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Sammanfattning

Förändringsarbeten har potentiellt stor påverkan på personalens mående på företag, därför är

det av stor vikt att veta hur de ska drivas för att de ska få önskad effekt. Syftet med den här

studien är att fånga upp eventuella skillnader i medarbetares uppfattning av involvering i ett

ledningsdrivet förändringsarbete i en stor hierarkisk organisation samt att bidra med kunskap

om hur de centrala nyinstitutionella begreppen legitimitet, myter, särkoppling och ceremonier

kan förklara ett sådant förändringsarbete. Undersökningen bygger på en kvalitativ ansats där

empirin samlas genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare på ICA där deras

uppfattning om involvering och de aktiviteter som genomförts inom ramen för

förändringsarbetet beskrivs. I resultatet presenteras analysen av medarbetarnas upplevelse av

involvering samt förklaringen av förändringen med nyinstitutionella perspektiv där vi

kommer fram till att medarbetarna upplever hög grad av involvering och en tydlig

kommunikation från ICAs sida, vilket gjort att deras inställning till förändringen blivit positiv

och att förändringen kunnat genomföras smidigt och effektivt. Inslag av ceremonier,

särkoppling, myters påverkan och både en intern och extern legitimitetsskapande drivkraft

identifieras. Detta mynnar sedan ut i en diskussion vi hoppas kan användas som

inspirationskälla av andra företag och organisationer inför deras kommande

förändringsarbeten.

Nyckelord: Förändringsarbete, Medarbetarinvolvering, Nyinstitutionellt perspektiv.
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1. Inledning

Organisationer och inte minst företag är i konstant förändring. De flesta förändringarna är

oplanerade och sker gradvis över tid men det finns också de som är planerade och mer

omfattande (Burke, 2019). Förändringsarbeten innefattar en bred variation av aktiviteter och

de kan se väldigt olika ut. Allt från att fullständigt förändra den formella strukturen inom ett

multinationellt företag till att sätta in självscanningskassor i en liten lokal matbutik kan

räknas till dem. Gemensamt för dem är att människor och deras arbeten påverkas, åt antingen

det bättre eller det sämre, beroende på hur förändringen går till och hanteras. Genom den

kunskap vi får av denna studie vill vi öka företags kunskap om vad de bör ta i beaktning inför

förändringsarbeten samt ge dem en förmåga att predicera vad utfallet av dem kan bli. Med

ökad förmåga att predicera och framför allt en ökad förståelse för de fenomen som vi genom

ett nyinstitutionellt perspektiv kommer att belysa kan företag förhoppningsvis bättre planera

och genomföra framtida förändringsarbeten, på sätt som blir bra för alla berörda.

Förändringsarbeten påverkar, i olika grad beroende på omfattningen av dem,

arbetssituationen för de anställda. Det finns en risk att förändringar komplicerar arbetet om

till exempel ledningen av dem inte är tillräckligt tydlig. För att se till att förändringar kan

genomföras på ett smidigt sätt och även lyckas är det således nödvändigt att ha kunskaper om

vilka faktorer som underlättar för de anställda som påverkas av dem. Som nämnt kan

förändringsarbeten se olika ut och vara olika omfattande men två huvudtyper av förändringar

som diskuteras av Yang, Choi & Lee (2018) är inkrementell (även kallad stegvis) och radikal.

Stegvisa förändringar består av en plan med flera delmål och som namnet antyder, steg.

Förändringen genomförs ett steg i taget och eventuella problem som följer med respektive

steg kan hanteras direkt, allteftersom de dyker upp. Det gör förändringen som helhet betydligt

lättare att förutse och hantera för ledningen än den radikala förändringen (Ettlie, Bridges &

O’Keefe, 1984 se Yang, Choi & Lee, 2018). Den radikala förändringen innebär istället en

drastisk förändring av sättet anställda kommunicerar och arbetar på, en fullständig förändring

av spelreglerna för organisationsstrukturen (Miller & Friesen, 1984; Huy, 2002). Dessa

förändringar kräver mer av både anställda och ledning. Ledningen behöver förse de anställda

med en tydlig vision och skapa en positiv inställning till förändringen (Huy, 2002 se Yang,

Choi & Lee, 2018).
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Vi är intresserade av att se hur upplevelsen av involvering i en stegvis förändring skiljer sig

mellan medarbetare i olika typer av roller samt hur olika aktiviteter i en sådan förändring kan

beskrivas med hjälp av nyinstitutionella begrepp. Har medarbetarna i olika roller samma bild

av hur involverade de ska eller fått vara? Och är förändringsarbetet väl genomtänkt eller finns

det inslag av element som egentligen saknar betydelse? Svaren på dessa frågor skulle

potentiellt kunna spela en viktig roll för involverade och berörda medarbetares motivation

och inställning till förändringen vilket i sin tur kan påverka båda utfallet av den och även hur

medarbetarna trivs och mår på jobbet. I och med detta är det både intressant och viktigt att ha

en förståelse för hur förändringsarbeten går till och vilka aspekter av dem som kan vara

särskilt viktiga att ta hänsyn till.

Specifikt är det en förändring som beslutats av en ledningsgrupp i ett stort hierarkiskt företag

och som har en direkt påverkan på hur chefer och medarbetare i lägre nivåer av företagets

hierarki arbetar som vi är intresserade av. Eftersom det ofta främst är lägre chefer och

medarbetare som direkt påverkas och behöver förändra sitt arbetssätt är det av intresse att

undersöka hur dessa personer involveras och känner sig hörda under denna förändring. För att

kunna få en så utvecklad förståelse som möjligt har vi valt att undersöka endast en förändring

eftersom det kommer tillåta oss att få fler personers perspektiv på samma fenomen, istället

för att intervjua ett fåtal personer inom olika förändringsarbeten. Bristen på fler perspektiv

hade inneburit en risk att materialet blivit missvisande i det avseende att det hade kunnat

återspegla en bild som endast en eller ett fåtal personer delar. Den risken kan vi inte utesluta

helt men den blir mindre till följd av att vi intervjuar fler personer inom samma

förändringsarbete.

Det fallet den här undersökningen kommer fokusera på är hur ICA, som är ett stort och till sin

formella struktur hierarkiskt företag, hanterat ett förändringsarbete som initierats av

ledningen men som förändrat arbetsprocessen för personer längre ner i hierarkin. Eftersom vi

undersöker en specifik förändring på just ICA och våra resultat kommer att återspegla just

detta har vi inte för avsikt att generera några generaliserbara resultat. Dock avser vi komma

med slutsatser vars tillämpningsområde är mer generellt. Vi vill bidra med inspiration och en

förståelse för vilka aspekter som är viktiga att tänka på inför implementeringen av

förändringsarbeten även inom andra organisationer än enbart ICA.
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ICA är för gemene man en butik du går och handlar dina matvaror, men bakom denna fasad

finns en stor organisation som får det hela att fungera. ICA Gruppen är med sina ca 23000

anställda (ICA Gruppen, 2021) en väldigt stor arbetsgivare. Vid genomförande av

förändringsarbeten, särskilt av större omfattning, finns det såldes ett stort antal personer som

kan påverkas av hur smidigt eller komplicerat förändringarnas implementering fungerar.

Genom att undersöka ICA vill vi utöka kunskapen om hur ett förändringsarbete där ledningen

driver ett initiativ som kommer att påverka medarbetare längre ner i hierarkin kan beskrivas

och förklaras utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. Just ICA är ett lämpligt exempel för detta

då det är ett väldigt stort och välkänt företag som funnits länge i Sverige och därmed kan

tänkas ha erfarenhet av förändringsarbeten och ha lärt sig av dessa samt även arbetat med att

förbättra sättet de arbetar med förändringar. Detta föranleder vårt antagande att ICA som

exempel borde kunna ge oss värdefull information för syftet att underlätta för andra företag

och organisationer inför eventuella förändringsarbeten.

I denna uppsats undersöker vi aspekter av ett förändringsarbete som nyligen ägt rum och

fortfarande är i uppföljningsstadiet på ICAs lokala kontor och centrallager på två olika orter i

Sverige. Kontor och centrallager på respektive ort är närbelägna och de arbetar ihop i den

dagliga verksamheten. Den förändring som genomförts har involverat och påverkat båda

delarna, vilket är anledningen att vi diskuterar kontor och centrallager tillsammans. Kärnan i

förändringen har varit att göra om rekryteringsprocessen för kollektivarbetare till deras lager

då det är ett väldigt stort antal som söker dessa tjänster, vilket inneburit att rekryterare haft

svårt att hinna titta på alla och göra bra urval. De har velat öka kapaciteten för antalet

ansökningar som kan behandlas i varje rekryteringsprocess genom att till exempel använda

tester för att automatisera det första urvalet. När vi hädanefter skriver “förändringen” är det

denna förändring vi syftar på, om inte annat anges. Första steget i förändringen var att

identifiera det som upplevdes som ineffektivt i organisationen, för att få en bredare

uppfattning om det så anlitade man en rekryteringsfirma som fick titta på verksamhetens

rekrytering och de lade sedan fram ett förslag på hur ICA skulle kunna effektivisera sin

rekrytering. Efter detta genomfördes förstudier kring vilka förändringar som skulle ske och

slutligen genomfördes dessa förändringar på två lokala kontor och centrallager i Sverige.

Dessa två kontor och lager implementerade förändringarna som del av en pilotstudie som

skulle fånga upp vad som funkade bra och vad som behövde utvecklas, inför att

förändringarna sedan ska implementeras även på övriga orter. Vi har valt att undersöka

förändringen på kontor och centrallager på en av de aktuella orterna.
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1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för hur fenomenet förändringsarbeten

upplevs av den påverkade personalen i termer av hur involverade de fått vara i processen

samt att förstå hur nyinstitutionella begrepp kan ta sig uttryck i ett ledningsdrivet

förändringsarbete i en stor hierarkisk organisation. Med en större förståelse för detta vill vi

bidra med inspiration för organisationer som planerar att genomföra förändringsarbeten och

ge dem idéer om hur olika aktiviteter kan utföras för att förändringar ska få önskat utfall.

Genom våra planerade intervjuer med delar av personalen som blivit påverkade av

förändringarna på det lokala ICA-kontoret så får vi en inblick över hur pass delaktiga de har

varit i framtagningen av processen och hur de själva upplever att det gått.

Våra frågeställningar är utformade efter detta syfte och lyder:

Skiljer sig uppfattningen om hur involveringen sett ut mellan medarbetare med olika roller?

Hur kan införandet av ICAs nya rekryteringsprocess förklaras av nyinstitutionella begrepp?

1.2 Uppsatsens disposition

I inledningen har vi nu presenterat förändringsarbeten och varför de processer som dessa

involverar är viktiga att undersöka och förstå. Vi har även kort beskrivit det förändringsarbete

som ICA har genomfört och varför vi valt att undersöka just detta exempel. Därefter

beskriver vi syftet med denna studie samt våra frågeställningar. I avsnittet tidigare forskning

presenteras sedan relevant tidigare forskning inom området förändringsarbeten, med fokus på

medarbetarinvolvering och förändringsarbeten ur nyinstitutionellt perspektiv. Detta inför att

den sedan kommer att kopplas ihop och jämföras med den empiri vi kommer att samla ihop

genom intervjuerna i denna studie. Sedan presenteras vårt teoretiska ramverk och en

genomgång av vår metod samt metodologiska ansats. Därefter kommer vi att gå igenom och

motivera det material vi har för avsikt att samla in, hur vi ska samla in det och från vilket

urval.

I analysavsnittet kommer vi att förklara hur vi gått tillväga för att analysera vår data, hur vi

kodat och hur vi slutligen kommit fram till den presentation av empiri som vi lägger fram. Vi

kommer även att redogöra för studiens autencitet och tillförlitlighet samt de etiska

7



överväganden vi gjort inför och under studiens gång. I resultatavsnittet kommer vi presentera

empiri i form av citat och utdrag från våra intervjuer. Här kommer vi att lyfta viktiga delar

från dem för att skapa en grund för de sista kapitlen; resultat och avslutande diskussion.

Dessa avslutande kapitel kommer att presentera vår analys av de samband vi identifierat

mellan vår empiri, tidigare forskning och teori. Här kommer vi besvara våra frågeställningar

och diskutera de slutsatser vi kan dra utifrån undersökningen.

2. Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer vi att avhandla relevant tidigare forskning inom området

förändringsarbeten. Fokus ligger på forskning som behandlar ämnet ur tre olika vinklar,

nämligen: förändringsarbeten som fenomen, medarbetarnas involvering i förändringsarbeten

och förändringsarbeten enligt nyinstitutionellt perspektiv. Den här presentationen ges för att

förklara den kontext i vilken den här undersökningen genomförs. Den vetenskapliga grund vi

lägger i och med presentationen av litteratur avser ge en bild av vad forskningen säger om

vad förändringsarbeten är, hur de drivs idag, vilken effekt det har att involvera medarbetarna

och vad förändringsarbeten innebär sett ur ett nyinstitutionellt perspektiv.

2.1 Förändringsarbeten som fenomen

Organisationer är som sagt i konstant förändring. Delvis ses förändringar som tecken på att

man som organisation förbättras och utvecklas (Lewis, 2011). Som Zorn, Christensen och

Cheney (1999 se Lewis, 2011, s.21) formulerar det har förändringar “för förändringens skull”

också blivit så gott som en norm och ett ideal i samhället. Det finns en föreställning om att

sambandet mellan att vara en bra organisation och att vara benägen att förnya och förändra

sig ofta, är dikotomt. Antingen är organisationen föränderlig och konstant förnyande vilket

indikerar att den är bra, eller så är den mindre benägen att förändras och fortsätter fungera på

samma sätt som den alltid gjort, vilket gör den dålig. Författarna argumenterar för att pressen

som denna samhälleliga förväntan sätter på organisationer kan leda till problem i form av till

exempel implementering av förändringar som inte tjänar organisationens egentliga syfte eller

att resurser inte utnyttjas optimalt.

Enligt Bolin (2014) finns det en allmän uppfattning om att personal och människor i

allmänhet är trötta på förändringsarbeten som inte alltid blir som tänkt. Det tenderar upplevas
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som slöseri med tid då många redan har ett välfyllt schema. Att då inte vilja avsätta tid för att

engagera sig i ett förändringsarbete man inte är insatt i varför det ska göras förefaller inte

särskilt märkvärdigt. Bacharach, Bamberger & Sonnerstuhl (1996) utvecklar vidare om när

en förändring sätts i rullning i en existerande arbetsmiljö. Det tidigare arbetssättet är väl

förankrat hos medarbetare på företag och organisationer. Om den nya förändringen

implementeras för snabbt och inte fullt motiverat mot medarbetarnas inre motivation kan det

skapa ett inkonsekvent arbetssätt inom organisationen eller företaget. Ledningen vill att det

ska dra åt ett nytt håll men medarbetarna och övriga som inte blivit informerade eller inte

accepterar förändringens förlopp arbetar vidare på det gamla sättet (Bacharach, Bamberger &

Sonnerstuhl, 1996).

2.2 Medarbetarnas involvering i förändringsarbeten

När det kommer till att implementera en förändring i en organisation så är forskare, enligt

Karen Hopper Wruck, eniga om att det är problematiskt att genomföra (Hopper Wruck, 2000,

s 269). Varför det är problematiskt är de inte överens om, men den slutsats som Hopper

Wruck drar är att ofta så behövs det incitament för anställda för att få igenom en förändring

inom en organisation, anställdas inställning kring förändringar kan man påverka med hjälp av

incitament (Hopper Wruck, 2000, s 269). Incitament var tidigare i form av pengar,

löneökning och befordran men den distinktionen är numer alldeles för snäv då vi människor

motiveras på olika sätt. Pengar har fortfarande en stark ställning gällande motivering men

Hopper Wruck argumenterar att pengar som motivation är en bra början men behöver byggas

på ytterligare för att hålla medarbetare motiverade (Hopper Wruck, 2000, s 271). Hopper

Wruck beskriver vad andra typer av motivationer kan vara och nämner då att en typ av

motivation kan vara att trycka på vad för typer av fördelar förändringen innebär för

medarbetarna. Om förändringen innebär att arbetsbördan och arbetstiden blir mer

lätthanterlig för medarbetarna så kan det räcka långt som motivation att tydligt kommunicera

vilka fördelar förändringen innebär för alla involverade.

Ett problem med många nya teorier kring förändringsarbeten är att de är betydligt mer

komplexa och abstrakta än de äldre (Alase, 2017). Detta gör det svårt för ledningar att

identifiera vilken förändringsteori eller strategi de vill använda eller har mest nytta av. Något

som forskare dock är eniga om är att medarbetarinvolvering bidrar till att förändringsarbeten

fungerar bättre både i genomförande och efterspel (Black & Gregersen, 1997; Morgan &
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Zeffane, 2003). Black & Gregersen (1997) identifierar och presenterar först och främst två

stycken argument för medarbetarinvolvering; humanistiskt och pragmatiskt. Det

humanistiska argumentet framhåller att det är medarbetarnas rätt att vara delaktiga i beslut

som påverkar deras liv. Det pragmatiska argumentet innebär att medarbetarinvolvering leder

till bland annat ökad produktivitet och effektivitet bland medarbetarna och organisationen

som helhet. Morgan & Zeffane (2003) har genomfört en studie där resultatet som presenteras

visar på att det även finns ett positivt samband mellan medarbetarinvolvering och tillit till

ledningen. Utöver de två motiven som Black och Gregersen presenterar diskuteras fem olika

dimensioner av involvering: struktur, form, beslutsfrågor, grad av involvering och

beslutsprocess. Dimensionen struktur handlar om huruvida strukturen för involvering är

formell eller informell, det vill säga om det till exempel finns regler kring på vilket sätt

medarbetare ska involveras. Form gäller frågan om involveringen är direkt eller indirekt. Här

avses med direkt att medarbetarna är direkt involverade i beslut medan indirekt avser de fall

där medarbetarna representeras av antingen en person, en grupp eller en organisation i

besluten. Dimensionen beslutsfrågor rör frågor om arbetets och uppgifternas upplägg,

arbetsförhållanden, strategifrågor samt kapital och investeringsfrågor. Tidigare studier har

visat att medarbetarnöjdheten och beslutskvaliteten är beroende av den kunskap och

erfarenhet som deltagare vid förändringsarbeten bidrar med (Black & Gregersen, 1997).

Detta innebär att personer med insikt och erfarenhet av dessa frågor kommer ha mycket att

bidra med som kan öka nöjdheten och kvaliteten i utfallet. Grad av involvering ligger på ett

spektrum där ena änden innebär att medarbetarna inte får någon information gällande ett

beslut alls och i den andra änden så ligger beslutet och beslutsfattningen helt i medarbetarnas

händer. Dimensionen beslutsprocess handlar om problemidentifiering, alternativa lösningar,

val av lösningar, planera implementeringen av valda lösningar och slutligen utvärdering av

resultatet.

Van den Heuvel, Demerouti, Schreurs, Bakker & Schaufeli (2009) kommer till slutsatsen att

meningsskapande eller att skapa en känsla av signifikans för medarbetarna har en positiv

relation till hur väl medarbetarna sedan kommer att fungera i, acceptera och delta i

förändringsarbetet. I de fall förändringar önskas och beslutas av ledningen blir det därmed

desto viktigare att ledningen ser till att skapa mening för medarbetarna. Särskilt när

förändringen ska ske med kort varsel försvåras möjligheterna att hinna involvera anställda

och risken kan vara större att de inte hittar någon meningsfullhet i förändringsarbetet, vilket

kan leda till oönskade konsekvenser.
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2.3 Förändringsarbeten enligt nyinstitutionellt perspektiv

När det gäller organisationsstudier menar Scott (1991) att det största bidraget som

nyinstitutionell forskning bidragit med är ett nytt sätt att se på organisationernas samspel med

sin omgivning och även vad som utgör denna omgivning. Scott lyfter att det var Meyer och

Rowan som år 1977 visade på att institutionaliserade regler, normer, roller och symboliska

element i hög grad kan påverka organisationsstrukturer oavsett deras påverkan på resursflöde

och teknisk effektivitet.

Många förändringsarbeten inspireras av förändringar som andra företag inom samma bransch

gjort, men då och då görs någon typ av förändring som ingen testat tidigare, en förändring

som är helt ny inom branschen. Drivkraften bakom dessa är ofta en önskan att öka den

tekniska effektiviteten. Efter att flertalet företag inom branschen implementerat en ny typ av

förändring börjar dock implementeringen av samma förändring vanligen i stället motiveras av

en önskan att bibehålla eller öka legitimiteten, det vill säga acceptansen i omgivningens ögon

(Kraatz & Zajac, 1996; Meyer & Rowan, 1977; Scott, 1991; Wooten & Hoffman, 2008).

Detta kan naturligtvis göras på olika sätt men Wooten och Hoffman (2008, s 130) skriver att

“handling är inte ett val bland ett oändligt antal möjligheter utan snarare bland ett mindre

antal smalt definierade legitima alternativ” (egen översättning). Att veta när man som

organisation är legitim kan innebära vissa svårigheter. Det kan i många fall vara lättare att

veta när man är illegitim eftersom detta tenderar ge upphov till kritik (Pfeffer & Salancik,

1978 s 194). Oavsett om man diskuterar legitimitet eller avsaknad av legitimitet finns dock

några centrala nyinstitutionella begrepp som definieras av Meyer och Rowan (1977) och går

att använda för att beskriva och förklara olika alternativa handlingar avsedda att påverka

organisationers legitimitet. Dessa begrepp är; legitimitet, myter, särkoppling och ceremonier

och de kommer att presenteras och förklaras djupare i avsnitt 3 nedan samt användas i

analysdelen av uppsatsen.

Som nämnt är vår mening att beskriva ett förändringsarbete med nyinstitutionella begrepp

samt att undersöka upplevelse från medarbetare kring deras involvering i ett

förändringsarbete. Därför har vi letat efter studier som forskat inom liknande områden som vi

valt. Vi har hittat och presenterat studier kring vad förändringsarbeten innebär, vad

medarbetarinvolvering innebär och varför det är viktigt, samt vad som ur ett nyinstitutionellt

perspektiv kan vara drivkrafterna bakom förändringsarbeten. Det som tycks saknas är studier
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som på ett tydligt sätt förklarar hur dessa drivkrafter sedan kommer till uttryck när

förändringsarbeten genomförs, specifikt inom stora hierarkiska företag. Detta är den

kunskapslucka studien är avsedd att fylla.

3. Teoretisk och begreppslig referensram

I detta avsnitt presenteras vetenskaplig teori och begrepp som har relevans för den analys som

senare i uppsatsen kommer att presenteras. Den insamlade empirin i vår undersökning

kommer analyseras ur ett nyinstitutionellt perspektiv. I detta avsnitt följer därför en förklaring

av detta perspektiv och de centrala begreppen legitimitet, myter, särkoppling och ceremonier.

Avsikten är att ge dig som läsare en förståelse för hur och med vilka termer som problem

förstås och förklaras av det nyinstitutionella perspektivet. Denna teori utgör grunden för både

framtagandet av vår intervjuguide (detta beskrivs vidare i avsnitt 4.1.2) och för resultat- och

analyspresentationen där kopplingar dras mellan aktiviteter som genomförts inom ramen för

ICAs införande av en ny rekryteringsprocess och de centrala teoretiska begreppen, för att

påvisa hur dessa begrepp kan förklara hur införandet gått till. Anledningen till att vi endast

presenterar en teori är för att vår första frågeställning inte utgår ifrån någon teori utan

besvaras utifrån datainsamlingen från intervjuer. Teorin som vi presenterar här nedan är

enbart fokuserad till vår andra frågeställning.

3.1 Nyinstitutionellt perspektiv

Det nyinstitutionella perspektivet skiljer på två typer av organisatoriska fält, nämligen

tekniska och institutionaliserade. Tekniska fält är de där produkter eller service utbyts på en

marknad där organisationer belönas för att vara tekniskt effektiva och att på ett bra sätt

kontrollera sin produktion. Institutionaliserade fält å andra sidan är de fält där konformiteten

med utvecklade regler och normer måste följas för att upprätthålla legitimitet inom fältet. Där

är det mindre viktigt exakt hur tekniskt effektiv organisationen är. Organisationsförändringar i

tekniska fält drivs av en önskan att öka organisationens tekniska effektivitet medan

organisationsförändringar i institutionaliserade fält drivs av en önskan att öka legitimiteten

(Scott & Meyer, 1983; Stern, 1999). Med legitimitet menas inom den nyinstitutionella teorin

att organisationens handlingar och funktionssätt accepteras av omgivningen man befinner sig

i. Inom den nyinstitutionella teorin är organisationens omgivning en central aspekt.

Organisationen i relation till inte bara andra närbelägna organisationer i exempelvis ett
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köpcentrum utan snarare i relation till andra organisationer inom samma ovan nämnda fält

eller bransch, i ICAs fall till exempel andra stora matleverantörer som Axfood. Utöver detta

menas inom denna teoretiska riktning att den formella strukturen till stor del är en följd av

påverkan från ovan nämnda omgivning, snarare än vilken funktion delar av den formella

strukturen har (Powell & DiMaggio, 1991, s 13).

Därtill bygger organisationsförändringar enligt det nyinstitutionella perspektivet även på

rationaliserade myter om vad som är effektivt, det vill säga vad som ger mest värde genom

till exempel förbättrad produktion eller ökade intäkter, och ofta inte på faktiska opartiska

utvärderingar av vad som är mest effektivt. Dessa rationaliserade myter har

institutionaliserats och det tas för givet att de stämmer. När de rationaliserade myterna blivit

institutioner blir det en självklarhet för medlemmarna i en organisation och samhället i övrigt

att dessa idéer bör implementeras som delar av förändringar i organisationer och att det

kommer leda till förbättringar. Att införa dem ökar därför legitimiteten i både

organisationsmedlemmarnas och utanförståendes ögon oavsett om idéerna testats opartiskt

och faktiskt visat sig ha positiv påverkan, eller ej.

Som företag kan det argumenteras för att ICA tillhör det tekniska fältet eftersom den funktion

företaget fyller i de flesta personers ögon är att sälja matvaror - de tänker på matbutiker när

de tänker på ICA. När det gäller matbutikerna håller vi till stor del med om detta. Det är dock

mer komplicerat när det kommer till ICAs kontor och lager, som vi undersöker. Där går det

inte att säga att ICA helt och fullt tillhör det ena eller det andra fältet. Vi gör antagandet att

om ICA-kontorens och -lagrens funktionssätt inte skulle gå i linje med rådande normer och

förväntningar från samhället så skulle detta negativt påverka samhällets bild av dem, det vill

säga deras legitimitet. Rekryteringsfunktionen i sig, som står i centrum i denna undersökning,

producerar visserligen en tjänst för företaget men det viktigaste är inte att rekrytera många

utan att rekrytera rätt personer och att det går rätt till. Därför hävdar vi att

rekryteringsfunktionen i allra högsta grad är del av det institutionaliserade fältet och därmed

är högaktuell att analysera och beskriva genom ett nyinstitutionellt perspektiv.

3.1.1 Legitimitet

Med legitimitet avser Meyer och Rowan (1977) en form av acceptans som organisationer kan

erhålla både internt och externt. När myter blir allmänt vedertagna och institutionaliserade
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omvandlas de i en mening från alternativa handlingssätt till något som närmast kan liknas vid

krav från både omgivningen och den egna personalen. Detta kan beröra i stort sett samtliga

aspekter av organisationen och kan uppkomma från olika håll och på olika sätt. Det är

framför allt dessa institutionaliserade myter om hur saker ska och borde gå till som styr vad

som ses som legitimt av personer i organisationen och i dess omgivning.

Tillkortakommanden att forma sig efter rådande myter i organisationens omgivning kommer

leda till att den tappar legitimitet, både internt och externt – omgivningen och personer som

är del av organisationen tappar acceptans för vad den gör eller hur den gör det. Legitimiteten

hos en organisation kan enligt Meyer och Rowan bland annat skadas av om den har en annan

formell struktur eller genomför aktiviteter på ett annat sätt än det som förväntas av en sådan

typ av organisation. För ICA skulle ett exempel på detta kunna vara, om än osannolikt, att

fatta beslutet att all rekrytering nu ska ske baserat på magkänsla.

3.1.2 Institutionaliserade regler som myter

Meyer och Rowan (1977) beskriver hur institutionaliserade regler fungerar som myter vilka

organisationer anammar och arbetar in i sina strukturer för att vinna legitimitet, resurser,

stabilitet och för att förbättra sina chanser att överleva en konkurrensfylld marknad. Med

institutionaliserade regler avser Meyer och Rowan regler och klassificeringar som existerar i

samhället som återkommande typifieringar och tolkningar. Dessa institutionaliserade regler

blir myter då det allmänt accepteras att de gäller. Författarna argumenterar för att den

formella strukturen i många organisationer till stor del bygger på och återspeglar de myter

som återfinns i deras omgivning i stället för kraven som deras arbetsuppgifter faktiskt ställer.

Exemplet att läkares samhälleliga status är en starkt institutionaliserad regel lyfts. En läkare

är den enda som är kvalificerad att utföra vissa uppgifter och läkaren associeras även med

vissa specifika beteenden. I just detta exempel lyfts en myt som i många avseenden stämmer,

men en myt behöver inte alltid vara sann för att ses som sådan. Den är heller inte, som en kan

tänka sig utifrån namnet, nödvändigtvis falsk. Myter är helt enkelt etablerade

försanthållanden som vi återfinner i samhället.

Då en viss myt blir vanligare, alltmer tagen för given och accepterad så blir den

rationaliserad. Meyer och Rowan hävdar att organisationer i hög grad påverkas av till

exempel allmänhetens åsikter, kunskaper från utbildningssystemet och lagar. Dessa, menar

författarna, är exempel på formella strukturer som utgörs av starkt institutionaliserade regler
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som fungerar som rationella myter och blir bindande för vissa organisationer. De rationella

myterna kan påverka organisationer på olika sätt. Dels kan de användas för att förklara

avsikter eller handlingar som egentligen har sociala grunder som tekniska sådana. När detta

görs används de rationaliserade myterna som regler för hur något ska utföras på ett rationellt

vis. Dels måste organisationer i stort sett följa myterna till följd av att de är så pass starkt

institutionaliserade att det inte kan anses legitimt att ifrågasätta dem. Ett exempel på en

formell struktur som är starkt institutionaliserad och fungerar som myt är det tillverkande

företaget som förväntas ha vissa specifika avdelningar; försäljning, marknadsföring,

produktion och så vidare (Meyer & Rowan, 1977). Skulle ett nytt sådant företag startas idag

och inte ställa sig in efter den rationella myten om vilka avdelningar som ska eller kan finnas

så riskerar företaget att ses som illegitimt av sin omgivning.

Organisationer tenderar att anamma och implementera nya rationella myter som uppkommer

inom deras fält i sin formella struktur så att de håller sig i linje med de myter som finns och

inte tappar legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Effektivitetsproblem kan dock uppstå till

följd av alla de myter som finns att förhålla sig till. Omgivningen kan präglas av myter som

inte går i linje med varandra. Anammas myter som motverkar varandra på ett eller fler sätt

finns en uppenbar risk att effektiviteten blir lidande. Dock kan inte företaget utan

konsekvenser göra något åt detta. De tvingas upprätthålla en fasad om att myterna fungerar,

eftersom de funkar för alla andra. För att korrigera eventuella ineffektivitetsproblem kan

organisationen erkänna att myten inte fungerar men då riskerar de sin legitimitet i

omgivningens ögon (Meyer & Rowan, 1977).

3.1.3 Särkoppling

Meyer och Rowan (1977) hävdar att många formella organisationer är särkopplade. Att deras

formella struktur är skild från de aktiviteter de utför, regler behöver inte alltid följas, teknik

behöver inte vara perfekt utifrån ett effektivitetsperspektiv och beslut behöver inte alltid

fullföljas. Genom särkoppling tillåts organisationerna visa upp en fasad som ser attraktiv ut

för omgivningen och som ger dem legitimitet, även om alla interna processer inte sker på det

sätt som egentligen hade varit mest effektivt eller produktivt. Vid särkoppling kan mål göras

mer tvetydiga eller tomma, lyfter Meyer och Rowan. De exemplifierar med att sjukhus kan

ändra mål från att läka patienter till att behandla patienter.
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Organisationer är ständigt utsatta för försök till kontroll, utvärdering och koordination. I och

med detta finns en risk för konflikt och att organisationen tappar legitimitet. En stor fördel

med särkoppling är att en organisation kan bibehålla standardiserad, legitimitetsskapande

struktur trots att aktiviteterna som utförs inte görs så på det mest effektiva sättet. De

inkonsekventa, komplicerade och otydliga processer som uppstår gör det svårare att

analysera, kontrollera, utvärdera och försöka koordinera det som händer. I och med att

aktiviteterna sker mer individuellt minskar risken för konflikt och skadad legitimitet och

särkopplingen kan således bidra till ökat stöd både internt och externt då särkopplingen gör

att saker verkar fungera bra (Meyer & Rowan, 1977).

3.1.4 Ceremonier

Organisationer som befinner sig inom branscher där en stor vikt läggs vid kostnadseffektivitet

och att rätt aktiviteter bedrivs tenderar att lägga till element i sin struktur som inte mäts på

samma sätt som till exempel produktion. Deras kostnadseffektivitet och resultat mäts i stället

på andra, mer abstrakta sätt. Det här låter organisationen framställa det som att de fått mycket

gjort även om det egentligen inte skett mycket inom de områden som ”räknas”, som de

avdelningar som genererar mest intäkter. Dessa element i strukturen får en ceremoniell

funktion. De gör saker, men vad de gör och vad detta får för effekter, om ens några, är ibland

svårt att sätta fingret på. Det ser olika ut mellan branscher, vissa organisationer måste

producera och leverera konkreta produkter och resultat medan andras överlevnad till stor del

beror hur väl de följer de institutionaliserade regler, myter och ceremoniella krav som finns i

omgivningen (Meyer & Rowan, 1977). Ett exempel på detta skulle kunna vara

människorättsorganisationer. De måste kämpa för människors rättigheter för att fortsätta vara

aktuella och upprätthålla legitimitet. Så länge de står för rätt saker behöver de inte

nödvändigtvis göra mycket för att bibehålla legitimitet. Majoriteten av deras intäkter kommer

från andra aktiviteter än tjänste- eller produktförsäljning. Skulle en människorättsorganisation

ha ett arbetssätt, en policy eller utföra aktiviteter som inte alls går i linje med detta syfte

kommer de inte att överleva länge. Å andra sidan finns exempelvis restauranger som i stället

måste fokusera på att servera mat åt sina kunder. De kan inte enbart fokusera på ceremoniella

funktioner som inte bidrar till matlagningen som aktivitet för då skulle de tappa legitimitet

och ganska snabbt skulle ingen verksamhet finnas kvar.

Meyer och Rowan belyser att organisationer vars överlevnad främst beror på deras

isomorfism med de institutionaliserade myterna och ceremoniella kraven i omgivningen,
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möts av två huvudsakliga problem. Det första är att de aktiviteter som utförs och kravet på

kostnadseffektivitet kan hamna i konflikt med omgivningens krav på att vissa ceremoniella

funktioner finns. Det andra utgörs av att kraven på ceremoniella funktioner överförs genom

myter som kommer från flera olika håll i omgivningen och att dessa inte alltid är förenliga

med varandra (Meyer & Rowan, 1977). Det blir alltså svårt för en organisation att tillgodose

både effektivitetsförväntningar och förväntningar på att vissa ceremonier och myter ska

återfinnas i strukturen. Organisationer kan hamna i en situation där de ceremoniella

funktionerna ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv egentligen bara kostar pengar. I och med

detta finns det en risk för att effektiviteten i aktiviteterna de utför ifrågasätts på basis av hur

kostnadseffektiva de är, vilket resulterar i att de måste kämpa för att visa en koppling mellan

de ceremoniella elementen och aktiviteterna som utförs (Meyer & Rowan, 1977). Meyer och

Rowan tar exemplet att det kan bidra med stora ceremoniella fördelar för ett universitet att

anställa en nobelpristagare, men att det även kommer höja kostnaderna trots att denne

kommer utföra samma jobb som en annan hade kunnat göra. Samma problematik finns när

det gäller företag som tar in till exempel managementkonsulter. Huruvida de bidrar till ökad

produktivitet kan vara svårt att avgöra men själva handlingen är en institutionaliserad

ceremoniell handling som bidrar till ökad både intern och extern legitimitet (Meyer &

Rowan, 1977).

4. Metod

Till denna studie har vi valt ett kvalitativt angreppssätt där vi kommer genomföra

semistrukturerade intervjuer. I det här avsnittet kommer vi presentera och förklara vilka val vi

gjort och varför dessa är mest lämpade för vår studie. Vi kommer presentera metodval, urval,

etiska överväganden samt analysmetod.

4.1 Metodval

För att undersöka och besvara våra frågeställningar använder vi oss av semistrukturerade

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer tillåter oss att ha en intervjuguide som tagits fram på

förhand men samtidigt tillåter det oss att vara flexibla med intervjufrågorna vid tillfällen då

eventuella följdfrågor kan bli intressanta eller behövas (Bryman, 2018, s 563). Detta är viktigt

för vår undersökning eftersom vi från början inte har en fullständig bild av vad förändringen

inneburit, vem som gjort vad eller vad respektive respondent upplevt som centralt. Genom att
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vara flexibla tillåter vi oss att ställa frågor kring det som varje respondent just ser som

centralt eller det som de är mest insatta i. Att kunna gräva djupare i det varje respondent är

och har varit mest insatt i eller ser som mest centralt tillåter oss att få mer information om hur

deras involvering sett ut vilket ger bättre svar på vår första frågeställning; Skiljer sig

uppfattningen om hur involveringen sett ut mellan medarbetare med olika roller? Det ger oss

även bättre möjlighet att fånga upp fler av de aktiviteter som skett inom ramen för

förändringsarbetet eftersom vi antar att ingen enskild individ kommer att känna till precis

varje enskild detalj. Det här kommer hjälpa oss svara på den andra frågeställningen; Hur kan

införandet av ICAs nya rekryteringsprocess förklaras av nyinstitutionella begrepp?

4.1.1 Semistrukturerad intervju

Semistrukturerad intervju valdes för att vi från början av intervjuerna vill ha en plan och en

grund att stå på med frågor som är framtagna för att fånga upp specifika områden. Vi vill

dock även ha en flexibilitet när det kommer till följdfrågor. Till skillnad från vid strukturerad

intervju är en fördel med semistrukturerad intervju att vi också tillåter oss att ställa

följdfrågor, vi kan anpassa oss efter de svar vi får av respondenterna och på så vis gå djupare

in på ämnen som respondenterna berör som inte specifikt fokuseras i intervjuguiden. Med

ämnen avses här specifika situationer och utförda aktiviteter under förändringsarbetets gång,

som respondenterna beskriver. I de fall dessa typer av ämnen dyker upp under intervjuerna är

det nödvändigt att ha denna flexibilitet då vi innan intervjuerna påbörjas inte har en

fullständig bild av precis vad förändringen inneburit. För att få det behöver vi kunna ställa

följdfrågor kring de aktiviteter som utförts för att komplettera vår bild och förståelse. En

eventuell nackdel är att replikerbarheten hos intervjuguiden drabbas av att vi tillåter oss ställa

följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden. Detta ser vi dock inte som något problem

eftersom studien som helhet och logiken bakom frågornas formulering trots det är replikerbar.

De initiala frågorna är de som styr in respondenterna på de områden vi är intresserade av.

Deras upplevelser kommer sedan skilja sig från varandra och därför är följdfrågornas

replikerbarhet inte viktig då svaren kommer vara annorlunda beroende på vem vi tillfrågar.

Däremot är det viktigt att vi är transparenta kring hur vi har gått tillväga med vår studie för att

visa för dig som läsare vilka val vi gjort och varför. Detta gör vi genom att till exempel visa

vad valet av respondenter baserats på (Bryman, 2018, s 486).

Bryman skriver om att man som intervjuare ska se till så att miljön är en plats där

respondenten ska känna sig trygg och inte känna obehag över att andra utanför kan avlyssna
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samtalet (Bryman, 2018, s 566). För att tillgodose detta kommer intervjuerna att i så hög

utsträckning det är möjligt att genomföras på plats på ett av ICAs lokala kontor, där vi har

bokningar i små privata arbetsrum. Vi har även garderat oss genom att också erbjuda

respondenterna valet att genomföra intervjun via nätet om de så skulle vilja, detta för att

säkerställa en miljö där respondenterna kan känna sig trygga. Av de deltagande

respondenterna valde två stycken, av praktiska skäl, att genomföra intervjun på nätet via

Microsoft Teams.

4.1.2 Intervjuguidens utformning

Intervjuguiden (se Bilaga 1) inleds med tre stycken bakgrundsfrågor för att vi ska veta vilken

roll varje respondent har hos ICA, vad rollen innebär för arbetsuppgifter och vilka andra

roller de samarbetar med i sina roller. Därutöver har det även relevans för vår studie att veta

hur länge respondenterna haft den roll de innehar vid tiden för intervjun samt, om så är fallet,

vilken roll de hade tidigare och när det var. Det här är eftersom vi tänker oss att oavsett vilket

förändringsarbete som undersöks så är det möjligt att personer involveras olika mycket i olika

stadier av det. I en inledande planeringsfas är det till exempel lätt att tänka sig att det är

lättare att få gehör för sina åsikter än om man kommer in i ett senare skede där specifika delar

redan börjat implementeras och användas.

Därefter har resterande frågor utformats med utgångspunkt i nyinstitutionell teori. Det

innebär att frågorna syftar till att identifiera aktiviteter, händelser eller processer som går att

koppla till de teoretiska begreppen legitimitet, myter, särkoppling och ceremonier.

Exempelvis formades frågan: Vad är din uppfattning om vad som orsakade att idén till

förändringen dök upp? Med den är vi ute efter att se om personer inom ICA eller i ICAs

omgivning, det vill säga samhället, genom sina förväntningar på företags funktion och

arbetssätt på något sätt förorsakade förändringen, vilket skulle vara tecken på en

legitimitetsskapande funktion och möjligen även på inslag av myters påverkan. Andra frågor

utformades för att identifiera sammanhang i förändringsarbetet där inslag av ceremonier kan

tänkas finnas. Till exempel om det funnits formella riktlinjer för delar av förändringen och

om dessa varit krav och följts eller om det varit okej att kringgå dem. Inga frågor har

utformats för att specifikt fånga upp huruvida det funnits inslag av särkoppling men frågorna

som fångar upp de andra begreppen ger sammanslaget en bild av hur den formella

organisationsstrukturen ser ut och denna bild kan sedan ställas mot vad som sägs om hur

arbetsuppgifter utförts för att på så vis kunna identifiera eventuell särkoppling.
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4.1.3 Kvalitativ innehållsanalys av intervjutranskribering

Vi kommer använda oss av tematisk analys, en form av kvalitativ innehållsanalys. Detta

innebär att vi kommer läsa igenom transkriberingarna av intervjuerna och koda dem. Koderna

utgörs till stor del av sociologiska koder, vilket innebär att de bygger på den teori vi utgår

ifrån, alltså nyinstitutionell teori. I avsnitt 4.5 presenteras hur operationaliseringen av de

aktuella teoretiska begreppen gått till och hur detta använts i kodningen. Både manifest

innehåll (det som direkt uttryckt i respondenternas svar) och latent innehåll (den

bakomliggande meningen av det som sägs) är av intresse eftersom det kan förekomma att

respondenterna säger saker som utifrån vår teoretiska utgångspunkt hör ihop, oavsett om de

själva är medvetna om det eller inte (David & Sutton, 2016). Detta gör vi för att sedan kunna

identifiera teman som verkar viktiga och som hjälper oss att försöka besvara vår

frågeställning. Inom denna ansats finns olika typer av angreppssätt; konventionell, riktad och

summativ innehållsanalys. Då summativ och konventionell innehållsanalys inte kommer att

användas i det här fallet kommer vi nedan att presentera vad riktad innehållsanalys innebär.

Riktad innehållsanalys är lämpligt när det finns tidigare forskning och teorier att utgå ifrån

kring ett fenomen men man är intresserad av att utveckla vidare det som tidigare är sagt.

Exempelvis om man är intresserad av ett specifikt område som tidigare har berörts på det

generella planet och man nu är nu intresserad av att undersöka det på, låt oss säga, lokal nivå

(Hsieh & Shannon, 2005, s.1281). I fallet med förändringsarbetet som vi undersöker på ett av

ICAs lokala kontor och lager utgår vi som nämnt i avsnitt 4.1.2 från de nyinstitutionella

begreppen legitimitet, myter, särkoppling och ceremonier redan i utformandet av

intervjuguiden och så även i efterföljande kodning och analys.

Vi har övervägt konventionell och riktad innehållsanalys. Konventionell innehållsanalys, med

kodningens utgångspunkt i den insamlade datan hade visserligen kunnat ge oss koder som går

att koppla till och använda för att förklara hur de teoretiska begrepp vi fokuserar på tar sig

uttryck i just det valda förändringsarbetet. Detta hade dock varit mer relevant om vi haft för

avsikt att bidra med vidare förklaring av just begreppens definiering. Syftet med denna studie

är istället, som tidigare nämnt att använda Meyer & Rowans (1977) teoretiska begrepp för att

förklara den specifika typ av förändringsarbete vi valt att undersöka hos ICA. Det finns väl

underbyggd teori bakom de nyinstitutionella begrepp Meyer & Rowan (1977) presenterar.

Därför anser vi det intressant att utgå ifrån denna teori även i kodningen. Begreppens
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innebörd och hur de kan ta sig uttryck finns det tidigare forskning om och vi går som vi

tidigare nämnt in i denna undersökning med Meyer och Rowans definition av begreppen. Det

vi inte kunnat hitta är tidigare forskning där denna definition av begreppen används för att

beskriva eller förklara just ledningsdrivna förändringsarbeten i stora hierarkiska företag.

Detta är kunskapsluckan vi ämnar fylla. Exakt hur kodning och analys kommer gå till

presenteras nedan under rubrik 4.5.

4.2 Urval

Kontakten med ICA togs genom en kontaktperson på ett av ICAs lokala kontor. Vi berättade

om vilken typ av studie vi vill genomföra samt vad syftet med studien är, därefter frågade vi

om de har genomfört något förändringsarbete. Efter att ha fått höra om vilka förändringar

som gjorts under den senaste tiden valde vi den som inneburit att ledningen initierat en

förändring av sättet ICA rekryterar kollektivmedarbetare till sina centrallager.

För att säkra att vi samlar in empiri från relevanta respondenter använder vi oss av ett

målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär att vi som forskare väljer deltagare till intervju

utifrån vissa kriterier, i det här fallet att de har kunskaper om eller erfarenheter av det

förändringsarbete vi avser undersöka (Bryman, 2018, s 496). Ett snöbollsurval hade kunnat

fungera och har diskuterats eftersom det skulle ge oss möjlighet att få med personer i studien

som vi själva inte valt ut men som andra respondenter uppger har varit viktiga eller har den

typ av kunskap som vi efterfrågar (Bryman, 2018, s 245). Valet föll dock på målstyrt urval av

anledningarna att ett tillräckligt antal respondenter skulle kunna uppnås ändå och att antalet

möjliga respondenter var relativt litet vilket innebar att vi i vårt val kunde överväga samtliga.

För att kunna samla in relevant data behöver vi medarbetare som genom sina arbetsroller

varit involverade i förändringsarbetet på olika sätt. Detta bestäms till data som samlas från

medarbetare som varit direkt involverade genom att antingen vara med och driva eller ge stöd

i förändringen eller som fått sina arbetsuppgifter förändrade till följd av den, åtminstone ett

av dessa kriterier måste vara uppfyllt för att en medarbetare ska vara intressant för

undersökningen.

Kontaktpersonen informerades om dessa kriterier och vi fick en lista över medarbetare som

uppfyllde dem. Sedan kunde vi själva välja vilka som var mest intressanta för studien. Vi

valde ut tio personer och lyckades sedan komma i kontakt med åtta som bekräftade intresse
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att delta och dessa blev vårt slutgiltiga urval. Av dessa åtta personer är sju anställda på

samma kontor som vår kontaktperson, den åttonde har en mer central roll och arbetar på

annan ort.

Vi delade in samtliga personer som uppfyllde våra urvalskriterier i tre olika typer av roller;

förändringsledning och -stöd, HR-stöd samt rekryterande lagergruppschefer. I vårt urval

bestående av åtta personer valde vi respondenter så att alla dessa tre typer av roller

representeras. Fyra av respondenterna arbetar med förändringsledning och -stöd, två med

HR-stöd och två är rekryterande lagergruppschefer. I dessa roller har de varit antingen

drivande i eller blivit direkt påverkade av förändringsarbetet. Förändringslednings- och

förändringsstödsfunktionen har arbetat både med att ta fram en plan för förändringen och

funnits som stöd för rekryterande lagergruppschefer vid oklarheter. Till exempel har de infört

ett nytt system av personlighetstester för en första sållning av kandidater och satt ihop

projektgrupper där olika potentiella delar av förändringen diskuterats. HR-stödet har både

haft en stöd- och en mer självständig roll. De har varit drivande i att välja ut vilket

personlighetstest samt vilka personlighetsegenskaper som passar ICA bäst och har även

funnits som ett stöd för chefer vid eventuella frågor kring dessa. Rekryterande

lagergruppschefer är de som främst fått sina arbetsuppgifter påverkade och ändrade i hög

grad av förändringsarbetet. De arbetar med att leda egna personalgrupper på lagret, har

personalansvar för dessa och rekryterar även själva dessa medarbetare. Förändringen har för

dem inneburit att sättet de arbetar med ansökningarna från att kandidaten söker till att den blir

anställd har förändrats i flera avseenden, vilka kommer att presenteras vidare i resultatet

(avsnitt 5).

Planen från början var att genomföra tio stycken intervjuer med medarbetare på ICAs kontor

men vi fick tag på åtta personer och efter dessa intervjuer var vår bild att den insamlade

empirin gav en tillräcklig förståelse för vilka aktiviteter som genomförts och hur. De vi

intervjuat har varit högst bidragande i utformningen och de flesta har varit med sedan starten

av processen att förändra sättet att rekrytera kollektivmedarbetare. Som nämnt har vi

grupperat alla som blivit direkt påverkade av förändringsarbetet och skulle kunna vara

intressanta för denna undersökning i tre typer av roller. Alla dessa roller är representerade av

våra respondenter. Detta faktum i kombination med att vår undersökning bygger på att

analysera de aktiviteter som beskrivs och inte bara enskilda anställdas upplevelser innebär att

en större mängd respondenter inte hade kunnat bidra med tillräckligt mycket ny information
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för att det skulle vara värt den tid det tar att samla in och behandla intervjumaterialet. Därför

bedömer vi att den empiri som samlats in genom de åtta genomförda intervjuerna är

tillräcklig för en välgrundad analys.

4.3 Etiska överväganden

Under studiens gång har vi vissa etiska överväganden i åtanke. Vi säkerställer främst

respondenternas integritet genom att informera om att vi avidentifierar dem innan vi använder

den insamlade datan samt att påpeka att de när som helst kan avsluta intervjun ifall de känner

för det. De behöver inte motivera varför utan kan säga att de vill avsluta, ställa sig upp och gå

ut från intervjun. Vi har utformat våra frågor kring deras upplevelser och involvering i

förändringen på ett sätt som vi är övertygade om inte ska upplevas som integritetskränkande

eller för personligt. Utformningen är även gjord på ett sätt så att respondenterna inte ska

uppleva obehag av frågorna eller känna att deras privatliv blir involverat på något sätt

(Bryman, 2018, s 170). Därmed anser vi inte att det finns någon risk kopplad till

respondenternas deltagande.

Utöver detta så följer vi även ALLEAs (2018) fyra principer kring etiska överväganden;

tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar. I aspekten tillförlitlighet ingår att vi gör

överväganden för att se till att studien håller god kvalitet. Detta innebär att studien är

designad på ändamålsenligt vis, att den till exempel bygger på och knyter an till tidigare

forskning och att samtliga moment och tillvägagångssätt är väl motiverade och underbyggda.

Ärlighet innebär att vi är transparenta med och ger en fullständig och objektiv bild av hur allt

gått till under studiens gång. Detta för att läsare ska förstå och få en rättvis bild av vad exakt

vår studie bidrar med samt för att de ska ha en chans att även ifrågasätta saker de eventuellt

inte håller med om. Respekt ska visas för kollegor, forskningsdeltagare, samhälle, ekosystem,

kulturarv och miljö. För oss blir det mest aktuella i detta att visa respekt gentemot kollegor

och forskningsdeltagare. Gentemot kollegor handlar det om att till exempel på ett rättvist och

ärligt vis presentera tidigare forskning och referera all fakta som presenteras till korrekt källa.

Respekt för forskningsdeltagare handlar om att ge dem fullständig information om varför vi

gör studien, vad deras deltagande innebär, på vilket sätt deras information sparas och hanteras

och hur de går tillväga om de inte längre vill delta. Sist men inte minst tar vi tillsammans med

vår handledare ansvar för vår studie genom hela undersökningens gång och även efteråt. Det

gör vi genom att se till att följa de principer som vi har radat upp här (ALLEA, 2018).
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Ett annat etiskt övervägande vi har valt att använda för att säkerställa att vi får genuina svar

från respondenterna är att informera om vilka vi är och vad vi vill göra. För att få så ärliga

svar som möjligt från respondenterna så informerar vi inför varje intervju om vilka vi är och

vad vi har för avsikt med intervjun, vi gör detta för att visa att vi inte är affilierade med ICA

eller något annat företag på något sätt. Genom att berätta om studiens avsedda ändamål så

bekräftar vi samtidigt för respondenterna om att deras svar inte kommer påverka deras arbete

på något sätt utan att intervjun görs med ett fokus på deras upplevelse och involvering kring

den förändring som genomförts.

4.4 Studiens autencitet och tillförlitlighet

Inom forskning pratar man ofta om studiers validitet och reliabilitet, hur de håller sig över tid

och om studiens mäter det den avser att mäta. Bryman (2018, s 465) pratar om att validitet

och reliabilitet är något svårare att använda sig av inom kvalitativ forskning då de framför allt

är begrepp som används till studier som avser att mäta något över en tid. Som kvalitativ

forskare kan man använda sig av andra begrepp som liknar dessa, Bryman tar upp begreppen

autenticitet och tillförlitlighet som två exempel som tillämpar sig bättre mot kvalitativ

forskning. Med autenticitet vill man som forskare visa en rättvis bild av sin undersökning där

man låter deltagarna i studien prata om sina upplevelser. Vi som forskare vill inte styra

deltagarna i någon riktning utan vi låter deltagarnas svar kring deras upplevelser av

förändring bilda vår uppfattning om vad som skett. Det insamlade materialet som samlas in

får styra vår studie, inte tvärtom.

Studiens tillförlitlighet kan delas in i fyra kategorier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet

samt möjligheten att styrka och konfirmera. Med trovärdighet menas att studien ska följa

sociologiska institutionens instruktioner kring hur vi får genomföra den, det vill säga hur vi

ska skriva vår uppsats samt hur vi genomför våra intervjuer. Överförbarheten i studien

innebär att vi ska beskriva vår studies omfattning och tillvägagångssätt för att ge läsaren

förståelse för vad vi gjort och varför samt möjliggöra vidare forskning inom vårt valda

område. Pålitlighet innebär att vi tydliggör varje process vi genomför i studien för att visa på

vad vi har gjort. Möjligheten att styrka och konfirmera ger vi respondenterna vid

intervjutillfället genom att stämma av med dem att vi förstått det de beskriver på rätt sätt.

Slutligen så vill vi poängtera för dig som läsare att vi agerar i god tro, vi har ingen agenda
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eller personliga värderingar som på något sätt kan påverka studien eller resultatet av studien

(Bryman, 2018, s 468-470).

Vår studies resultat kommer inte att vara generaliserbar på någon särskild population då

studien omfattar endast åtta tillfrågade personer som varit involverade i förändringen

(Bryman, s 484). Studiens population består av personal på fyra av ICAs olika avdelningar på

ett lokalt kontor i Sverige, studien avser att undersöka deras upplevelser av graden av

medarbetarinvolvering samt förklara hur nyinstitutionella begrepp kommit till uttryck i

förändringen. Resultatet i sig kommer således varken kunna eller vara relevant att

generalisera. Slutsatserna vi kommer med hoppas vi dock kan vara intressanta även för andra

företag. Istället för att presentera ett generellt resultat ämnar vi bidra med information och

inspiration till organisationer som vill göra förändringar och som vill se exempel på vad som

gjorts av andra organisationer och vad som kan påverka utfallet av förändringarna. Vi vill

därför återigen poängtera att vi genomför studien i god tro och det som beskrivs är endast ett

exempel på en förändring som genomförts och är avsett att ge framtida företag och

organisationer inspiration till deras kommande förändringar.

4.5 Kodnings- och analysmetod

Först transkriberas de inspelade intervjuerna i dokument som gör det möjligt att se över dem i

textform. Grunden till analysen utgörs sedan av färgkodning där ord och fraser kopplas till de

nyinstitutionella begrepp som presenterats i teoriavsnittet ovan. Senare i detta avsnitt

presenteras hur vi operationaliserat begreppen; involvering, legitimitet, myter, särkoppling

och ceremonier för att kunna identifiera dem i transkriberingarna. Kodningen kommer som

tidigare nämnt att vara fokuserad på både manifesta och latenta koder. Det eftersom

respondenterna kommer att utgå ifrån sin egen erfarenhet och ge sina svar med egna ord, inte

med det språk eller de tankebanor som används i Meyer och Rowans (1977) beskrivning av

nyinstitutionell teori. Alltså måste vi själva avgöra vad av det som sägs som kan kopplas till

respektive begrepp. För att göra det kommer vi i åtminstone vissa fall behöva koda det

bakomliggande innehållet i vad som sägs och inte de exakta ord som används, medan det i

andra fall kommer gå att koppla det som sägs direkt till våra begrepp. Vi ser det även som

positivt för vår studie att respondenterna inte vet exakt vilka begrepp och teorier vi utgår ifrån

i analysen eftersom vi inte vill riskera att deras svar färgas eller påverkas. Givet att vi vill
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vara transparenta genom hela studiens gång kommer vi dock att delge dem mer information

om detta om de så önskar.

Kodningen av materialet påbörjades i att olika aktiviteter som respondenterna nämnde

identifierades. Med aktiviteter avses saker som gjorts inom ramen för förändringen, till

exempel införandet av en viss roll, att de haft möten eller att språktest införts. Vid

identifieringen av en aktivitet bedömdes sedan vilken eller vilka av våra underkategorier och

vilket teoretiskt begrepp den är exempel på. I Figur 1 syns det kodningsschema som utgjort

grunden för denna bedömning. En och samma aktivitet kan falla in i flera av

underkategorierna, vilket inte är något problem eftersom de på många sätt hänger ihop.

Legitimitetsskapande aktiviteter bygger exempelvis ofta på myter, särkoppling är ofta en

följd av att vilja upprätthålla en legitimitetsskapande formell struktur som i sin tur kan vara

byggd på ceremonier. Eftersom kodningen är riktad, det vill säga att vi tar utgångspunkt i vår

teori, utformades kodningsschemat innan kodningsprocessen började. Det kommer att

påverka kodningen eftersom vi avgränsat oss till att identifiera och koda aktiviteter och hur

de beskrivs. Detta är dock avsiktligt då det är i, kring och i efterspelet av olika aktiviteter på

arbetsplatsen som det går att se det vi är intresserade av. Exempelvis om instruktionerna för

hur något ska göras har en faktisk funktion eller om de läggs på hög och struntas i och

därmed får en ceremoniell funktion, eller om en aktivitet beskrivs fungera på ett sätt som inte

går i linje med hur den formella strukturen av ICA beskrivs och det därmed går att identifiera

en särkoppling.

Figur 1. Kodningsschema.
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Som Figur 1 visar har vi tagit beslutet att koda begreppen myter och legitimitet som samma

tema. Det gjordes av två anledningar där den första är att legitimitet och legitimitetsskapande

aktiviteter ofta kommer som en följd av att försöka leva upp till rationaliserade myter i

omgivningen. Den andra anledningen är att myter, som vi beskrivit i avsnitt 3.1.2,

uppkommer när regler eller normer blir institutionaliserade och rationaliserade, när det

förväntas av omgivningen att de följs. I en organisationskontext blir funktionen av myter

således att skapa legitimitet. Att analysera myter för sig, utan att se till det

legitimitetsskapande syftet för ICA, blir i det här fallet överflödigt men något som vi gärna

ser mer forskning på i framtiden. Vi kommer att presentera analysen för varje begrepp separat

men vi vill poängtera att begreppet myter är irrelevant om det inte kopplas samman med

legitimitet.

Hela transkriberingarna kommer inte att presenteras i resultat- och analysdelen av studien

eftersom allt som sägs inte kommer att vara relevant för syftet. Att presentera allt material i

analysen hade blivit överflödigt och ohanterbart, vilket hade lett till att presentationen av data

tappat sin funktion. De mest centrala och relevanta delarna av den kodade transkriberingen

presenteras istället i form av citat som vi analyserar och diskuterar. För att vara transparenta

kommer vi även presentera eventuella utdrag som säger emot varandra, för att ge en rättvis

bild av det insamlade materialet.

5. Resultat och analys

I det här avsnittet kommer vi presentera och diskutera resultatet av de åtta intervjuer vi

genomfört hos ett lokalt ICA-kontor i Sverige och koppla detta till den teori och tidigare

forskning som vi presenterat tidigare. Vi utformade som nämnt vår frågeguide med

utgångspunkt i den nyinstitutionella teorin, så som Meyer och Rowan (1977) beskriver den.

Detta har inneburit att några av frågorna designats för att fånga upp hur de nyinstitutionella

begreppen; legitimitet, myter, särkoppling och ceremonier kommit till uttryck i

förändringsarbetet. Mot den bakgrund att frågorna utformats efter centrala teoretiska begrepp

kommer även resultatavsnittet som här följer att struktureras efter dessa.

För att resultat- och analyspresentationen på ett tydligt sätt ska bidra till att besvara våra

frågeställningar; Skiljer sig uppfattningen om hur involveringen sett ut mellan medarbetare
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med olika roller? och Hur kan införandet av ICAs nya rekryteringsprocess förklaras av

nyinstitutionella begrepp? kommer presentationen delas upp i underrubriker där resultat och

analys som besvarar den första frågeställningen kommer först, för att sedan följas av en

presentation av resultat och analys kopplat till vart och ett av de fyra nyinstitutionella begrepp

vi intresserat oss för. Analysen av varje specifik del av resultatet kommer att presenteras

löpande. Om exempelvis en aktivitet beskrivs som kopplas till legitimitet kommer den

aktiviteten att presenteras och följas upp av en analys innan vi sedan går vidare till en ny

aktivitet som också kopplas till legitimitet. Detta för att göra det tydligt för läsaren vilken del

av resultatet det är som presenteras och analyseras i varje del.

Figur 2 visar hur den nya rekryteringsprocessen går till utifrån informationen vi fått från

respondenterna. Först går kandidaterna igenom de så kallade “skallkraven”; det vill säga

generella krav som ICA vill ha uppfyllda, exempelvis att kandidaten har truckkort. Efter detta

kommer språktest och personlighetstest som visar ifall kandidater har godtagbar svenska för

att klara av arbetet och om de har önskvärda personliga egenskaper; hur kandidaten fungerar i

en grupp exempelvis. Slutligen så går kandidaten vidare till intervjufasen där kandidaten får

träffa en rekryterande lagergruppschef för att få besvara mer utförliga frågor samt få en mer

personlig kontakt och uppfattning. Detta leder sedan till en eventuell anställning på företaget.

Figur 2. Tidsförlopp - nya rekryteringen.

5.1 Upplevelse av involvering

Involveringen i ett förändringsarbete kan ha stor påverkan på medarbetarnas inställning till

förändringen, som vi visat i avsnitt 2.2. Här kommer empiri från våra intervjuer att
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presenteras i syfte att besvara vår frågeställning; Har anställda på olika nivåer inom berörda

delar av ICA känt sig involverade i planeringen av förändringsarbetet?

5.1.1 Införandet av personlighetstest

Samtliga respondenter har uppgett att deras nivå av involvering överlag har varit

tillfredsställande. Dock framkommer det att en högre grad av involvering hade varit önskvärd

i ett visst moment. I rekryteringen av kollektivmedarbetare har personlighetstester införts.

Dessa kan designas enligt egna önskemål så att de identifierar personer med vissa önskade

egenskaper. I intervju med Lagergruppschef 1 framkom att de som håller på med

rekryteringen, alltså lagergruppscheferna, inte har fått vara med i processen att välja ut vilka

egenskaper som ska ses som önskvärda. Det hade enligt Lagergruppschef 1 varit bra om

lagergruppscheferna fått vara involverade i att välja ut de önskvärda egenskaperna eftersom

de i många fall har en bättre inblick i hur lagerarbetet går till i praktiken och därmed kan

komma med värdefull input. Samtidigt så förstod Lagergruppschef 1 att det var personer som

sysslar med just rekrytering som har utformat personlighetstestet och som valt ut vilka

egenskaper som ska värderas högt, utifrån vad de tror passar in på ICAs lager. Vidare

utvecklar hen att vissa egenskaper kanske glöms bort när det är personerna som tar fram

testet inte arbetar på lagret:

… för att jobba på ett lager så behöver du kanske lite andra egenskaper som vi söker,

du kanske vill ha folk som är tävlingsinriktade och har en historik inom lagsport.

(Lagergruppschef 1)

Problemet Lagergruppschef 1 tar upp i citatet fördes vidare till de ansvariga för

personlighetstestet. Hen upplevde att åsikterna kring för- och nackdelar med testet togs emot

väl och upplevde sig ändå involverad i förändringens gång och syfte. I och med att det

fortfarande var en pilotstudie där man ville testa på vad som fungerar och inte så är det dock

fortfarande oklart om noteringarna från lagergruppscheferna togs i beaktning och om testet

justerats. Pilotstudien sammanfattas och utvärderas senare i år och det är först där det

kommer visa sig om lagergruppschefernas input har tagits hänsyn till eller inte.

Att som medarbetare känna sig involverad är som Black & Gregersen (1997) beskriver det,

gynnsamt eftersom det bidrar till ökad produktivitet och effektivitet bland medarbetarna.

Vidare visar Morgan & Zeffanes studie från år 2003 att involvering även ökar medarbetarnas

tillit till ledningen. Mot denna bakgrund tillsammans med tidigare forskningen av Hopper
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Wruck (2000) kring motivation av medarbetare så märks det utifrån samtliga intervjuer att

den nya rekryteringsprocessen mött ett positiv välkomnande, framför allt för de som jobbar

med rekrytering. Den tidigare arbetstid de lade ner på att sålla ut kandidater för hand krävde

enorm tid, arbetstid som kunde lagts på andra arbetsuppgifter. Förändringen behövde inte

motiveras utifrån ett monetärt perspektiv utan precis som Hopper Wruck skriver så räcker det

att motivera med förändringens innebörd för medarbetarnas arbetsbelastning.

Lagergruppschef 1 kände sig inte helt involverad i förändringen men trots det var hen positivt

inställd till förändringen då arbetsbördan kring rekryteringen blev lättare att hantera för

samtliga inblandade. Det blev lätt för ledningen att motivera förändringen då den var väl

förankrad i det medarbetarna upplevde problematiskt tidigare. ICA ville själva ha en

gemensam rekryteringsprofil inom sin verksamhet på alla sina kontor enligt HR Stöd 1 och

HR Stöd 2, och medarbetarna som arbetade med rekryteringen hade en hög arbetsbörda i det

gamla rekryteringssättet med att framför allt leta fram kandidater. Utifrån vad som lyfts i

intervjuerna så var förändringen något som upplevdes som nödvändig av samtliga deltagare

vilket inneburit att ledningen inte behövde motivera förändringen för mycket.

ICAs involvering av medarbetarna har skiftat beroende på vilken roll de haft.

Lagergruppschefer har inte involverats till lika hög grad som andra men trots det så visar

intervjuer med två av dessa att deras lägre involveringsgrad inte skapade någon skepsis mot

ledningen eller förändringen utan de förstod innebörden och delade samma inre motivation

som ledningen precis som Bacharach, Bamberger och Sonnerstuhl (1996) argumenterar för

att de bör om en förändring ska lyckas, vilket vi lyft i avsnitt 2.1. De pekade ut att de hade

velat vara involverade i utformningen av det personlighetstest som infördes, det var något

som de tog upp med de som var ansvariga för utformningen och som av dem togs upp och

diskuterades. Det är dock oklart innan en utvärdering genomförts, vad deras åsikter fått för

effekt.

5.1.2 Lägre grad av involvering möjlig tack vara tydlig kommunikation

Förändringsledning/-stöd 2 arbetar som chef åt Lagergruppschef 1 och 2, det innebär att hen

är ansvarig för att hålla sina lagergruppschefer uppdaterade kring förändringsarbetet och den

nya rekryteringsprocessen. Hen var inte involverad direkt i förändringen utan blev informerad

av ledningen löpande och upplevde att det räckte för att hen skulle kunna uppdatera sina

lagergruppschefer. Detta var något som hen pratade vidare om, att så länge

lagergruppscheferna var positivt inställda och informerade kring förändringen så behövde
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man inte bli mer involverad än vad man redan var. Det var via Förändringsledning/-stöd 2

som Lagergruppschef 1 informerade ledningen om sina synpunkter på utformningen av

personlighetstestet.

Det verkar alltså som att Förändringsledning/-stöd 2 hade kunnat bli mer involverad om det

behövts men hen behövde inte bli det eftersom de som blev mest påverkade och som var

längre ner i hierarkin, lagergruppscheferna, redan var positiva till förändringen, förstod dess

syfte och nöjde sig med den information de fick och att veta vilka vägar de kunde

kommunicera genom om det faktiskt var något de blev missnöjda med. Detta ser vi återigen

som ett tydligt tecken på att ICA lyckats med att ta i beaktning vikten av kommunikation, att

förklara syftet och vad som ska bli bättre, som är precis det som lyfts av Bacharach,

Bamberger och Sonnerstuhl (1996), Black & Gregersen (1997), Hopper Wruck (2000),

Morgan & Zeffane (2003) och Van den Heuvel m.fl. (2009).

5.1.3 Motiverande och involverande aktiviteter

HR Stöd 2 pratade om att man genomfört workshops i början av förstudien där lagerchefer

fick vara med och yttra sina tankar och åsikter kring rekryteringen. Någon tyckte exempelvis

att personligt brev var viktigt vid rekryteringen. Workshopen var till för att just utmana men

även lyssna in på vad som upplevdes som viktigt från de lagergruppschefer som jobbade med

rekryteringen i dagsläget. Tidigare fanns det ingen gemensam rekryteringsplan utan

lagergruppscheferna rekryterade på olika sätt, exempelvis la en person stor vikt vid det

personliga brevet medan någon annan kanske la större vikt vid det personliga bemötandet.

Själva baktanken var att man inte ville köra över någon med förändringen utan man ville få

med sig ett lärande från praktiken om vad som fungerade bra och mindre bra innan man

genomförde pilotstudien. Workshopen gick även ut på att få med sig personalen kring vad för

typ av förändring som skulle ske och agerade forum för lagergruppscheferna att dela med sig

av sina erfarenheter, både positiva och negativa, av den dåvarande rekryteringsprocessen.

Genom att använda sig av workshops och aktivt lärande från organisationen så blir det lättare

att motivera förändringen för personalen. De ges tillfälle att dela med sig av sina egna tankar

och även höra och diskutera vad det nya rekryteringssättet kommer ge för typer av fördelar

för dem själva. Detta sätt att kommunicera till medarbetarna vad som ska göras och även låta

dem komma med åsikter och diskutera går väl i linje med det Hopper Wruck (2000) beskriver
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som framgångsrika sätt att motivera medarbetarna till en förändring. Det gör dem väl

införstådda med vad de har att vinna på förändringen.

5.2 Legitimitet

5.2.1 Språktest

Det framkommer bland annat i intervju med HR-stöd 2 att inom ICA finns ett stort fokus på

säkerhet och en önskan att säkerhetstänk ska vara en del av kulturen på arbetsplatsen. För att

det ska kunna vara det krävs att medarbetarna kan ta till sig det material och de utbildningar

som ges inom säkerhetsrutiner. Därför införde ICA ett språktest på de två kontor som deltog i

pilotstudien för den nya rekryteringsprocessen. Det här testet syftar till att säkra att de

personer som söker och eventuellt går vidare i rekryteringsprocessen behärskar det svenska

språket tillräckligt bra för att kunna ta till sig och verkligen förstå säkerhetsrutinerna.

Att ha en säker arbetsplats får ses som något som är självklart eftersträvansvärt och därmed

blir det också legitimitetsskapande för ICA att ha det. Aktiviteten att införa ett språktest för

att se till att alla nyanställda behärskar språket väl nog för att kunna bidra till att hålla

arbetsplatsen säker blir därför ett sätt för ICA att stärka sin legitimitet, både externt och

internt. De signalerar till omgivningen, till exempel potentiella jobbsökare eller granskande

organ, att de lägger stor vikt vid att arbetsplatsen är så säker som möjligt. De signalerar även

detta till sin egen personal genom att visa att de inte är beredda att anställa personal som inte

kommer kunna ta till sig av säkerhetsrutinerna, eftersom detta hade kunnat äventyra inte bara

deras egen säkerhet utan även övrig personal.

Lagergruppschef 1 tar även upp att språktestet skickas till alla som söker istället för att det

görs någon form av individuell bedömning av om behärskningen av språket är godtagbar.

Något som hen ser positivt på eftersom det är svårt för en enskild person att veta vad som är

godtagbar svenska.

Testet utgör alltså en mer objektiv bedömningsgrund än om varje chef som hanterar

rekryteringarna skulle göra egna bedömningar. Risken för att olika lager-gruppchefer gör

olika hårda bedömningar av vad som är godtagbar svenska försvinner och till följd av detta

minskar även risken för att någon kandidat diskrimineras, avsiktligt eller oavsiktligt. Att ICA
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vill ha en diskrimineringsfri rekrytering var också något som framgick i intervju med HR

Stöd 1 och 2 samt Förändringsledning/-stöd 2 och 4. Utöver detta blir användandet av

språktestet också mer effektivt för ICA som slipper hantera ansökningar från personer som

inte kommer att hålla måttet när det kommer till språket. För ICA blir således användandet av

språktestet dels ett sätt att effektivisera och dels ett sätt att visa att man gör rekryteringsurval

på sakliga grunder, något som enligt oss borde ses som positivt både av omgivningen och av

den egna personalen och därmed stärker ICAs legitimitet. I avsnitt 5.4 om särkoppling

kommer vi gå in mer på språktestet ur en annan vinkel.

5.2.2 Effektivisering av ansökningshantering

Innan förändringen gick rekryteringen till så att lagergruppscheferna fick in en stor mängd

CV och personliga brev som de skulle leta igenom för hand. Det tillvägagångssättet krävde

mycket tid och resurser, som annars kunde lagts på annat håll. En av orsakerna bakom att

ICA ville genomföra förändringen var en önskan att korta ner den tid det tog för rekryterande

lager-gruppchefer att gå igenom och hantera alla de ansökningar som kom in.

Intervjuer med Lagergruppschef 1 och Lagergruppschef 2 så framkom det tydligt att de båda

var positiva till det nya sättet att hantera ansökningarna. De upplevde själva att den tid de

tidigare spenderade på att sålla ut kandidater från en hög inte var ett effektivt sätt att arbeta

på, de lade ner en stor del av sin arbetstid när de skulle hitta kandidater.

… om jag går in nu och tittar så ligger det kanske 60 stycken ansökningar som jag kan

plocka ifrån [...] 60 snarare än 1500, det blir ju betydligt enklare. (Lagergruppschef 2)

Det nya sättet att hantera ansökningarna gav de rekryterande cheferna mer tid att fördela om

och lägga på annat arbete inom tjänsten. De kunde effektivisera sin arbetstid och behöver inte

lägga lika mycket tid på att hitta kandidater som tidigare, nu kan de istället lägga sin tid på

andra delar av sitt arbete som tidigare blev bortprioriterad. För ICA som arbetsgivare skapar

den nya rekryteringen en starkare intern legitimitet mot sina medarbetare när man vill

effektivisera sin verksamhet, det tidigare arbetssättet där rekryteringen till tjänster gick ut på

att hitta kandidater från en stor hög var inte hållbart för både ICA som verksamhet men

framförallt rekryterande personal. Genom att arbeta bort den långa rekryteringsprocessen som

upplevdes som ineffektiv från personal så vill man som arbetsgivare stärka upp legitimiteten

inom sin verksamhet. Ledningen visar att man lyssnar på medarbetarna och vill förbättra

deras arbetsvardag och på så sätt hålla personalen glad och positiv. Legitimitetskapandet
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bygger på normer och förväntningar, när ICA utlovar en förändring som ska skapa en

förbättrad arbetsvardag för personalen så stärks detta upp vilket leder till en gladare och

eventuellt en lojalare personal. Med en glad och lojal personal så kan man behålla personal

över en lång tid och på så sätt undvika att genomföra långa rekryteringsprocesser för att

ersätta värdefull personal. Det ligger i företagets intresse att hålla sin personal nöjd på arbetet

då man vill behålla kompetensen inom verksamheten och slippa lägga större resurser på att

ersätta förlorad kompetens.

5.3 Myter

5.3.1 Intern likriktning

Lagergruppschef 2 tar upp att det händer att ett centralt beslut tas om att någon aspekt av

förändringen ska genomföras på samma sätt på alla lokala kontor medan de lokala kontoren i

sin tur inser att det med fördel hade kunnat göras annorlunda för att bli optimalt för dem. I

dessa lägen har det ibland upplevts svårt att få gehör för sina åsikter eller att få till stånd en

ändring då den måste börja med att direktivet ändras centralt. Detta menar hen kan orsaka att

man ibland motsätter sig delar av förändringen även om man försöker ha en positiv

inställning. Situationen innebär alltså att det centralt tagits ett beslut om något som lokala

kontor inser skulle kunna göras annorlunda men som de inte kan ändra på själva vilket leder

till visst missnöje bland den egna personalen.

Själva fenomenet att ICA som företag upplever sig behöva vara likriktade, vilket lyfts i av

Förändringsledning/-stöd 4, går att se som svaret på en myt i omgivningen om att stora

koncerner med flera lokala kontor eller lager ska vara likriktade och inge samma bild av vilka

dem är och vad de gör, oavsett vart i landet de är belägna. Omgivningen utgörs i det här fallet

egentligen av hela det svenska näringslivet. Att ICA väljer att forma sig efter denna myt

innebär att de vinner extern legitimitet men som Lagergruppschef 2 tar upp ger det i vissa

situationer upphov till internt missnöje vilket innebär skadad intern legitimitet. Det blir enligt

oss en onekligen svår situation att hantera för ledningen som i en given situation måste välja

mellan att ta ett beslut som gör de egna medarbetarna något missnöjda eller att avvika från

den rationaliserade myten om hur företag ska fungera och därmed riskera skada sin

legitimitet i omgivningens ögon.
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Det faktum att en viss missnöjdhet uppstått tyder på att den centrala ledningsgrupp som tagit

de beslut som lett till denna typ av situation eventuellt inte kommunicerat ut till sina

medarbetare på ett tillräckligt tydligt sätt varför det är viktigt att de blir likriktade inom hela

koncernen och vad enskilda medarbetare kan ha att vinna på det, vilket i enlighet med vad

Hopper Wruck (2000) beskriver hade kunnat göra dem mer motiverade och nöjda med

beslutet.

5.3.2 Införande av personlighetstest

Som del av förändringen har ett nytt personlighetstest införts, som nämnt i avsnitt 5.1. Utifrån

vad som sägs under intervjuerna med både Lagergruppschefer 1 och 2 samt HR-stöd 1 och 2

blir det tydligt att syftet med detta är tvådelat. Dels vill man som med hela förändringen,

effektivisera processen, så att de rekryterande lagergruppscheferna får mer tid över till sina

andra arbetsuppgifter. Dels vill man ha en fördomsfri rekrytering som är objektiv och rättvis

för kandidaterna. Införandet kan alltså ses som både ett svar på effektivitetsförväntningar och

ett svar på en rationaliserad myt i omgivningen om att rekrytering ska vara rättvis och

fördomsfri. På så sätt kan personlighetstestets användning ses som en legitimitetsskapande

aktivitet.

Det framgick även vid intervju med HR-Stöd 2 att personlighetstestet var utformat på ett sätt

som var menat att sålla ut de kandidater vars personlighet skulle passa in i den företagskultur

ICA har och som de även vill stärka. Den ska genomsyras av säkerhetstänk och de som

arbetar där ska därför ha personlighetsegenskaper som går i linje med detta. Därför ser vi

även införandet av personlighetstesterna som ett svar på en myt om att ta sitt ansvar för

säkerheten på arbetsplatsen och om att ha en passande företagskultur.

Lagergruppschef 1 och 2 uppger båda att syftet med implementeringen av de nya testerna var

att effektivisera processen och göra arbetsbördan lättare för dem. De båda hade uppfattat vad

syftet med förändringen var just det som samtliga fyra förändringsledning/-stöd förklarar för

oss att syftet faktiskt var. Något vi ser som ett tydligt tecken på att ICA lyckats kommunicera

ut syftet och vad medarbetarna har att vinna på förändringen på ett bra sätt, som de bör göra

enligt Hopper Wruck (2000).
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5.4 Särkoppling

I detta avsnitt presenteras resultat och analys som berör begreppet särkoppling. Det vill säga

de kopplingar vi hittat mellan intervjumaterialet och Meyer och Rowans definition av

begreppet som; att den formella strukturen skiljer sig från de aktiviteter som utförs.

5.4.1 När direktiv blir valbara

Vid intervju med HR-stöd 1 diskuterades vad förändringens ursprungliga syfte var samt vad

det faktiska utfallet hittills blivit för ICA som helhet. Tanken var ursprungligen att

förändringen skulle resultera i en mer enhetlig rekryteringsprocess. Dels skulle det innebära

mer flexibilitet för personalen som då skulle kunna flytta mellan de olika kontoren men

fortfarande utföra sitt arbete på samma vis, vilket lyfts i intervju med

Förändringsledning/-stöd 4. Dels skulle det också ge en mer enhetlig bild av ICA som företag

gentemot jobbsökare. Även kopplat till detta togs språktestet upp som exempel. Som nämnt

infördes språktestet för att säkra att nyanställda besitter tillräcklig språklig kompetens för att

framför allt kunna ta till sig utbildningarna i säkerhetsrutiner och regler. Språktestet infördes

på både Kontor 1 och Kontor 2, båda de kontor som var med i ICAs pilotstudie men togs

efter en tid bort på Kontor 2. HR-stöd 1 berättar att detta hade att göra med svårigheter för

Kontor 2 att få in tillräckligt med personal.

… Kontor 2 har anställt 250 personer och här på Kontor 1 har vi anställt 60 eller 70

första vändan och sen 40 nu och då på Kontor 2 har man haft lite svårt att få in

ansökningar (HR-stöd 1)

Till följd av detta tog Kontor 2 först bort delar av språktestet för att sedan ta bort det helt och

hållet, för att kunna få in mängden ansökningar som krävdes för att fylla de roller som

krävdes. Kontoren har alltså haft möjlighet att göra vissa avsteg från direktiven om att bli mer

likriktade.

Att direktivet att rekryteringen ska likriktas och processen se likadan ut på olika kontor inte

behövt följas går att se som ett exempel på det Meyer och Rowan definierar som särkoppling;

den formella strukturen går inte i linje med de aktiviteter som utförs och beslut behöver inte

alltid följas. Eftersom det finns en uppsatt struktur för förändringen där direktiv som kommer

från förändringsledningen sedan förväntas genomföras i företaget innebär avsteget som

Kontor 2 gör från denna struktur en särkoppling. Syftet med avsteget är visserligen att öka

effektiviteten i rekryteringsprocessen och att kunna få in det antal ansökningar som krävs
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men lika fullt är det ett exempel på en särkoppling. ICA kan visa upp att de har en ordentlig

struktur för förändringen vilket fyller en legitimitetsskapande funktion, men strukturen följs

inte nödvändigtvis till punkt och pricka. Det är istället möjligt för de hittills två involverade

kontoren att göra avsteg och anpassa olika moment så att de passar dem bättre vilket kan göra

det svårt att se exakt vart beslut fattas. Det här kan även leda till att det blir svårare att

ifrågasätta hur processen gått till, vilket enligt Meyer och Rowan är ett av särkopplingens

syften.

Det blir tydligt i intervjuer med Förändringsledning/-stöd 1 och 3 samt Lagergruppschef 1 att

ICAs ingång till förändringar är att våga testa och lära för att hitta det bästa sättet att göra

saker. Även i ovan nämnda fall där avsteg görs från direktiven om enhetlighet är vår tolkning

att detta är fallet. Om ICAs struktur bygger på en öppenhet för nya idéer blir en aktuell fråga

om denna specifika situation verkligen är en särkoppling eller om det helt enkelt är fråga om

en företagsstruktur som är mindre hierarkisk än vi gjort antagande om tidigare i denna

uppsats. Det här skulle vara intressant att undersöka vidare.

5.5 Ceremonier

5.5.1 Poängsystem för en första sållning

Det nya rekryteringssättet med tester skapade en mer balanserad arbetsbelastning hos

lagergruppscheferna som arbetar med rekrytering. Kandidaterna poängsätts av testerna och de

med tillräckligt höga poäng på testen går vidare till CV-granskning och intervju.

Lagergruppschef 1 pratade om hur hen upplevde rekryteringen, istället för att försöka hitta 20

kandidater av 1500 ansökningar så fick hen en mapp med ungefär 50 kandidater som

presterat högt på testerna. När hen sedan gick igenom mappen så kom man fram till att flera

av kandidaterna hade arbetat på lagret tidigare men av olika anledningar inte fått vara kvar på

arbetsplatsen. Dessa hade nu kommit vidare i den nya processen till följd av den höga

poängen som tidigare anställning hos ICA gav, något som Lagergruppschef 1 upplevde som

problematiskt. Bakgrunden till problematiken var enligt Lagergruppschef 1 att medarbetare

som tidigare inte fått fortsätta till följd av till exempel för mycket frånvaro, inte ska belönas

av poängsystemet eftersom det hade lett till att poängsystemet tappat sin funktion. Det skulle

bara innebära slöseri med tid och resurser, vilket var delar av det som förändringen avsåg
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effektivisera. Det här problemet togs upp och ändrades så att tidigare erfarenheter på ICA inte

gav lika höga poäng som tidigare för att på så sätt inte få med oönskade kandidater.

Poängsystemet var alltså till en början ceremoniellt eftersom det inte uppfyllde funktionen att

effektivisera sållningen som det var avsett att göra. Dock visade ICA i det här exemplet sin

vilja att lyssna på och involvera sina medarbetare i förändringen eftersom det problematiska

med poängsystemet korrigerades efter att det påpekats. I och med korrigeringen åtgärdades

också den rent ceremoniella funktionen och poängsystemet fick sin avsedda funktion att

effektivisera rekryteringsprocessen.

5.5.2 Språktestet som ceremoni

Språktestets funktion är att underlätta för rekryterande lagergruppschefer när det kommer till

att anställda personal. Den utlovade förändringen fick ett litet genomslag i början men

ytterligare problem dök upp istället. När man genomför en sådan här förändring i en

pilotstudie så får man ha i åtanke att problem kommer uppstå på vägen, man vill testa på

något nytt för att skapa ett nytt, förbättrat, arbetssätt. Det finns en risk för att funktionen av

testet till en början blir ceremoniell då man inte riktigt vet vad som funkar bäst eller vad som

funkar sämre, men det är också det som är tanken med pilotstudier i sig. Man testar på olika

funktioner för att hitta det som passar verksamheten bäst, detta medför att man till en början

tillämpar förändringar som eventuellt medför ytterligare problem. När pilotstudien sedan

sammanfattas så vet man vad som fungerade bra och vad som inte fungerar inom

verksamheten, den utlovade förändringen inom hela verksamheten får ett större genomslag då

man vet vad som fungerat från pilotstudien.

Meyer och Rowans beskrivning av ceremonier lyder; aktiviteter vars funktion är svår att mäta

eller som ibland helt saknar funktion. Med denna definition i baktanken går det att se att

språktestets funktion till en början blev ceremoniell då det var nytt. Särskilt eftersom någon

uppföljning av vad resultatet blev inte gick att få förrän efter att det implementerats. En svår

fråga som lyfts av Lagergruppschef 1 och HR-stöd 1 är vad godtagbar svenska innebär.

Risken finns att språktestet inte fyller den funktion som det var tänkt att göra om testet till

exempel är mer avancerat än dess tillämpningsområde kräver, det vill säga att nyanställda ska

kunna ta till sig instruktioner och säkerhetsrutiner. Det faktum att Kontor 2 har tagit bort

språktestet för att få in fler ansökningar och att detta har funkat talar enligt oss för att

språktestet möjligen kan ha en ceremoniell funktion på Kontor 1. Det framkommer i intervju
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med HR-stöd 1 att delar av språktestet av hen upplevs vara lite mer komplicerade än de hade

behövt vara. Det skulle kunna innebära till exempel att personer som egentligen har tillräcklig

språkkompetens ändå inte går vidare. För att se till att språktestet inte leder till denna typ av

oönskade konsekvenser måste det följas upp så att funktionen kan kontrolleras och om det

behövs, korrigeras. Om detta inte görs riskerar det att bli en funktion som egentligen inte

bidrar med något avgörande i positiv bemärkelse men som då och då leder till att någon

kandidat som egentligen har rätt kompetens faller bort.

5.5.3 Skapandet av mappstruktur online

Lagergruppschef 2 lyfter även att det beslutats om en särskild mappstruktur som ska finnas i

företagets informationsmappar som finns online. Det vill säga all ny eller uppdaterad

information som läggs upp i dessa mappar ska stoppas i en viss mapp för att det ska gå lättare

att hitta för en annan person när det behövs. Här finns bland annat information om hur delar

av det nya rekryteringssättet ska gå till. Avsikten med detta var att göra det tydligt vart

information finns och snabba på processen med att hitta den när den behövs. I detta

mappsystem kan personer söka på det dokument de behöver läsa för att hitta den information

de söker. Mappstrukturen och upplägget upplevs av oss vara uppskattat men det framkommer

att det som kan vara problematiskt med den är att veta just vad man behöver söka på för att

hitta rätt. Det kan även innebära svårigheter i en situation där till exempel en lagergruppschef

slutar och ska ersättas. Lagergruppschef 2 säger

Säg att jag slutar och någon annan chef tar över det som jag jobbat med. [...] det här

gapet mellan vad jag vet och vad som finns dokumenterat, hur säkerställer jag att allt

finns med? (Lagergruppschef 2)

Denna mappstruktur har alltså ett tydligt syfte och en viktig funktion. Mot bakgrund av

Meyer och Rowans (1977) beskrivning av ceremonier som element i strukturen vars funktion

är oklar eller ibland obefintlig verkar mappstrukturen i dagsläget inte innebära någon

ceremoni. Kopplat till det Lagergruppschef 2 säger om svårigheterna är det dock viktigt att

poängtera att mappstrukturens funktion måste kommuniceras väldigt tydligt särskilt till

personer som är nya till att arbeta med den. Fallerar strukturen eller om personer börjar lägga

in annan information eller i andra mappar än vad som avses tappar hela mappstrukturen sitt

syfte att göra informationssökande enklare vilket skulle rendera hela dess existens

ceremoniell.
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5.5.4 Rollen rekryteringsspecialist

Både Lagergruppschef 1 och 2 tar upp att skapandet av den nya rollen rekryteringsspecialist

är uppskattat och fyller en viktig funktion men det framkommer att införandet av rollens

innebörd inte kommunicerats lika väl till samtliga medarbetare. Lagergruppschef 1 berättar

att det har kommunicerats tydligt till de som jobbar med rekrytering till lagret vad denna nya

roll innebär och hur samarbetet dem emellan är tänkt att se ut medan det till

kollektivmedarbetarna som jobbar nere på lagret har kommunicerats genom en bild med kort

text på tv-skärmar i exempelvis fikarummen. I och med detta kan vi alltså se att

kommunikationen har sett olika ut. Dock har kollektivmedarbetarna på lagret inte direkt med

rekryteringsspecialisten att göra vilket innebär att information om denna roll egentligen inte

är nödvändig för dem att få. Att de fått veta vem det är fyller således en ceremoniell funktion

eftersom informationen för dem inte fyller någon direkt funktion. Att de får se att rollen

skapats och vem personen är kan betraktas som en ceremoniell handling för att öka den

interna legitimiteten genom att låta kollektivmedarbetarna veta vad som sker i den övriga

organisationen.

6. Diskussion

Som nämnt kan förändringsarbeten innebära press och missnöjdhet bland anställda. Genom

att hjälpa till att fylla kunskapsluckan som finns i just hur nyinstitutionella begrepp kommer

till uttryck i ledningsdrivna förändringsarbeten i stora hierarkiska företag vill vi minska

risken för företag att sätta sina anställda under press eller göra dem missnöjda i samband med

förändringar. I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat i förhållande till våra

frågeställningar;

Skiljer sig uppfattningen om hur involveringen sett ut mellan medarbetare med olika roller?

och Hur kan införandet av ICAs nya rekryteringsprocess förklaras av nyinstitutionella

begrepp? Samt resultatet i förhållande till tidigare forskning och teori. Därefter diskuteras

metodvalet i termer av hur det påverkat och begränsat studien och hur det i sin tur kan ha

påverkat resultatet.

6.1 Resultatet sammanfattat och i förhållande till frågeställningarna

Kortfattat kan det konstateras att medarbetarnas uppfattning av involveringen överlag har

varit positiv. De upplevde sig ha blivit inslussade i delprocesser vid rätt tillfällen, där de
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kunde bidra med sina spetskompetenser. Vidare har ICA genom förändringsledningsgruppen

visat tecken på en vilja att från början involvera sina medarbetare i framtagandet av en ny,

bättre rekryteringsprocess. Det tydligaste direkta tecknet på detta var den workshop som

användes som forum för de rekryterande lagercheferna att dela erfarenheter av vad som

funkat bra och inte samt att komma med åsikter kring hur den nya processen bör utformas.

Denna workshop som aktivitet, ihop med att medarbetarna hade en tydlig bild av vem de

kunde vända sig till om de vid senare skede i förändringen hade frågor eller åsikter gör att det

tydligt går att se att ICA arbetar med att involvera sina medarbetare på ett sätt som går i linje

med hur det bör göras enligt den tidigare forskning vi presenterat. Ett specifikt tillfälle lyfts

dock då vissa medarbetare hade önskat högre grad av involvering, detta var vid valet av vilka

egenskaper som ska värderas högt i personlighetstestet. De har tagit upp detta och upplevde

att deras åsikter togs emot väl. Efter att en sammanställning och utvärdering av förändringen

presenteras senare under år 2022 kommer de kunna se huruvida deras åsikter gav någon

effekt eller inte. Kort sagt blir svaret på den första frågeställningen att uppfattningen av

involvering inte skiljer sig mycket mellan medarbetare med olika roller. De enda som hade

upplevt moment av icke tillfredsställande grad av involvering var lagergruppscheferna men

de var nöjda med hur deras åsikter kring detta togs emot och var överlag både nöjda med sin

involveringsgrad och positiva till förändringen. Det är tydligt både att ICA arbetat med att

försöka få alla att känna sig involverade och även att de till stor del lyckats med detta.

För att förklara förändringen med de nyinstitutionella begreppen kan sägas framför allt att

ceremonier tog en mindre plats än vi ursprungligen tänkt oss. Överlag har de aktiviteter vi

identifierat som kopplade till våra begrepp utförts på sätt som både involverat medarbetarna

och stärkt ICAs legitimitet, vilket genom nyinstitutionellt perspektiv anses vara målet med

förändringsarbeten. Den aktivitet vi ser som störst risk för att den blir ceremoniell är

införandet av mappstrukturen för information online. Här identifieras av respondenterna

själva en svårighet att föra över kunskapen om vad som finns i vilken mapp och hur

mappsystemet ska användas till nya personer som ska börja arbeta med det. Poängsystemet

som beskrivs i avsnitt 5.5.1 som till en början hade en oavsiktlig ceremoniell funktion gjordes

om så att det inte längre blev ceremoniellt vilket var uppskattat och även visar på ICAs

villighet att lyssna på sina medarbetare. Aktiviteter som kan beskrivas som att ha sitt

ursprung i myter har identifierats, något som inte förvånar oss eftersom myter och att följande

eller avsteg från att följa dessa påverkar legitimiteten är det mest centrala inom det

nyinstitutionella perspektivet.
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Målet att likrikta rekryteringsprocessen inom alla ICAs kontor och centrallager har inte

uppnåtts fullt ut men det faktum att man var villig att tillåta visst inslag av särkoppling

kopplat till hur förändringen drevs och att man tillät beslut att få ceremoniell funktion, som

var fallet när språktestet togs bort på Kontor 2, gjorde ändå att rekryteringsprocessen blev

mer likriktad än tidigare. Det har även lett till nöjdare lagergruppschefer som lättare hinner

med att göra ett bra arbete vilket stärkt den interna legitimiteten. I genomförandet av

pilotstudien var syftet att se just vad som funkade och inte så det faktum att vissa beslut går

att se som ceremoniella säger inte nödvändigtvis något om “kvaliteten” på besluten. Vi ser

istället att det ökat legitimiteten både internt och externt. Värre hade varit att stå fast vid

beslutet och inte tillåta ändringar i processen eftersom det hade resulterat i att Kontor 2 inte

fått in de ansökningar de behövde och inte kunnat utföra sitt arbete vilket allvarligt hade

skadat legitimiteten.

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning och teori

Resultatet visar att respondenterna överlag har varit nöjda med sin grad av involvering, det

blir även uppenbart att tydlig kommunikation funnits på plats och att detta har bidragit. I och

med detta går det att konstatera att den tidigare forskning som presenterats haft relevans för

studien och även att det som denna forskning säger verkar stämma även i detta fall - tydlig

kommunikation och involvering av medarbetarna bidrar till en mer positiv inställning till

förändringar.

Studien har bidragit till existerande forskning med en förklaring av hur de nyinstitutionella

begreppen legitimitet, myter, särkoppling och ceremonier kan ta sig uttryck i ett

förändringsarbete i ett stort hierarkiskt företag. Slutsatsen som dras är att precis som vi

presenterat i tidigare forskning och teori kan legitimitet beskrivas som en stark drivkraft

bakom förändringen. Främst har vi sett tecken på en önskan att stärka den interna

legitimiteten i och med den uttryckliga strävan som funnits efter att effektivisera

rekryteringsprocessen för att balansera arbetsbelastningen för de rekryterande

lagergruppscheferna och göra det lättare för dem att fördela sin arbetstid. Vi ser även tecken

på en strävan att öka den externa legitimiteten genom användandet av personlighetstest för att

sålla ut kandidater som med större sannolikhet lätt kommer kunna fostras in i en

företagskultur som genomsyras av säkerhetstänk.
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Stärkt extern legitimitet är som sagt ofta en följd av att lyckas forma sig efter myter i

omgivningen. Att identifiera precis varifrån olika myter kommer är något som det inte funnits

möjlighet att göra i denna studie då omfattningen är för liten och fokus snarare ligger på att

beskriva hur nyinstitutionella begrepp tar sig uttryck i den förändring som gjorts på ICA. Det

blir inte aktuellt att gå in på precis vad de aktuella myterna innebär eller varifrån de kommer

utan snarare att lyfta de aktiviteter som utifrån hur de beskrivs kan tyckas ha sitt ursprung i en

myt, för att se om myter har kommit till uttryck i förändringen. Det här är det som gjorts när

vi identifierat användande av personlighetstester och detta som medel för att bygga en

företagskultur präglad av säkerhetstänk som tecken på följande av myter. Den teoretiska

beskrivning av myter som används innebär även en begränsning i det avseende att intervjuer

på ett enskilt företag egentligen inte kan bekräfta eller dementera varifrån en viss myt i

omgivningen kommer eller vad den innebär, detta skulle istället med fördel kunna göras med

en större kvantitativ studie.

De teoretiska begreppen används inte uttryckligen i organisationen men i den insamlade

empirin gick det att peka ut när de användes. Sättet ICA har arbetat fram sin nya

rekryteringsprocess gick att konkretisera med hjälp av de nyinstitutionella begrepp vi tagit

upp i teoriavsnittet. Det fanns inslag av ceremoniella förändringar inom organisationen, det

fanns en baktanke med förändringen som skulle skapa en starkare intern legitimitet. Att det

ena kontoret kunde göra avsteg från direktiv om att använda språktest visade även tendenser

till särkoppling. Ett av målen med förändringen var att ICA skulle få en likriktad

rekryteringsprocess på alla sina kontor. Pilotstudien genomfördes på två kontor och syftet var

att testa de planerade förändringarna innan de verkställs på samtliga kontor och centrallager.

När kontoren arbetar på olika sätt i pilotstudien så kan det tolkas som att skapandet av en

likriktad rekryteringsprocess misslyckas eftersom man frångår de uttalade mål som satts av

förändringsledningen och istället formar sina egna rekryteringsprocesser igen. Dock ska det

sägas att processen har blivit mer likriktad även om just momentet språktest skiljer sig.

För att sammanfatta hur användandet av nyinstitutionellt perspektiv påverkat studien kan

sägas att det möjliggjort analysen av hur de nyinstitutionella begreppen tar sig uttryck. Det

teoretiska valet och avgränsningen till de fyra begreppen legitimitet, myter, särkoppling och

ceremonier har dock även medfört att vi inte kunnat analysera eventuella påverkansfaktorer

som faller utanför dessa begrepp. Dock är vi ödmjuka inför det faktum att det inte genom ett
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enda teoretisk perspektiv går att fånga upp varje påverkansfaktor som ligger bakom ett helt

förändringsarbete och alla små aktiviteter och händelser det innefattar. Detta föranledde

avgränsandet av syftet till att förstå hur de valda nyinstitutionella begreppen kommer till

uttryck i ett förändringsarbete i en stor hierarkisk organisation och vi hävdar att det har

uppnåtts.

6.3 Resultat i förhållande till metodvalet

För att uppnå syftet har vi genomfört en kvalitativ undersökning och använt oss av

semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna var en förutsättning för att vi

skulle kunna samla in så mycket djupgående empiri som möjligt om både vad

förändringsarbetet inneburit och vad respondenterna själva upplevt vara det viktiga. Vi har

ställt följdfrågor i de fall respondenterna berättat om något som varit av särskilt intresse för

oss. Detta har varit i fall då de pratat om någon aktivitet där vi direkt kunnat identifiera en

koppling till något av de aktuella nyinstitutionella begreppen. En följd av att vi använt

semistrukturerade intervjuer är att replikerbarheten i studien påverkas negativt. Det skulle

vara svårt att upprepa dem på samma sätt med samma frågor. Dock har vi redogjort för hur vi

utformat frågorna, kodat, använt teorin och vad vi ser som viktig information på ett sätt som

avser göra dessa delar av studien replikerbara. Att intervjuerna med dess följdfrågor inte är

fullt replikerbara ser vi inte som något generellt problem eftersom undersökningen är gjord

på ett specifikt företag och kopplat till en specifik förändring. Samma följdfrågor hade

således förmodligen inte blivit aktuella igen.

Urvalet har tjänat studien väl. Vi har som nämnt i avsnitt 4.2 kunnat överväga att ta med alla

de personer som varit direkt involverade i eller fått sina arbetsuppgifter påverkade av

förändringen. Till följd av att vi känner till vilka alla möjliga respondenter är ser vi det som

mest lämpligt att använda ett målstyrt urval där vi väljer ut de medarbetare som besitter den

kunskap vi behöver för att få en fullständig bild av förändringen. Det som påverkats av att

inte intervjua fler är resultatet kopplat till den första frågeställningen om huruvida

upplevelsen av involvering skiljer sig. Här finns det en risk att det finns personer vi inte

intervjuat som är av en annan åsikt än våra respondenter. Denna risk går dock inte att bli av

med utan att intervjua alla i populationen, vilket inte hade varit möjligt även om vi försökt då

vissa av de möjliga respondenterna av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i

studien. Vidare uppfylls syftet med studien utan att ha ett större urval eftersom vi valt ut
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respondenter som representerar alla de fyra tidigare definierade personalgrupperna och vårt

resultat till stor del bygger på att analysera de aktiviteter som beskrivs och inte bara de

personliga upplevelserna.

6.4 Implikationer för forskning och praktik

De slutsatser vi kan dra är att medarbetarinvolvering och tydligt syfte och kommunikation

leder till både nöjd personal och att förändringar till följd av det bli enklare att implementera.

För framtida forskning inom detta ämne skulle det kunna vara intressant att undersöka om det

finns skillnader mellan hur involvering i beslut och tydlig kommunikation påverkar

inställningen till en förändring. I och med vårt fokus på involvering i en vidare mening än

bara i beslutsfattande har vi inte kunnat dra slutsatser om vilket som egentligen skapat den

positiva inställningen i ICAs fall.

Vi kan också dra slutsatsen att ceremoniella funktioner inte spelar den största rollen när det

kommer till förändringar. Baserat på vad som sagts om till exempel poängsystemet som först

hade ceremoniell funktion kan det snarare vara av värde att avstå från att införa ceremoniella

element i en förändring för att inte riskera att tappa bort syftet och motivationen hos

medarbetarna.

Mest styrande och drivande i ICAs förändringsarbete tycks strävan efter legitimitet vara. Det

syfte som lyfts flest gånger under intervjuerna är att likrikta rekryteringsprocessen för att ge

en enhetlig bild av företaget och även effektivisera de interna processerna. Enhetligheten

bidrar till att stärka den externa legitimiteten och effektiviseringen av processer stärker den

interna genom att förenkla arbetet, främst som nämnts ovan genom att förenkla fördelningen

av arbetstiden på sina olika uppgifter för lagergruppscheferna.

Mer forskning om hur myter i omgivningen påverkar ner på individnivå hade varit intressant.

Vi har noterat inslag i förändringsarbetet på ICA som visar tecken på att myter haft en

påverkan men att veta mer om hur processen ser ut från att en idé baserad på en

institutionaliserad myt dyker upp i ett företag till dess att den inkorporeras i företagets

struktur eller arbetssätt hade varit värdefullt för att framöver kunna förhålla sig mer kritiskt

till myter generellt. Givet att ICA vad vi sett i denna undersökning inte följer någon myt som
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påverkar dem eller effektiviteten i rekryteringsprocessen negativt kan ett kritiskt

förhållningssätt ändå vara gynnsamt för företag när de står inför en möjlig förändring.

46



Källförteckning

Alase, A. O. (2017). “The Tasks of Reviewing and Finding the Right Organizational Change

Theory”. IJELM (International Journal of Educational Leadership and Management). 5(2). s

198-215

ALLEA (All European Academies). (2018). Den europeiska kodexen för forskningens

integritet. Berlin: ALLEA

Bacharach, S. B. Bamberger, P. & Sonnenstuhl, W. J. (1996). The Organizational

Transformation Process: The Micropolitics of Dissonance reduction and the Alignment of

Logics of Action. Administrative Science Quarterly. 41(3). s 477-506.

Black, J.S. & Gregersen, H.B. (1997). Participative Decision-Making: An Integration of

Multiple Dimensions. Human Relations. 50(7). s 859–878.

Bolin, M. (2014). Narrativer i förändringsarbete. Från projekt till Athenas plan. Diss.

Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet. Sverige: Chalmers Reproservice.

Tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/36901.

Bryman, Alan. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. 3. uppl. Stockholm: Liber AB.

Burke, W. Warner. (2019). Organizational Change: Theory and Practice. 5. uppl. Thousand

Oaks: Sage Publications, Inc.

David, Matthew. Sutton, Carole, D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl.

Studentlitteratur AB.

Ettlie, J. E., Bridges, W. P., & O’Keefe, R. D. (1984). “Organization strategy and structural

differences for radical versus incremental innovation”. Management Science. 30(6). s

682-695

47

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/36901


Hopper Wruck, Karen. (2000). Compensation: A Troublesome Lead System in

Organizational Change. I Beer, Michael., Nohria, Nitin. (Red.) Breaking the Code of Change.

Boston: Harvard Business School Press

Hsieh, Hsiu-Fang. Shannon, Sarah, D. (2005). Three Approaches to Qualitative Content

Analysis. Qualitative Health Research. 15(9). s 1277-1288.

Huy, Q. N. (2002). “Emotional balancing of organizational continuity and radical change:

The contribution of middle managers”. Administrative Science Quarterly. 47(1). s 31-69.

ICA Gruppen (2021). ICA Gruppen i korthet. Tillgänglig:

https://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/start/ica-gruppen-i-korthet/ [2022-03-28].

Kraatz, Matthew S. & Zajac, Edward J. (1996). “Exploring the Limits of the New

Institutionalism: The Causes and Consequences of Illegitimate Organizational Change”.

American Sociological Review. 61(5). s 812-836.

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth

and Ceremony. American Journal of Sociology. 83(2). s 340–363.

Miller, Danny & Friesen, Peter H. (1984). Organizations: A Quantum View. Englewood

Cliffs: Prentice-Hall

Morgan, David & Zeffane, Rachid. (2003). Employee involvement, organizational change

and trust in management. International Journal of Human Resource Management. 14(1). s

55-75.

Pfeffer, Jeffrey & Salancik, Gerald R. (1978). The External Control of Organizations: A

Resource Dependence Perspective. New York: Harper & Row, Publishers, Inc.

Powell, Walter W., DiMaggio, Paul J. (Red.) (1991). The New Institutionalism in

Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.

48

https://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/start/ica-gruppen-i-korthet/


Scott, W. Richard. (1991). Unpacking Institutional Arguments. I Powell, Walter W.,

DiMaggio, Paul J. (Red.) The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The

University of Chicago Press.

Scott, W. Richard & Meyer, John W. (1983). Organization of Societal Sectors. I Scott, W.

Richard & Meyer, John W. Organizational Environments: Ritual and Rationality. Beverly

Hills: SAGE Publications, Inc.

Stern, Charlotta. (1999). Nyinstitutionell organisationsteori. I Ahrne, Göran & Hedström,

Peter. red. Organisationer och samhälle - analytiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB.

Van den Heuvel, M., Demerouti, E., Schreurs, B.H.J., Bakker, A.B. och Schaufeli, W.B.

(2009). Does meaning-making help during organizational change? Development and

validation of a new scale. Career Development International. 14(6). s 508-533.

Wooten, Melissa & Hoffman, Andrew J. (2008). Organizational Fields: Past, Present and

Future. I Greenwood, Royston., Oliver, Christine., Sahlin, Kerstin & Suddaby, Roy. (Red.).

The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism. London: SAGE Publications Ltd.

Yang, Yuha. Choi, Jin Nam. Lee, Kyungmook. (2018). Theory of planned behavior and

different forms of organizational change behavior. Social Behavior and Personality. 46(10). s

1657-1671.

49



Bilaga 1: Intervjuguide

Inledande frågor om dig och din roll

1. Vad är din roll i företaget?

2. Vad innebär den?/Vad innehåller den?

3. Hur länge har du haft din nuvarande roll?

Frågor om implementeringen av det nya sättet att rekrytera kollektivarbetare

4. Har du koll på vad förändringen av sättet att rekrytera kollektivarbetare inneburit?

a. Vilka är de enligt dig viktigaste eller största sakerna som förändrats?

b. Har det påverkat dig i ditt arbete?

i. Hur?

5. Vad är din uppfattning om vad som orsakade att idén till förändringen dök upp?

6. Vad är din uppfattning om varför den behövdes?

7. Har det varit tydligt för dig vad som ska ändras?

Om ja

a. Hur har det förmedlats?

b. Vem har förmedlat det?

Om nej

c. Vad har varit otydligt?

d. Har du vetat vem du ska vända dig till för att få det förklarat?

8. Har du vetat vem du kan vända dig till om du har/haft frågor eller åsikter angående

någon aspekt av förändringen?

9. Upplever du att du haft något att säga till om i de besluts som tagits under tiden den

här förändringen har genomförts?

10. Har det funnits formella riktlinjer kring vad som förväntas av dig i förändringen?

a. Har det upplevts som krav eller förslag?

Din involvering i förändringsarbetet

1. Har du upplevt att du fått vara involverad i förändringsarbetet? (Till exempel genom

att diskutera dina åsikter om hur det bör gå till eller vara med och ge input kring eller

fatta beslut)

Om ja
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a. På vilket sätt?

Om nej

b. Har det påverkat din inställning till förändringen?

2. Har det varit tydligt för dig varför du involverats till den grad som du gjort?

3. Har du haft samma roll under hela förändringsarbetet?

Om nej

a. Upplevde du samma möjlighet att involveras i båda/samtliga roller?

Frågor specifikt till förstudieledare

1. Vad var det som gjorde att ICA ville göra förändringen?

2. Hur gick förstudien till?

3. Har du tagit inspiration till hur förändringen ska genomföras från någon annanstans än

förstudien?
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Bilaga 2: Informationsbrev

Uppsala Universitet,

Sociologiska institutionen

Till …

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

involverade olika medarbetare fått vara i ett förändringsarbete. Det förändringsarbete vi

intresserar oss för är ICAs implementering av ett nytt sätt att rekrytera kollektivarbetare till

lagret. Syftet är att undersöka på vilket sätt detta förändringsarbete har involverat

personalen som påverkas av förändringen. Genom undersökningen vill vi få kunskaper om

hur involvering upplevs, för att på så sätt kunna bidra med inspiration till er och andra

organisationer som ska genomföra förändringsarbeten.

Du tillfrågas därför, i din egenskap som … då vi tror att din erfarenhet från den rollen kan

innebära att du fått med dig mycket information som kan hjälpa oss i vår studie. Data samlas

främst under april månad genom intervjuer som kommer vara i ca 30-45 minuter. Där ställer

vi frågor om din upplevelse och involvering i förändringsarbetet. Vi planerar att med ditt

samtycke spela in intervjun för att sedan transkribera den inför analys. I fokus står din

upplevelse av hur förändringen påverkat dig och hur involverad du varit i planering och

genomförande.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt

det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan

komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare kommer

åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid

den Sociologiska institutionen.
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Vi har fått dina uppgifter av …, ihop med ett preliminärt besked att du är intresserad av att

delta. Därför vill vi med det här mailet bekräfta detta samt föreslå tider då vi är tillgängliga

för att genomföra intervjun.

Vi har avsatt två heldagar då vi kommer att vara i … för att kunna genomföra intervjuerna på

plats, den 19e och 20e april. I nuläget har vi inte bokat in någon intervju och är tillgängliga

8-17 båda dagarna. Skulle inte dessa datum passa så har vi möjlighet att genomföra

intervjun via Teams vid senare tillfälle. Föreslå då gärna tid och datum som skulle fungera för

dig.

Uppsala den 11/4-2022

Med vänliga hälsningar

Andreas Ocklind Filip Silva Skoog

Student Student

Telefon: 072 -396 30 03 Telefon 073 – 942 47 58

E-post: andreas.ocklind@gmail.com E-post:filipsilvaskoog@gmail.com

Handledare: Dr. Emma von Essen
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Bilaga 3: Deklaration av arbetsinsats
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