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Sammanfattning 
I början av 2020 spreds sig coronaviruset globalt i hela världen och länder blev tvingade till 

att göra en omställning för att stoppa coronavirusets framfart. Resultatet av omställningarna 

sågs även i Sverige där Folkhälsomyndigheten införde rekommenderade restriktioner för den 

svenska befolkningen. Även i matbutikerna gick det att se spår av dessa.  

 

I denna studie har matvarubutiker legat i fokus. Syftet med uppsatsen var att följa den process 

ICA har gått igenom från utbrottet av covid-19 till implementering av verkställande inuti 

butikerna. Undersökningen bygger på åtta intervjuer med olika områden från ICA gruppen 

och butiker, men även en observation och analys av textdokument.  

 

Studien visar att ICAs centrala enhet har haft liten påverkan på de beslut som togs ute i 

butikerna. Anledningen till det är att ICA butiker är enskilda bolag, vilket betyder att ICA 

handlarna har en beslutsfattarposition över sina egna butiker. Den centrala enhetens roll har 

därav varit att vägleda ICA handlarna så att de kan ta beslut som kunnat påverka butikerna 

positivt. De åtgärder som har utförts har varit omfattande och med syftet att minska 

spridningen av covid-19. Denna uppsats har skrivits i samband med covid-19 och därför har 

det varit svårt att i denna studie dra slutsatser om hur effekterna av åtgärderna tett sig. 

Styrkan i denna uppsats att den är utformad under pandemins framfart och gör den relevant 

för framtida forskning om hur covid-19 påverkat matvaruindustrin.  

 
Nyckelord: 

Verkställande åtgärder, beslutsprocesser, covid-19  
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Abstract  
At the beginning of 2020 a global pandemic spread over the world. To reduce the spread of 

the coronavirus countries had to implement restrictions for their populations to follow. The 

Swedish public health authority, Folkhälsomydingheten, did also provide the means in form 

of recommendations for the Swedish population. Remains of these recommendations are also 

found in grocery stores.  

 

In this essay the main focus was on the grocery stores. The purpose of the study was to 

follow the process ICA (a swedish grocery retailer) went through from the first signs of 

covid-19 to the executives of restrictions in the grocery stores. The study is based on eight 

interviews with informants from three different parts of the organization. The central unit, 

owners of the stores and store employees. As a complement an observation and text analysis 

of documents were also made.   

 

What the study shows is that ICA as an organization is not hierarchical, this means that the 

central unit can´t make decisions over the stores. Every ICA grocery store is a separate 

company and the owner has a decision-making position. In the case of covid-19 the central 

unit has worked as guidance for the store owners while making decisions over implementing 

restrictions in the store. The restrictions have been extensive but made with the purpose of 

reducing the spread of the coronavirus. This essay is written in connection with covid-19 and 

therefore it is difficult in this study to conclude how the effects of the measures appear. The 

strength of this essay is that it is designed during the pandemic's advance and makes it 

relevant for future research on how covid-19 has affected the food industry. 

 
Key words: 

Executive measures, decision-making processes, covid-19   



 
  

4 

 
1. Bakgrund 6 

1.1 Syfte 7 

1.2 Disposition 7 

2. Tidigare forskning 9 

2.1 Alternativa beslutsprocesser 10 

2.2 Beslutsprocess i samband med covid-19 11 

2.3 Åtgärder på arbetsplatser till följd av covid-19 13 

2.4. Åtgärder i matbutiker och matindustrin till följd av covid-19 15 

3. Teoretiskt ramverk 17 

3.1 Risk, säkerhet och tillit 17 

3.2 Meningsskapande 18 

3.3 Begränsad rationalitet 19 

3.4 Isomorfism och legitimitet 19 

4. Metod 22 

4.1 Val av metod 22 

4.1.1 Materialinsamling 22 

4.2 Urvalsprocess 23 

4.3 Genomförande 25 

4.3.1 Genomförande av observation 25 

4.3.2 Genomförande av intervju 26 

4.3.3 Genomförande av textanalys 27 

4.3.4 Mättnad av empiriskt material 27 

4.4 Metodisk ansats och analys 27 

4.5 Etiska riktlinjer 28 

5. Resultat 29 

5.1 Fördjupad presentation av ICAs organisationsstruktur 30 

5.2 ICAs beslutsprocesser 31 

5.3 ICAs Verkställande 34 

5.4 Summering av resultat 39 

6. Diskussion 41 

6.1 Beslutsprocessen 42 

6.2 Verkställande 45 

6.3 Diskussion i samband med tidigare forskning 47 

6.3.1 Organisationsstruktur 48 



 
  

5 

6.3.2 Beslut 49 

6.3.3 Smittspridning och åtgärder 50 

6.4 Slutsats 52 

Referenser 55 

Bilaga 1 - Informationsbrev 59 

Bilaga 2 - Intervjuguide 61 

 

 

  



 
  

6 

1. Bakgrund  
Under början av 2020 spred sig covid-19 över hela världen och den globala pandemi nådde 

även Sverige. I ett försök att minska smittspridningen kom Folkhälsomyndigheten upp med 

restriktioner och riktlinjer för den svenska befolkningen att följa. Restriktionerna var förslag 

på förhållningssätt som befolkningen bör tillämpa för att skydda sig själva och sin omgivning 

från att bli smittade av covid-19. Dessa riktlinjer innefattar bland annat att tvätta händerna 

ofta, hålla avstånd till andra människor samt att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom 

(Folkhälsomyndigheten, 2020).  

 

De nya riktlinjerna förändrade vardagen för många och alltfler stannade hemma i större 

utsträckning. Men befolkningens behov av livsmedel var fortfarande densamma vilket gjorde 

att de lokala matbutikerna hade en anledning till att fortsätta hålla öppet. Riktlinjerna från 

Folkhälsomyndigheten har haft en påverkan på matvarubutikerna då de har behövt ta beslut 

kring säkerheten.   

  

ICA är en av de större matvarukoncernerna i Sverige med över 1200 butiker utspridda över 

hela landet (ICA Gruppen överblick. 2019). ICA gruppen är den centrala enheten inom ICA 

som är ett publikt bolag och en stor organisation som hanterar mer än bara matvarubutiker. 

De har även banker, fastigheter och försäkringar bland annat. ICA Gruppen har en central 

ledning där styrelse samt ledningsgrupp organiseras (ICA Gruppens Organisation. 2020).  

 

Denna studie berör endast den del som syftar till ICAs matvarubutiker som dessutom är 

enskilda bolag alltså fristående verksamheter under ICA gruppens organisation. Detta gör att 

beslut kan fattas på olika nivåer i organisationen. Varje ICA handlare, alltså butiksägare har 

en beslutsfattande roll när de handlar om butikens styrning, det i samverkan med ICAs 

ramverk och centralorganisationernas övergripande krav (ICA Gruppens Bolagsstyrning. 

2020).  

 

Matvarubutiker är en väsentlig del för att samhället ska fungera, det ligger där av en vikt i att 

de ska kunna leverera varor till sina kunder under fortsatt säkra förhållanden. Det blir 

intressant att då undersöka hur ICA gruppen och ICA handlarna har gjort sin riskbedömning, 

om det ställts krav på ICA utifrån och vilka olika beslut som fattas inom organisationen. 
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Därav undersöka hur arbetsprocessen har sett ut, men även få en inblick i hur hanteringen ute 

i butikerna har fungerat i samband med covid-19.  

Med begreppet “arbetsprocess” syftar studien till att fokusera på kommunikationsprocesser, 

tolkningsprocesser, beslutsprocesser och eventuella implementeringsprocesser. Med 

implementeringsprocess åsyftas dess fyra faser: behovsinventering, införande, användning 

och vidmakthållande (Kunskapsguiden. 2019). 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera den påverkan covid-19 har haft. Med det se över hur 

arbetsprocessen sett ut inom ICAs organisation som en reaktion på covid-19. Detta genom att 

se på de processer som ligger inom ramen för den arbetsprocess som växt fram i samband 

med covid-19. Låta dessa processer som skett från ICA gruppen och ICA handlarna vara i 

fokus genom att betrakta vilka förändringar som skett inom organisationens led som 

fokuserar på matbutikerna och kundbemötandet. Även studera de verkställande åtgärder som 

utförts inom ICAs matvarubutiker för att få en omfattande bild av hur hela processen från 

varför beslut tas till hur åtgärderna ser ut i butiken. Detta med tanke på att fylla den 

kunskapslucka som finns inom ämnet i samband med covid-19. 

 

Frågeställningar: 

● Hur ser ICAs handlingsplan ut och hur har arbetsprocessen sett ut under covid-19 

pandemin? 

● Vad har lokala ICA butiker gjort för att verkställa samhällets krav på säkerhet under 

covid-19? 

 

1.2 Disposition  

I inledningen har en bakgrund presenterats för uppsatsens ämne vilket efterföljdes av syftet 

med studien och därefter uppsatsens två frågeställningar. I det följande kapitlet kommer 

tidigare forskningar som berör beslutsprocesser och verkställande under kris att presenteras. 

Det tredje kapitlet presenterar de teorier som tillhör uppsatsens ramverk. Därefter följer det 

kapitel som berör den metod som användes för att samla in det empiriska materialet. I det 

femte kapitlet presenteras resultatet av frågeställningarna utifrån empirin. Uppsatsen 
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avslutande kapitel inleds med diskussion och analys inom ramarna för de teoretiska 

ramverken. Därefter kommer den tidigare forskningen relateras med uppsatsens diskussion. 

Diskussionen avslutas med en slutsats utifrån det resultat som studien givit.  
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2. Tidigare forskning  
I enlighet med studiens syfte och dess frågeställningar berörs här alternativa 

beslutsprocesser i form av decentralisering och svårigheter med att ta beslut när 

informationen är liten. Forskningarna berör också hur hantering av covid-19 på 

arbetsplatser globalt sett ut. Forskningarna ligger inom ramen för syftet och här 

presenteras dessa under fyra teman som är alternativa beslutsprocesser, 

beslutsprocesser i samband med covid-19, åtgärder på arbetsplatser till följd av covid-

19 och åtgärder i matbutiker och matindustrin till följd av covid-19. Syftet är att 

läsaren ska bilda sig en uppfattning om ämnet och skapa en stabil grund inför fortsatt 

läsning. Kapitlet skapar även en ytlig men bred kunskap om relaterade ämnen för att 

på ett pedagogiskt sätt skapa vetenskaplig evidens och förståelse för uppsatsens syfte.  

 

Den första forskningen som presenteras handlar om covid-19 och hur den har placerats som 

fenomen i vårt globala samhälle. Forskningen tar upp pandemins egenskaper i samband med 

det risksamhälle vi lever i och hur samhället kan förhålla sig till den. Arias-Maldonado  

(2020) talar om det i sin forskning, COVID-19 as a Global Risk: Confronting the 

Ambivalences of a Socionatural Threat, om hur coronapandemin passade in i risksamhällets 

ram som en fara i det globala samhället. Han fortsätter med att tala om coronapandemins 

plats inom riskperspektivet. Det handlar om en speciell typ av risk som riskteori inte kan 

förklara ordentligt, att det inte finns något riskperspektiv som helt redogör för covid-19 

(Arias-Maldonado. 2020). Hans forskning handlar därför om att försöka kategorisera in 

covid-19 som en typ av risk med hänvisning till risksamhället. Genom att med hjälp av olika 

teorier, där bland annat Anthony Giddens (1996) teori om risk och säkerhet och tillit, förklara 

Arias-Maldonado fenomenet covid-19. I denna forskning tas även ämnet upp om sjukdomens 

särskilda identitet, där framställer covid-19 som den första globala sjukdomen och pekar 

därmed på en ny förståelse för den mänskliga artens sårbarhet enligt forskaren. (Arias-

Maldonado. 2020). 
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2.1 Alternativa beslutsprocesser  

Här presenteras olika beslutsprocesser som är relevanta till de beslutsprocesser som 

uppsatsen syftar till att undersöka. Som en del i alternativa beslutsprocesser har här 

samlats forskning som berör decentralisering, strategiskt beslutsfattande, rationella 

beslutsmodellen och beslutsfattande i krissituationer. 

 

Natcher m.fl. (2002) presenterar i sin forskning, Putting the community back into community-

based resource management, hur decentralisering av förvaltningssystem och tillåtelse av 

ursprungsbefolkning att vara med i beslutsprocesser påverkar angränsande samhällen till det 

bättre. Forskningen beskriver en sådan samhällsbaserad process och bygger på erfarenheter 

från Little Red River Cree Nation i Alberta, Kanada, för att illustrera utmaningarna och 

möjligheterna. Specifikt har Little Red River Cree Nation utvecklat ett självförbättrande 

skogsförvaltningssystem som visar sig svara på värderingar, förväntningar och förändrade 

behov hos samhällsmedlemmar. Enligt Natcher m.fl (2002) ser dessa processer på 

ursprungsbefolkning som en homogen grupp, men genom att decentralisera beslutsprocesser 

ner i leden från högre upp i hierarkin ner till ursprungsbefolkningen kan man se bättre resultat 

i samhället. Vidare talar han om hur inhemska samhällen har möjlighet att implementera nya 

och lokalt definierade metoder för ledning när de får dessa ansvarsområden. De hävdar att 

samhällsbaserad förvaltning kan reagera mer effektivt på miljöförändringar, bidra till att 

säkerställa efterlevnad av överenskomna regler och förordningar. 

En annan forskning med namn Strategic Decision Making and Organization Performance 

gjord av Alhawamdeh m.fl. (2019) blev resultatet annorlunda i förhållande till Natcher m.fl. 

(2002). I den studien presenterades nio litteraturöversikter som handlar om chefsfunktioner 

och strategiskt beslutsfattande. Till skillnad från decentraliseringen som Natcher m.fl. 

menade som ledde till ett positivt resultat fokuserade Alhawamdeh m.fl. (2019) på en mer 

hierarkisk organisationsstruktur. De presenterade och diskuterade det strategiska 

beslutstagandet och organisationsprestationen med hjälp av genomgång av relevant litteratur.  

Litteraturen har i sin tur visat på vikten av strategisk beslutstagande och dess inverkan på 

organisationens prestation. Alhawamdeh, m.fl. (2019) menar att denna forskning bidrar till 

förståelsen av faktorer som påverkar chefer, beslut och prestanda som miljöfaktorer, 

ledarskapsbeteende, organisatorisk rättvisa och beslutsinriktningar. Resultatet Alhawamdeh 

m.fl. (2019) presenterar är att den strategiska beslutsprocessen spelar en viktig roll i ett 
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effektivt resultat av organisationen, samt att det interna och externa faktorer som påverkar 

cheferna att fatta strategiska beslut. Dessutom skriver Alhawamdeh, m.fl. (2019) att 

användning av beslutsbedömningssystem kan hjälpa beslutsfattare till att höja resultatet av 

det strategiska beslutet, som kan ha direkt inverkan på organisationens prestation och kvalitet. 

I en forskning utförd av Knipper (2010) behandlades det hur den rationella beslutsmodellen 

används av industrin inom rymd samt transport för att kunna besluta om inköp. För att kunna 

göra det menar Knipper (2010) att all data inom försörjningskedjan måste finnas tillhanda. 

Resultat i denna forskning påvisar att denna modell har varit framgångsrik, flera företag inom 

olika industriområden har anpassat den rationella beslutsmodellen när beslut ska tas. Detta 

för att ha en chans att utvecklas på marknaden där hård konkurrens finns (Knipper. 2010). I 

en annan studie utförd av Pratelli (2014) undersöktes situationer där möjlighet för att ta 

rationella beslut inte fanns eftersom besluten togs i riskfyllda miljöer. För att undersöka hur 

besluten togs talar Pratelli (2014) om prospektteori. Den beskriver hur individer väger mellan 

sannolika beslutsalternativ som är riskfyllda i kris och när sannolikheterna för olika utfall 

också är okända. Att individer fattar beslut efter potentiella värderingar utifrån personens 

vinst eller förlust istället för att se till det slutliga resultatet. Dessa avvägningar bygger ofta på 

och tar med hjälp av heuristiska tillvägagångssätt (Pratelli. 2014) vilket skiljer sig från vad 

Natcher m.fl (2002) kom fram till i deras undersökning. Som slutsats kommer Pratelli (2002) 

fram till att teorin är lämplig att applicera på beslutsfattare i nödsituationer och kris genom att 

betona de psykologiska faktorerna som individens egna avvägningar mellan vinst och förlust 

i beaktandet av sin egen värld. Denna teori tillhör kognitiv psykologi, men berör stora delar 

av teorin prospektivt meningsskapande som är sociologisk och detta går därför att undersöka 

på ett sociologiskt sätt. 

 

2.2 Beslutsprocess i samband med covid-19 

Här presenteras forskning som berör hur beslutsprocesser under coronapandemin har 

sett ut. Detta för att smalna av de tidigare beslutsprocesser som presenterats till det som 

berör covid-19, för att fokusera på beslutsprocesser som närmar sig syftet. 

Pandemin har lett till en global kris vilket har orsakat att regeringar och organisationer tagit 

snabba beslut som en reaktion till detta. Angeli & Montefusco (2020) menar i sin forskning 

att beslutsprocesserna har varit påskyndade och därav förhindrat kognitiva. Beslut som fattas 
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i ett samhälle grundas bland annat på två relevanta faktorer, dessa är genom tidigare 

erfarenheter eller adoption av information från andra länder.  I situationer som efterliknar 

pandemin är tillgången till information liten då redan upplevda epidemier är få till antal. 

Grader av erfarenheter går att se i olika länder där Kina samt Sydkorea är två exempel på 

länder som Angeli & Montefusco (2020) lyfter där sjukdomsspridning på liknande sätt 

upplevts tidigare. Medan andra länder såsom Sverige och Nederländerna inte upplevt en 

sjukdomsspridning i den utsträckningen under en lång period. Spår av det går att se i de 

nuvarande resultat av de restriktioner och riktlinjer som har tillkommit i olika länder (Angeli 

& Montefusco. 2020).  

 

Länder med tidigare erfarenheter kring liknande situationer har haft lättare att anpassa sig 

efter de metoder som satts in för att förminska spridningen av covid-19, det menar Angeli & 

Montefusco (2020). För att anpassningen ska vara framgångsrik krävs det av medborgarna att 

ta till sig vad regeringen säger. Men även medborgarnas anpassningsförmåga påverkas av 

tidigare erfarenheter, vilket resulterar i att det varit svårare för länder såsom Sverige att 

förändra samhället till att vara coronaanpassat. I Managing risk and responsibility during a 

crisis motsätter sig Charette (2020)  till detta i viss utsträckning i vilket han lyfter USA som 

ett exempel i sin forskning. Efter en influensaepidemi som ägde rum 1918 utvecklade USA 

en pandemiplan vilket krävde enorma resurser. Charette (2020) menar att trots denna 

pandemiplan har USA:s hantering av covid-19 varit hårt ifrågasatt. Anledningen till det har 

varit brister i beredskapen från regeringens sida.   

 

Ett svar på varför hantering av coronapandemin har blivit kritiserad kan vara bristen på 

expertinformation då covid-19 varit främmande. Fretheim, Brurberg & Forland (2020) 

förklarar det i sin forskning Rapid reviews for rapid decision-making during the coronavirus 

disease (COVID-19) pandemic, Norway, 2020 att bevisunderrättat beslutsfattande bör förlita 

sig på bästa tillgängliga bevis, vanligtvis i form av systematiska granskningar. En 

systematisk granskning i detta sammanhang handlar om relevanta forskningsresultat om det 

givna ämnet, styrt av specifika forskningsfrågor, identifieras, utvärderas och sammanfattas 

genom transparens och vetenskap. Vilket påminner om vad Angeli & Montefusco (2020) 

menade när de åsyftade till bristen av information. Norges motsvarighet till den svenska 

Folkhälsoinstitution (FHI) valde att plocka fram ett expertteam i ett försök att förminska den 

okunskap som sätter stopp för att ta rationella beslut som svar på det akuta behovet av 
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information. Syftet var att granska covid-19 och samla information så snabbt som möjligt 

(Fretheim, Brurberg & Forland. 2020). 

I en annan forskning, Current Response and Management Decisions of the European Union 

to the COVID-19 Outbreak: A Review, gjord av Goniewiz m.fl. (2020) som handlar om hur 

coronapandemin har påverkat beslutsprocessen för globala ledare inom samhällsviktiga 

frågor. På grund av komplexiteten, intensiteten och frekvensen av komplexa katastrofer har 

globala ledare inom hälso- och sjukvård, regering och företag behövt förändras från svaga 

tillvägagångssätt för beslutsfattande till att omfamna tvärvetenskapliga nivåer av samarbete. 

Den Europeiska unionen (EU) har lyft fram flera tillvägagångssätt som svar på första vågen 

av covid-19. Dessa strategier kan komma att behövas ifrågasätta inför framtida vågor av 

pandemin. Detta på grund av att informationen kan komma att se annorlunda ut vid den 

tidpunkt då det kommer vara aktuellt (Goniewiz m.fl. 2020). 

 

2.3 Åtgärder på arbetsplatser till följd av covid-19 

För att minska smittspridningen har riktlinjer behövts tas fram, inte bara generellt i 

samhället utan även på arbetsplatser. Vilka typer av restriktioner och riktlinjer finns 

det på olika arbetsplatser och hur har de efterföljts. Här presenteras forskning relaterat 

till åtgärder på arbetsplatser. Detta för att studera de åtgärder som uppsatsen syftar till 

att undersöka i storhet. 

 

En del av forskningen som berör covid-19 har arbetsplatsernas åtgärder och strategiska 

utformning av försiktighetsåtgärder undersökts. Enligt Dennerleins (2020) forskning “An 

Integrative Total Worker Health Framework for Keeping Workers Safe and Healthy During 

the COVID-19 Pandemic” som berör sjukvården i tider av global hälsokris covid-19 kan vi se 

exempel på det. Dennerleins (2020) presenterar information om att olika strategier har 

använts i olika sektorer av samhället. Sjukvården har haft en stor påverkan på deras 

organisationer men även matbutiker, leverans, kollektivtrafik och detaljhandel har behövt 

åtgärder för att minska smittspridning (Dennerlein. 2020). Vidare menar Dennerlein (2020) i 

sin forskning att undersöka rekommenderade säkerhetsåtgärder på arbetsplatser inom dessa 

yrken ska det framgå huruvida de följer WHOs, World Health Organization, riktlinjer för 
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bästa skydd mot covid-19. Det resulterar i en lista över övergripande åtgärder för skydd mot 

smittspridning.  

● Fokusera på arbetsvillkoren för smittspridning  

● Identifiera dagliga problem som kan uppstå bland anställda och finn lösningar till 

dessa 

●  Omfattande medarbetarstöd samt samarbeten för att öka systemverksamheten  

● Aktivt delta som ledare i form av kommunikation och handlingar för att stödja sina 

anställda 

● Bibehålla etisk standard  

● Använd data som guide till handlingar och utvärderingar  

Genom att applicera dessa nyckelåtgärder syftar forskningen till att skydda de anställdas 

fysiska och psykiska hälsa, vilket ska leda till att organisationen kan skydda sig under 

coronaperioden (Dennerlein. 2020).  

  

Liknande åtgärder har presenterats i en studie som berör socialdistansering och publik 

hälsa om riktlinjer på arbetsplatser i Korea (Social Distancing and Public Health Guidelines 

at Workplaces in Korea). Eun-A (2020) har i sin studie summerat hur arbetsplatser har svarat 

på riktlinjerna som uppstått kring covid-19 i Korea där smittspridningen hade ökat till att 

15.7%. Dessa corona fall uppstod enligt Eun-A (2020) på bland annat arbetsplatser som 

sjukvårdsfaciliteter, callcenters och sportklubbar. Arbetsplatserna skiljer sig åt från 

sjukvården som Dennerlein (2020) studerade i sin forskning men trots det är åtgärderna 

densamma. Koreas motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, Korean Center for Disease 

Control och The Central Disaster Management Headquarters, införde en socialdistansering 

policy som resulterade i minskad smittspridning på dessa platser. Det infördes också 

specifika riktlinjer för arbetsplatser som innebar bland annat flexibla arbetstider och 

desinfektering av arbetsytor. Dessa åtgärder gjorde att arbetsplatserna bevarades säkra i 

Korea (Eun-A. 2020). Forskningen resulterade i att de åtgärder som har utförts har varit 

grundläggande för att behålla en låg smittspridning på arbetsplatser. 

 

Dabachine. m.fl. (2020) berättade i deras studie, Strategic design of precautionary measures 

for airport passengers in times of global health crisis Covid 19: Parametric modelling and 

processing algorithms, att flygplatser har pekats ut till att vara en stor orsak till 

smittspridning av covid-19 och den främsta anledningen till varför den har spridits globalt 

över hela världen. Även denna studie har liknande resultat som studierna från Dennerlein 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S2093791120303103?via%3Dihub#!
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(2020) och Eun-A (2020). Det till trots att studiernas syften skiljer sig från varandra. 

Dabachine m.fl. (2020) har studerat en passagerarsimulator uppsatt av forskare på en 

flygplats i Monaco för att undersöka hur passagerarflöden har kunnat påverkat 

smittspridningen. Där kunde Dabachine m.fl. (2020) se hur specifika situationer kan ha spelat 

roll för hur coronaviruset spridits mellan olika individer. Ett annat syfte i studien var även att 

se hur ett passagerarflöde klarar av att behålla de säkerhetsriktlinjer som satts upp. Studien 

har varit möjlig att utföra då flygindustrin har som följd av pandemin nästan helt stannat av. 

Det främsta syftet var att utforska ifall en säker flygtrafik skulle vara möjlig att ha under en 

rådande pandemi (Dabachine. m.fl. 2020). Genom beräkningar blev resultatet att en säker 

flygtrafik hade varit möjlig ifall passagerarflödet minskade i antal, men den vanliga 

kapaciteten av personal var densamma. På ett sådant sätt skulle ett avstånd på 2 meter kunna 

upprätthållas. En säker flygtrafik blir därmed en fråga om ekonomiska möjligheter då den 

förminskade flygtrafiken inte skulle täcka de kostnader som uppstår av att bibehålla 

personalkapaciteten (Dabachine m.fl. 2020).  

 

2.4. Åtgärder i matbutiker och matindustrin till följd av covid-19  

Vilka specifika åtgärder har utförts i matbutiker runt om i världen för att åtkomsten av 

mat ska vara trygg för befolkningen, både kunder och personal. Här syftar forskningen 

till att presentera åtgärder inom matbutiker och matindustrin för att smalna av 

perspektivet inom ramen för uppsatsens syfte.  

 

I en studie av Shahbaz m.fl. (2020) studerades det resultat en sammansatt grupp med experter 

från matindustrin kom fram till då de försökte finna lösningar för en säkrare miljö och 

minskad smittspridning. Spridningen av covid-19 sker inte via mat, vilket har bevisats med 

hjälp av forskning, utan den främsta orsaken till smittspridning är genom butikernas anställda 

och kunder (Shahbaz m.fl. 2020). Därav krävs det specifika åtgärder som gör att det uppstår 

mindre mänsklig kontakt. Shahbaz m.fl. (2020) menar bland annat att regelbunden städning 

av ytor som oftast vidrörs, exempelvis dörrhandtag, skärmar, hissknappar, städutrustning 

m.m. är en av åtgärderna som krävs för att upprätthålla säkra miljöer. De menar också att 

åtgärderna blir extra viktiga i serviceyrken där det rör sig mycket människor. Det utvecklades 

dessutom specifika tillvägagångssätt i situationer där en anställd blev smittad av covid-19 

(Shahbaz m.fl. 2020). 
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En annan forskningsstudie har även den behandlat samma fråga men med ett utvidgat 

perspektiv. Parks m.fl. (2020) har studerat hur covid-19 påverkat individer som jobbar inom 

matvaruindustrin i USA. De har studerat samtliga, även bönderna och de inom 

restaurangbranschen och menar att denna grupp är hårt drabbad av covid-19. Parks m.fl. 

(2020) antyder att matindustrin redan innan coronautbrottet hade det svårt med den 

ekonomiska aspekten då dessa jobb räknas som paycheck to paycheck jobb. Det vill säga, 

jobb där de lever på det sista av sin lön fram tills nästa kommer in. Pandemin är där av inte 

endast ett hot mot denna populations hälsa utan riskerar även att förstöra deras ekonomi. Med 

detta som bakgrund krävs det restriktioner och riktlinjer som specifikt underlättar arbetet för 

denna grupp samtidigt som de hålls skyddade mot covid-19. Detta då de uppsatta 

restriktionerna i USA bäst tillämpar sig till individer som kan fortsätta sitt arbete hemifrån 

(Parks m.fl. 2020). 
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3. Teoretiskt ramverk  
Detta kapitel kommer fyra teoretiska perspektiv presenteras; Teorin om risk, säkerhet 

och tillit, meningsskapandeteorin, begränsad rationalitet och  Isomorfism om 

legitimitet. Dessa kommer att hjälpa till i förståelsen och analysen av det empiriska 

materialet, för att vidare besvara frågeställningarna. Teorin om risk, säkerhet och tillit 

som lyfter fram de bakomliggande mekanismerna i beslutsproseccer i tider då 

säkerheten ställs på prov. Meningsskapandeteorin kommer med sin inriktning hjälpa 

oss att tolka den förändring som ICA Gruppen behövt göra och förklara delar i 

processen om säkerhet mot covid-19 och förståelse för varför förändring sett ut som den 

gjort. Teorin om begränsad rationalitet kommer att användas för att förstå dessa 

processer, speciellt eftersom besluten är tagna utifrån den begränsade information om 

covid-19 som fanns vid beslutstillfället. Isomorfism och legitimitet kommer hjälpa till 

att förklara och förstå vissa av faktorerna bakom de beslut och verkställande som 

gjorts för att bibehålla legitimitet. Det teoretiska ramverket kommer sedan att 

appliceras på empirin och analyseras i uppsatsens diskussion. 
 

3.1 Risk, säkerhet och tillit  

Anthony Giddens (1996) institutionella analys om moderniteter tar upp förhållandet mellan 

risk, tillit och säkerhet (Giddens. 1996:15). Denna teori beskriver avsikter som ligger bakom 

beslut och säkerhetsverktyg. Riskbedömning som bygger på den moderna världen och vår 

syn på risk samt den tillit vi har i fråga om begreppet handlar om hur tillit används i en 

beslutsfattande situation. Inledningsvis berättar Giddens (1996) om att modernitetens tid är 

tveeggad, att den å ena sidan har skapat större möjligheter till drägligare liv men att den 

samtidigt har en skuggsida. Med moderniteten kommer nya risker, kärnvapen och 

globaliseringens baksida som militära konflikter över gränser (Giddens. 1996:19). Ovan 

synsätt leder oss in på tillit till vår omgivning, trots de risker som finns i samhället. Enligt 

Oxford English dictionary lyder tillit: “förtroende för eller förlitan på att någon eller något 

har en viss egenskap eller attribut eller att ett påstående är sant”. Tillit ses här i sin relation 

till risk, då risk innebär riskabla omständigheter (Giddens. 1996:36-37). 
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Det som berörs i denna studie är synen på tillit i beslutsprocesser. Giddens (1996) berör detta 

i hans tio punkter av moment till definition av tillit. I denna studie berörs tre av dessa centrala 

begrepp expertsystem, upprätthållande av tillit och riskmiljöer.   

 

Ett av dessa är expertsystem om symboliska medel. Där tillit vilar på förtröstan om att vissa 

principer man är okunnig om är korrekta. Tillit rörande systemen handlar om att tilliten ligger 

i att dessa system fungerar som det ska (Giddens. 1996:40). Det handlar här om tilliten till 

experter och tillit till dessa system som lekmän inte har inblick i, att man då väljer att lita på 

deras utlåtanden. 

 

Det andra begreppet är upprätthållande av tilliten. Risk och tillit är sammanflätade 

eftersom tillit minimerar faror som kan finnas inom en verksamhet. Det finns vissa 

förhållanden där riskmönstren är rent institutionaliserade inom ram av tillit, som att flyga 

med flygplan som trotsar gravitationslagen. Men med hjälp av statistik kan flygbolag 

balansera känslan av risk kontra tillit. Vad som anses vara acceptabel risk varierar beroende 

på sammanhanget och beror på olika egenskaper och faktorer. Dessa medel användes för att 

balansera förhållandet mellan risk och tillit och är en avgörande betydelse i samklang av att 

upprätthålla tilliten (Giddens. 1996:41). 

Det tredje begreppet inom risk och tillit är riskmiljöer, som förklarar hur risk kan ha en 

kollektiv påverkan på större grupper eller globalt. Där säkerhet definieras beroende på 

situationer där man motverkat eller minimerat faror. Att upplevelsen av säkerhet byggs på 

balansen mellan tillit och en accepterande risk. Säkerheten kan gälla upplevelsemässigt men 

också rent faktisk (Giddens. 1996:41). 

 

3.2 Meningsskapande  

Karl Weick (1995) beskriver vikten av att skapa förståelse i händelser och situationer för att 

kunna skapa mening om hur den uppkommit, varför och vad detta innebär (Weick. 1995:4). 

Den meningsskapande processen beskrivs som pågående och en retrospektiv utveckling av 

ledtrådar och rimliga signaler som i sin tur rationaliserar individers handlande (Weick. 

1995:15). Denna meningsskapandeprocess som genomgås vid organisatoriska förändringar 

gör att anställda lättare skapar en förståelse för; vad, varför och på vilket sätt, förändringar 
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görs. Kunskapen som ges hjälper till att utveckla samt förbättra organisationen vid 

nästkommande beslut, med detta även förbättra förutsättningarna för att skapa en 

framgångsrik förändring (Weick. 1995:4).  

 

Inom denna teori finns ett annat synsätt, där prospektivt meningsskapande är det centrala 

begreppet. Synsättet syftar till att medvetet och avsiktligt överväga den framtida påverkan 

som vissa handlingar och icke-handlingar har på meningsskapande processer hos en själv och 

andra (Gioia et al. 1994:378). Till skillnad från Weicks (1995) perspektiv fokuserar detta 

perspektiv på framåtriktade processer, människan tolkar sina handlingar och sin verklighet 

genom att se på hur det påverkar framtiden.  

 

3.3 Begränsad rationalitet  

Det centrala begreppet begränsad rationalitet är formulerad som ett alternativ till den 

rationella beslutsmodellen (Nygaard & Bengtsson. 2002:31). Den rationella 

beslutsmodellen är inte alltid applicerbar eftersom besluten aldrig kan bli helt rationella. 

Detta då människan inte kan besitta total kunskap och därför inte ta totalt rationella beslut. 

Med det utvecklades teorin begränsad rationalitet som syftar just till detta problem menar 

Herbert Simon som varit med och fastslagit teorin (Nygaard & Bengtsson. 2002:31). 

Beteendeteorin menar att beslutsfattare alltid har begränsad kunskap om vilka 

handlingsmöjligheter som finns, begränsad information och svårt att se konsekvenser i en 

längre händelsekedja eftersom människan är ett subjekt. Beslut fattas därför selektivt utefter 

situationsdefinitionen “Den bestämda bilden av verkligheten”. Detta grundar sig i att 

beslutsfattaren då är begränsat rationell (Nygaard & Bengtsson. 2002:32) Det är intressant 

att se på besluten och dess processer som tagits i samband med den riskbedömning som gjorts 

under covid-19 eftersom det finns begränsad kunskap om ämnet. 

 

3.4 Isomorfism och legitimitet  

Det är intressant att studera hur ICA butiker har handskats med pandemin genom att se hur de 

gått tillväga och varför. Detta kan göras genom att förstå isomorfismens olika förklaringar. 
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Paul DiMaggio & Walter Powell (1983) talar om att det finns tre typer av isomorfism för att 

uppnå legitimitet, tvingande, härmande och professionsdriven vilka presenteras nedan. 

 

Tvingande handlar om att det finns tvingande krafter som påverkar organisationer till 

förändring. Dessa kommer oftast från ledande aktörer, såsom en regering eller lagar, men kan 

även komma från andra faktorer. Detta kan exemplifieras genom de regler som staten och 

folkhälsomyndigheten beslutade om under våren 2020. Tvingande kan dessutom ses i den 

mening att det inte går att kontrollera som naturkatastrofer och pandemier. Om man utgår 

från DiMaggio & Powell (1983) handlar det främst om att vinna legitimitet, detta görs genom 

att synliggöra förändringar för allmänheten.  

 

Den härmande isomorfismen syftar till att organisationer speglar och härmar andra 

organisationer som det ser ut att gå bra för. När en organisation, enhet eller person uppnår 

framgångar och synliggör detta så vinner de legitimitet vilket gör att andra härmar dem för att 

själva uppnå framgång. Det är osäkerhet som ligger till grund för denna drivkraft. I medvetna 

val härmar man formen och konceptet eftersom en viss typ av process till framgång inte alltid 

fungerar för alla. Det innebär att lösningar på problem kan paketeras och säljas för att lättare 

lösa organisationers problem. Exempelvis lean production till företag som behöver lägga om 

sin produktion. Dock fungerar inte alltid detta koncept för alla företag, det gör samtidigt att 

man som organisation slutar tänka självständigt och litar istället på den institutionaliserade 

kunskapen (DiMaggio & Powell, 1983:151). 

 

Den sista typen av isomorfism för att uppnå legitimitet är professionsdriven och syftar till 

professionalism och expertis. I grunden handlar det om en strävan till ett samordnat 

tillvägagångssätt till att utföra yrken. Att det finns experter inom ett område som sitter på en 

grund för legitimitet, institutionaliserade grupperingar som skapar en syn på hur 

organisationer ska se ut. Det finns enligt DiMaggio och Powell (1983) två olika infallsvinklar 

inom denna aspekt av isomorfism. Formella utbildningen genom universitet eller högskola är 

den ena. Den andra infallsvinkeln om hur normativ isomorfism skapas är att professionella 

nätverk över organisationsgränser växer fram och för samman människor som i sin tur 

påverkar homogeniteten. Dessa professionella nätverk skapar egna idéer om bedömning och 

tillvägagångssätt (DiMaggio & Powell 1983:152). Normativ isomorfism påverkas också av 

tvingande isomorfism och mimetisk isomorfism på det sätt att politiken och staten i viss mån 
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påverkar hur utbildningen ser ut. Dessutom påverkas människor av andras framgångar och 

vill imitera dessa även inom professioner (Eriksson-Zetterquist. 2009:81). 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer den metod som använts till uppsatsen att presenteras. Följande 

kommer att återfinnas i texten nedan: val av metod, empiriska val, urvalsprocessen, 

genomförande av observation, intervju med tillhörande intervjuguide, 

dokumentinsamling samt etiska riktlinjer. 

 

4.1 Val av metod 

För att på ett lämpligt sätt kunna svara på frågeställningarna har kvalitativ metod valts. Detta 

då syftet är att studera hur processen från beslut till verkställande av säkerhetsåtgärder gått 

till, vilket är en induktiv syn på hur förbindelsen mellan teori och praktik sett ut. Det gör man 

genom att studera ett antal enskilda fall och på ett sådant sätt kan nå fram till en slutsats 

(Bryman. 2018:454). 

 

4.1.1 Materialinsamling 

I denna studie har tre insamlingsmetoder av empiriskt material används. En observation, 

intervjuer och dokumentinsamling. Observation utfördes först och har sedan använts som ett 

komplement till intervjuerna. Därigenom skapa en förståelse och överblick för fältet samt 

studera det resultat av åtgärder som genomförts i samband med covid-19 (Bryman. 

2018:517). 

Intervjuer till grund för materialinsamling då dessa utgör den största mängden av materialet. 

För att besvara frågeställningarna har intervjuer gjorts på tre nivåer, central nivå, ICA 

handlare och anställda. Intervju används här för att få den djupare kunskap som behövs 

(Bryman. 2018:562). 

Sist samlades dokument in via organisationers informationsvägar inför en textanalys. 

Dokumenten berörde hur butikerna runt om i landet borde ha hanterat covid-19. Valet av 

dokument hade sitt ursprung ur intervjuerna där förståelse angående mängden information 
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som strömmat till butikerna uppkom. Istället har information från organisationers öppna 

informationsflöden hämtats. Istället för att få innehållet av information förklarad från en 

andrahandskälla så söktes ursprungskällan. Textanalys öppnar dock möjlighet för fri tolkning 

av materialet för den som läser det, därav är det i första han till för att skapa en bred kunskap 

inom ämnet (Bryman. 2018:666). 

De valda insamlingsteknikerna kompletterar varandra då intervjuer varit tidskrävande för 

informanterna och det kan finnas svårigheter med att få till under rådande pandemi. Det 

gjordes därmed avvägning i antal intervjuer för att få en dynamisk helhetsbild tillsammans 

med textanalys och observation. Då intervju är en av de valda metoderna gjordes en 

avidentifiering av objekten där dessa benämns som ”butiker”, ”anställda” eller ”central nivå”. 

Detta för att skydda identiteten av informanterna, utöver det ska de även känna en trygghet i 

att kunna avsluta intervjun när de vill och även kunna dra tillbaka vad de sagt. Information 

angående detta samt syftet med intervjuerna har informanterna fått genom ett 

informationsbrev (Bilaga 1) som de fick tillgång till i förväg (Bryman. 2018:170). I 

materialinsamlingen tillkommer en dold observation av fältet, ICA supermarket. Med 

anledning till att kunna observera de åtgärder som verkställts på grund av covid-19, och 

därmed få en överblick och förståelse för fältet i frågeställningen. Dokumentinsamling 

kompletterar intervjuerna då den är mer tidseffektiv. Den fungerar dessutom som en 

informationskälla för att kontroll av utsagor från intervju och ger en djupare förklaring av vad 

som uppfattats under observation.  

 

4.2 Urvalsprocess 

Med tanke på frågeställningen begränsas urvalet till ICA Gruppen som central enhet, ICA 

handlare samt anställd butikspersonal som informanter. ICA räcker därmed som urval då det 

inte är intressant att studera skillnader mellan olika kedjor utan mer hur covid-19 har påverkat 

riskbedömningen inom matvaruhandel i enlighet med frågeställningen (Bryman. 2018:224). 

Eftersom empiriskt material samlats in på tre olika sätt har flera urvalsprocesser gjorts. 

Strategiskt urval för observation som gjordes i samband med att syftet med uppsatsen 

bestämdes. Ändamålsenliga urvalsprocesser har använts vid utformningen av intervjuer där 

insamlingsprocesserna sett olika ut beroende på inom vilken nivå informanterna befunnit sig 
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på. Det presenteras mer genomgående under 4.3.2 Genomförande av intervju. Samt 

strategiskt urval vid insamling av dokument då denna insamling gjordes sist och en tydlig 

bild av vad som söktes redan uppkommit av intervjuerna. 

Vad fältet innefattar är samtliga sorter av butiker som ICA erbjuder. Det innebär, mindre 

butiker som ICA Nära eller ICA Supermarket och större butiker såsom ICA Kvantum eller 

Maxi ICA Stormarknad. 

Urvalsprocessen för observation var en kort process. Tanken var att en mindre butik med fler 

trånga utrymmen är att föredra då dessa butiker kan ha haft en större utmaning med 

avståndsrekomendationerna. Ett strategiskt urval gjordes, där en mindre butik som låg nära 

till hands söktes, valet blev en ICA Supermarket. Syftet med observationen att skapa en 

visuell bild av hur verkställandet kunde te sig och därför se observationen som ett stickprov 

snarare än ett underlag för hela populationen av ICA butiker. 

Intervjupersonerna var ändamålsenligt utvalda eftersom attribut om kunskaper inom fältet 

ICA ur ett inifrån perspektiv söktes. De attribut som söktes var just därför kunskaperna om 

beslutsprocesser och verkställande i stora och små butiker. Frågan om intervju gick ut till 

arton ICA handlare i Uppsala med omnejd, där blev bortfallet stort då flera av de tilltänkta 

intervjuobjekten inte fann tid till att ställa upp med tanke på de ökade arbetstrycket i samband 

med pandemin. Av de första 18 tilltänkta informanterna var det endast en som kunde ställa 

upp. Då kom insikten om att söka informanter med större omnejd. Samtidigt skickades 

förfrågningar ut till ICA gruppen, där två separata informanter svarade för intervjuer. Dessa 

genom ändamålsenligt urval med attribut som kunskaper om ICAs beslutsprocesser och 

kommunikation.  

Det fanns en vikt i att få med alla tre nivåer i denna uppsats då det skapar en helhetsbild av 

processen, därför söktes även butiksanställda. Här söktes informanter i författarnas sociala 

närhet då besök i butik för att söka butiksanställda inte kunde motiveras under rådande 

riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Ett ändamålsenligt urval där attribut som kunskaper om 

verkställande i butiker söktes. På grund av den rådande pandemin kunde inte onödiga besök i 

butiker för att etablera kontakter motiveras. Nivåerna överlappar varandra för att kunna svara 

för vad som händer mellan ICAs olika nivåer. ICA gruppen och ICA handlarna kunde därför 

svara på frågan om beslutsprocesser, på det sättet blev kedjan mellan centralenhet och enskilt 

bolag täkt och kedjan mellan beslut och verkställande i butik detsamma. 
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För att skapa en tydlig bild av urvalet inför textanalys var det viktigt att veta mer precist vad 

som var relevant att undersöka, här användes ett strategiskt urval. Därför söktes dokument 

med särskilda egenskaper för att representera olika typer av informationskällor, såsom ICAs 

egna publicerade dokument samt Svenskt näringsliv och Svensk handel för att skapa mättnad 

och fördjupad information. Det krävdes en viss insikt i materialet så därför samlades 

dokument in efter att observationen och intervjuerna var genomförda. 

 

4.3 Genomförande 

För att kunna skapa en inblick i ICAs arbetsprocesser var det viktigt att på ett tidigt stadie 

skapa en överblick över fältet och sedan tillfråga individer med kunskap. Tidigt skapades 

uppfattning om att arbeta sig från resultat uppåt i händelsekedjan för att få en så klar bild som 

möjligt. Genom att börja med resultatet och verkställandet kunde en uppfattning om vilket 

innehåll som intervjuguiderna bör ha skapats. För att sedan arbeta sig upp i organisationen för 

att ta reda på genomförandet, beslutsprocesserna och dess bakgrund till förändring. På detta 

sätt skapades mer kunskap under tiden och desto högre upp i organisationen desto mer 

ingående och detaljerade intervjuer kunde genomföras.  

 Nedan redovisas tillvägagångssättet av insamlingen av dem tre empiriska studierna.  

 

4.3.1 Genomförande av observation 

Inför en observation bör visa förhållanden formuleras och planeras, där bland forskarens roll 

och grad av deltagande. Uppsatsen syftar till att studera de åtgärder som verkställts i samband 

med covid-19. Dessa grundar sig i beslut som tagits på olika nivåer i organisationen, vilket 

sedan genomförts som ett resultat av säkerhetsprocesser som genomströmmat organisationen. 

Med detta går det att se det faktiska förändringar som skett inom fältet ICA butiker med 

observationen. För att kunna undersöka det behövdes en relativt aktiv men dold roll som 

innebar att ta sig in i fältet (aktiv) men utan att delta eller påverka (dold) (Bryman. 2018:517). 

En ICA butik är en offentlig plats och alla personer som beskrivs i fältet är sparsamt 

beskrivna för att behålla anonymitet. 
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Observationen pågick i 40 minuter och genomfördes innan intervjuerna och teorivalen i den 

mening att inga förvalda koder planerades Observationen utgick därför endast från 

uppsatsens syfte och förkunskapen om fältet för att undersöka förändringarna i samband med 

pandemin. Eftersom observationen var dold fanns det inte utrymme att ta reda på vissa frågor 

som dök upp under genomförandet, därför kompletterades intervjuerna med dessa frågor som 

uppkom under observationen. 

 

4.3.2 Genomförande av intervju 

Inför intervjuerna utformades flera semistrukturerade intervjuguider (se bilaga 2) anpassade 

till de tilltänkta informanterna. Intervjuguiderna användes som en grund men frågorna 

ändrades under samtalets gång i form av följdfrågor beroende på vad informanten svarade.  

Antalet intervjuer som utfördes var åtta. På grund av de rådande direktiven i samband med 

pandemin hösten 2020 hölls intervjuerna antingen över telefon eller zoom vilket är ett 

samtalsverktyg som erbjuds online. Undantag för detta var de två första intervjuerna som 

utfördes innan de skärpta direktiven infördes, de utspelade sig på plats i butiken. Forskarna 

till uppsatsen var närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Men endast en hade huvudansvar 

över att ställa frågorna medan den andra förde anteckningar. Informanterna bestod av två 

anställda i butik, tre ICA handlare samt en butikschef och två personer från ICA gruppen. 

Informanterna täcker därmed hela kedjan från beslut till verkställande och samtliga har 

mellan 10 och 35 års erfarenhet inom organisationen. De har utförligt svarat på samtliga 

frågor i intervjuguiden och talat fritt om verksamheten. 

Då intervjuerna skedde med informanter på tre nivåer av organisationen behövde det finnas 

en viss variation i de tilltänkta frågorna. Den intervjuguide som användes till de två 

intervjuerna på central nivå innehöll frågor som berörde hur processen sett ut från utbrottet av 

coronapandemin till beslut. Men även vilka rekommendationer som kommit från central 

ledning ner till butiken. Frågor angående kommunikationen mellan de olika nivåerna ställdes 

också till informanterna. De intervjuer som utfördes med ICA handlare samt anställd hade 

intervjuguider som efterliknade varandra i frågan om faktiska åtgärder som skett i butikerna 

och om kundkommunikation, men skiljde sig i att intervjuguiden riktad till ICA handlare var 

mer fokuserade kring den beslutsprocess som ligger bakom verkställandet. 
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4.3.3 Genomförande av textanalys 

Dokumenten som användes var strategiskt utvalda då specificerad information söktes. Det 

fanns en strävan efter att skapa tillgång till offentliga beslut och styrka beslutsprocesser. Med 

tiden och under intervjuernas gång kom kunskapen om att väldigt få beslut fattats på ett 

traditionellt sätt med dokument och beslutsfattande underskrifter. Eftersom besluten fattats 

med kort varsel övergick strategin till att samla den offentliga information som fanns om 

organisationerna som berör syftet givit till allmänheten. Efter det samlades tre 

informationsgivande dokument in för att sedan kodas utefter en fenomenologisk strategi.  

 

4.3.4 Mättnad av empiriskt material 

Sammanlagt finns det åtta intervjuer fyra dokument och en observation i det empiriska 

materialet. Svårigheten i att avgöra mättnaden har varit att sammanställa det empiriska 

materialet för att sedan kunna avgöra när det är tillräckligt mättat för att kunna genomföra 

denna uppsats. Eftersom insamlingen av empirin startade med en observation fanns det 

därefter en stadig grund att stå på inför intervjuerna. Det gav en möjlighet att vara väl 

förberedda och kunna fördjupa intervjuerna på ett tidigt stadie. Under intervjuernas gång blev 

informationen mer mättad men det fanns fortsatt information som inte gick att garantera som 

sanning innan den återfunnits igen på andra sätt. För att göra det hämtades textdokument in i 

slutskedet. Dessa dokument består av information i anknytning till covid-19 inom Svenskt 

Näringsliv, Svensk Handel och ICA gruppen. 

  

4.4 Metodisk ansats och analys 

Eftersom syftet med studien är att se de faktiska skillnaderna och förändringar som har utförts 

som efterföljd av pandemin har fenomenologi valts när tolkning och analysen av materialet 

utförts. Med hjälp av fenomenologi studeras de händelser som sker i den faktiska världen och 

målet är att kunna förstå och förklara den (Dahlberg, Dahlberg & Nyström. 2008:96). 
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Anteckningarna från observationen och textdokumenten kodades direkt. Intervjuerna 

transkriberades först innan även de kodades. Allt material lästes först separerat och 

anteckningar gjordes för att kunna se mönster i texterna. Efter den första genomgången av 

materialet bearbetades det igen, den gången som en sammansatt textmassa. Därefter 

sammanställdes de anteckningar som tagits på ett separat dokument för att kunna formulera 

övergripande och underordnade teman. Med de nya temana bearbetades materialet ytterligare 

en gång för att till slut kunna göra en analytisk tolkning. 

Resultatet av detta var att det skapades två överordnade teman, verkställande och 

organisationsstruktur. Under dessa fanns underordnade teman som byggde på den 

fenomenologiska process som genomförts när det empiriska materialet kodades. Det 

överordnade tema som kallades verkställande byggde på underordnade teman som 

exempelvis, “effekter av pandemi”, “åtgärder” och “övriga effekter”. De växte fram ur 

formuleringar som “skydd”, “avgränsningar”, “informationsskyltar till kund” samt 

“handsprit”. Det andra överordnade temat var organisationsstruktur, här under skapades först 

formuleringar som “beslutat”, “information genom...”, “krav...” av transkriberingarna, och 

andra uttryck i form av hur organisationen fungerade. Detta skapade underordnade teman 

som, “beslutsprocesser”, “informationsflöde” och “krav”. 

Inom dessa teman kodades intervjuerna även med informanternas egna utsagor, i form av 

personliga åsikter, känslor, påståenden och uttryck så som “jag vet inte men jag tror det 

va...” med en egen färg för att kunna skilja det från vad de visste. Vad de visste jämfördes 

med observation och dokument för att därefter sammanfogas under samma teman. 

 

4.5 Etiska riktlinjer 

Det är väsentligt att tillämpa etiska krav i kvalitativ forskning då forskningen kan bli 

problematisk att utföras ifall den strider mot de etiska riktlinjerna som är framställda av 

forskarsamhället. 

Med tanke på detta och att observationen var dold gjorde det att de observerade inte är 

medvetna om att de är deltagande. Men då ICA butiken är en offentlig plats där kunderna är 

medvetna om att de kan bli iakttagna av andra kunder så finns det etiska undantag. De som 

blev observerade i detta fall hölls anonymiserade. Det var inte kunderna som var det primära 
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observationsobjektet utan det var förändringar i butiken, vilket gör att enskilda individer inte 

har någon primär betydelse för denna uppsats (Vetenskapsrådet. 2011). 

Med en grund ur de etiska kraven framställdes följande fyra riktlinjer om informationsbrev, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationsbrevet skickades innan 

intervjutillfället och innehöll information om intervjuobjektens rätt till anonymiteten och 

även om hur deltagandet är frivilligt. Det frivilliga deltagandet gäller även efter att intervjun 

hade utförts, vilket betyder att all insamlad information från ett objekt måste räknas bort ur 

uppsatsen ifall personen i fråga inte vill delta längre (Vetenskapsrådet. 2011). 

Vid tidpunkten för intervjun fick informanterna bekräfta att de tagit del av informationsbrevet 

och att de godkände innehållet. Detta för att ett samtycke endast gäller ifall informanten har 

fått information angående forskningen, detta enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet. 2011). 

Vidare följer konfidentialitetskravet som innebär att samtlig information från informanterna 

ska bevaras så att ingen obehörig kan få tillgång till dem (Vetenskapsrådet. 2011). Den 

informationen innefattar, utöver personuppgifter, de inspelningar som gjordes under 

intervjuerna. Då syftet med det inspelade materialet är att kunna transkribera för att sedan 

koda texten så togs ljudfilerna bort efter att transkriberingen var utförd. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas till denna forskning i enlighet med nyttjandekravet. 

Information tillgiven av informanterna får inte användas i kommersiellt bruk eller i ett syfte 

som inte är vetenskapligt (Vetenskapsrådet. 2011). 

 

5. Resultat 

Här kommer resultatet av den insamlade empirin att presenteras. Syftet med studien 

var att få en förståelse över hur processen från beslut till verkställande till följd av 

coronapandemin sett ut. Resultatet kommer delas upp utefter frågeställningarna där 

den ena berör beslutsprocessen och dess riktlinjer och den andra berör verkställande 

som gjorts ute i butikerna. Strukturen i texten kommer även följa en kronologisk 

ordning där ICA gruppen presenteras först och därefter butikerna. En summering av 

resultat presenteras i slutet. 
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5.1 Fördjupad presentation av ICAs organisationsstruktur 

ICA Gruppen är som tidigare nämnts ett publikt bolag som sysslar med mer än bara 

matvarubutiker. ICA Gruppen har en central ledning där styrelse samt ledningsgrupp 

organiseras (ICA Gruppens Organisation). Den fungerar som ett huvudkontor och därifrån 

sköts kontroll och beslut ut i de olika näten som ICA har under sitt varumärke. 

 

Då ICA är en stor organisation med enskilda bolag under samma varumärke finns det en 

kopplande funktion som berör kommunikationen och besluten mellan ICA gruppen och ICA 

handlarna, den kallas “butiksgränssnittet”. Gränssnittet är inte en egen enhet utan den är 

utspridd över ICA gruppens olika enheter. Inom gränssnitt finns även ICA handlarnas 

förbund som är en majoritetsägare av ICA gruppen och säkerhetsställer ICA handlarnas 

position inom varumärket. Eftersom organisationen har en tydlig decentralisering är 

funderingar om var besluten tas en fråga om var professionen och expertisen finns. Besluten 

som berör den enskilda butiken och butikens förändringar sker via ICA handlaren och dess 

ledning inom ramverket och centralorganisationernas övergripande krav. Ramverken och 

ICA gruppens krav bestäms av beslutets karaktär. Säkerhetsfrågor som därför berör hela 

varumärket ICA och innefattar mer än enskilda butiker beslutas under ICA gruppens 

säkerhetsenhet. Medan de säkerhetsfrågor som berör butikens säkerhet som åtgärder i butik 

under pandemin beslutas av ICA handlaren. Det efterliknar det som staten beslutade när de 

överlät lönerörelserna och andra stora arbetslivsfrågor till arbetsmarknadsparterna utan den 

statliga inblandningen under Saltsjöbadsavtalet (NE.SE. Saltsjöbadsavtalet. 1988). 

Organisationen ICA följer därmed den svenska modellen. 

 

Det är viktigt att ha en grundförståelse för hur organisationen ICA är uppbyggd när resultatet 

av empirin ska presenteras då det ligger till grund för hur beslut fattas och var de kommer 

ifrån. Det kommer att ge förståelse för vad som har hänt och för de åtgärder och verkställande 

som utförts. Vidare i resultatet kommer ICAs beslutsprocesser och ICAs verkställande att 

presenteras separat. I dessa delar kommer ICA gruppens och ICA handlarnas roller och 

ansvar att tydliggöras. 
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5.2 ICAs beslutsprocesser 

Med vetskap om hur den organisatoriska strukturen för ICA ser ut går det nu att förstå hur 

beslutsprocesser och verkställandeprocessen har sett ut för åtgärderna till följd av covid-19. 

Redan i pandemins begynnelse, innan spridningen av coronaviruset blivit globalt, satte ICAs 

centrala enhet ihop en krisgrupp vars syfte var att kontrollera de enheter som vid den 

tidpunkten befann sig i Asien. Redan tidigt i processen fann ledningen en vikt i att de 

anställda skulle må bra och hålla sig friska, detta berättade en informant som jobbar på HR-

avdelningen inom ICA gruppen. Vid denna tidpunkt var den tillgängliga informationen 

angående covid-19 liten och när det bara en kort period senare även spridit sig till Sverige var 

kunskapen inte större. I storhet har ICA gruppen fått ramverket för rekommenderade åtgärder 

direkt från Folkhälsomyndighetens kanal. Därigenom Svensk handel som har omformulerat 

kraven och riktlinjerna för att lättare appliceras på detaljhandeln genom ett dokument om 

riktlinjer och krav för medlemsorganisationer. Det dokumentet presenterar tydliga och 

tvingande punkter som handlar om hur organisationer ska tänka i sina beslutsprocesser samt 

vilka åtgärder som bör vidtas på konkreta sätt. Svensk handel är dessutom tydliga med att 

dessa krav är breda och att de är upp till varje organisation hur de ska implementeras i sin 

organisation för att minska smittspridning och ta samhällsansvar. 

Ett av ICA gruppens krav är att alla beslut ska grundas i försiktighetsprincipen. 

 

“Varje beslut vi tar grundas i försiktighetsprincipen för att i största möjliga mån 

skydda våra medarbetare, kunder och säkra att våra verksamheter kan hålla igång så 

opåverkade som möjligt. Det är viktigt för att vi ska att kunna fortsätta leverera 

livsmedel, läkemedel, bank- och försäkringstjänster till hela samhället.” - (Corona, så 

agerar ICA Gruppen. 2020). 

Detta är ett exempel på vilken typ av beslut som ICA gruppen tar, dessa berör ICA gruppens 

ramverk för hela organisationen och något som ICA handlarnas beslutsprocesser bör ta 

hänsyn till. 

I en mer hierarkisk organisation skulle här beslut ha fattats angående de åtgärder som skulle 

behövas tas till följd av pandemin. Men som tidigare beskrivet så tas inte besluten angående 

åtgärder i butik av den centrala ledningen. Då varje enskild butik är ett eget företag är det upp 

till ICA handlarna att själva fatta verkställande beslut för sin egen butik inom ICA gruppens 

ramverk. Vilket är något som framkommit tydligt i de intervjuer som utförts. Men det 
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beskrevs specifikt av en informant som jobbar inom risk och säkerhet på ICA gruppen. 

Informanten vid ICA gruppen berättade att i samklang med den decentraliserade 

organisationsstrukturen är ICA även agil. Med det menas att beslutsprocesserna går i korta 

cykler där utvärdering, återkoppling och genomförande tas in från viktiga närliggande parter 

som Svenskt näringsliv och ICA handlare med anställda men även kunder. Detta för att 

kunna möta förändrade behov och ge goda förutsättningar till förändring. Vilket gör att den 

högsta ledningen fungerar mer som vägledning och stöd för ICA handlare. Det gav sig i 

uttryck att den centrala ledningens uppgift stannade vid tolkningsprocessen. För till trots att 

de fick sin information ifrån bland annat Folkhälsomyndigheten så gick det inte att direkt 

tillämpa inne i butikerna. Anledningen till det var att de inte hade en direkt dialog med 

Folkhälsomyndigheten utan tog del av informationen på liknande sätt som övrig befolkning, 

via presskonferenser och Folkhälsomyndighetens hemsida. Det gör att riktlinjerna som 

utgjorde informationen var allmänna och det fanns inga tydliga direktiv specifikt för butiker. 

Enligt informanten som jobbar på HR-avdelningen på ICA gruppen har tolkandet av 

informationen varit en stor del av arbetsprocessen. Hon sa följande: 

 

“När det kom till Sverige och utveckling exploderade här så bestämde vi oss tidigt att 

våra riktlinjer följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi tolkar dem för 

bolagets räkning och vad det innebär. För vi är inte klassade till exempel som en 

allmänsammankomst men om Folkhälsomyndigheten, som de sa i början, inte ska 

samlas mer än 50. Så vi har hela tiden försökt följa de allmänna råden hela vägen in 

till vårt bolag och det är en tolkning vi liksom har fått göra hela tiden konsekvent. Sen 

har det varit utmanande ibland att omsätta det, men vi har verkligen försökt att göra 

det så långt det bara går. Det är ju en del av processen kan man säga, hur vi har 

hanterat och jobbat med våra medarbetare som vi har i koncernen.” 

 

Utöver Folkhälsomyndighetens riktlinjer så berättade samma person från HR-avdelningen om 

att de har haft dialog med Svensk handel. Svensk handel har själva tolkat den information 

som finns angående covid-19 och därefter kommit med egna rekommenderade riktlinjer som 

berör handeln. Liknande Folkhälsomyndigheten så är dessa endast riktlinjer skapade för att 

underlätta för butiker i rådande situation. Det finns dock minimikrav vilket är något samtliga 

måste följa, vilket framgår i Svensk handels gemensamma riktlinjer för covid-19. 
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“Dessa utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt andra 

tvingande arbetsrättsliga regler, såsom arbetsmiljölagstiftningen. Dessa ska du med 

andra ord alltid följa” (Svensk Handels Riktlinjer. 2020:4) 

 

Vad dessa minimikrav innefattar framgår från dokumentet med Svensk handels riktlinjer. Det 

är nämligen så att alla medlemsorganisationer måste vidta åtgärder för att försöka minska 

smittspridningen. Men exakt hur det ska göras framgår inte eftersom vare sig 

Folkhälsomyndigheten eller Svensk handel har möjlighet att fatta beslut om andra 

verksamheter eller företag. Istället står det i samma dokument att de har rekommendationer 

som är lämpliga för att kunna säkerhetsställa dessa krav, mer om det presenteras senare. 

Det är med anledningen av det som centrala ledningen har tolkat den information som finns 

dem till handa och sedan förmedlat vidare till samtliga ICA handlare för att underlätta deras 

arbete när åtgärderna skulle verkställas. Genom intervjuerna med ICA handlare så går det 

även att se hur de är eniga om att centrala ledningen är att stöd för dem. Följande sa en ICA 

handlare som haft sin butik i 20 år angående ICA gruppen: 

 

“Utan det är mer en stödfunktion dit vi kan vända oss om vi har frågor eller och man 

har också lagt upp massor av material vi kan använda oss av för att ja, med färdiga 

skyltar och skyltmallar eller liknande just för att få rätt typ av information ut till 

kunderna.” 

 

Med detta har kommunikationskanalerna varit väsentliga i ICA handlarnas arbete. 

Kommunikationskanalerna i detta fall syftar till mejl, möten och interna nät. Informationen 

har strömmat i båda riktningar och en konstant kommunikation förs genom dessa kanaler. 

ICA gruppen och ICA handlarna har arbetat sida vid sida men det har även funnits 

kommunikation ICA handlarna emellan. I slutänden är det ICA handlaren som tar beslut om 

åtgärder, dessa verkställs sedan av personal i butikerna. Varför ICA handlarna tar beslut om 

åtgärd är i stora drag för butikernas överlevnad berättar en ICA handlare med 35 års 

erfarenhet inom ICA: 

 

“Det är en överlevnadsfråga vi vill ju fortfarande att kunderna ska handla hos oss och 

kunna göra det på ett bra sätt. (…) Därför så vidtar man de åtgärder som behövs bara 

för att det ska fungera.” 
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Det är en fråga om att kunden ska kunna handla på ett tryggt och bra sätt, att allt ska fortsätta 

fungera som vanligt menar han. Dessa beslut ligger till grund för de faktiska förändringar och 

åtgärder som man kan se ute i butikerna berättar samma ICA handlare. ICA handlarna har 

beslutat om att minska smittorisken på olika avdelningar i sina butiker. Salladsbaren, 

lösgodiset, charken och kassorna är några av de områden där det beslutats om åtgärd. Mer om 

hur dessa åtgärder sett ut och vad besluten har lett till kommer att presenteras i nästa del om 

ICAs verkställande.  

 

5.3 ICAs Verkställande  

Tidigare har det beskrivits hur processen fram till att informationen nått fram till ICA 

handlarna har sett ut, följande kommer verkställandeprocessen att presenteras. Genom 

observationen har det gått att se resultatet av de verkställande delar som utförts. Med hjälp av 

intervjuer kan man förstå vad och varför ICA butiker har utfört dessa säkerhetsåtgärder för att 

bibehålla säkerhet. 

  

Folkhälsomyndigheten är den grundläggande källan till de åtgärder som syns ute i butikerna. 

På denna nivå handlar kommunikationen mer om beslut om riktlinjer och rekommendationer 

som presenterats tidigare. Men många av dessa beslut leder senare till verkställande av 

åtgärder. Denna väg kan man följa genom att betrakta hur Svenskt näringsliv tagit till sig det 

och kommunicerat råd, riktlinjer och krav ut till medlemmarna. 

  

I de riktlinjer som Svensk handel publicerat finns en del tydliga krav om hur butiker kan 

tänka i sitt verkställande av säkerhetsåtgärder. Minimikrav för åtgärder i butik är; 

● “Vidta åtgärder så att avstånd på 1,5 meter kan efterlevas i butiken. 

● Markera ut vilket avstånd som behöver hållas i kassakön,  

● Ge besökare och anställda information om vilka åtgärder som vidtas för att minska 

risken för smittspridning, och 

● Ha en rutin för att kunna hantera trängsel i butik.” - (Svensk Handels Riktlinjer, 

2020:6) 

 

Dessa krav är enkla att i rakt nedstigande led flöda genom informationskanalerna direkt till en 

ICA handlare som sedan kan verkställa dessa i butiken utan några direkta beslut. Det har 
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samtliga ICA handlare bekräftat genom att berätta i intervjuerna att krav ställts men att man 

på olika sätt har utrymme för egna tolkningar. ICA gruppen har här inte lagt på ytterligare 

krav på åtgärder utan förmedlat dessa från Svensk handel genom nätbaserade möten för att nå 

landets butiker.  

 

De tvingande delarna i kraven på åtgärder säger Svensk handel (Svensk Handels Riktlinjer, 

2020) handlar om att det är ute i butikerna som verksamheten möter besökare, att i och med 

det vill skapa tryggare kundmöten. 

 

“... Att detta är nödvändigt för att kunna visa att handeln tar ansvar på ett sätt som 

stärker förtroendet för branschen.” 

 

Syftet med att fortsätta hålla butikerna öppna är för att kunderna ska kunna handla mat, trots 

att ur ett smittspridningsperspektiv skulle vara fördelaktigt att stänga samtliga matbutiker. 

Vilket resulterar i att det finns ett ansvar hos butikerna att utföra åtgärder för att säkerställa 

kunderna om att det trots covid-19 är säkert att handla. 

 

ICA gruppen har i denna situation tagit på sig den kommunikativa rollen när de gäller 

verkställande av åtgärder. Genom intervju med en informant på ICA gruppens HR-avdelning 

är det tydligt att ICA gruppen har gått in och hjälpt till i diskussionen om åtgärder och 

därmed kommunicerat information angående det. Exempelvis plexiglas som en skyddande 

skärm vid kassorna och mallar över hur informationen ska frontas i butiker, eftersom varje 

butik ska ge ut liknande information. Vidare berättar samma informant att som tidigare 

nämnts är det upp till varje butik att följa de centrala rekommendationerna och genomföra 

egna åtgärder som passar den butikens behov. Central nivå berättar att det inte satt några egna 

riktlinjer men hjälper till att samla information från olika håll och föra den vidare ut i rätt 

kanaler. Under pandemin har ICA gruppen ökat informationsflödet för att öka tillit genom att 

höja säkerheten då information om smittorisken behövts. ICA handlare har även fört 

nätbaserade möten mellan varandra där frågor om covid-19 och åtgärder diskuterats. Dessa 

möten kunde vara dagliga under perioder då situationen var som värst under våren och 

hösten. 

 

ICA butiker runt om i landet har med det genomfört olika säkerhetsåtgärder för att minska 

smittspridningen i deras butiker. Gemensamt har de verkställt de rekommendationer som 
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givits samt genomfört egna åtgärder som skräddarsytts efter butikernas behov. En informant 

som varit butiksanställd inom ICA i 30 år berättade att man i den butik som hon arbetar i 

genomfört flera åtgärder väldigt tidigt i processen. Att man redan innan informationsmallar 

från ICA gruppen skickats ut satt upp lappar med information om att tänka på avstånd för att 

sedan byta till de som ICA gruppen tagit fram. I samma butik berättar hon att det satts upp 

statistik om kundflöde för att kommunicera vilken tid på dygnet det är minst kunder i butiken 

och därav tryggast att handla. Vidare har denna butik tillsammans med samtliga som 

intervjuats redogjort för liknande åtgärder som informationsskyltning, avstånds 

rekommendationer, handspritsstationer, ökad omtanke från personal, plexiglasskydd vid 

kassor, markörer i golv för att påminna om avstånd samt avdelningsbestämda åtgärder 

beroende på tid under pandemin har genomförts. 

 

Tidigare nämndes det att frågor angående åtgärder lyfts under intervjuerna. Dessa frågor var 

specifika kring vissa avdelningar då det fanns ett intresse om hur tankeprocessen sett ut. 

Avdelningarna är sprungna utifrån den observation som utfördes innan intervjuerna, där de 

väckte frågor som ej gick att ta reda på under en dold observation. De frågorna berörde 

åtgärder på olika avdelningar och hur man kommit fram till dem, vilket ställdes till samtliga 

ICA handlare och anställda. 

 

Frukt och grönt - Där har tankar väckts men inga åtgärder vidtagits mer än att hos vissa där 

de försökt skapa större utrymmen. Vid denna fråga har diskussionen om kundens egna ansvar 

påkallas och handlarna hänvisar ofta tillbaka till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vad som ett par av informanterna uttryckt är att rekommendationerna gäller alla individer, att 

som kund inte besöka butiker om man är smittad och med det inte föra in smitta i butikerna i 

första hand, men att också vara försiktiga. Tanken är även den att kunden har ett ansvar 

gentemot dessa exponerade livsmedel, att de ska tvättas och sköljas innan de används. 

 

Charken - På denna avdelning har man diskuterat huruvida varorna exponeras och om det 

finns någon risk för smitta. Eftersom personal vanligtvis jobbar med handskar har de flesta 

mer påmint om att handskarna ska bytas mer regelbundet. Vissa butiker uppmanar munskydd 

medan andra uppmanar ett större avstånd till varorna när man inte expedierar en kund. På 

kundens sida finns det i många butiker avståndsmarkörer på golvet. Vissa informanter menar 

också på att vissa populärare varor skurits upp i förväg i större utsträckning och plastas in för 
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att sedan placeras i en självbetjäningsdisk för att minimera köbildning och med det 

folksamling. 

 

Lösgodis - denna avdelning kan bidra till smittspridning men har stort potential till att inte 

göra det. Avdelningen är dessutom mer styrd av efterfrågan, dock har inte efterfrågan på 

lösgodis gått ner något märkbart för att göra förändringar i utbudet enligt de informanter som 

deltagit i undersökningen. Diskussionen har istället handlat om hur man ska kunna säkra 

avdelningen ytterligare. Den vanligare lösningen har varit att införskaffa fler skopor och att 

de endast används en gång mellan diskningar. Det innebär att butikerna har förändrat 

tillvägagångssättet. Efter att godiset har plockats ska den använda skopan läggas i en 

behållare. Denna behållare tömmer sedan personalen för att kunna diska skoporna innan de 

återanvänds av en ny kund. 

 

Salladsbaren - Denna avdelning är liksom lösgodiset, styrd av efterfrågan. Det som hände i 

mars och april var att efterfrågan på denna avdelning försvann i många butiker. Flera av dem 

som intervjuats vittnar om att intresset försvann helt och att man i dessa butiker stängde 

salladsbaren. Det har givits lite olika information, vissa butiker stängde för att sedan öppna 

den igen men konklusionen av den information som givits är att salladsbaren har styrts av 

efterfrågan och därför har vissa butiker i omgångar stängt den. En av informanterna har 

stängt och tagit bort den helt och hållet med en tanke på att ta tillbaka den när 

smittspridningen dalar. En annan informant med ca 25 års erfarenhet berättar i samband med 

frågan om salladsbaren. 

 

“Det var ju försäljningen… som tvärdog, det var ju ingen som handlade där, 

Samtidigt var det också förstås en kombination att vi också kände att, ja men det här 

är ju kanske en smitthärd. Det kommer bara bli en massa svinn” 

 

Intervjuerna visar att man har lyssnat på kunderna, där vissa tycker att de känns osäkert med 

smittspridning tidvis. Samt att butikerna vill minska svinnet på de varor som i dagens slut 

behöver slängas. Trots att risken för smitta har nämnts som en faktor är det tydligt att 

kundens önskemål väger tyngre. Det kan man se eftersom ingen av de butiker som intervjuas 

har valt att plocka bort lösgodiset, utan istället försökt göra det området så smittsäkert som 

möjligt. Detta till trots att samtliga varit enad om att detta område är en plats där smittorisken 

kan vara hög, liksom salladsbaren. Vad som kan konstateras är att efterfrågan har styrt ifall 
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avdelningarna ska behållas eller inte, och efterfrågan efter godis är större än att få plocka sin 

egen sallad. I detta sammanhang kommer en ytterligare aspekt in i bilden, nämligen den 

ekonomiska. Det är inte ekonomiskt lönsamt att erbjuda en färskvara där efterfrågan är låg, 

vilket gör att valet att plocka bort den varan är självklar. Om man återigen ser till lösgodiset 

så finns det fortfarande en efterfrågan, vilket gör att det är mer lönsamt att utföra 

säkerhetsåtgärder än att välja att inte erbjuda varan. Även fast intervjuerna har tytt på att 

många anser lösgodis som en smittorisk ifall inte åtgärder utförs. 

 

Angående andra åtgärder berättade en informant som varit anställd inom ICA i 10 år att man i 

den butiken hon arbetar i valt att flytta reavaror från mittgångar för att skapa öppnare ytor 

eftersom den butiken är av mindre art. Med detta satt reavaror längst med väggar och andra 

mindre trafikerade utrymmen i butiken. Hon berättar även att hennes arbetssituation 

förändrats då hon i och med pandemin byggt upp en högre observans och medvetenhet som 

anställd mot kunden. 

 

“Du är alltid medveten om att du har någon bakom dig, om du har någon framför dig. 

Men också att man når ut till mer människor än vad man gjorde innan. I min butik är 

vi väldigt duktiga på att alltid se och hälsa på kunder, men jag tror vi har lyft det ännu 

mer nu.” 

 

Vidare berättade informanten att man i butiken ökat sanering av handtag på kylar och att man 

tagit in mer personal för att kunna öppna fler kassor under rusningstiderna. Detta för att öka 

flödet vid kassorna, något som minskat köbildning i den butiken. 

 

Utöver de åtgärder som skett i butikerna så har det skett förändringar i kunders köpmönster 

då flera informanter berättade om att onlinehandeln har ökat. En ICA handlare med ca 25 års 

erfarenhet inom organisationen och över 10 år som handlare berättade att pandemin påverkat 

den fysiska butiken och minskat kundflödet. Han berättade att kundflödet minskade med ca 

30% i butiken samtidigt ökade onlinehandeln med ca tusen procent vissa dagar under våren 

och försommaren. Vilket ledde till att en omfördelning av personalstyrkan behövdes. För att 

hinna med samtliga orders tillsattes extrapersonal och det anställdes även ytterligare personer. 

Utöver det köptes även flera fordon för att även hinna köra ut varorna. 
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Ytterligare en ICA handlare med ca 35 år i branschen berättade om onlinehandeln. Han gick 

in mer i detalj om utmaningen med att hantera förändringarna i och med onlinehandeln har 

ökat på ett explosivt sätt. Svårigheten har i första hand handlat om att hinna med efterfrågan 

och utmaningarna har legat i att hinna anställa och utöka utrustning. Vidare berättar han att 

den målbild som var planerad för onlinehandel till 2022 nåddes redan i våras och att man 

under hösten 2020 efter allhelgonahelgen växt ytterligare. 

 

“Det intressanta i det hela är ju hur många av de här som nu har börjat handla på nätet 

och handla mat där kommer att fortsätta efter corona för det är klart att .. jag har ju så 

många äldre som ändå tycker att det är så roligt att gå i butiken och träffa andra 

människor och man vill gärna klämma och känna på varorna också, så att det är det 

som kanske är det svåra att veta, hur ser det ut om ett halvår.” 

 

Slutligen berättade han att det har funnits en liten avmattning under tidig höst i onlinehandeln 

och då en ökning hans butik. Inför 2021 ligger utmaningen för deras butik att ta reda på hur 

det kommer att fortlöpa. 
 

5.4 Summering av resultat  

Sammanfattningsvis går det att se hur ICAs organisation är decentraliserad och agil, där varje 

ICA butik är enskilda företag och ICAs centrala ledningen endast fungerar som rådgivning 

och stöd för ICA handlare i beslutsprocesser. I just frågan angående covid-19 har ICA 

gruppens roll även varit att tolka den information som kommit från Folkhälsomyndigheten 

för att sedan sprida vidare till de anställda inom ICA. På så sätt har ICA handlarna lättare 

kunnat ta beslut angående verkställande för att minska smittspridningen. 

 

Vidare så har samtliga butiker utfärdat åtgärder, dessa kan dock variera då enskilda ICA 

handlare har rätt att ta egna beslut i sina butiker. Åtgärderna som gjorts måste följa 

minimikraven som är framställda av Svensk handel, detta för att det ska vara tryggt för både 

personal och kund. Några av de åtgärder som har gjorts berör avstånd, där markeringar i 

marken är ett exempel på det. En sådan typ av åtgärd har utförts i alla butiker då det är ett 

exempel på ett av minimikraven från Svensk handel. Andra åtgärder har varit mer specifika 
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från butik till butik. Oftast då dessa är något där efterfrågan har haft en betydelse, vilket 

uppmärksammades mest i samtal om salladsbaren och lösgodis. 

 

Med detta innebär det att man tydligt kan se vilka åtgärder som har gjorts och hur 

diskussionen kring dessa sett ut från den centrala ledningen och ner till butikerna och dess 

anställda. Vidare kan man i detta skede konstatera att dessa åtgärder bygger på de behov som 

behöver täckas för att bevara känslan av säkerhet.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras inom det teoretiska ramverk som 

presenterats tidigare samt diskuteras i samband med tidigare forskning. Syftet är att 

återkoppla och förklara resultatet med teori och tidigare forskningar för att förstå hur 

beslutsprocesser och verkställande sett ut i samband med covid-19. Här inleds avsnittet 

med en övergripande diskussion inom frågeställningarna, sedan ett avsnitt med tidigare 

forskning. Sist avslutas diskussionen med en slutsats.  

Syftet var att se över hur arbetsprocessen såg ut kring verkställande av de åtgärder som skett 

till följd av pandemin samt studera matbutikernas resultat av deras säkerhetsprocess.  

Frågeställningen genom denna uppsats har varit; Hur ICAs handlingsplan ser ut och hur har 

arbetsprocessen sett ut under covid-19 pandemin? Vad har lokala ICA butiker gjort för att 

verkställa samhällets krav på säkerhet under covid-19? 

Med denna frågeställning finns en kunskapslucka inom ämnet då covid-19 är så pass aktuellt 

och ett fenomen som mänskligheten tidigare inte haft några kunskaper om. Det har tidigare i 

historien funnits pandemier och epidemier, dock ingen i modern tid som spridit sig så globalt 

eller påverkat det moderna sätt så som vi lever idag. Detaljhandeln med dagens utbredning 

har heller inte funnits i denna skala under tidigare pandemier då den utvecklats sen den 

senaste pandemin som utspelade sig för ca 100 år sedan (SCB.se, Spanska sjukan. 2019). 

Det gör att den tidigare forskning inom ämnet är tunn och i första hand berör andra 

svårigheter i beslut när de gäller kris, pandemi samt svårigheter inom detaljhandel och 

matindustri i samband med pandemin. I avsnittet om tidigare forskning har försök gjorts för 

att hitta så närliggande ämnen som möjligt, där bland annat om hur beslutsprocesser 

påverkats av kris och hur åtgärder till efterföljd av covid-19 sett ut inom andra men 

närliggande sektorer. Dessa berör syftet i stort men ger ingen tydlig inblick i ämnet om hur 

covid-19 påverkat beslutsprocesser inom matvaruhandel och vilka verkställande åtgärder som 

gjorts. Det teoretiska ramverket är tidlöst i den bemärkelsen att teorierna kan appliceras på 

okända fenomen som i denna situation och förhoppningen ligger i att diskussionen ska kunna 

förklara syftet med hjälp av det valda ramverket. Då kunskapsluckan är så pass synlig har 

förståelsen för empirins betydelse här fått ta stor plats och ta en vägvisande roll i förståelsen 

för syftet. 



 
  

42 

 

6.1 Beslutsprocessen 

Eftersom covid-19 är ett nytt virus och vi upplever en global pandemi av denna sort för första 

gången i modern historia så finns det väldigt lite tidigare information. Det har genomsyrat 

hela processen från beslut till verkställande inom ICA. För trots att informationen har varit 

liten så har verkställandet fått ske snabbt. Med utgångspunkt i Nygaard & Bengtssons 

(2002:32) teori om begränsad rationalitet som går att applicera på den situation ICA har 

handlat i kan man förstå att de beslut som tagits i och med pandemin inte varit rationella. 

Anledningen till det är bristen på information och de snabba beslut som har behövts ta. För 

att kunna ta ett rationellt beslut måste samtlig information inom ämnet finnas, detta enligt 

beslutsmodellen som innehåller de delar som krävs av beslutsfattaren för att kunna ta ett 

rationellt beslut. Den roll som centrala enheten besitter har varit att sammanställa information 

till ICA handlarna och vägleda dem så att de kan ta så rationella beslut som möjligt. 

Handlarna har därav haft tillgång till samtlig information som ICA gruppen har lyckats samla 

in och sammanställa utifrån Folkhälsomyndigheten och Svensk handel. Bristen av 

information ligger därmed inte på ICA gruppen eller handlarna, utan vad som gör det 

omöjligt för dem att ta ett rationellt beslut är pandemins oförutsägbarhet samt att information 

överlag angående covid-19 varit liten från början. 

Relateras detta till teorin om prospektivt meningsskapande kan man med hjälp av den förstå 

att ICA har valt att blicka framåt i sina beslutsprocesser på ett progressivt sätt eftersom det 

inte funnits några andra alternativ. Det betyder att man värderar och analyserar framtida 

vinster och förluster på ett sådant sätt att ICA vill minska smittspridning i butikerna. Det har 

varit nödvändigt eftersom det inte funnits någon tidigare information eller tillvägagångssätt 

att hantera en pandemi på (Gioia et al. 1994:78). Därför kan det antas vara en nödvändig 

process i samband med nya kriser eller nya fenomen som framkallar behovet av att ta beslut 

för åtgärder (Gioia et al. 1994:78). 

Att ändra organisationen på grund av regler som kommer från regeringen kan förstås utifrån 

DiMaggio & Powell (1983) tvingande isomorfism. Då det är Folkhälsomyndigheten som i 

detta fall är expertisen inom covid-19 så har de, tillsammans med den svenska regeringen 

tagit fram riktlinjer för Sverige. Genom att ICA gruppen följer de riktlinjer som finns är detta 

en form av just tvingande isomorfism, trots att det endast finns riktlinjer. Med andra ord finns 
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det ingen faktiskt lag som säger hur ICA måste gå till väga. Men eftersom det finns en 

förväntan att samtliga i samhället tar sitt ansvar så blir Folkhälsomyndigheten en tvingande 

makt. Men även andra saker kan agera som just en tvingande makt inom isomorfismen 

(DiMaggio & Powell. 1983:150), exempel på det kan vara naturkatastrofer eller som i detta 

fall en pandemi. Covid-19 i sig tillsammans med förväntan från Folkhälsomyndigheten har 

gjort så att ICA har hamnat i en situation där åtgärder mot smittspridningen måste utföras i 

butikerna för att bevara legitimitet. Informanten vid HR-avdelningen för ICA gruppen 

berättade att det fanns en grupp vars syfte var att hantera covid-19 innan det ens nådde 

Sverige, det gjordes genom kommunikation med ICAs kontor i Kina. Det betyder att själva 

pandemin har haft större tvingande påverkan än vad Folkhälsomyndigheten hade i just den 

aspekt där ett säkerhetstänk redan kommit till den centrala enheten. Med tanke på det kan 

man säga att ICA har behövt luta sig på professioner, normativ isomorfism, i sina beslut samt 

lyssnat på vad kunniga inom branschen givit för riktlinjer (DiMaggio & Powell. 1983:151). 

Diskussionen om huruvida härmande isomorfism använts är svår att får rätsida på. Ingen av 

informanterna i denna studie har påvisat att de sett på hur andra gjort för att komma fram till 

olika lösningar. Eftersom alla butiker behövt agera samtidigt har samtliga beslut grundat sig 

på vad de själva behövt, samt ICA gruppens information i samband med att covid-19 kom till 

Sverige. ICA handlarna kan bara svara för sig själva och ICA gruppen menar att de förmedlar 

information om covid-19 och hjälper till på andra sätt men att det är ICA handlarna som tar 

besluten i sina enskilda bolag. Däremot kan man se att samma åtgärder tagits på många olika 

håll samtidigt. Om detta beror på härmande, Svensk handels minimikrav eller andra fenomen 

som informationsflöden, eller bara att ICA handlare tolkar situationen på liknande sätt går 

inte att svara på i nuläget. 

Vidare kan man ställa sig frågan, varför göra något alls? Varför ska organisationer ta på sig 

ansvar under en rådande pandemi? Varför inte bara lägga det på individnivå? Att ICA och 

dem flesta organisationer i samhället har tagit till sig rekommendationer är bland annat för att 

organisationer består av människor. Det är människorna i organisationerna som tar besluten 

och verkställer för andra individer som berörs av organisationerna. Vidare leder det till att det 

är människorna som berör organisationerna som bygger upp tilliten för dem. För en 

organisations överlevnad behöver därför tillit och legitimitet. I enlighet med teorin om risk, 

säkerhet och tillit blir detta speciellt viktigt i tider av fara och risk där säkerheten ifrågasätts 

(Giddens. 1996:38-39). I utgångspunkt av denna teori behövs därför handlingar som bevarar 
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tillit i tider av risk, det gör att organisationer måste hänga med i samhällsfrågan och fatta 

beslut efter expertisen för att upprätthålla den (Giddens. 1996:40). Detta genom att 

upprätthålla tilliten utåt sett och visa vad man gör för att minimera risk, mer om det i senare 

då verkställandeprocessen diskuteras. I samklang med upprätthållandet av tillit bör 

organisationer här täcka riskmiljöaspekten i enlighet med Giddens (1996). Eftersom covid-19 

kollektivt påverkat hela samhället kan man med utgångspunkt i teorin se pandemin som en 

riskmiljö. Där ICA måste definiera fara och därmed vad säkerhet innebär för att minimera 

faran. I detta fall är covid-19 fara och innebörd av säkerhet kan vara att minimera 

smittspridning eller att hålla avstånd. Definitionen leder till beslut om åtgärd, sedan bör ett 

synliggörande av åtgärd genomföras. På detta sätt minimeras den upplevda faran och 

eventuellt den faktiska risken. Upplevelsen av säkerhet byggs på balansen mellan tillit och en 

accepterande risk (Giddens. 1996:41). Man kan tolka det som att varje individ gör en 

avvägning för sig själv genom att väga risken att bli smittad mot de synliggjorda 

säkerhetsåtgärder i butiken när individen träder in i fältet. 

Som tidigare nämns i resultatet var det viktiga för Svensk handel att ”kunna visa att handeln 

tar ansvar på ett sätt som stärker förtroendet för branschen” (Svensk Handels Riktlinje. 

2020:5). Vilket leder oss in på hur förtroendet och tilliten är viktig för organisationen. Att de 

bryr sig om vad kunderna känner när de besöker en butik i Sverige som är kopplad till Svensk 

handel. Med utgångspunkt i Giddens (1996) teori är detta ett bevis på att tillit i form av 

förtroende är en aspekt att räkna med i beslutsprocesser som genomsyrar hela branschen, 

förbundet och dess medlemmar, där med ICA. 

Denna reflektion återspeglas också i ICA handlarna där informanterna tydlig visade på hur 

det handlar om en avvägning i alla deras covid-19 relaterade beslut. En avvägning mellan 

efterfråga och smittorisk där tillit till butiken i fråga om hur säker den är att besöka är en stor 

del av besluten. Exempel på det är beslut om salladsbaren där ICA handlarna behövt göra 

avvägningen om den är smittsam, efterfråga och ekonomisk vinning i form av svinn. Många 

handlare har tagit beslut att stänga salladsbaren i perioder, vilket indikerar att den eventuellt 

varit en upplevd smittorisk. Det går att med utgångspunkt i Giddens (1996) teori tolka 

avvägningen som en balans mellan risken att bli smittad och tilliten till butiken. Denna 

balansgång är svajande eftersom den upplevda risken kontra efterfråga har varierat över tid. 

Efterfrågan från kunden har under vissa tidsperioder överstigit den upplevda smittorisken och 

behovet har återigen växt, då har handlarna beslutat att öppna salladsbaren igen eftersom 
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ekonomiska svinnet minskar i samband med ökad efterfråga. Den faktiska smittorisken är här 

svår att avgöra, flera informanter har sagt i samband med diskussion om salladsbaren att 

efterfrågan fått styra besluten. Huruvida en salladsbar har högre smittrisk i maj än i juli är 

svår att bevisa men det leder till att man endast kan konstatera att den upplevda smittorisken 

varierar utifrån kundernas vilja att köpa plocksallad. Utifrån Giddens (1996) teori kan man 

tolka att kundernas upplevelse av säkerhet beror på en balansgång mellan tillit till att inte 

smittas och en accepterande upplevd risk att bli det. Om det är så betyder det att deras 

benägenhet svajar från tid till tid i deras beslut om att köpa plocksallad beroende på hur 

kunderna upplever risk. Vilket leder till att ICA handlarna som vill ligga så nära efterfrågan 

som möjligt får stänga salladsbaren beroende på hur balansen ter sig. 

 

6.2 Verkställande 

Varje enskild ICA handlare ansvarar över verkställandet i sin egen butik, detta görs dock med 

hjälp från ICA gruppen som redan har tolkat informationen angående covid-19, vilket redan 

har presenterats tidigare i uppsatsen. Informationen som ligger till grund för dem 

verkställande besluten grundas i expertutlåtanden. Detta i Enlighet med Giddens (1996) teori 

om risk, säkerhet och tillit (1996) kan säkerhet bildas genom att täcka sina kunskapsluckor 

och i samband med risken att bli smittad lutar sig samhället på dessa expertiser (Giddens. 

1996:40). I detta fall har det gjorts i tre led, i och med att den information som ges till ICA 

handlarna inte direkt kommer från Folkhälsomyndigheten utan tolkas först av ICA gruppen. 

De åtgärder som butikerna har gjort som efterföljd av rekommendationerna syftar till att 

bygga upp en tillit till kunderna. Eftersom syftet är att skydda både personal och kund från att 

bli smittade sänder åtgärderna signaler ut till kunderna att “i denna butik kan du handla 

säkert”. På så vis byggs tilliten upp och kunderna kommer våga att ta sig till butiken istället 

för att kanske handla online vilket också är ett alternativ som erbjuds. Vidare ger dessa 

verkställande åtgärder ett upprätthållande av tilliten då den synliggörs i faktiska materiella 

förändringar som exempelvis plexiglasskärmar, vilket minskar smittspridning men är 

monterade i första hand för att öka trygghet för personal och kunder och med det öka tillit, 

det i samklang med teorin om risk, säkerhet och tillit (Giddens. 1996:41). 

Det går med utgångspunkt i Giddens (1996) resonemang om tillit att göra tolkningen att 

många av de förändringar som har gjorts ute i butikerna är för att bygga en tillit till kunderna 
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i en tid då bibehållandet av tillit behövs (Giddens. 1996:39-41), det genom att försöka 

säkerställa att smittspridningen är låg och därmed är tryggt att handla. Genom de intervjuer 

som har genomförts så förstår man vikten i att även de anställda i butiken känner en tillit till 

kunderna och att de följer rekommendationerna när de handlar. För det finns ett kollektivt 

ansvar i och med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och en butik kan inte garantera att 

kunderna behåller ett avstånd på två meter ifall kunderna själva inte aktivt gör det. Ett annat 

exempel på det går att se i frågan om åtgärder vid frukt- och gröntavdelningen. Det har 

tidigare berättats under resultat hur inga specifika åtgärder utförts i just denna avdelning. 

Anledningen till det är för att butikerna litar på att deras kunder tvättar sina frukter och 

grönsaker innan de äter dem, detta är något som förklarats i samtliga intervjuer som utförts.1 

Vad som sker här är en tyst överenskommelse gentemot det kollektiva ansvaret som 

Folkhälsomyndigheten och regeringen lagt över Sverige. För att butikerna ska upprätthålla 

tilliten hos sina kunder så läggs det även ansvar på kunderna att göra vad de kan för att följa 

rekommendationerna om renlighet och arbeta för att minska smittspridning (Giddens. 

1996:39-41). 

Samhällsmiljön i stort har påverkats, både när de gäller den faktiska risken och den upplevda. 

Utifrån Giddens (1996) teori om risk, säkerhet och tillit gör tolkningen att det sätter tilliten på 

prov och oro ökar om inte åtgärder eller aktivt handlade tillämpas. Därför är det viktigt för 

ICA handlare att aktivt arbeta för att minimera risken för smitta och bibehålla tillit och 

legitimitet. Det i samklang med teorin isomorfism och legitimitet, där covid-19 är den 

tvingande faktorn och Folkhälsomyndigheten fungerar som en profession eftersom de ses 

som expertisen inom problemområdet (DiMaggio & Powell. 1983:150-152). Många av de 

åtgärder som genomförts som plexiglas vid kassorna eller linjer som indikerar avstånd i 

golven finns där av den anledningen att minska smittspridning och ge kunderna är känsla av 

säkerhet. Det handlar inte endast om den upplevda risken hos kunderna eller dem anställda 

utan även den faktiska risken som finns med covid-19. 

Ett sätt att förstå de åtgärder som gjort är med teorin om risk, säkerhet och tillit (Giddens. 

1996:41). Där man vill upprätthålla känslan av tillit i tider av ökad risk. Detta genoma att 

                                                 
1 För dig som inte sköljer din frukt, ingen fara. Denna uppsats vill inte hetsa till oro och därför kommer här ett 
uttalande från livsmedelsverket: 
“Du behöver inte skölja frukt eller grönsaker extra noga på grund av coronaviruset. Coronavirus smittar främst 
via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen. Risken för att bli 
smittad med coronavirus när man tar på eller äter frukt och grönt bedöms vara mycket liten.” - 
(Livsmedelsverket.se. 2020) 
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synliggöra tillitsbyggande mönster. Samtliga åtgärder som gjorts och synliggjorts i hela 

kedjan från Svensk handel till ICA handlare kan förstås på detta sätt att upprätthålla tillit, 

genom att ge en känsla av trygghet för organisationen och samtidigt öka säkerheten mot 

covid-19 byggs tillit och förtroende för hela kedjan. Vidare handlar det om att ICA handlare 

agerar så att åtgärderna skapar en tillitsfull och säker miljö för kunderna. Generellt sett är 

dessa åtgärder betryggande och skapar en känsla av att minimera risk. Det utgör även ett 

strategiskt handlande och ger en vision om kontroll över risken (Giddens. 1996:41). Det kan 

observeras genom att undersöka de olika åtgärderna. Ett exempel på det är handsprit som 

erbjuds i ingången av butikerna. Kunderna använder handspriten för att kunna bli ren om 

händerna innan de går in i butiken. Eftersom de tar handsprit och förväntar sig att andra gör 

det så skapas här en känsla av att kliva in i ett renare rum, en barriär. Allt här inne är rent 

eftersom alla ”gör sig rena” innan de kliver in i fältet. Här har då kontroll skapats och en 

känsla av trygghet och minimerad risk ökat relaterat till teorin (Giddens. 1996:41). Huruvida 

tankarna om att ”inte alla” använder handsprit eller om smitta kan komma in i butiken på 

andra sätt tillsammans med denna handling skapar då en balans mellan den upplevda risken 

och den faktiska (Giddens. 1996:41). 

 

6.3 Diskussion i samband med tidigare forskning  

Covid-19 har tagit stor plats och ses som den största faran just nu. Arias-Maldonado (2020) 

presenterade covid-19s placering i risksamhället i sin forskning om hur pandemin påverkat 

det globala samhället. Enligt Arias-Maldonado (2020) ses covid-19 som den första verkligt 

globala sjukdomen och pekar därmed på en ny förståelse för den mänskliga artens sårbarhet. 

Detta i enlighet med Giddens (1996) som menar att moderniteten är tveeggad och producerar 

en riskkultur. Att förutse potentiella hot ger alltså ett uttryck för beredskap inför osäkerhet. 

När då covid-19 slog till fanns ingen beredskap och det ledde till att vår sårbarhet 

synliggjordes extra tydligt. I det avseendet kan vår epok definieras av nya sorters potentiella 

faror som hittills varit okända, de som har sitt ursprung i moderniseringsprocessen där 

orsakerna inte är naturliga, som polarisering eller kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. Global 

spridning av coronavirus genom social interaktion kan ses som ett problem inom denna 

kategori, då faran ligger i att vi bor och lever tätt tillsammans i tättbebyggda samhällen. Att 

förutse risker blir således en offentlig uppgift, eftersom staten har ansvaret för att motverka 
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ett förfall av de moderna samhälle som byggts upp genom moderniseringen. Detta kan 

förklaras med hjälp av Giddens (1996) teori om risk, säkerhet och tillit, det handlar om att 

upprätthålla tillit och säkerhet under en kris genom att staterna går in och tar ledarrollen i 

bekämpningen mot covid-19.  I Sverige har Folkhälsomyndigheten tagit på sig den rollen. 

Pandemin är okänd sedan tidigare och därför måste ett nytt riskperspektiv göras  (Arias-

Maldonado. 2020). Detta gör Folkhälsomyndigheten genom att förklara fenomenet covid-19 

och förstå vad som måste göras för att motverka risken att bli smittad. Som ett led i detta tar 

ICA till sig den information som ges för att själva bidra till minskad smittspridning och 

därmed minimera risk i risksamhället.  

 

6.3.1 Organisationsstruktur 

Som tidigare nämnts i kapitel fem är inte ICAs organisation hierarkiskt uppbyggd utan 

enskilda butiker tar sina egna beslut. I en forskning utförd av Natcher m.fl. (2002) som 

berörde Little Red River Cree Nation i Alberta, Kanada, om deras beslutsprocess inom 

förvaltningssystemet. Natcher m.fl beskriver hur den blev decentraliserad och befolkningen 

fick själva vara med i besluten eftersom de besatt kunskapen inom deras egna områden. Det 

visade sig vara en lyckad process. Liknande går att se inom just ICA. Informanten på ICAs 

HR-avdelning berättade om hur det varit en styrka att besluten tas där professionen finns och 

att varje ICA handlare själva har störst kunskap inom just sin egna butik, professionen i detta 

fall är ICA handlarna i enlighet med isomorfisms normativa aspekt (DiMaggio & Powell. 

1983:152). Liknande åsikt har gått att återfinna i intervjuerna med ICA handlarna. De har 

ansett att med vägledande hjälp från central ledning har de kunnat ta dem besluten som krävs 

för sina butiker. ICAs åsikter om att det varit framgångsrikt just i frågor angående covid-19 

överensstämmer med det resultat som Natcher m.fl (2002) fick i deras forskning. På den mest 

grundläggande analysnivån visar detta behov en pluralistisk representation när alternativa och 

mer hållbara strategier för miljöförvaltning utforskas. 

I likhet med ovan nämnda forskningar genomför Alhawamdeh m.fl. (2019) en granskning av 

relevant litteratur för att förstå vikten av beslutstagande inom organisationer. Denna 

forskning klargör tillvägagångssätt och tankesätt för en framgångsrik beslutsprocess som kan 

hjälpa läsaren att reflektera över uppsatsens diskussion av frågeställning. Alhawamdeh m.fl. 

(2019) talar om olika beslutsbedömningssystem, ICAs decentralisering är en sådan typ av 
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strategi för att öka flexibiliteten inom organisationen. I jämförelse med Knippers (2010) 

studie visar han hur företag kan använda sig av den rationella beslutsmodellen för att kunna 

ta beslut inom en konkurrensstark marknad. ICA hade i frågan angående rationella beslut 

kunnat gynnas av detta, men då informationen varit begränsad har de inte kunnat ta ett 

fullständigt rationellt beslut, även om detta hade varit en fördel till dem. Vilket dessa 

forskningar bekräftar genom att påvisa vikten i att inneha fullständig information.   

 

6.3.2 Beslut 

I en forskning som angår beslutsprocesser till följd av covid-19 kom Fretheim, Brurberg & 

Forland (2020) fram till liknande antagande om bristen av information som vi sett att denna 

pandemi påverkat ICA. De menar att beslutsfattande ska grundas på omfattande information.  

De påstår också att informationen angående pandemin är liten. Vilket gör att beslut som fattas 

kring covid-19 inte är rationella. I forskningen som utfördes av Fretheim, Brurberg & Forland 

(2020) beskrev de hur en forskningsgrupp utsedd av Folkhälsoinstitution i Norge fick som 

uppgift att fylla de kunskapsluckor som fanns i frågan för att i framtiden kunna ta mer 

rationella beslut. Detta går att jämföra med ICAs centrala enhet som försökte tolka 

informationen åt sina ICA handlare. Men eftersom ICA inte är experter inom olika virus 

måste de förlita sig på andras expertis, vilket i detta fall har varit Folkhälsomyndigheten. 

Liknande antagande om brist på information återfinns i Angeli & Montefuscos (2020) 

forskning. Även de menar att bristen av information angående covid-19 har varit omfattande 

och därav förhindrat processen i att ta ett kognitivt beslut. Resultat av det är att 

implementeringen av nya beslut och rutiner påverkas, speciellt då individer som inte tidigare 

upplevt en liknande situation har haft svårt att anpassa sig. Det är något som skiljer sig från 

vad som går att se inne på ICA. Där har åtgärder som efterföljd av en omfattande 

beslutsprocess verkställts snabbt och ICA butiker har inte haft problem med de nya 

omständigheterna, det till trots att de varit främmande. Vad som dock inte går att veta är hur 

omställningen skulle sett ut om Sverige varit som Kina som upplevt epidemi tidigare (Angeli 

& Montefusco. 2020)  

Även en forskning utförd av Charette (2020) motsäger det resultat man kan se hos ICA. 

Forskningen tar upp USA som ett exempel på land där en pandemiplan redan finns sen 
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tidigare. Men Charette (2020) menar att trots en pandemiplan har inte USA varit 

framgångsrika i sina beslutsprocesser kring covid-19. Han konstaterar att det inte går att vara 

förberedd inför ett virus som är oförutsägbart och där av kommer det uppstå problem i 

beslutsprocessen. Visserligen har ICA inte haft samtliga förutsättningar för att ta rationella 

beslut då det fanns brister i information och tidigare erfarenheter. Men till skillnad från den 

beslutsprocess som USA misslyckats med så har ICA kunnat ta snabba beslut som gett en 

inverkan på ICAs butiker. Men det finns skillnader mellan beslutsprocesser som tas i ett stort 

land som USA och i en organisation som ICA vilket gör att det inte är jämförbart.  

Med tanke på att det brister i information angående covid-19 behöver man hitta andra sätt att 

i kris med få erfarenheter och lite information ta beslut grundade på mer än på tidigare 

kunskaper. Den forskning som berör det ämnet är Pratelli (2014) i sin studie där prospektteori 

tas upp. Denna beskriver hur individer väger mellan olika probabilistiska beslutsalternativ 

som är riskfyllda i kris och när sannolikheterna för olika utfall också är okända gör att man 

måste ta beslut utifrån potentiell vinst. Pratelli (2014) menar att teorin är lämplig att applicera 

på beslutsfattare i nödsituationer och kris. Denna teori som Pratelli talar om går 

betydelsemässigt hand i hand med Gioias (1994) teori prospektivt meningsskapande där man 

fokuserar på framåtsträvande processer. Man kan utifrån denna teori förstå hur ICA har varit 

tvungna att tänka framåt i sina beslut. Med denna syn kan man undersöka vad man kan göra 

för att minska smittspridning framåt sett. 

 

6.3.3 Smittspridning och åtgärder 

För att minska smittspridningen behövs information från andra kunskapsområden i andra 

professioner. Forskning gjord av Goniewiz m.fl. (2020) menar att pandemin har påverkat 

beslutsprocessen inom samhällsviktiga frågor. Där ämnet om hur komplexiteten i katastrofer 

har lett till att globala ledare och företag behövt ta till beslutsfattande metoder inom 

tvärvetenskapliga nivåer. Det blir nödvändigt under katastrofer då tvärvetenskapliga nivåer 

av samarbete innebär att man samarbetar mellan olika kunskapsområden inom ett gemensamt 

problemområde. Det går att jämföra med hur Svensk handel har internaliserat nya riktlinjer 

från regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Genom att implementera 

dessa i dem nya beslutsprocesserna inom ämnet covid-19 har Svensk handel och ICA 

gruppen samarbetat över kunskapsområden för att skapa åtgärder för minskad smittspridning. 
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Vilket går att se i att ICAs verkställande beslut lutat sig tillbaka på experternas 

rekommendationer. Detta tillvägagångssätt går i linje med flera andra länder och 

forskningsresultat som gjorts under året.  Två av dessa studier är av Dennerlein (2020) samt 

Eun-A (2020). De har fått fram liknande resultat, trots att deras forskningar berör två separata 

områden som skiljer sig från ICA. Vad de kom fram till i sina respektive forskningar var för 

att kunna implementera åtgärder som skyddar mot covid-19 krävs det information om hur det 

ska kunna gå till. I den studien som utfördes av Eun-A (2020) studerades arbetsplatser i 

Korea. Där verkställdes åtgärder som liknar de som går att se i ICAs butiker. Dessa var bland 

annat relaterade till avstånd och att hålla ytor rena med hjälp av desinfektionsmedel. 

Dennerlein (2020) undersökte om de rekommenderade säkerhetsåtgärder på arbetsplatser 

följer WHOs riktlinjer för skydd mot covid-19. På samma sätt som Eun-A visade Dennerleins 

(2020) forskning att man kan genom att applicera dessa nyckelåtgärder skydda anställda och i 

ICAs fall även kunder.  

En annan aspekt av corona handlar om hur olika industrier påverkas och på vilket sätt. ICA 

ingår inom industrin då det har butiker som säljer livsmedel. I två forskningar gjorda av Parks 

m.fl. (2020) samt Shahbaz m.fl. (2020) har matindustrin i samband med covid-19 studerats. I 

den studien utförd av Parks m.fl. (2020) diskuterades det svårigheter matindustrin står för på 

grund av pandemin, detta då matindustrin är ett långt led med olika avdelningar som 

innefattar många olika människor. Men även då övrig befolkning är beroende av att 

matindustrin fortsätter att fungera. Parks m.fl. (2020) presenterar i forskningen hur stor vikt 

det ligger i att matindustrin följer riktlinjer och rekommendationer för att de anställda ska 

hålla sig friska. Vilket liknar det ansvar ICA har för att kunna fortsätta vara öppna för 

befolkningen. Det bygger på vad Giddens (1996) säger om tillit, att upprätthålla säkerheten 

gör att även tilliten från befolkningen upprätthålls. 

Vidare kan man kolla på hur Shahbaz m.fl. (2020) forskning om åtgärder mot 

smittspridningen genom att implementera de rekommendationer som ges. Ett av dessa är att 

tvätta händerna och hålla ytor rena. I forskningen är det en grupp med experter från 

matindustrin samt forskare som har kommit fram till lösningar för att säkra miljön och 

minska smittspridning. Främsta orsaken till smittspridning säger Shahbaz m.fl. (2020) är 

kontakten genom anställda och kunder. De tog fram specifika åtgärder som gör att det uppstår 

mindre mänsklig kontakt. Det har även ICA gjort på flera sätt. Främst har 

avståndsindikationer satts upp i butikerna för att minska smittspridning. Vidare har många 
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genomfört åtgärder vid lösgodiset för att försöka ge kunden den tillit och trygghet den 

behöver för att så säkert som möjligt kunna köpa smågodis. Detta med dem nya rutinerna 

som presenteras i resultatet under 5.2. Det i enlighet med upprätthållande av tillit och 

minskning av smittspridning (Giddens. 1996:41). 

På samma sätt som Shahbaz m.fl. (2020) och Parks m.fl (2020) tar upp olika sätt att minska 

smittspridning gjorde Dabachine m.fl. (2020) en undersökning inom flygindustrin. En 

passagerarsimulation uppfördes för att undersöka smittspridnings förloppet på en flygplats. 

Om man minskade antalet passagerare men behöll omfattningen av personal skulle man då 

kunna behålla en säkrare miljö och den faktiska risken minska (Dabachine m.fl. 2020), detta i 

enlighet med Giddens (1996) teori om riskmiljöer där upplevelsen av säkerhet byggs på 

balansen mellan tillit och en accepterande risk. Denna forskning blir relevant i balansen av 

upplevs säkerhet på flygplatser och minskning av smittspridning, där Dabachine m.fl. (2020) 

kunde se en faktisk minskning av smittspridning i resultatet av forskningen. ICA har inte 

gjort någon kundsimulation men man kan genom informanternas redogörelser tydligt se att 

ICA handlarna testar sig fram och försöker nå samma mål som denna forskning i sina butiker. 

Vid kassorna finns en stor riska att smitta går mellan kund och personal och därför blir då 

plexiglasskärmen viktig för en säkrare miljö och den faktiska risken för att smittan minskar 

(Giddens.1996:41).  

 

6.4 Slutsats  

Vad som har gått att se är att pandemin har påverkat ICAs beslutsprocess i samtliga led. Detta 

då covid-19 varit ett omfattande problem som berört samtliga, med påtryckningar från 

Folkhälsomyndigheten och regeringen har ICA känt ett samhällsansvar att hjälpa till att 

minska smittspridningen. Resultatet av det finns det spår av inne i butikerna då faktiska 

åtgärder har utförts. Vilket har varit nödvändigt för att bibehålla den standard av säkerhet 

som efterfrågas av befolkningen. Med hjälp av de utvalda teorierna går det att förstå den 

process som har genomförts i organisationen, från de beslut som tagits till verkställande 

åtgärderna ute i butikerna. Därigenom har kopplingar mellan teorierna växt fram i samband 

med att syftet undersökts. 
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En koppling som man kan se under diskussionens gång är att prospektivt meningsskapande 

blir nödvändig under denna pandemi. Ett sätt att se på varför den är nödvändig går att 

förklara med den begränsade rationalitetsteorin. Eftersom att ICAs beslutsprocesser varit 

begränsat rationella i form av den bristande informationen har organisationen då i sin 

begränsade rationalitet valt att utan grundad information blicka framåt. Där använt den 

information om minskad smittspridning man kunnat införskaffa för att beräkna framtida vinst 

i form av mindre smittspridning. Resultatet av detta leder till en typ av prospektivt 

meningsskapande i att ta beslut, detta betyder att teorin om att besluten är tagna på ett sätt 

som går i linje med prospektivt meningsskapande, som där bygger på teorin om den 

begränsade rationaliteten. 

I samband med att teorierna isomorfism om legitimitet och Teori om tillit, risk och säkerhet 

presenterats växte kopplingarna fram om att dess teorier utifrån sina begrepp relativt talar om 

samma sak, för ICA handlarnas räkning. Där begreppen “legitimitet” och “upprätthållande av 

tillit” berättar om organisationers strävan efter godkännande av samhället. I grunden talar 

dessa begrepp om samma mekanismer eller iallafall mekanismer med liknande mål. Det 

handlar i stort om organisationers överlevnad i samhället. Detta ledde till att dessa teorier 

gick bra att bygga på varandra och de kompletterade varandra i diskussionen på ett intressant 

sätt i och med ICAs strävan efter att handla utefter samhällets sagda och outsagda 

förväntningar. 

Slutligen har de metodval som tagits gett en omfattande empiri som varit grund till svaret på 

frågeställningen. Mer empiri i form av observationer samt intervjuer hade kunnat leda till ett 

mer omfattande resultat. Men omfånget av det insamlade materialet avgjordes på grund av 

tidsbrist hos informanterna samt de förstärkta restriktionerna som tillkom under hösten 2020. 

Det hade inte varit rationellt att utföra observationer ute i butiker då uppmaningen var att 

undvika allmänna utrymmen i så stor utsträckning som möjligt. 

Uppsatsen har även endast berört ICA gruppen samt matvarubutikerna som ingår under 

varumärket ICA, vilket gör att det finns en kunskapslucka som berör detaljhandel med 

tillhörande övriga matvarubutiker. Uppsatsen ger därmed ingen fullständig bild över hur 

covid-19 har hanterats av butiker i övrigt och de åtgärder som har presenteras är endast 

överensstämmande med ICA butiker. 
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Även delar av livsmedelsbranschen har utelämnats i uppsatsen, där lagerhantering, leverans 

samt externhandel är exempel på detta. Det kan finnas avgörande åtgärder som utförts i något 

av följande delar som har haft en påverkan på de beslut som tagits av ICA gruppen med 

handlare. Men då en avgränsning behövdes göras utlämnades dessa avdelningar även till trots 

att det kan ha gett en påverkan på resultatet om de hade ingått i studien. 

Empirin kan inte svara på hur det presenterade åtgärderna varit fungerande eller ej. Det beror 

på att pandemin fortfarande är pågående. Vilket innebär att empirin bygger på informanter 

och information som i stunden är påverkade av pandemin. Ett utomstående perspektiv är i 

denna tid omöjlig att ta då en objektiv syn inte är möjlig. Det som framkommer i denna 

uppsats om huruvida åtgärderna och beslutsprocesserna fungerat på lång sikt kommer att 

kunna ifrågasätts i en framtid då man på ett opåverkat sätt kan se på hur pandemin faktiskt 

påverkat samhället. 

Med tanke på den tidigare nämnda kunskapsluckan och det som presenteras i diskussionen 

kan detta ha gjort att denna uppsats öppnar upp för och bjuder in till vidare forskning inom 

ämnet och intresserar till fortsatt forskning om hur covid-19 påverkar matvarubutiker. 

Eftersom denna uppsats skrivs under pandemins framfart är det därför också svårt att skapa 

sig en överblick i ämnet och se det från ett utomstående perspektiv, därför är det spännande 

att se vad framtida forskning kommer fram till då man förhoppningsvis kan studera 

efterspelet och de förändringar som covid-19 skapat som eventuellt kan leva kvar till 

efterföljd av denna pandemi.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

  

Till (Informants namn) 

  

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

covid-19 har påverkat verksamheten i ICA-butiker i form av vilka åtgärder som har 

utförts.  

Du tillfrågas därför, i din egenskap som (Arbetstitel) med kunskap om rådande 

situation i (Arbetsplats). Data samlas in under en timme genom en intervju som med 

ditt godkännande gärna spelas in för senare transkriberas. Ifall du godkänner det förs 

gärna ytterligare anteckningar under intervjun pågår. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas, gärna innan publikation av c-uppsatsen. Det insamlade materialet kommer 

att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. 

Materialet kommer att avidentifieras så att det inte går att identifiera dig eller 

(Arbetsplats). Det insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt. Materialet 

kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 

Sociologiska institutionen. 

Vi kommer att boka in en (längd på intervju) intervju 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
Intervjumanus till central nivå  

● Vad är din roll i organisationen? Främsta ansvarsområde.  

○ Hur länge har du jobbat inom ICA? 

 

● Hur har arbetsprocessen från utbrott av pandemin till beslut sett ut?  

● (tolkningsprocesser, beslutsprocesser och eventuella implementeringsprocesser dess 

fyra faser: behovsinventering, införande, användning och vidmakthållande ) 

 

● Hur ser ICAs “säkerhetsplan” ut och hur har den förändrats under Covid-19 

pandemin? 

○ Hur har man tolkat folkhälsomyndighetens riktlinjer rent praktiskt i era beslut?  

■ Hur fungerar kommunikationen med butikerna och 

folkhälsomyndigheten? 

■ Har det funnits plats för återkoppling för butiker och för 

folkhälsomyndigheten?  

○ Har det funnits plats att ta till sig det butikers åsikter? 

 

● Finns det några konkreta metoder som är rekommenderade ut till anställda på 

butikerna?  

○ Vad är din åsikt om dessa?    

○ Hur tycker du att det arbetet har fungerat?  

 

● Finns det krav på att butikerna måste vara kollektivavtalsanslutna?  

○ Om ja,  Har det funnits krav och rekommendationer från de hållet?  

 

● Är det okej att ICA nämns i uppsatsen? 
 
 

 

Intervjumanus till butik 

● Vad är din roll i organisationen?  
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○ Hur länge har du jobbat inom ICA och hur länge har du haft denna butik?  

○ Hur många anställda har du? 

 

● Vad har varit den största skillnaden på arbetsprocessen nu som innan pandemin?  

○ Hur har ICAs arbete kring pandemin påverkat er butik? 

■ Vad är din åsikt?  

○ Hur har ni arbetat för att verkställa de krav som ställts? 

■ Vad är din åsikt om detta?  

● Vad anser du har varit den svåraste prövningen? 

 

● Finns det några konkreta metoder som är rekommenderade från central nivå ut till er i 

butikerna?  

 

● Vad är din åsikt om säkerheten kring grönsaksavdelningen, ser man till olika butiker 

har olika åtgärder gjorts. Där avståndslinjer i marken är ett exempel. Vill även veta 

din åsikt om salladsbaren samt godisavdelningen.   

 

● Hur har arbetet mot kund fungerat? 

○ Har kunderna följt era anvisningar? 

○ Hur har du upplevt kundflödet? 

 

● Finns det något speciellt dokument som varit till extra stor hjälp under pandemin?  

 

● Vilken grad av anonymitet? 

 

 

Intervjumanus till butiksanställd  

 

● Vad är din roll i organisationen?  

○ Hur länge har du jobbat inom ICA?  

 

● Hur har ICAs arbete kring pandemin påverkat er butik? 

○ Vad har man tagit till för åtgärder i din butik? 
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○ Vad är din åsikt?  

● Vad har varit den största skillnaden på arbetsprocessen nu som innan pandemin?  

 

● Hur tycker du informationsflödet har fungerat?  

 

● Vad är din åsikt om säkerheten kring grönsaksavdelningen, ser man till olika butiker 

har olika åtgärder gjorts. Där avståndslinjer i marken är ett exempel. Vill även veta 

din åsikt om salladsbaren samt godisavdelningen.   

 

● Hur har arbetet mot kund fungerat? 

○ Har kunderna följt era anvisningar? 

○ Hur har du upplevt kundflödet? 

 

● Vilken grad av anonymitet?  
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