av 
en decentralisering och i sin tur möjliggör en förbättrad motivation. 
Med målförståelse och klara handlingsregler stiger ofta arbetslusten. 
Förbättrad teamkänsla och samhörighet är ofta effekter av 
decentraliseringar. Dessa faktorer anses också kunna påverka 
arbetsglädjen. Småskaligheten kan också ha vissa effekter i och 
med att människorna i organisationen lättare kan ”se sig själva” i 
organisationen. Förbättrad information och överblick ökar 
engagemang och ansvarstagande. Det man känner igen tar man i 
regel ansvar för. (Södergren, 1992) Motivationsaspekten nämns 
också av både Mintzberg (1993) och Olve (1992). Mintzberg (1993) 
menar att människor kräver utrymme för sina tankar och ideér. Kan 
då organisationen hjälpa dessa individer att ta tillvara och utnyttja 
denna kreativitet skapas en bra grund till att påverka motivationen. 
Bruzelius & Skärvad (1995) är också exempel på författare som 
nämner att decentralisering skapar möjligheter till ökad motivation 
hos personalen.  
 
Jakt på kostnader och småskalefördelar är ytterligare en tänkbar 
effekt av decentralisering.  Decentralisering leder ofta till mindre och 
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friare enheter i den ”stora” organisationen. Avdelning X i den ”stora” 
organisation tänker inte så mycket på sina kostnader om 
avdelningen är ”en i mängden”. Om de plötsligt får ett 
kostnadstänkande på ansvarslistan riktas tankar mot denna sida av 
verksamheten och ett materialinköp kanske övervägs mer noggrant 
jämfört med innan decentraliseringen. Effekterna kan också bli de 
motsatta då en person helt plötsligt får ett friare ekonomiskt ansvar 
och eventuellt använder den befogenheten till inköp av en firmabil. 
Kostnadsjakten har således övergått till en utgift som inte är med i 
företagets investeringsbudget. Småskalefördelar handlar om 
stordriftsfördelar som inte blev så lönsamma som man trodde från 
början. Centralstyrning kostar många gånger mycket pengar, 
exempelvis kan gemensamma inköp leda till för stora inköp som 
istället får effekter på kapitalbindningen. En annan kostnad för 
centralstyrning ligger i stora överblickskostnader. Visserligen kan 
små enheter leda till att samma sak görs två gånger, men det kan 
det ofta vara värt för att nå en överblick över hela verksamheten. 
Avvecklingen av olönsamma enheter kan också underlättas efter en 
decentralisering. Denna avveckling kan ofta ge snabba 
resultatförbättringar för organisationen. När företag decentraliseras 
är det också lättare att rationalisera och uppnå besparingar då vissa 
tjänster kan tas bort ur verksamheten. En vanlig effekt är att vissa 
chefer på mellan- och specialistnivå försvinner och det är något som 
märks i resultaträkningen. Dock får man inte glömma att effekter av 
detta slag ofta kan få andra mindre önskvärda konsekvenser på 
längre sikt, t ex orolig personal (Södergren, 1992). 
 
När företag har beslutat sig för att omorganisera i form av 
decentralisering har de troligtvis målsättningar om att uppnå positiva 
resultat till följd av förändringen. Decentralisering kan också leda till 
att försämringar uppstår i företaget. 

 
6.4 Negativa effekter 

 
Större krav och förväntningar på cheferna i decentraliserade företag 
kan bli en realitet av decentraliseringen vilket kan leda till konflikter 
för chefer. Grunden ligger i att chefen i företaget ofta fungerar i form 
av en ”självständig företagare” inom ramen för organisationen. Detta 
kan få till följd att chefen känner småföretagarens ansvar för 
verksamheten, men saknar dennes frihet i och med att han/hon 
styrs och har krav på sig uppifrån. Detta kan leda till en 
konfliktsituation för chefen, han/hon fungerar som en självständig 
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företagare men är ändå styrd uppifrån. Förstärkta revir som negativ 
effekt handlar om att decentralisering ofta kan skapa ett 
revirtänkande bland personalen. Det kan uppstå hinder mellan de 
olika delarna i företaget med olika tvister som följd. De anställda 
tycker kanske det är viktigt att skydda den egna positionen, annars 
kan följden bli att personalen riskerar att hamna i bakgrunden och 
eventuellt mista sin position. Oftast är dock revireffekterna positiva 
då de skapar trygghet, delaktighet och engagemang.  
 
Två former av revir är vanligt förekommande; arbetsområdes- och 
arbetsuppgiftsrevir. Arbetsområdesrevir innebär att man skyddar sitt 
arbetsområde. Arbetsuppgiftsrevir handlar om att skydda sina egna 
arbetsuppgifter. Det finns också ett tredje revir, det professionella 
reviret, som handlar om revirtänkande inom en hel yrkeskategori,  
t ex alla försäljare, inköpare etc. Effekterna av detta revirtänkande 
kan bli att personalen resonerar som att: ”det där är inte mitt bord”. 
En annan effekt kan vara att vissa avdelningar försvårar vissa 
rutiner eller rent av inte genomför vissa rutiner (Södergren, 1992). 
 
I och med att en decentralisering kan få till följd att nivåer försvinner 
kan ett resultat bli att det blir svårare att klättra uppåt. Färre nivåer 
innebär eventuellt mindre ”byråkrati” och vid en första anblick borde 
man kanske tycka att färre nivåer enbart är positivt. Det finns 
problem även när nivåerna blir färre. I ett decentraliserat företag 
finns inte lika stora möjligheter att ”klättra uppåt” i organisationen. 
För att komma till högre positioner krävs ofta en större påhittighet 
från personalens sida och ett nytänkande hos chefer och 
medarbetare. Avhopp kan bli ett hot mot företaget. Självklart är det 
positivt med duktiga och kompetenta medarbetare. Nackdelen är att 
kompetensen kan upptäckas av andra företag vilket leder till att en 
duktig medarbetare kan kontaktas av en konkurrent och istället 
börjar arbeta hos dem. Ett annat hot kan komma från personalen 
som eventuellt vill starta eget. Varför ska jag stanna kvar här när jag 
har egna kontakter och egen kompetens för att bygga upp en egen 
verksamhet? (Södergren, 1992)  
 
Ovan handlade det om konflikter för chefer. Chefer i kläm är 
ytterligare en negativ effekt som kan uppstå när företag har 
decentraliserat. Det händer ibland att mellancheferna i företagen 
drabbas. Mellanchefen tillhör varken ledningen eller den löpande 
verksamheten. Decentralisering innebär i de flesta fall att många 
nivåer inom företaget ”skalas bort”. Det är i dessa situationer som 
mellancheferna hamnar i kläm. Kunskap, kompetens och 
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övervakning av arbetet når helt plötsligt de lägre nivåerna inom 
företaget som tidigare har funnits i mellanleden. Detta kan leda till 
att mellanchefernas funktion försvinner. Vad händer med 
kreativiteten när företaget har decentraliserat? Många företag oroar 
sig för att decentralisering inte gynnar förnyelsen i den grad de tänkt 
sig. Cheferna har inte längre tid med att ta fram nya affärsidéer och 
uppfinningar då mer resurser går till att ”jaga kostnader”. En annan 
anledning till att affärsidéer och uppfinningar inte längre hamnar i 
fokus är att decentralisering ofta leder till att företaget blir för 
”välstädat”. Ansvarsområden och befogenheter är ofta väl 
avgränsade att konflikter nästan uteblir vilket många gånger kan 
hämma kreativiteten (Södergren, 1992). 
 
Förlust av den djupa kunskapen kan bli en realitet av 
decentraliseringen. Många företag som decentraliseras sägs ofta 
vara för ytliga och kortsiktiga inom kunskapsbildningen. Ett 
decentraliserat företag anses ofta satsa på kortsiktig lönsamhet 
vilket påstås påverka den djupa kunskapen i negativ riktning. I och 
med att decentralisering införs uppstår mer lokala och självständiga 
enheter i organisationen vilket ofta leder till att de centrala 
experternas kunskaper urholkas. Istället hamnar denna kunskap hos 
de som arbetar på verksamhetsnivån. Det låter visserligen bra att 
kunskapen distribueras nedåt i verksamheten men problemet är att 
de lokalt anställda helt plötsligt får för mycket att tänka på för att 
hinna med att utveckla djupa kunskaper om någonting över huvud 
taget. En åtgärd mot detta problem kan vara att anställa 
”specialisterna” på lokal nivå. Problemet med detta är att de lokala 
nivåerna inte i samma utsträckning som den centrala nivån utsätts 
för de riktigt kvalificerade problemen. Fördelen med att kunskapen 
hamnar på lokal nivå är att affärskunskapen ökar bland personalen 
då de ofta får en bättre överblick av verksamheten (Södergren, 
1987). 

 
6.5 Sammanfattning 

 
Decentralisering kan innebära att beslutanderätt flyttas ut inom 
organisationen i syfte att ge de olika delarna en större 
självständighet (Bra Böckers lexikon). Det kan också innebära att 
auktoritet flyttas ned till de underordnade i organisationen. 
Decentralisering kan också vara en lednings- och 
organisationsfilosofi (Södergren, 1992). Det finns många olika typer 
av decentraliseringar. Vertikal decentralisering, parallell och 
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horisontell decentralisering är tre exempel (Hytter, 1991). Andra 
exempel är den frikopplade, den partiella och den selektiva 
decentraliseringen (Södergren, 1992). 
 
Decentraliseringar kan resultera i både positiva och negativa 
effekter. De positiva effekterna är exempel på sådana 
marknadsmässiga fördelar vilket kan innebära en förbättrad relation 
med kunderna. Ekonomiska fördelar kan uppstå genom ett ökat 
kostnads- och resultattänkande. Andra exempel är kreativitets-, styr- 
och kontroll, personalrekryterings- och engagemangsfördelar. 
(Södergren, 1992) Negativa effekter kan innebära bl a konflikter för 
chefer i och med att större krav och förväntningar ställs på dem. 
Revirtänkande kan också bli en effekt av decentralisering. Det kan 
också bli svårare för personalen att avancera inom företaget i och 
med att det sker en tillplattning med färre nivåer som följd. 
Avhoppning och avknoppning är också en tänkbar effekt av 
decentraliseringar (Södergren, 1992). 
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7 REAKTIONERNA INFÖR 
FÖRÄNDRINGEN PÅ 
GRÄNBYBUTIKEN 

 
I detta kapitel redogör jag för hur personalen reagerade på 
informationen angående omorganisationen. Resultatet kommer att 
till stor del presenteras i form av citat jag har inhämtat från 
intervjuerna, detta för att ge en mer ”levande” beskrivning av 
resultatet. Efter varje citat står det vem som sagt vad, butikschef, f.d. 
biträdande butikschef, anställd i eller utanför ansvarsgruppen. Detta 
tillvägagångssätt har jag använt för att uppnå en jämförelse i svaren 
mellan de olika kategorierna. Varje ”deleffekt” avslutas med en egen 
kommentar.  
 

7.1 Reaktionerna från personalen i 
ansvarsgruppen 

 
7.1.1 Positiva 

 
Reaktionerna inför förändringen på Gränbybutiken var i det stora 
hela positiva från personalen i ansvarsgruppen. De flesta tyckte att 
det skulle bli kul och spännande. Trots att några i personalen inte 
fick någon information om att det skulle tillsättas en ansvarsgrupp så 
uppstod inte några reaktioner mot detta.  
 
”Jag tyckte mig märka att det var spännande och skönt att mellancheferna togs 
bort. Nu blir vi mer ett team”. (butikschef) 
 
”Jag tyckte att det var positivt i och med att man får en helhetsbild av butiken 
och inte bara ser en avdelning.” (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
”Jag var aldrig främmande för det. Det är kul med något nytt. (Anställd i 
ansvarsgruppen) 
 
”Jag kände inte någon oro. Jag tycker att det är ganska kul när det sker 
förändringar”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: Samtliga ovanstående citat är hämtade från intervjuer 
med personal ur ansvarsgruppen. Dessa personer var tidigare 
avdelningsansvariga när butiken låg på Forumgallerian. Således är 
detta personer med viss vana av ansvar vilket kan vara en förklaring 
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till att de tyckte att det skulle bli spännande och intressant att ingå i 
en ansvarsgrupp, de kanske inte upplevde ansvarskänslan som 
något krävande och påfrestande.  
 

7.1.2 Neutrala 
 
Det var endast en person som knappt reagerade alls när hon 
informerades om att det skulle omorganiseras på butiken.  
 
”Jag hade inga större förväntningar. Ansvaret är till en viss gräns, sedan kan du 
inte göra mer. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: detta svar kom från den f.d. biträdande butikschefen. 
Detta kan verka ganska konstigt. Den f.d. biträdande butikschefen 
var den person som tog över ansvaret över butiken när den 
ordinarie butikschefen var borta. Att hon inte reagerade starkare kan 
eventuellt bero på att hon inte såg på sin roll som biträdande som en 
viktig och avgörande roll. Hon berättade att:  
 
- ”detta med biträdande är inte så stort ansvar egentligen”. (Anställd i 
ansvarsgruppen) 
 
Hade hon däremot betraktat sin roll som biträdande butikschef som 
en mycket viktig och avgörande roll hade hon eventuellt reagerat på 
ett annorlunda sätt gentemot informationen. Tänkbart är att hon då 
hade reagerat starkare mot informationen om omorganisationen i 
och med att hon eventuellt hade känt sig hotad i sin roll som 
biträdande butikschef. Kanske hade hon reagerat i termer av 
motstånd inför omorganisationen.  
 

7.1.3 Negativa 
 
Vissa i personalen var ganska tvivlande inför förändringen, de 
trodde att det skulle bli sämre och undrade om det skulle fungera 
med så många personer i ansvarsgruppen. Tidigare ansågs det 
smidigt att kunna gå till butikschefen eller den biträdande 
butikschefen när de hade frågor om någonting.  
 
”Jag är alltid skeptisk mot nya saker. När jag har tagit till mig det så brukar det 
gå bra. Men jag kan nog säga att jag inte gillar förändringar så mycket”. Jag 
agerade inte motståndsaktigt utan jag tänkte mest i motstånd. (Anställd i 
ansvarsgruppen) 
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”Man trodde nog att det skulle bli lite sämre men det var nog en typisk reaktion 
från mig. Det tar ju ett tag innan man tar till sig vad det innebär”. (Anställd i 
ansvarsgruppen) 
 
”Man undrade om det skulle fungera med så många personer. Man var ju van 
att ha butikschefen att gå till”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: den första personen berättade själv att hon nästan är 
emot alla förändringar, oftast i form av tankar. Den andra personen 
som reagerade i termer av motstånd var tidigare van vid att endast 
informera butikschefen när hon t ex hade varit på möten, vilket kan 
vara en förklaring till att hon reagerade som hon gjorde. Det är 
smidigare att informera en person istället för en hel grupp.  

 
7.2 Reaktionerna från personalen utanför 

ansvarsgruppen 
 

7.2.1 Positiva 
 
Vissa i personalen uppgav att de inte fick någon information om att 
det skulle tillsättas en ansvarsgrupp. Att som anställd inte bli 
informerad om en sådan förändring kan tyckas som att det skulle 
leda till motstånd och negativa reaktioner från personalens sida i 
och med att de kanske kände sig bortglömda. Trots utebliven 
information nämndes inte några negativa attityder mot 
omorganisationen.  
 
”Jag tyckte det var positivt. Jag reagerade inte på att jag inte hade fått 
information om AG”. (Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: att inte reagera på att man inte blivit informerad om en 
sådan här förändring kanske verkar konstigt. Många i personalen 
utanför ansvarsgruppen var ganska nöjda med sin nuvarande roll i 
organisationen och ville inte avancera eller ha ansvar. Detta kan 
vara en förklaring till att de inte reagerade på den uteblivna 
informationen. Om de hade varit mer ”karriärmedvetna” är det 
tänkbart att de inte hade accepterat den uteblivna informationen. 
Det kan också vara på det sättet att de har glömt att de fick 
information om omorganisationen.  
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7.2.2 Neutrala 
 
Vissa reagerade nästan inte alls när de fick information om 
ansvarsgruppen.  
 
”Nej, det kan man väl inte säga att jag gjorde. Det tycker jag nog inte. Det 
fungerar ungefär som tidigare, det är inte några revolutionerande förändringar.” 
(Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
”Jag reagerade inte på något speciellt sätt. I och med att det är samma 
personer som har haft dessa kunskaper så länge så har man känt att man kan 
fråga de som har varit med längst om allting”. (Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: en förklaring som en ur personalen antydde är att hon 
inte reagerade pga. att förändringen inte var så stor. Säkert finns det 
ytterligare förklaringar. Dels kan det bero på att dessa personer inte 
själva var intresserade av att få en plats i ansvarsgruppen. Det kan 
också ha att göra med att informationen i sig om att det skulle 
tillsättas en ansvarsgrupp eventuellt var ganska ”neutralt 
presenterad” vilket kanske gjorde att förändringen inte lät så stor.      
 

7.2.3 Bortglömda 
 
Vissa av de jag frågade kom inte ihåg hur de reagerade när de fick 
information om förändringen. En person kom inte ihåg men trodde 
att hon hade blivit informerad och en annan kom inte ihåg hur hon 
reagerade.  
 
”Det kommer jag inte riktigt ihåg men det fick vi säkert.” (Anställd utanför 
ansvarsgruppen) 
 
”Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tänkte just då.” (Anställd utanför 
ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: dessa svar tror jag kan bero på att personerna ifråga är 
två ganska ”nöjda” personer som inte vill komma längre och därför 
kanske de inte brydde sig om förändringen. De vill inte ha mer 
ansvar utan tycker det är tillräckligt som det är. Det kan också bero 
på att det hade gått nästan två år sedan informationen kom vilket 
kan ha gjort att personalen har glömt hur de reagerade. 
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7.3 Sammanfattning 
 
Attityderna till omorganisationen på Gränbybutiken för två år sedan 
var av ganska olika karaktär, dock tyckte de flesta att det var positivt 
med förändringen. Från personalen i ansvarsgruppen tyckte några 
att det var positivt i och med att de skulle få en helhetsbild av 
butiksarbetet och att det var skönt att det skulle bli ett ”team”. Det 
fanns också de i ansvarsgruppen som inte kom ihåg hur de 
reagerade. Vissa negativa tankar förekom också inför förändringen. 
Dessa handlade mest om ovilja till förändringar generellt och en oro 
för att det inte skulle fungera med så många personer i 
ansvarsgruppen. Tidigare diskuterades det ofta mellan två personer, 
nu skall det diskuteras mellan sex-sju personer vilket gör 
diskussionen mer komplicerad och ”krävande” i och med att fler 
personer ingår. 
 
Av de personer som inte ingår i ansvarsgruppen var det bara en 
som uttryckligen sa att hon tyckte att det var positivt med 
förändringen. För övrigt var det ganska neutrala attityder, antingen 
kom de inte ihåg hur de reagerade eller också reagerade de inte på 
något speciellt sätt. Det var inte någon utanför ansvarsgruppen som 
reagerade negativt.  
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8 EFFEKTERNA PÅ 
GRÄNBYBUTIKEN 

 
Detta är mitt andra resultatkapitel som innehåller de effekter 
personalen anser har uppstått på butiken till följd av 
decentraliseringen. I detta kapitel har jag valt att använda mig av 
citat från personalens egna beskrivningar av förändringarna som de 
har märkt. 

 
8.1 Positiva effekter 

 
8.1.1 Färre ”chefer” 

 
De biträdande butikschefernas och avdelningschefernas roller har 
försvunnit och detta har resulterat i att vissa chefer har försvunnit. 
Från vissa intervjuer framkom det positiva reaktioner på att dessa 
chefsnivåer hade försvunnit. Det kan tyckas att det har tillkommit 
fem chefer i och med att ansvarsgruppen har tillsatts men detta har 
inte varit fallet på Gränbybutiken. 
 
”Jag tycker det är bra med ansvarsgruppen. Det är inte det där med ‘du där 
uppe’ och ‘jag här nere’. Så var det lite när vi hade biträdande butikschef”. 
(Anställd utanför ansvarsgruppen)  
 
”Chef på chef på chef som det var innan tyckte jag var jobbigt. Jag tror det här 
är det allra bästa. Innan skulle man först gå till avdelningschefen, sedan till den 
biträdande butikschefen och sedan till butikschefen”. (Anställd utanför 
ansvarsgruppen)  
 
”Detta med avdelningschefer har försvunnit mer och mer. Det som jag upplevde 
med avdelningschefer var att det var de som styrde och sa hur det skulle vara. 
Nu är de borta och jag tycker att alla får vara med och bestämma lite mera och 
det tycker jag är bra. Förut var det så att den avdelningsansvarige hade det 
sista ordet även om vi sade vad vi tyckte”. (Anställd utanför ansvarsgruppen)  
 
Kommentar: utifrån ovanstående svar märker man alltså att det var 
var personal utanför ansvarsgruppen som tog upp fördelen med 
färre chefer. Detta kan som jag ser det förklaras på olika sätt. Dels 
kan det eventuellt bero på att personalen utanför ansvarsgruppen 
har märkt denna effekt tydligare i och med att de själva innan 
omorganisationen inte var avdelningschefer. De var ofta tvungna att, 
jämfört med personalen som var avdelningschefer, passera flera 
”nivåer” när de hade en fråga om någonting vilket kan ha uppfattats 
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som komplicerat och tungarbetat. Samtliga som ingår i 
ansvarsgruppen var tidigare avdelningschefer när butiken låg på 
Forumgallerian och har troligtvis inte märkt nivåförändringen i detta 
avseende på samma sätt som personalen utanför ansvarsgruppen i 
och med att de hade viss beslutsbefogenhet själva. 
 

8.1.2 Förbättrad kundrelation  
 
Innan omorganisationen var personalen i regel tvungna att fråga 
butikschefen eller den biträdande butikschefen när de undrade över 
något. Detta kunde ibland skapa problem i och med att varken 
butikschef eller biträdande butikschef fanns i närheten. Exempelvis 
kunde det handla om en kund som kom in med en reklamation. 
Ibland tvingades kunden att vänta och ibland hände det dessutom 
att kunden fick återkomma. Idag finns det alltid personal på butiken 
som kan hjälpa kunden vid en eventuell reklamation. Detta togs upp 
i nästan samtliga intervjuer. 
 
”Det som är mest positivt är att det är flera som man kan gå till och fråga om det 
händer något istället för att bara kunna gå till en eller två.” (Anställd utanför 
ansvarsgruppen) 
 
”Jag tror att kunderna tycker att detta är positivt. Jag tror dock inte att kunderna 
märker att vi har en ansvarsgrupp. Det märks på reklamationerna, nu kan i 
princip vem som helst ta en reklamation”. (Anställd utanför ansvarsgruppen)  
 
”Förut fick vi ju fråga butikschef eller biträdande butikschef och när ingen av 
dem var här så fick kunderna ofta återkomma när de undrade över någonting. 
Nu finns det alltid någon som kan svara på kundernas frågor”. (Anställd i 
ansvarsgruppen)  
 
”I och med att vi är flera som kan ta emot reklamationer idag så kan man svara 
kunden snabbare. Förut var det så att man var tvungen att hämta butikschefen 
eller den biträdande butikschefen. Det var sagt så att någon av dessa skulle ta 
reklamationerna. Kunden fick ibland komma tillbaka”. (Anställd i 
ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: den förbättrade kundrelationen nämndes både av 
personalen i och utanför ansvarsgruppen. Att det inte skiljde sig 
något i svaren mellan dessa grupper kan bero på att de båda 
dagligen arbetar nära kunderna och således märker av effekten på 
samma sätt. Det är inte bara de utanför ansvarsgruppen som 
arbetar mot kunderna utan detta gör även personalen i 
ansvarsgruppen.  
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8.1.3 Bättre aktiviteter 
 
En annan effekt till följd av ansvarsgruppen har märkts på butikens 
aktiviteter, dvs. när kläder skall aktiveras i någon form, t ex 
prisnedsättning, erbjudanden av olika slag eller kvällsöppet för vissa 
målgrupper (män, kvinnor, barn). Tidigare var det oftast butikschef 
och biträdande som hade hand om aktivitetsfrågorna. Idag finns det 
en speciell marknadsgrupp som har hand om dessa frågor. 
Effekterna har blivit flera. Dels är det fler aktiviteter idag jämfört med 
tidigare och dels uppfattas aktiviteterna som bättre jämfört med 
innan omorganisationen. Det är fler personer som är med och 
diskuterar aktiviteterna i och med att det finns en särskild grupp. 
Dessutom uppfattades det som att aktivitetsbesluten innan 
omorganisationen forcerades. Detta var också något som framkom 
från de flesta intervjuer. 
 
”Tidigare sprang man ut på avdelningen och frågade: vad tycker du? Okej, då 
gör vi så” (butikschef) 
 
”Förut kunde det vara så att någon sa; jag vill aktivera den här tröjan, och då 
sade vi, jaha, gör det. Besluten kunde bli forcerade förut. Om det t ex var 
sportlov så kunde man aktivera något på barn. De andra brydde sig inte så 
mycket om det. Eller om butikschefen sa, ‘nu måste vi göra något åt de här 
siffrorna’, och då gjorde vi någon aktivitet. Det blev inte så mycket 
diskussioner”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
”Det blir ju bättre kvalitet på besluten på grund av att vi tänker på olika sätt. Jag 
tror att en aktivitet blir bättre om man diskuterar den mellan flera personer. Man 
fördjupar sig lite mer”. (Anställd i ansvarsgruppen)  
 
”Ja, jag tycker att de blir bättre. Tankarna bollas genom flera människor. Man 
får vinkla sina synsätt mera. Det kommer fler synpunkter i och med att det är 
fler människor som diskuterar. Man hinner tänka efter mer om vad som kan gå 
fel”. (Anställd utanför ansvarsgruppen)  
 
Kommentar: att aktiviteterna hade blivit bättre nämndes nästan 
enbart av personalen i ansvarsgruppen, det var bara en person 
utanför ansvarsgruppen som nämnde denna effekt. Denna 
svarsskillnad kan bero på olika saker. Den första förklaringen kan 
hittas i arbetstidsskillnaden mellan personalen. Personalen i 
ansvarsgruppen arbetar i regel något mer än de utanför 
ansvarsgruppen (se bilaga 6) vilket kan innebära att de märker mer 
angående vad som händer på butiken. En annan möjlig förklaring 
finns i ”intresset för butikens drift”. Detta får inte tolkas som att de 
utanför ansvarsgruppen är ointresserade av sitt arbete men det 
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framkom från vissa intervjuer från personalen utanför 
ansvarsgruppen att de ”var nöjda med sitt” och tyckte att ”det är bra 
som det är”. Denna skillnad i ”butiksengagemang” kan vara en 
förklaring till att svaren skilde sig åt i detta avseende. Ett större 
engagemang kan leda till att personalen engagerar sig mer och 
iakttar vad som händer på arbetsplatsen. Personen utanför 
ansvarsgruppen tyckte att aktiviteterna hade förbättrats och det kan 
förklaras av att det en person med ett större ”butiksengagemang” 
och som gärna tar på sig ansvar om möjlighet ges.     
 

8.1.4 Mer medveten personal 
 
Kostnadsmedvetandet och lönsamhetstänkandet har också 
förändrats sedan ansvarsgruppen tillsattes. Det framkom från vissa 
att personalen idag är mer försiktiga när de måste ta in 
extrapersonal. Dessutom visade det sig att personalen idag är mer 
intresserad av de olika resultatlistor som sätts upp på kontoret.  
 
”När medarbetarna kommer hit så tittar de på tavlan och frågar sig, ”Hur gick 
det igår, nådde vi målet”? Detta förekom visserligen i viss mån förut också men 
idag är intresset mer levande” (butikschef)  
 
”Man är mera medveten för kostnaden om det behövs någon mer personal idag 
och tittar på kostnaden för det. Man kollar mer på listorna nu”. (Anställd i 
ansvarsgruppen) 
 
”Det har inte ändrats så mycket, varken från de som är utanför eller i 
ansvarsgruppen. Det kan bero på att alla tog sitt ansvar redan innan 
ansvarsgruppen fanns”. (Anställd i ansvarsgruppen)  
 
”Alla är mer intresserade av listorna som sätts upp. Det tror jag beror på att 
ansvar har fördelats. (Anställd utanför ansvarsgruppen)  
 
”De som är med i ledningsgruppen känner sig mer delaktiga. Vi utanför kanske 
känner oss mer delaktiga. Diskussionerna blir mer öppna, därför tror jag man 
känner sig mer delaktig”. (Anställd utanför ansvarsgruppen)  
 
Kommentar: att personalen är mer försiktig beträffande kostnader 
och att intresset för butikens resultat är större nämndes nästan 
enbart av personalen i ansvarsgruppen samt butikschefen. Denna 
skillnad beror enligt min uppfattning på att de är med i 
ansvarsgruppen och känner därigenom ett större ansvar mot butiken 
och dess resultat. En annan tänkbar förklaring är viljan att engagera 
sig i butiksdriften. Många av de utanför ansvarsgruppen är ganska 
”nöjda” med sitt arbete, de är nöjda med vad de har och gör och de 
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vill inte ha något ansvar vilket i sin tur kan spegla av sig i intresset 
för butikens drift.  
 

8.1.5 Vad har hänt med kreativiteten? 
 
Ytterligare en effekt av decentraliseringar kan märkas på 
personalens kreativitet. Effekten på Gränbybutiken har inte varit så 
stor. Visserligen tyckte de flesta i ansvarsgruppen att det genomförs 
fler aktiviteter idag jämfört med tidigare (se 8.1.3) men enligt de 
flesta i personalen hade kreativiteten inte förändrats i någon större 
omfattning. Frågan jag ställde var om personalen var mer kreativ 
idag jämfört med tidigare.  
 
”Hela butiken är mer skapande. Ansvarsgruppen är inte mer skapande än de 
utanför ansvarsgruppen. Alla ska kunna varuvisning idag, så var det inte förut. 
Det är ett led i KappAhls strategi. Där är personalen mer kreativ. Det är långt 
kvar men vi är på väg”. (butikschef)  
 
”Jag tror inte att kreativiteten har förändrats men det kanske kommer mer och 
mer”. (Anställd i ansvarsgruppen)  
 
”Nej, det tror jag inte. Det kanske kommer mer och mer”. (Anställd i 
ansvarsgruppen)  
 
”Ja, kanske, jag vet inte. Inget som jag märkt”. (Anställd utanför 
ansvarsgruppen)  
 
”Nej, det tycker jag inte”. (Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: den enda som hävdade att personalen var mer kreativ 
till följd av omorganisationen var butikschefen. Det var nog inte 
någon medveten lögn från butikschefens sida i syfte att ge mig en 
positiv bild av butiken. Istället kan hon ha varit alltför ”färgad” i 
denna fråga. Hon ville troligtvis ge mig en så bra bild som möjligt av 
den butik hon är ansvarig för och detta påverkade eventuellt hennes 
svar. En annan tolkning är att en butikschef eventuellt märker en 
förbättrad kreativitet mer än den övriga personalen. Att kreativiteten 
inte har ökat så mycket kan också bero på att personalen redan 
innan förändringen var kreativ och skapande. 
 
 



Attityder till förändring – effekter av decentralisering. En studie av 
anställda i ett detaljhandelsföretag. 

 

 64

8.1.6 Fördelat ansvar 
 
Tidigare låg alla ansvarsfrågor på butikschefen eller den biträdande 
butikschefen. Numera är inte allt ansvar koncentrerat till enbart 
dessa utan följden har blivit att flera personer är med och delar på 
butiksansvaret. Följden har blivit att personalen inte känner sig lika 
”ensamma” i olika frågor i och med att de hela tiden har någon att 
fråga och diskutera med. Detta märktes också på svaren.  
 
”Jag behöver inte längre koncentrera mig på så många saker själv. Jag kan 
fokusera mer på t ex utvecklingssamtal nu. Jag kan också rikta mig mer mot 
individerna i butiken”. (butikschef) 
 
”Man behöver inte känna att man har allt ansvar själv. Man kan hjälpas åt i och 
med att man har flera att fråga. Om det t ex är mycket varor som har kommit 
hem en dag så kan man be någon annan att ta hand om delinsättningen”. 
(Anställd i ansvarsgruppen) 
 
”Det är enklare här i och med att vi är flera som delar på ansvaret. Om man 
jobbade som biträdande butikschef så var man tvungen att ställa upp till 100% 
själv. Idag delar vi på ansvaret när butikschefen är borta. Den som öppnar 
klockan åtta på morgonen har ansvaret tills den går hem och då tar en annan 
person över. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
”Jag tycker det är skönt att slippa vara själv. På Forum hade man ofta ingen att 
fråga och rådgöra med. Nu finns det människor man kan rådgöra med i och 
med att vi är uppdelade. Det finns hela tiden någon här från någon av 
avdelningarna. Jag tycker det fungerar jättebra. Det är lättare”. (Anställd i 
ansvarsgruppen) 
 
”Ansvaret delas ut på fem personer istället för på en person”. (Anställd i 
ansvarsgruppen)  
 
Kommentar: denna effekt nämndes enbart av personalen i 
ansvarsgruppen. Detta beror eventuellt på det faktum att det är just 
dessa personer som har hand om de ansvarsfrågor som finns på 
butiken. Har man inte något ansvar så är det svårt att märka en 
ansvarsavlastning.  
 

8.1.7 Förbättrad styrning 
 
En styrningseffekt som har uppstått märktes på de beslut som fattas 
på butiken. Enligt de flesta intervjuer är det en högre 
genomförandefrekvens på tagna beslut idag jämfört med innan 
omorganisationen. Innan förändringen var det många beslut som 
fattades men som inte genomfördes. Som tidigare nämnt 
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protokollförs samtliga beslut i kombination vem som skall ta hand 
om beslutet och på nästa möte följs detta upp för att se om besluten 
har genomförts. Tidigare nämndes också att ansvarsgruppen varje 
vecka går en ”rond” i syfte att undersöka vad som behöver åtgärdas 
på butiken. Tidigare var det endast butikschefen och den biträdande 
butikschefen som gick denna ”rond”. Detta gör att personalen får 
mer press på sig att genomföra det som har tagits upp. Svaren på 
frågan om det hade skett någon förändring vad gäller de beslut som 
fattas kunde bli:   
 
”Det är det som vi har kommit fram till nu med dessa möten med 
ansvargruppen. Förut har det väl varit så att många hade mycket idéer om vad 
som skulle hända och ske men det kanske var svårare att få det gjort förut. Det 
tar ju lite tid att hitta ett bra arbetssätt och det tror jag att vi har gjort nu. Förut 
var det väl så att vissa beslut fattades men inte genomfördes. Vi tittar också på 
om det som har beslutats har genomförts genom de möten vi har. Vi skriver ju 
upp det vi beslutar och följer upp det veckan därpå. Man kanske inte riktigt 
visste vem som skulle genomföra det som beslutades förut”. (Anställd i 
ansvarsgruppen)  
 
”Förändringarna märks snabbare. Det man säger till om nu förändras snabbare 
än innan”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
”Det har blivit mer strukturerat nu sedan ansvarsgruppen tillsattes i och med att 
vi har möten kontinuerligt. Det blir också mer genomfört nu mot innan. Förut 
sades det mycket men hände lite”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: även denna effekt nämndes enbart av de som ingår i 
ansvarsgruppen. Detta har nog inte bara en förklaring. För det första 
är det i regel ansvarsgruppen som kommer med eventuella förslag 
på vad som bör förändras vilket betyder att det är de som märker 
effekten tydligast. Personalen utanför ansvarsgruppen kommer inte 
med så många förslag vilket gör att de har svårt att märka om det 
som tas upp genomförs. För det andra är ansvarsgruppens möten 
mer intensiva än vad de stora mötena är då samtlig personal deltar, 
en gång per vecka respektive var fjortonde dag. Denna skillnad kan 
innebära att det är svårare att överblicka de beslut som fattas. En 
tredje förklaring är arbetstiderna, personalen i ansvarsgruppen 
arbetar i regel mer än de utanför gruppen vilket resulterar i att de 
utanför gruppen eventuellt inte uppnår samma kontroll på besluten 
som de innanför i och med att de inte arbetar lika mycket.  
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8.1.8 Förbättrad kommunikation 
 
Kommunikationen är en av de tydligaste positiva effekterna på 
Gränbybutiken. En effekt har märkts på personalen utanför 
ansvarsgruppen. De tycker att det är lättare och smidigare idag mot 
tidigare. Innan ansvarsgruppen tillträdde var de i regel tvungna att 
fråga butikschef eller biträdande när de hade frågor. Idag har de 
möjlighet att fråga flera personer.  
 
”Man kan ju gå till vem man vill om man har frågor. Förut var man tvungen att 
gå till butikschef eller biträdande butikschef”. (Anställd utanför ansvarsgruppen)  
 
”Det som är mest positivt är att man kan gå till flera och fråga istället för att bara 
gå till en eller två”. (Anställd utanför ansvarsgruppen)  
 
”Förut rådfrågade jag om jag var osäker och det gör jag nu också. Det är 
fördelen med ansvarsgruppen att om det är problem så kan man bolla med 
varandra. Det kan också vara en nackdel i och med att vi är fem olika viljor. 
Annars är det bra, alla har sina uppgifter”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
”Smidigare kommunikation. Man kan se det på två olika sätt. Som butikschef får 
man ge väldigt mycket. Man har fyra personer som man måste kommunicera de 
olika målen med. Tidigare hade man en biträdande butikschef och det är ju 
enkelt att prata med en person. Idag måste ju informationen ventileras och man 
måste ta in de olika synpunkterna för det måste ju bli en ”demokratisk process” 
så det tar ju mycket energi. (butikschef) 
 
”Nu finns det människor man kan rådgöra med. Det finns hela tiden någon från 
ansvarsgruppen i butiken. Jag tycker det fungerar jättebra, det är lättare”. 
(Anställd i ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: på denna fråga märktes ganska stora skillnader i 
svaren. Personalen utanför ansvarsgruppen tyckte att 
kommunikationen hade förbättrats i och med att de kunde gå till flera 
och fråga om de undrar över någonting. De tyckte alltså att det var 
bättre pga att det var smidigare att hitta någon att fråga när de hade 
en fråga. Personalen i ansvarsgruppen tyckte att kommunikationen 
var bättre i det avseendet att de kunde rådgöra och diskutera med 
flera personer. Här låg alltså förbättringen i att de kunde diskutera 
med flera personer, exempelvis när de hade ett förslag om 
någonting. Denna ”svarsskillnad” kan förklaras av befattningen hos 
personalen. Personalen utanför ansvarsgruppen har inte gått 
igenom lika stora förändringar som personalen i ansvarsgruppen. 
Det som har förändrats för personalen utanför ansvarsgruppen är 
det faktum att de kan fråga flera personer när de undrar över 
någonting, t ex en aktivitet. Förändringen för personalen i 
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ansvarsgruppen har resulterat i att de kan diskutera med varandra 
och fråga varandra när du undrar och vill ha råd och tips om 
någonting.           
 
Ytterligare en effekt har märkts på kommunikationen inom 
ansvarsgruppen. I och med att gruppen träffas gemensamt vid 
regelbundna tillfällen uppstår mer diskussioner och detta tycker 
personalen är bra. Frågorna diskuteras mellan flera personer istället 
för mellan två som det ofta var förut. Detta gör att fler åsikter och 
aspekter vävs in i diskussionerna. En vanlig uppfattning är också att 
besluten är mer genomtänkta idag mot tidigare. Tidigare forcerades 
ofta besluten.  
 
”Förr visste man inte riktigt hur de andra arbetade. Nu har det blivit bättre i och 
med att vi har regelbundna möten. Innan träffades vi kanske en gång per 
säsong”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
”Förut kunde det vara så att någon sade, ‘jag vill aktivera den här tröjan’, och 
svaret blev ofta ‘jaha, gör det”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
”Det är också lättare för mig i och med att jag kan informera samtliga om de 
dekoratörsmöten jag är på. Förut informerade jag endast butikschefen”. 
(Anställd i ansvarsgruppen) 
 

8.1.9 Mindre sårbar butik 
 
Sårbarheten på Gränbybutiken är mindre idag. Om butikschefen 
skulle försvinna från butiken kan någon av personerna i 
ansvarsgruppen ta över butiksdriften tills en ny butikschef har 
tillsatts. Innan förändringen fanns det endast den biträdande 
butikschefen som kunde ta över driften. Nu finns det flera.  
 
”Det är mindre sårbart nu. Om butikschefen är borta kan flera ta över ansvaret”. 
(Anställd i ansvarsgruppen)  
 
”Jag tror också att butiken är mindre sårbar nu mot innan. Om jag skulle sluta 
finns det personer som skulle kunna ta över under en viss tid”. (butikschef) 
 

8.1.10 Teamkänsla 
 
På Gränbybutiken har det också märkts en viss ”teamkänsla” i form 
av en bättre sammanhållning och öppenhet efter förändringen. 
Visserligen var det inte många som nämnde denna som en effekt av 
ansvarsgruppen men några gjorde det.  
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”Jag tror det är bra med ansvarsgruppen i och med att sammanhållningen kan 
bli bättre. Förut var det butikschefen och biträdande butikschefen som var ett 
team och vi andra utanför. Man kanske stöttar varandra mera”. (Anställd i 
ansvarsgruppen)  
 
”Man får ju bättre sammanhållning och öppenhet. Jag tycker att det har blivit bra 
de senaste veckorna. Nu går vi ronden och tittar på vad som skall åtgärdas och 
av vem. I början visste vi inte riktigt hur vi skulle göra. Förut gick enbart 
butikschefen och dekoratören ronden. De visste ju inte vad vi tyckte skulle 
åtgärdas”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: En tänkbar förklaring till att flera inte nämnde denna 
effekt är att det redan innan förändringen var ett öppet och 
”gränslöst” klimat mellan personalen på butiken. Av denna anledning 
kanske de inte har märkt av effekten av sammanhållningen och 
öppenheten så mycket. En annan förklaring kan ligga i rekryteringen 
till ansvarsgruppen. Det var inte någon som sökte till gruppen som 
inte kom med och detta kan ha haft en positiv effekt. Om det hade 
varit några som inte hade kommit med i ansvarsgruppen hade det 
eventuellt funnits risk för ”interna team”.  

 
8.2 Negativa effekter 

 
8.2.1 Den interna kommunikationen 

 
Jag nämnde ovan att den interna kommunikationen hade förbättrats. 
Från en intervju framkom det dock att kommunikationen ibland inte 
riktigt fungerade. Detta var dock inte någon vanlig uppfattning utan 
det nämndes endast av en i personalen.      
 
”Det kan ibland vara negativt i och med att flera olika personer gör schemat. Det 
kan bli trassel där ibland. Ibland kan det saknas personer när man behöver 
någon. Ibland hoppas det över någon vecka så att schemat inte blir riktigt jämnt. 
De som gör schemat glömmer ibland att fråga om det behövs extrapersonal.  
De skriver upp det men glömmer ibland att fråga”. (Anställd utanför 
ansvarsgruppen)  
 
Kommentar: personen som tyckte detta var f d vikarie. Hon trodde 
själv att det kunde vara en orsak till att hon märkte dessa effekter 
tydligare än de andra och detta håller jag med om. Om man jobbar 
regelbundet utifrån ett schema är risken mindre att man behöver 
råka ut för oförutsedda arbetspass. 
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8.2.2 Kommunikationen i ansvarsgruppen 
 
En annan nackdel som har med kommunikationen att göra handlade 
om diskussionerna inom ansvarsgruppen. Detta nämndes också 
endast av en person.  
 
”Det kan vara en nackdel med fem olika viljor. Det kan bli problem ibland. Innan 
tänkte jag inte så mycket på det. Det är dock inte så ofta. Exempel kan vara när 
en fråga om någonting dyker upp och två olika svar ges. Personen kan då 
ibland bli förvirrad då hon/han får olika svar”. (Anställd i ansvarsgruppen)  
 
”Tror inte det är smidigare nu eftersom det skall diskuteras. Om jag tycker att 
man ska göra på ett visst sätt så gör jag det”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
 
Kommunikationseffekten kan ses från två sidor enligt butikschefen:  
 
”Man kan se det på två olika sätt. Som butikschef får man ge väldigt mycket. 
Man har fem personer som man skall kommunicera de olika målen med. 
Tidigare hade man bara en person och det är ju enklare. Idag måste 
informationen ”ventileras” och man måste hela tiden ta in de olika 
synpunkterna”. (butikschef)  
 
”I och med att informationen skall ventileras mellan flera personer så 
uppkommer flera synpunkter. Detta kan ta mycket energi. Det är ju smidigare 
att diskutera med en person än med fem personer. Dock tycker jag att 
resultaten blir bättre jämfört med det gamla systemet”. (butikschef) 
 

8.2.3 Lång startsträcka 
 
En annan uppfattning var att det hade tagit tid innan personalen 
hade kommit in i det nya arbetssättet. Detta ser jag inte som en 
negativ effekt utan det är snarare en, enligt min uppfattning, 
ofrånkomlig situation företag hamnar i när de ska förändra sig.  
 
”Jag visste inte riktigt vad ansvarsgruppen skulle vara till för i början när den 
hade startats upp. Då var man inställd på att det var butikschef och biträdande. 
Jag tror att det kan bli riktigt bra med ansvarsgruppen”. (Anställd i 
ansvarsgruppen)  
 
”Förut visste man inte riktigt hur de andra arbetade. Nu har det blivit bättre. Nu 
bytte vi uppgifter nyligen. Informationen har varit lite bristande innan. Nu har 
mötena satts igång och det fungerar bättre på grund av dessa möten. Innan 
kanske vi träffades en gång per säsong”. (Anställd i ansvarsgruppen) 
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”Jag tycker det har blivit bra de senaste veckorna. Nu går vi ‘ronden’ och tittar 
på vad som skall åtgärdas och av vem. I början visste vi inte riktigt hur vi skulle 
göra. Förut gick enbart butikschefen och dekoratören ronden”. (Anställd i 
ansvarsgruppen)  
 
”Det är nu de senaste veckorna som vi har fått ordning på kommunikationen 
tycker jag.” (Anställd i ansvarsgruppen)  
 
Kommentar: det var bara personal från ansvarsgruppen som 
nämnde tiden för inarbetning. Detta tror jag beror på att 
förändringarna har varit störst för personalen som är med i 
ansvarsgruppen. Personalen som inte är med i ansvarsgruppen har 
inte fått några större förändringar i sitt dagliga arbete till följd av 
ansvarsgruppen förutom att de kan fråga flera personer när de 
undrar över någonting. En annan förklaring kan vara att de inte från 
början hade möten med ansvarsgruppen. Dessa möten började de 
med i början av 1999, alltså drygt 1,5 år efter det att ansvarsgruppen 
hade tillsatts.   
 

8.2.4 Risk för minskad motivation 
 
Ansvarsgruppen är tänkt att gälla i två år och sedan ska den till viss 
del bytas ut vilket innebär att nya personer ska få möjlighet att söka 
in till ansvarsgruppen. Detta riskerar att skapa problem ur olika 
synvinklar. För det första kan det leda till att personen som har en 
plats i ansvarsgruppen blir av med den på grund av att en ny person 
har sökt till gruppen. Om denna person har trivts med sin tjänst i 
ansvarsgruppen kan följden bli att personen eventuellt börjar 
misstrivas med sitt arbete i och med att hon/han tvingas lämna ifrån 
sig de uppgifter som ingick i tjänsten. Ett annat tänkbart problem är 
att personen som söker till ansvarsgruppen får en känsla av att 
hon/han inte duger pga. att hon/han inte får någon plats i gruppen. 
En tänkbar effekt kan bli att individen ifråga säger upp sig eller att 
det skapas en dålig stämning på arbetsplatsen. Dessa scenarion 
kan få vidare effekter på butiken som helhet. Risken finns att det 
uppstår ”läger” på butiken mellan de utanför och de i 
ansvarsgruppen. Ett annat problem är lönen. De som ingår i 
ansvarsgruppen har i dagsläget 850 kr mer per månad för att de är 
med i gruppen. Detta belopp försvinner om de mister sin plats. Jag 
frågade personalen om vad de tyckte om att ansvarsgruppen skulle 
omformas vartannat år. 
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”Det tycker jag är bra så att alla har chans att komma in. Det kan nog bli så att 
de som sitter med i ansvarsgruppen sitter kvar där så att vissa inte får chansen. 
Effekterna kan kanske bli att de utanför ansvarsgruppen tröttnar”. (Anställd i 
ansvarsgruppen)  
 
Jag frågade butikschefen hur hon trodde att personalen i 
ansvarsgruppen kommer att reagera om de eventuellt mister sin 
plats i ansvarsgruppen i höst:  
 
”Det tror jag kan bli väldigt svårt. Det är nästa problem som måste lösas. Den 
personen som kommer att försvinna är med barn och där kommer det in en 
annan person. (butikschefen)  
 
Jag frågade personalen utanför ansvarsgruppen om de skulle söka 
till ansvarsgruppen i höst. Jag fick följande svar:  
 
”Nej, jag tror inte det. Jag trivs ändå som jag jobbar nu”. (Anställd utanför 
ansvarsgruppen) 
 
”Jag kommer inte att söka till ansvarsgruppen i höst. Jag har ingen lust, det är 
så mycket ändå”. (Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
”Nej, jag tror inte det. Man har ju kommit in mer i arbetet men jag tror ända att 
man känner sig ung och att allt är så nytt. Jag kommer nog inte att våga göra 
det tror jag. Jag kommer nog att vänta tills jag lär mig mer”. (Anställd utanför 
ansvarsgruppen) 
 
”Om jag har jobbat ett tag och kommit in i det så tror jag att det skulle vara 
ganska kul. Nu jobbar jag för lite. Jag tror inte att jag skulle reagera så mycket 
om jag inte fick en plats i ansvarsgruppen”. (Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
”Nej, jag vill nog kunna min sak innan jag söker. Jag skulle nog inte söka idag 
heller om frågan skulle komma. Visserligen tycker jag det är jätteroligt att lära 
sig nya saker men jag vill kunna arbetet först innan jag tar på mig ansvaret om 
någonting”. (Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: av ovanstående svar att döma kommer förändringen av 
ansvarsgruppen i höst troligtvis inte att bli några problem. Det är inte 
någon som, av svaren att döma kommer att söka till ansvarsgruppen 
och förklaringarna ligger antingen i att de inte vill eller att de inte 
känner sig riktigt mogna. Här finns en skillnad. De som svarade att 
de inte hade lust att söka till ansvarsgruppen har familj, är äldre och 
jobbar deltid. Dessutom har de jobbat längre på KappAhl. 
Visserligen arbetar de andra som svarade att de inte tänkte söka till 
ansvarsgruppen också deltid med de är yngre och har inte familj. 
Personer som är lite äldre och har familj har eventuellt inte lika starkt 
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behov av att få en ansvarsbefattning då de ser familjelivet som en 
viktig del i livet.  
 

8.2.5 Risk för förlorad kompetens 
 
Personalen som ingår i ansvarsgruppen har utöver klädförsäljning 
lärt sig andra områden, t ex marknadsfrågor, budgethantering och 
schemaläggning. Detta innebär att det finns en kompetensskillnad 
på butiken mellan personalen i och personalen utanför 
ansvarsgruppen. Problemet som uppstår när vissa i gruppen ska 
bytas ut är att kompetens försvinner och nya personer måste läras 
upp. Kompetensen försvinner inte i ordets rätta bemärkelse men 
den försvinner från ansvarsgruppen. Denna övergångsperiod kan 
innebära att vissa av ansvarsfrågorna under en tid eventuellt inte 
fungerar lika bra som tidigare i och med att det tar en viss tid att lära 
upp de nya personerna.  
 
Kommentar: risken för att ovanstående skifte i ansvarsgruppen ska 
leda till problem är enligt min bedömning inte speciellt stor. Om det 
uppstår några problem finns det alltid personal att fråga, bl a de som 
hade ansvarsuppgiften tidigare. Klimatet är dessutom mycket öppet 
på butiken vilket jag tror bidrar till att problemen inte riskeras bli så 
stora. En annan faktor som talar för att problemen inte kommer att 
bli så stora är att butikschefen inte kommer att byta ut hela gruppen 
på en gång. Hennes tanke är att byta ut en åt gången vartannat år.   
 
 

8.3 Blev det någon elitgrupp? 
 
I KappAhls diskussioner inför strukturförändringen på butikerna var 
en av de stora frågorna elittänkandet i ansvarsgrupperna. Det 
betonades att något elittänkande inte fick förekomma på butikerna. 
Därför ansåg jag det vara av relevans att undersöka hur personalen 
såg på den frågan. Frågan om de anställda hade märkt något 
elittänkande från ansvarsgruppen ställdes till personalen utanför 
ansvarsgruppen: 
 
”Nej, det tycker jag inte”. (Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
”Nej, vi får reda på ganska mycket”. (Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
 
 



Attityder till förändring – effekter av decentralisering. En studie av 
anställda i ett detaljhandelsföretag. 

 

 73

”Det har vi lyckats med. Alla är så pass jämna på den här butiken. Jag tror att 
vår butik är ganska unik, vi drar alla ganska jämnt. Vi ligger på en bra ”kemisk 
nivå”. Vi har lätt för att prata med varandra”. (Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
”Nej, det har jag inte märkt. Jag tror att det har att göra med sammanhållningen 
bland personalen. Här är alla verkligen vänner med alla men i vissa butiker kan 
det nog uppstå lite ”tissel och tassel” bakom ryggen. Då tror jag att det mer kan 
bli så att ansvarsgruppen säger att ”det här bestämmer vi”, och att de inte 
lyssnar på de andra. Om alla kommer bra överens med alla så tror jag att alla 
får vara med och bestämma”. (Anställd utanför ansvarsgruppen) 
 
Kommentar: på Gränbybutiken har det av svaren att döma inte 
förekommit något elittänkande. Orsakerna till detta kan vara flera. 
En förklaring kan vara de möten personalen har. En gång i veckan 
har ansvarsgruppen egna möten och varannan vecka har hela 
personalen möte och då får personalen utanför ansvarsgruppen 
reda på vad ansvarsgruppen kom fram till på sitt möte. Om 
ansvarsgruppen enbart hade haft egna möten skulle det kunna 
innebära risk för att personalen utanför hade uppfattat 
ansvarsgruppen som en elitgrupp.  
 
En annan förklaring kan vara att de som sökte till ansvarsgruppen 
fick varsin ansvarsbefattning i gruppen. Om det hade varit två-tre 
personer som inte hade fått plats hade de utanför eventuellt 
uppfattat ansvarsgruppen som en elitgrupp. Klimatet har, enligt 
butikschefens beskrivning, alltid varit mycket öppet på 
Gränbybutiken och kommunikationen har alltid fungerat mycket bra. 
Detta är också faktorer som kan ha bidragit. Om klimatet och 
kommunikationen mellan personalen inte hade fungerat hade 
omorganisationen troligtvis inte fungerat lika smärtfritt, det hade 
eventuellt funnits konflikter mellan personalen som hade påverkat 
omorganisationen, exempelvis i form av elit- och revirtänkande. 
Anställningstiden och personalens ålder kan också ha påverkat. 
Gränbybutikens personal har i genomsnitt arbetat inom KappAhl i 
9,5 år och har en medelålder på 34,5 år (se bilaga 6).  
Om anställningstiden och åldern hade varit högre hade eventuellt 
åsikterna varit annorlunda beroende på att äldre personer, med en 
längre anställningstid ofta sägs ha svårare att ta till sig och 
acceptera förändringar. 
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8.4 Sammanfattning 
 
Decentraliseringseffekterna har nästan enbart varit positiva på 
Gränbybutiken. Mina egna tankar och åsikter till varför det har gått 
så bra återfinns i slutet av analyskapitlet (se kap. 9.5). 
 
Gränbybutiken har blivit en butik med färre ”chefer” tyckte några i 
personalen. Innan omorganisationen kunde det uppfattas 
omständigt att först gå till avdelningschefen, sedan till biträdande 
butikschef och sist till butikschefen. Många i personalen, både de 
innanför och utanför ansvarsgruppen tyckte kundrelationen hade 
förbättrats. Det är lättare att hjälpa kunderna då de kommer in med 
en reklamation. Bättre aktiviteter var också en effekt många 
nämnde, visserligen nästan enbart personal från ansvarsgruppen. 
Det ansågs också att personalen idag var mer medveten, bl a om 
kostnaderna för att ta in extrapersonal. Dessutom tyckte några i 
personalen att de tittade mer på de resultatlistor som hängde på 
kontoret.  
 
Kreativiteten hade inte påverkats i så stor utsträckning och en 
förklaring kan vara att personalen redan innan förändringen var 
ganska kreativ vilket kan ha gjort att effekten inte har märkts 
speciellt tydligt. Visserligen genomförs det fler aktiviteter efter 
förändringen och det kan ses som en ökad kreativitet från 
personalens sida. Det ansågs också positivt att ansvarsuppgifterna 
hade fördelats mellan personalen. En effekt av ansvarsgruppen har 
blivit möten varje vecka. På dessa möten förs det protokoll över vad 
som beslutas och vem som ska göra vad. Effekten utav detta har 
blivit att det idag är vanligare att beslut som fattas också genomförs i 
praktiken. Kommunikationen är en viktig beståndsdel i företag. 
Kommunikationen har också påverkats i positiv bemärkelse av 
omorganisationen i och med att personalen idag kan fråga flera 
personer istället för bara en eller två som det ofta var förut.  
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De negativa effekterna nämndes inte i intervjuerna utan detta är 
effekter som Gränbybutiken, enligt min bedömning, själva utsätter 
sig för i och med att de har omorganiserat sig. När ansvarsgruppen 
skall bytas ut finns det en risk för minskad motivation från de som 
ska träda ur ansvarsgruppen beroende på att de blir av med en 
arbetsuppgift som de kanske har trivts med. En annan faktor är att 
butiken förlorar kompetens. Den förloras inte i ordets rätta 
bemärkelse men den försvinner delvis från ansvarsgruppen i och 
med att personerna ska bytas ut.  
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9 ANALYS AV FÖRÄNDRINGEN PÅ 
GRÄNBYBUTIKEN 

 
Detta kapitel innehåller både analysen av förändringsattityderna och 
decentraliseringseffekterna. Jag har använt mig av teorierna i 
referensramen och empirin i mina resultatkapitel och utifrån dessa 
analyserar jag förändringen på Gränbybutiken. 
 

9.1 Förändring utifrån Lewins modell 
 
Lewins (1957) förändringsmodell innehåller tre olika steg som 
organisationen går igenom när de genomför en förändring. 
Upptiningssteget tycker jag att Gränbybutiken har förberett bra. 
Vissa ur personalen fick ansvarsområden vilket underlättade 
förändringen. En annan faktor som kan ha fungerat som en form av 
förberedelse i syfte att radera ett eventuellt förändringsmotstånd var 
att samtliga som sökte till ansvarsgruppen fick en plats. Det skulle 
ha kunnat uppstå revir- och lägertänkande om någon/några inte 
hade fått en plats i ansvarsgruppen beroende på att de som 
hamnade utanför eventuellt hade reagerat negativt angående 
rekryteringen till ansvarsgruppen. Avseende klimatnivån kan man 
säga att det har skett vissa förberedelser på butiken inför 
förändringen i och med att både butikschefen och ytterligare en ur 
personalen har deltagit i den s.k. projektgruppen som fanns innan 
förändringen implementerades. Tack vare dessa förberedelser har 
Gränbybutiken haft tillgång till direkt information i och med att de har 
haft representanter med i förändringsdiskussionerna.  
 
Nästa steg i Lewins (1957) modell är förändringssteget. 
Målsättningarna med ansvarsgruppen var att uppnå breddad 
kompetens, ökad delaktighet, personal med helhetssyn och 
lönsamma butiker. Gränbybutiken har lyckats bra med att ”förändra” 
sin personal. Ett större intresse för butikens drift och smidigare 
kommunikation är några av effekterna på butiken. Också på 
strukturnivån har förändringar uppstått, i form av bättre intern 
kommunikation och nya belöningssystem (se avsnitt 4.6.2). På 
klimatnivån märks också förändringar på beteendet, i form av det 
ökade intresset för butikens resultat. För att hantera det s.k 
återfrysningssteget är en åtgärd på Gränbybutiken de möten 
ansvarsgruppen har varje vecka, och hela personalens möten 
varannan vecka.  
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Dessa möten började butiken med ganska nyligen. Tack vare dessa 
möten håller butiken igång dialogen och diskussionerna och utan 
dessa möten tror jag butiken riskerar att förlora den löpande 
dialogen som har arbetats upp. 
 
Sett utifrån Gränbybutikens perspektiv anser jag att de har lyckats 
mycket bra med att ”passera” Lewins (1957) samtliga steg. 
Rekryteringsprocessen lyckades bra i och med att alla som sökte till 
ansvarsgruppen fick varsin plats. Jag tycker också att 
förändringssteget har fungerat, exempelvis agerar personalen 
annorlunda då de i större utsträckning rådfrågar någon från 
ansvarsgruppen när de undrar över något. Stabiliseringen av den 
nya butiksstrukturen har haft vissa brister. Det framkom från många 
intervjuer att det är först denna vår som det nya arbetssättet har 
mognat. Förklaringen var enligt många de möten som 
ansvarsgruppen har varje vecka. Om de hade börjat med dessa 
möten tidigare tror jag att de snabbare hade kunnat stabilisera det 
nya arbetssättet.    
 

9.1.1 Lewins nivåer 
 
Lewin (1957) menade också att förändringarna kan ske på tre olika 
nivåer i organisationen. De mest synbara förändringarna finns på 
individnivån. Personalen i ansvarsgruppen har fått nya 
arbetsuppgifter i form av ansvarsområden. Det märktes också i 
intervjuerna att personalen bryr sig mer om butiken efter 
förändringen. Personalen är idag mer mån om butikens dagliga drift 
och resultat jämfört med tidigare. Beteendeförändringar har också 
märkts på butiken, exempelvis går fler frågor via ansvarsgruppen 
idag jämfört med tidigare. Innan omorganisationen var det vanligare 
att frågorna ställdes till butikschefen och när hon var borta till den 
biträdande butikschefen. Det framkom också från många intervjuer 
att personalens intresse för butiken har ökat. Personalen tittar idag 
mer på och följer upp de resultatlistor som finns på kontoret.  
 
På Gränbybutiken har det också skett förändringar på struktur- och 
systemnivån. Belöningssystemen har förändrats då personerna i 
ansvarsgrupperna har fått löneökningar. Arbetsmönstren har inte 
förändrats speciellt mycket i och med att ansvarsuppgifterna inte är 
speciellt tidskrävande. Relationerna på Gränbybutiken har också 
förbättrats. Det framkom från de flesta intervjuer att det var ett mer 
öppet klimat och mer lättarbetat på butiken sedan ansvarsgruppen 
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tillsattes. I och med att tilldelning av ansvarsuppgifter var kärnan i 
förändringen har förtroendet antagligen inte förändrats lika mycket 
som t ex beteende- och öppenhetsförändringarna. Förtroendet fanns 
nog redan innan förändringen i och med att man valde att delegera 
ansvarsuppgifterna.  
 
Det har också märkts tydliga effekter på beslutsfattandet. Innan 
förändringen fattades de flesta besluten av butikschef och 
biträdande butikschef. Idag är beslutsprocessen helt annorlunda i 
och med att hela ansvarsgruppen är med i diskussionerna. Det har 
alltså märkts effekter även på företagets klimatnivå. 

 
9.2 Personalens reaktioner inför 

omorganisationen 
 
De flesta på Gränbybutiken tyckte att förändringen hade varit positiv. 
De tyckte att det var kul att det hände något nytt och att det var 
positivt att nå en helhetsbild av butiksarbetet och inte bara kunna en 
avdelning. Utifrån Angelöws (1991) olika värderingar är det de 
positiva som har varit de dominerande. Dessa förändringar är 
sådana som personalen uppfattar som välgörande. Det som 
nämndes av många på Gränbybutiken var att kommunikationen idag 
fungerade bättre i och med att de kunde fråga flera personer när de 
undrade över någonting. En annan effekt många nämnde var 
förbättringen på aktiviteterna. Angelöw (1991) menar också att 
förändringar kan uppfattas som irrelevanta om de varken leder till 
positiva eller negativa effekter för personalen. Detta var en ganska 
vanlig uppfattning hos personalen. Fyra personer från personalen 
tyckte att förändringarna inte var så stora, det fungerade ungefär 
likadant innan förändringen.  
 
Den tredje definitionen Angelöw (1991) använder sig av är de 
påfrestande förändringarna. Faktum är att det inte var någon som 
uppfattade förändringarna som påfrestande. Många ur personalen 
hävdade att det kunde bero på att förändringen inte var så stor på 
Gränbybutiken. Enligt några intervjuer var friheten ganska stor redan 
innan omorganisationen. Arbetsuppgifterna var inte uppdelade utan 
det var en ganska demokratisk arbetsmiljö. En annan förklaring kan 
vara att personalen gör sina ansvarsuppgifter på fritiden i hemmet.  
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Om de anställda hade satt av arbetstid till detta är det inte säkert att 
de hade uppfattat förändringen som lika positiv, eventuellt hade de 
känt sig stressade av de nya arbetsuppgifterna.  
 
 

9.3 Decentralisering på Gränbybutiken 
 
I referensramen beskrivs några olika definitioner på vad 
decentralisering kan innebära. Bra Böckers definition av 
decentralisering lyder: ”Decentralisering, delegering eller ”utflyttning” 
av beslutanderätt inom en organisation, så dess olika delar får större 
självständighet”. Denna definition av decentralisering stämmer väl 
överens med decentraliseringen som införts på Gränbybutiken. De 
har ”flyttat ut” beslutanderätten till de i personalen som ingår i 
ansvarsgruppen. Ett resultat av detta är att de anställda har fått en 
större självständighet. Innan omorganisationen gick de flesta frågor 
personalen hade via butikschefen eller den biträdande butikschefen.   
 
Södergrens (1992) översättning av Dessler (1986) innebär att 
decentralisering är ungefär samma sak som delegering, att flytta 
ned auktoritet till de underordnade. Enligt Bra Böckers lexikon 
(1984) innebär delegera att; ”befullmäktiga någon att överta 
behandlingen av ett ärende jämte befogenhet att vidta åtgärder. 
Exempelvis kan en verkställande direktör eller styrelse eller 
myndighet överlåta beslutanderätten till en annan, lägre instans 
inom företaget eller ämbetsverket i vissa ärenden eller inom ett visst 
avgränsat område”. Dessler (1986) menar samtidigt att 
decentralisering är något mer än bara delegering, det är också en 
organisations- och ledningsfilosofi. Även denna definition har 
likheter med omorganisationen på Gränbybutiken. Auktoritet har 
flyttats ned till personalen i och med att de fått ansvarsområden att 
ta hand om. 
 

9.3.1 Vilken form av decentralisering har skett på 
Gränbybutiken? 

 
Det är inte bara definitionen på decentralisering som kan skilja sig, 
det finns också en mängd olika typer av decentraliseringar. Hytter 
(1991) pratar om formell eller vertikal decentralisering vilka handlar 
om att det uppstår behov av att fördela ansvaret för vissa typer av 
beslut när arbetsuppgifter fördelas. På Gränbybutiken har det skett 
en spridning av ansvaret för vissa frågor (se kap. 4.6).  
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Tidigare låg t ex beslutet om en aktivitet hos butikschefen eller den 
biträdande butikschefen men idag finns det en speciell grupp som 
tar hand om dessa beslut. Södergren (1992) nämner den 
frikopplade decentraliseringen som bl a handlar om att 
decentraliseringen inte behöver gå genom hela företaget. På 
Gränbybutiken är det endast vissa ur personalen som har fått 
ansvarsområden vilket betyder att det bara är dessa som har 
påverkats av omorganisationen i den bemärkelsen att de har fått 
ansvarsområden. Detta innebär att decentraliseringen på 
Gränbybutiken också har haft formen av en frikopplad 
decentralisering.  
 

9.3.2 Positiva effekter på Gränbybutiken 
 
Marknadsmässiga fördelar kan uppstå tack vare att relationen 
mellan verksamhetsnivån och kunderna förbättras (Södergren, 
1992). På Gränbybutiken har det märkts en tydlig marknadsmässig 
effekt avseende reklamationerna som kunderna ibland kommer in 
med till butiken. Det har blivit lättare att anpassa sig till de lokala 
villkoren. (Mintzberg, 1993) Innan ansvarsgruppen tillsattes var 
personalen tvungen att fråga butikschefen eller biträdande innan de 
godkände en reklamation. Ibland fanns varken butikschef eller 
biträdande på butiken och följden blev att kunden ibland fick komma 
tillbaka. Idag finns det alltid personal på butiken vilket gör det möjligt 
för personalen att reagera snabbare på kundens förfrågan (Olve, 
1992, Bruzelius & Skärvad, 1995). Denna fördel nämnde både de i 
och utanför ansvarsgruppen vilket kan bero på att samtliga arbetar 
nära kunderna vilket gör att effekten verkligen märks. En annan 
marknadsmässig effekt har uppstått på aktivitetssidan. Innan 
förändringen var det butikschefen och biträdande som oftast hade 
hand om aktivitetsfrågorna. Idag finns det en speciell 
marknadsgrupp som har hand om dessa frågor. Detta gör att det 
diskuteras mer innan aktiviteterna inleds. Aktivitetsdiskussionerna 
förs också inom hela ansvarsgruppen vilket innebär att fler åsikter 
tas upp. Det är också mera aktiviteter på butiken efter förändringen. 
Detta kan påverka kunderna då de märker att det är en aktiv butik. 
En annan effekt som ibland kan uppstå vid decentraliseringar är att 
kunskapen om den lokala marknaden förbättras i och med att 
personalen får insyn. Detta framkom inte i min undersökning. 
 
Det har också skapats en bra utgångspunkt för att uppnå 
ekonomiska fördelar på Gränbybutiken. Lönsamhetstänkandet är 
också något som har förbättrats på butiken. Vissa tyckte att 
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personalen är mer medvetna om kostnaderna för att ta in 
extrapersonal idag jämfört med tidigare. Det framkom också att det 
efter förändringen finns ett större intresse för de resultatlistor som 
hänger på kontoret. Jag tror inte att dessa effekter enbart beror på 
att det skett en omorganisation. Provisionssystemet har nämligen 
ändrats. Idag tas även kostnadssidan med i provisionsberäkningen 
och detta tror jag har bidragit till det ökade intresset för butikens 
kostnadssida. Det förra provisionssystemet innebar att kostnaderna 
inte togs med när personalens provision räknades fram.  
 
Att resultat- och lönsamhetstänkandet har förbättrats behöver 
kanske inte endast innebära fördelar, det kanske på sikt påverkar 
personalsämjan om lönsamheten och resultatet blir alltför viktigt. 
Butikschefen menade, och personligen håller jag med, att 
aktivitetsförbättringen kan påverka kunderna då de märker att 
butiken är mer aktiv och ”levande” och följden av detta kan bli att 
ytterligare ekonomiska fördelar uppstår. Som nämndes tidigare har 
omsättningen ökat med 8 miljoner sedan de för tre år sedan flyttade 
till Gränby. Säkerligen ligger den främsta förklaringen i butiksläget 
men ansvarsgruppens effekt är inte utesluten.    
 
Utvecklings- och kreativitetsfördelar var ytterligare en effekt som 
både Södergren (1992), Mintzberg (1993) och Olve (1992) tog upp. 
Detta har inte varit så tydligt på Gränbybutiken. Endast ett fåtal 
tyckte att personalen var mer kreativ idag jämfört med tidigare. 
Några i personalen tyckte inte att medarbetarna var mer innovativa 
och skapande idag mot innan förändringen. Visserligen tyckte några 
i personalen att det efter omorganisationen genomfördes fler 
aktiviteter och detta kan ses som en kreativitetsförbättring. Att de 
inte tyckte att kreativiteten i sig hade förbättrats kan bero på min 
frågeställning. Det kanske är svårare att svara på om kreativiteten 
har förbättrats än att svara på om det är fler aktiviteter i dagsläget, 
då kreativitet kan uppfattas på olika sätt. 
 
En annan positiv effekt har märkts på styrningen och kontrollen av 
butiken. Butikschefen tyckte att det var lättare idag i och med att hon 
inte längre behöver koncentrera sig på så många uppgifter. 
Personalen tyckte också att kontrollen och styrningen fungerade 
bättre efter omorganisationen. Tidigare var det många beslut som 
fattades men som sedan inte genomfördes. Idag protokollförs 
samtliga beslut med avseende på vad de innebär och vem som skall 
ta hand om dem vilket har resulterat i att det som beslutas också 
genomförs i praktiken. 
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Personalrekryteringsfördelar innebär att det är lättare att få 
människor intresserade vid nyanställningar i och med att KappAhl 
bla kan erbjuda eget ansvarsområde och handlingsfrihet. 
(Södergren, 1992) Gränbybutiken höll precis på med 
anställningsintervjuer när jag var där. Butikschefen berättade att det 
hade kommit in mer ansökningar än normalt till tjänsten. Om ryktet 
sprids att man som anställd i ansvarsgruppen på KappAhl har ett 
tillägg på 850kr/månad kan intresset öka för att arbeta där i 
förhållande till andra butiker inom samma bransch. Dessutom kan 
det anses meriterande att ha varit med i en ansvarsgrupp.  
 
En av de största effekterna har uppstått på den interna 
kommunikationen. Personalen utanför ansvarsgruppen tyckte att det 
fungerade bättre idag. Nästan samtliga tyckte att det var lättare och 
smidigare när de hade frågor om någonting. Tidigare var de oftast 
tvungna att fråga butikschefen eller biträdande butikschef när de 
undrade över någonting. Också de i ansvarsgruppen tyckte att det 
fungerade smidigare. I och med att det finns en grupp att diskutera 
frågorna inom uppstår hela tiden en dialog. Den interna 
kommunikationen har också tagits upp utifrån en annan synvinkel. 
Istället för att diskutera ett förslag med en person som det var 
tidigare diskuterar man idag med fem personer. Detta kan ta mycket 
energi, det är ju smidigare att bara diskutera med en person istället 
för med fem personer.  
 
Gränbybutiken är en mindre sårbar butik idag jämfört med tidigare. 
Flera personer kan ta över om butikschefen av någon anledning 
skulle försvinna från butiken vilket resulterar i att butiken inte blir lika 
känslig. Sårbarheten har också minskat i och med att flera personer 
kan svara kunderna som kommer in eller ringer till butiken.  
 
En relativt vanlig uppfattning från personalen utanför 
ansvarsgruppen var att det var skönt att det inte är så många chefer 
längre. Tidigare kände personalen ibland att det var jobbigt med alla 
chefer, det var de som hela tiden bestämde och sade hur det skulle 
vara.  
 

9.3.3 Negativa effekter 
 
Det framkom knappast några negativa synpunkter på 
omorganisationen. Därför formulerade jag i vissa intervjuer tänkbara 
negativa effekter för att se om det kunde väcka tankar hos 
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personalen. Trots detta framkom det nästan från samtliga intervjuer 
att de inte hade upplevt något negativt av denna omorganisation.  
 
En negativ effekt framkom från en person och den handlade om den 
interna kommunikationen. Hon tyckte att det ibland kunde resultera i 
att en vecka ”hoppas över” så att schemat inte blev riktigt jämnt. 
Ibland kunde det vara för lite personal och Ibland glömmer de att 
fråga om det behövs extrapersonal.  
 
En annan effekt som jag inte väljer att kalla för negativ är det 
”upparbetningsproblem” som kan uppstå vid omorganisationer. Det 
framkom från ganska många intervjuer att det har tagit tid för det 
nya arbetssättet att infinna sig och mogna. Jag ser inte detta som en 
negativ effekt utan snarare som en normal följd av 
omorganisationen. Det tar tid för företag att anpassa sig till nya 
rutiner och arbetsmönster.  
 
Nedan utgår jag ifrån Södergrens (1992) negativa effekter av 
decentraliseringar och sätter dem i relation till Gränbybutiken. Jag 
försöker också att ge tänkbara förklaringar till varför dessa effekter 
inte har uppstått.  
 
Södergren (1992) menar att decentraliseringar kan leda till konflikter 
för chefer i och med att det kan ställas högre krav och förväntningar 
på dem. Jag frågade butikschefen vad effekterna för henne hade 
blivit av omorganisationen. Hon tyckte att hon inte längre behöver 
koncentrera sig på så många saker själv utan istället kan hon 
fokusera mer på t ex utvecklingssamtalen med personalen. Det hon 
nämnde som en negativ effekt var att det kan ta mer energi i och 
med att diskussionerna numera skall föras med en hel grupp istället 
för med en person. Samtidigt menade hon att det slutliga resultatet 
blir bättre i och med de diskussioner som uppstår. Att butikschefen 
inte har hamnat i konflikt i och med denna förändring kan delvis 
förklaras av att förändringen inte har varit så märkbar.  
 
Förstärkta revir är också en negativ effekt som kan uppstå när 
företag decentraliseras. Förhindrandet av revirtänkande var något 
som betonades väldigt mycket från KappAhls sida innan 
förändringen. Ansvarsgruppen fick inte bli någon elitgrupp. Detta har 
Gränbybutiken lyckats med. Ingen ur personalen upplevde 
ansvarsgruppen som en elitgrupp. Detta kan nog vara ganska 
ovanligt när sådana här typer av omorganisationer genomförs. 
Förklaringarna tror jag är flera. Först och främst tror jag det beror på, 
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precis som jag nämnt tidigare, att förändringen inte har varit så stor. 
Många ur personalen menade att det redan innan förändringen 
fungerade ungefär på samma sätt. En annan förklaring tror jag är 
åldern på personalen samt hur länge de har varit på butiken. 
Samtliga sökande kom med i ansvarsgruppen, det uppstod alltså 
inte någon konkurrens om platserna. Denna omständighet tror jag 
också har bidragit till att det inte har uppstått några revirtankar och 
något elittänkande.  
 
Det brukar bli svårare att klättra uppåt när decentraliseringar 
genomförs (Södergren, 1992). På Gränbybutiken har effekten blivit 
helt tvärtom. Tidigare fanns det bara plats för en person på 
mittennivån, nu finns det plats för flera, i Gränbybutikens fall fem 
platser. Det har alltså blivit lättare att klättra uppåt.  
 
Avhopp och avknoppningar kan decentraliseringar resultera i menar 
Södergren (1992). Jag frågade personalen om vad de trodde om 
detta och svaren blev blandade. Butikschefen trodde att det var en 
riskfaktor i och med att personalen blir mer åtråvärd i andras ögon. 
Risken för personalflykt från de som ingår i ansvarsgruppen är enligt 
min bedömning ganska liten. Troligtvis har det istället att göra med 
hur personen ifråga är, om hon/han vill avancera eller är nöjd med 
som det är.  
 
Risk för minskad motivation är något jag tycker att Gränbybutiken 
har utsatt sig för. Det är tänkt att ansvarsgrupperna ska omformas 
vartannat år. Frågan är hur personalen i ansvarsgruppen reagerar 
när de helt plötsligt inte får vara med i ansvarsgruppen längre. Om 
det är så att de trivs väldigt bra med sitt ansvarsområde finns det en 
risk att deras motivation minskar. Personligen tror jag att det 
kommer att gå ganska bra. När jag intervjuade personalen var det 
inte någon som svarade att de tänkte söka till ansvarsgruppen i höst 
och detta tror jag underlättar. En annan omständighet jag tror kan 
underlätta en eventuell omformning är det öppna klimatet och den 
goda stämningen på butiken.    
 
Förändringen av ansvarsgruppen kan också skapa ett annat 
problem, nämligen att lära upp ny personal i ansvarsuppgifterna. 
Om en eller två personer ska bytas ut måste de nya personerna 
introduceras i ansvarsfrågorna. Denna risk tror jag inte heller är så 
stor. Dels tar ansvarsuppgifterna inte så lång tid och dels kan 
personalen alltid fråga om det är några problem. 
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9.4 Varför har omorganisationen fungerat så bra? 
 
Omorganisationen har gått mycket bra på Gränbybutiken. 
Reaktionerna från personalens sida inför omorganisationen var till 
största delen positiva, både från personalen i och utanför 
ansvarsgruppen. Personalens syn på effekterna har också nästan 
enbart varit positiva. Det är möjligt att KappAhl visste om detta 
redan innan de valde ut butiken åt mig. Förklaringarna till att det har 
fungerat så bra kan vara flera.  
 
Angelöw (1990) menar att personalens trygghetskänsla kan vara en 
förklaring till att motstånd uppstår eller inte. Personalen på 
Gränbybutiken kände eventuellt en viss trygghet inför 
omorganisationen, de kanske inte var rädda för att bli av med sina 
arbeten/arbetsuppgifter. Synen på förändringen var också en 
förklaring till att ett eventuellt motstånd kunde infinna sig, både enligt 
Angelöw (1991) och Wilson & Rosenfelt (1990). Personalens syn på 
förändringen på Gränbybutiken var i huvudsak positiv, de flesta 
tyckte att det skulle bli kul och spännande med ansvarsgruppen.  
 
Gränbybutiken har funnits i tre år och detta kan vara en förklaring. 
De kanske fortfarande befinner sig i en ”smekmånadsfas” och 
känner eventuellt en ”nystartskänsla”. Omsättningsökningen tror jag 
också har betydelse. När butiken låg på Forumgallerian omsatte den 
ca 25 miljoner kronor och i dagsläget omsätter den ca 33,5 miljoner. 
Denna omsättningsökning tror jag också har bidragit till mitt positiva 
resultat. Samtliga som sökte till ansvarsgruppen kom in. Detta tror 
jag också kan vara en förklaring till mitt resultat. Tänk tanken att fyra 
personer söker till ansvarsgruppen och ingen av dem kommer med - 
vilka konsekvenser kan det få? Eventuellt hade en sådan situation 
skapat både ett revir- och elittänkande i och med att vissa hade blivit 
irriterade då de inte fick någon plats i ansvarsgruppen. 
 
Robbins (1998) menar att motstånd kan uppstå när personalen tror 
att deras vanor och rutiner skall förändras. Förändringen har inte 
inneburit några större förändringar för Gränbybutiken. Några tyckte 
att det fungerar som förut och vissa menade att ansvarsuppgifterna 
inte var så krävande. Detta är också en trolig förklaring till de svar 
jag fick. Om förändringen hade varit större och mer märkbar, och att 
den eventuellt hade inneburit nya vanor och rutiner (Robbins, 1998), 
hade troligtvis resultatet blivit annorlunda. 
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Angelöw (1991) menar att förändringar accepteras lättare om 
samtliga nivåer får vara med och delta i planeringsarbetet. I 
diskussionerna inför denna förändring deltog från Gränbybutiken 
både butikschefen och en anställd ur den övriga personalen i 
projektgruppen. Denna omständighet tror jag är ytterligare en 
förklaring i och med att personalen på Gränbybutiken då har haft 
tillgång till direkt information från deltagande parter i projektgruppen.  
På Gränbybutiken arbetar femton personer. Jag hade troligtvis inte 
fått ett liknande resultat om det hade arbetat femtio personer på 
butiken? Vad jag menar är att storleken på organisationen spelar roll 
för vilka effekter som uppstår. I en större organisation är det fler 
människor som skall ”tycka till” och säga sin åsikt. Det finns alltså ett 
större utrymme för meningsskiljaktigheter i en stor organisation 
jämfört med en liten. Gränbybutiken är en förhållandevis liten 
organisation i en större koncern och jag menar att detta har haft 
inverkan på resultatet.  
 
Gränbybutiken har fått ganska fria tyglar från ledningen inför 
förändringen. Denna frihet tror jag är en mycket viktig förklaring. Om 
ledningen i Göteborg hade lagt sig i för mycket tror jag inte att det 
hade gått lika bra. Slutligen tror jag också att personalens ålder har 
inverkat. En hög genomsnittsålder hade eventuellt skapat en låg 
tolerans inför förändringen, precis som Wilson & Rosenfelt (1990) 
menar kan vara en förklaring. Snittåldern på Gränbybutiken är ca 
34,5 år vilket jag tror har varit gynnsamt i detta fall. En vanlig 
förklaring till förändringsmotstånd är åldern på personalen och detta 
hade troligtvis också inverkat i detta fall.  
 
Butikschefen på Gränbybutiken var en av initiativtagarna till denna 
omorganisation. Detta faktum kan också ha bidragit till det positiva 
resultatet i och med att hon verkligen ville att förändringen skulle 
genomföras. Om det hade varit en butikschef som varit motståndare 
till förslaget hade hennes/hans attityd och värderingar till 
omorganisationen eventuellt spridit sig till den övriga personalen 
vilket skulle kunna få konsekvenser på bla värderingarna och 
effekterna av decentraliseringen.  
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10 SLUTORD OCH UPPSATSENS 
KUNSKAPSBIDRAG 

 
I detta avslutande kapitel återfinns mina slutliga kommentarer 
angående omorganisationen på Gränbybutiken. Jag resonerar 
också om vilka kunskaper jag tror att uppsatsen har bidragit med. I 
kapitlet finns vidare mina egna funderingar angående vissa faktorer 
som kan ha inverkat negativt på de andra KappAhl-butikerna. 
Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning, en återkoppling 
till KappAhls syften och mål med ansvarsgruppen samt mina 
rekommendationer till Gränbybutiken. 
 
Omorganisationen på Gränbybutiken har nästan till hundra procent 
varit positiv med en förbättring av den interna kommunikationen som 
en av de tydligaste effekterna. Samtidigt tycker jag det är relevant 
att nämna att denna omorganisation inte har varit speciellt stor och 
märkbar. Detta märktes både i resultatet angående personalens 
reaktioner när de informerade om omorganisationen samt i kapitlet 
om decentraliseringseffekterna.  
 
Det enligt min uppfattning största bidraget till kunskapsutvecklingen i 
denna uppsats är att företag kan uppnå stora fördelar med att 
decentralisera sin verksamhet trots att förändringen i praktiken inte 
är så påtaglig. Vidare har uppsatsen bidragit till kunskaper inom 
området förändringsattityder inför omorganisationer.  
 
Det skulle vara intressant att undersöka fler KappAhl-butiker. Jag 
hade bokat in tid för intervjuer på centrumbutiken i Uppsala men pga 
sjukdom fanns det ingen möjlighet att genomföra denna 
undersökning. Centrumbutiken i Uppsala är en butik med något 
andra förutsättningar. Det en butik som har funnits längre än 
Gränbybutiken och personalen på denna butik är äldre än 
Gränbybutikens personal. Centrumbutiken är en tvåplans-butik vilket 
kan innebära ett större ”avdelningstänkande” bland personalen. 
Dessa faktorer jag tror kan resultera i ett annorlunda resultat än det 
på Gränbybutiken. Annan forskning som vore intressant att ta del av 
är förhållandet mellan förändringsprocessen vid omorganisationer 
och resultatet av omorganisationen. Precis som mycket annan 
forskning har kommit fram till anser jag också att det är viktigt att 
inte bara låta ledningsnivån vara med och bestämma. De andra 
nivåerna i företaget måste också få delta i förändringsarbetet.  
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10.1 Återkoppling till KappAhls syften och mål 

med ansvarsgruppen 
 
I förhandlingsprotokollet ”Den nya butiksorganisationen” redogjordes 
för önskvärda effekter av omorganisationen. Det är relevant att i 
slutet av denna uppsats göra en återkoppling till de syften och 
målsättningar KappAhl hade med ansvarsgrupperna och besvara 
dessa utifrån effekterna på Gränbybutiken. KappAhl vill uppnå:  
 

• en effektivare organisation med färre nivåer: Nivåerna på 
butiken är färre. Tidigare var det fyra nivåer och numera är det 
tre. Butiken är också effektivare av den anledningen att 
personalen tycker att det är smidigare när de har frågor om 
någonting. Tidigare var de i regel tvungna att fråga 
butikschefen eller den biträdande när de undrade någonting 
eller när en kund kom in med en reklamation. Det är också 
effektivare när det gäller genomförda beslut. Innan 
förändringen var det många beslut som inte genomfördes. 
Idag är styrningen av besluten bättre i och med att allt 
protokollförs vilket gör uppföljningen lättare.  

• samtliga medarbetare ska få möjlighet till ett utökat 
ansvar och en breddad kompetens: samtliga medarbetare 
har möjlighet till ett utökat ansvar i och med att de kan söka till 
ansvarsgruppen och kommer de med i ansvarsgruppen blir 
resultatet en breddad kompetens i och med de 
ansvarsuppgifter som ingår.       

• ökad delaktighet i butikens drift och ett större 
engagemang från personalen: det framkom från intervjuerna 
att personalen kände ett större engagemang för butiken efter 
omorganisationen. Exempelvis tittar personalen idag mer på 
de resultatlistor som hänger på kontoret. Denna effekt är 
vanligast bland personalen som är med i ansvarsgruppen.  

••••    personalen skall uppnå en helhetssyn av arbetet på 
butikerna: helhetssynen har ännu inte uppnåtts på 
Gränbybutiken i och med att det endast har skett ett skifte 
inom ansvarsgruppen. Helhetssynen uppnås först då 
personalen har arbetat med samtliga ansvarsområden.  
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Bilaga 1 
 
Linköping, 990503       
 
 
Hej! 
 
Som du säkert kommer ihåg så blev du intervjuad av mig för några 
veckor sedan. Jag vill först och främst passa på att tacka för din hjälp. 
Nu har jag några andra frågor.  
 
Jag håller just nu på med slutsats och analys av de resultat 
intervjuerna gav mig. Detta innebär att jag till stor del kommer att 
använda mycket av det material som framkom från intervjuerna. 
Många gånger kommer jag att använda mig av citat i resultatdelen, 
vilket innebär att jag exakt kommer att skriva det ni sa till mig. Jag 
kommer också att skriva vem som har sagt vad till mig, dock inte i form 
av namn på någon av er utan jag kommer att skriva vilken form av 
funktion personen ifråga har. Exempelvis kommer jag att redogöra för 
om personen ifråga:  
 
• är med i ansvarsgruppen eller inte 
• hur länge personen har arbetat inom KappAhl 
• hur länge personen har arbetat på Gränbybutiken 
• personens ålder 
• arbetstid 
• om personen har varit avdelningschef tidigare 
• om det är en person som är nöjd med sitt nuvarande arbete eller om 

hon/han vill komma vidare 
• nuvarande befattning 
 
Jag vill påminna om att några namn inte kommer att nämnas i 
uppsatsen.  
 
I och med att jag kommer att göra på ovanstående sätt så kan det leda 
till att du kan identifieras i uppsatsen. Därför vill jag be om ditt 
godkännande att göra på ovanstående vis. Nedan följer det material 
som jag kommer att använda mig av från just din intervju.  
 



Jag är tacksam för om ni hör av er till mig senast på måndag den 10 
maj. Om jag inte hör något från dig så utgår jag ifrån att ni inte har 
någonting emot mitt tillvägagångssätt.  
 
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till mig på 
nedanstående telefonnummer.  
 
Hem:    Mobil: 
 
  
Med vänlig hälsning 
 
 
Klas Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
INTERVJU MED BUTIKSCHEFEN        
 
Först berättade jag vad min uppsats skulle handla om och något om 
vad förändringsarbete kan innebära.  

 
• Kan du berätta om den “gamla“ organisationsstrukturen på butiken. 

(Vem var ansvarig för personalfrågor, ekonomi, marknadsföring, 
schemaläggning, inköp, kassa osv? Har det funnits 
ansvarspersoner på de olika avdelningarna? (herr, dam, barn och 
body zone)  

 
• Kan du berätta om den “nya“ organisationsstrukturen på butiken. 

Vem är ansvarig för personalfrågor, ekonomi, marknadsföring, 
schemaläggning, inköp, kassa osv? Finns det ansvarspersoner på 
de olika avdelningarna? (herr, dam, barn och body zone)  

 
• Hur gick förberedelsearbetet till inför starten med den nya 

organisationsstrukturen?  
 
• Vem/vilka var med och arbetade med förändringsprocessen inför 

den nya organisationen?  
 
• Vad var dina reaktioner och förväntningar inför den  

nya organisationsstrukturen?  
 
• Vem/vilka var med då gruppen formulerades? Vad tog ni hänsyn till 

vid tillsättandet?  
 
• Berätta om personalens reaktioner inför  

den nya organisationsstrukturen?  
 
• Hade ni många möten med personalen där ni diskuterade om den 

nya strukturen?  
 
• Har det varit för många nivåer inom KappAhl i dagsläget? Hur ser 

det ut? Hur fungerar kommunikationen?  
 
• Vad var ledningens motiv med den nya strukturen? 



 
• Fanns det önskemål från personalen innan ansvarsgruppen 

tillsattes om att de ville ha ansvar, befogenhet och 
kompetensutveckling? 

 
• Hur har varukännedomen från personalens sida påverkats i och 

med den nya strukturen?   
 
• Berätta om delaktigheten från personalen i den “gamla” 

organisationen? 
 
• Berätta om kompetensen i den “gamla“ organisationen? 
 
• Berätta vad du tror om personalens upplevelser av arbetet?  
 
• Hur har effektiviteten påverkats av omorganisationen? 
  
• Hur tror du att kompetensen hos personalen som inte ingår i 

ansvarsgruppen har påverkats?  
 
• Berätta om attityderna mot ansvarsgruppen? Har ni gjort på något 

speciellt sätt för att få gruppen att inte betraktas som en elitgrupp?  
 
• Hur har ditt arbete som butikschef påverkats? Positiva och negativa 

effekter? Har din kunskap om vissa områden förbättrats/försämrats 
och varför? 

 
• Känner du att kontrollen över butiken har förändrats på något sätt? 

Hur har styrningen/ledningen av butikens drift påverkats?  
 
• Hur har beslutsfattandet påverkats? Går det snabbare att fatta 

beslut jämfört med innan omorganisationen och varför/varför inte? 
 
• Berätta om personalens kreativitet före och efter omorganisationen?  
 
• Har det märkts några effekter vid eventuella nyanställningar? Är det 

fler personer som söker jobb när ni har sökt personal?  
 
 



 
• Har du märkt något revirtänkande bland personalen?  
 
• Hur tror du att personerna i ansvarsgruppen kommer att reagera när 

deras “period“ är slut?  
 
• Personalen i ansvarsgruppen har nu eventuellt fått en bättre 

kunskap om butikens drift och eventuellt om branschen. Finns det 
risk för att vissa i personalen kommer att säga upp sig pga anbud 
från konkurrenter?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
 
INTERVJU MED F.D BITRÄDANDE BUTIKSCHEF  
 
Först berättade jag vad min uppsats skulle handla om och något om 
vad förändringsarbete kan innebära.  
 
• Vad var dina arbetsuppgifter/ansvarsområden i  

den “gamla“ organisationen?  
 
• Vad är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden i  

den “nya“ organisationen?  
 
• Vad var dina reaktioner när du fick information om den nya 

strukturen? Oro inför framtiden? 
 
• Fick du vara med på några möten innan den nya organisationen 

inleddes?  
 
• Upplever du att din varukännedom har påverkats – positivt/negativt?  
 
• Hur tycker du att den nya organisationen fungerar jämfört med den 

gamla? Positiva och negativa effekter?  
 
• Hur tycker du att helhetssynen och kompetensen från de anställda 

fungerade?  
 
• Känner du dig mer/mindre delaktig i butikens drift efter 

omorganisationen och varför?  
 
• Tycker du att effektiviteten har påverkats? Varför/varför inte?   
 
• Hur har beslutsfattandet påverkats av omorganisationen? 

Snabbare? Fattas det fler beslut? Anledningar? Vad händer med 
besluten idag mot innan?  

 
• Berätta om dina synpunkter på personalens kreativitet. Har den 

förbättrats/försämrats på något sätt?  
 



• Har du märkt något revirtänkande bland personalen?  
 
• Hur tror du att personerna i ansvarsgruppen kommer att reagera när 

deras “period“ är slut?  
 
• Tror du det finns det risk för att några i personalen kommer att säga 

upp sig pga anbud från konkurrenter? 
 
• Sökte du till ansvarsgruppen och varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 
 
INTERVJU MED PERSONALEN I ANSVARSGRUPPEN        
 
Först berättade jag vad min uppsats skulle handla om och något om 
vad förändringsarbete kan innebära.  
 
• Vad var dina arbetsuppgifter/ansvarsområden i den  

“gamla” organisationen?  
 
• Vad är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden i den  

“nya“ organisationen?  
 
• Vad var dina reaktioner när du fick information om den nya 

strukturen? Oro inför framtiden?  
 
• Vad var dina förväntningar inför den nya organisationsstrukturen?  
 
• Fick du vara med på några möten innan den nya strukturen 

implementerades på butiken?  
 
• Upplever du att din varuinsikt har påverkats – positivt/negativt?  
 
• Hur tycker du att den nya organisationen fungerar jämfört med den 

gamla? Positiva och negativa effekter?  
 
• Har du haft några önskemål om en ny organisationsstruktur? Hur 

tycker du att helhetssynen och kompetensen från de anställda 
fungerade? Vad händer med besluten idag mot innan? 

 
• Känner du dig mer delaktig i butikens drift efter omorganisationen 

och varför?  
 
• Tycker du att effektiviteten har påverkats? Varför/varför inte?   
 
• Har kompetensen hos de som inte ingår i ansvarsgruppen 

påverkats?  
 
• Hur har din branschkunskap påverkats pga ansvarsbefattningen? 



 
 
• Hur har beslutsfattandet påverkats efter omorganisationen? 

Snabbare? Fattas det fler beslut? Anledningar? Vad händer med 
besluten idag mot innan?  

 
• Har din egen kreativitet förändrats på något sätt i och med 

omorganisationen?  
  
• Tror du att du har större möjlighet idag att bli kontaktad och 

erbjuden arbete hos någon konkurrent i och med att du eventuellt 
har fått bättre branschkunskaper?  

 
• Sökte du till ansvarsgruppen och varför?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 
 
INTERVJU MED PERSONALEN UTANFÖR ANSVARSGRUPPEN  
 
Först berättade jag vad min uppsats skulle handla om och något om 
vad förändringsarbete kan innebära.  
 
• Vad var dina arbetsuppgifter/ansvarsområden i den “gamla“ 

organisationen?  
 
• Vad är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden i den “nya“ 

organisationen?  
 
• Vad var dina reaktioner när du fick information om den nya 

strukturen? Oro inför framtiden?  
 
• Vad var dina förväntningar inför den nya organisationsstrukturen?  
 
• Fick du vara med på några möten innan den nya strukturen 

implementerades på butiken?  
 
• Upplever du att din varuinsikt har påverkats – positivt/negativt?  
 
• Hur tycker du att den nya organisationen fungerar jämfört med den 

gamla? Positiva och negativa effekter?  
 
• Fick du vara med i diskussionerna inför och implementeringen av 

den nya organisationsstrukturen? Känslor av detta deltagande/icke 
deltagande?  

 
• Har du haft några önskemål om en ny organisationsstruktur? Hur 

tycker du att helhetssynen och kompetensen från de anställda 
fungerade?  

 
• Känner du dig mer/mindre delaktig i butikens drift efter 

omorganisationen och varför?  
 
• Tycker du att effektiviteten har påverkats och varför/varför inte?   
 



• Har kompetensen hos de som inte ingår i ansvarsgruppen 
påverkats?  

• Hur har beslutsfattandet påverkats efter omorganisationen? 
Snabbare? Fattas det fler beslut? Anledningar? Vad händer med 
besluten idag mot innan?  

 
• Har din egen kreativitet förändrats på något sätt i och med 

omorganisationen?  
  
• Upplever du att det finns någon form av “elittänkande“ inom 

ansvarsgruppen?  
 
• Sökte du till ansvarsgruppen och varför/varför inte?  
 
• Berätta om dina reaktioner när du fick reda på att du inte fick en 

tjänst i ansvarsgruppen. 
 
• Fick du reda på anledningen/anledningarna till varför du inte kom 

med i ansvarsgruppen? 
 
 
 
 
 


