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Sammanfattning
Värdegrunder har sedan 1990-talet setts som attraktiva för organisationer att utveckla. Det

kan dock bli otydligt hur organisationer ska definiera värdegrunderna så att alla medlemmar

inom en organisation förstår dem på samma sätt. Syftet med denna studie är att bidra med

forskning om organisationsvärderingar i en organisation med struktur som

ICA-organisationens. Denna studie ska därför bidra med ett perspektiv på integrering av

värdegrunder och värdegrundsarbete i organisationen ICA. Studien bygger på kvalitativ

innehållsanalys som ansats och data har insamlats via textdokument från ICA Gruppens

hemsida, årsredovisningar och policies samt fem semistrukturerade intervjuer med handlare.

Materialet har analyserats med nyinstitutionell teori, med begrepp som legitimering,

isomorfism och löskoppling, samt teori om styrning, med begrepp som styrmedel, normativ

styrning och värdegrunder som styrsätt. Resultatet visar att ICA Gruppen framställer sina

värdegrunder som grundläggande för arbetet i organisationen. Intervjuerna har visat att det

finns olika uppfattningar av vad dessa värderingars innebörd är. Resultatet från

undersökningar av ICA Gruppen och de fem handlarna visar att värdegrunderna som används

kan tematiseras till bland annat samarbete och kommunikation, vilket visar på en

samstämmighet mellan parterna i framställningen av värdegrunderna. Undersökningarna

visar också att det finns många variationer inom temana samarbete och kommunikation.

Handlarna visar tendenser till försök att löskoppla sig från ICA Gruppen. De äger och driver

sina butiker själva, dock visar studiens resultat att värdegrunderna beskrivs på liknande sätt

för handlarna och ICA Gruppen.

Nyckelord
Organisationsvärderingar, värdegrundsarbete, organisationen ICA
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Organisationer har olika typer av mål, kollektiva resurser och makt. För att en organisation

ska skilja sig från en förening, behövs det ett mål för vad organisationen ska vilja uppnå

(Ahrne, 1999, s. 28). Organisationer vill både etablera sin plats på marknaden och få ett

erkännande från intressenter och konkurrenter att organisationen är legitim (DiMaggio &

Powell, 1983).

I en organisation finns en samhörighet där människor ser ett syfte i vad de åstadkommer, där

kommunikation är nödvändigt för att organisationen ska uppnå sina olika delmål. Den

kommunikationen kan uppnås genom att sätta upp olika policys och krav för att styra

organisationen dit ledningen vill. Styrningen av hur människor agerar visar på makten

organisationer har, exempelvis genom auktoritet, vilket Ahrne (1999, s. 34) skriver är en

nödvändighet i en organisation. Denna styrning kan uppnås genom att använda sig av

värdegrunder. Det finns aspekter som tyder på att värdegrunder inom organisationer införs

som en slags vägvisare på hur en organisations anställda ska agera. Dessa värderingar som

står nedskrivna hos organisationer kan användas som praxis på hur saker och ting ska utföras

(Björkvall & Nyström Höög, 2019).

Sedan 1990-talet har värderingar, kultur och värdegrunder varit attraktiva egenskaper att

utveckla för organisationer (Alvesson, m.fl., 2021, s. 6). Det har vuxit till att företag idag har

som affärsidé att implementera och utveckla värdeord, riktning och därmed också styrsätt till

andra företag. Verksamheten utgörs ofta av att företag anställs på konsultbasis av

organisationer som behöver hjälp med sitt värdegrundsarbete. Det kan handla om en

organisationskultur som har utvecklats åt fel håll eller på ett negativt sätt. Det kan även

handla om att ta fram värdeord och värderingar som ska hjälpa organisationer att bedriva ett

arbetssätt som stödjer organisationens vision. Exempel på företag med denna affärsidé är

Wildfire (u.å.) och Stardust Consulting (u.å.).

För att arbetet med en organisations värdegrunder ska vara framgångsrikt behövs ett

kontinuerligt arbete som involverar anställda inom hela organisationen. Om arbetet med

värdegrunder stannar upp finns det en risk att kulturen på arbetsplatsen blir spontan och att

bilden av värdegrundsarbetet, för alla inblandade, blir otydlig. En annan risk som finns är att
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alla individer tolkar saker på olika sätt, exempelvis när det som är uttalat och outtalat inte

stämmer överens (Cordial, 2005). Detta har också kritiserats med användningen av

värdegrunder. Organisationer använder sig av vaga ord och klyschor som låter bra för

omgivningen, men som egentligen inte betyder “ett dyft” för organisationens mål eller kultur

(Alvesson m.fl., 2021, s. 102). Som motpol till denna kritik visar studien Värderingar och

kultur på svenska företag (Wildfire, 2014), där 300 ledare inom olika branscher medverkar

och svarar på frågor kring sin organisations värdegrundsarbete, att majoriteten av dessa

ledare har en uttalad strategi att vara kultur- och värderingsstyrda. Studien visar också att i

åtta fall av tio är Vd:n ytterst ansvarig för kultur- och värdegrundsfrågor, vilket tyder på att

värderingsarbetet är prioriterat högt upp i organisationens ledning (ibid.). Organisationers

värderingar kan också påverkas utifrån. I och med att organisationer kan vara aktiebolag,

finns det ett intresse från aktieägarnas sida hur en organisation hanterar sina olika resurser.

För organisationen kan det bli en konflikt mellan att hantera aktieägarnas intressen och

samtidigt driva organisationen med hållbarhetsintressen som exempelvis corporate social

responsibility och sina egna värdegrunder (Barchiesi & Colladon, 2021).

Begreppet värdering är abstrakt. Det kan därför bli otydligt hur organisationer ska kunna

definiera värderingarna så att alla medlemmar inom organisationen förstår dem på samma

sätt. För att studera frågan i praktiken ligger fokus på ICA Gruppen och fem

livsmedelsbutiker. ICA är en koncern där koncernledningen utgörs av ICA Gruppen. ICA

Gruppen har operativa bolag och koncernfunktioner, bland annat ICA Sverige. ICA Sverige

är en dagligvaruaktör som drivs tillsammans med fria ICA-handlare, som äger och driver

butikerna. Butikerna drivs därmed separat från andra butiker och från koncernledningen.

Mellan ICA Sverige och handlarna finns avtal som bland annat reglerar den övergripande

ansvarsfördelningen och användandet av varumärket ICA (ICA Gruppen, 2021b, s. 32). ICA

Gruppen är en organisation där kulturen påstås vara stark och där värderingarna sägs vara

“mer än vackra ord” (ICA Gruppen, u.å.i).

1.2 Syfte och frågeställningar
Eftersom det inte finns så mycket forskning om organisationsvärderingar i en organisation

med en struktur som ICA-organisationen, är syftet med denna uppsats att bidra till denna

forskning. Därför valdes ICA Gruppen som organisation att undersöka, tillsammans med fem

livsmedelsbutiker. I denna studie kommer ICA Gruppens framställning av värdegrunderna
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och värdegrundsarbetet i organisationen att undersökas. Detta kommer ske med en

genomgång av ICA Gruppens hemsida, policies och årsredovisningar. Sedan kommer

värdegrunderna i handlarnas butiker att undersökas tillsammans med hur handlarna

framställer sitt värdegrundsarbete. Detta kommer ske med hjälp av intervjuer. Fokus kommer

alltså ligga på beskrivningar av hur ICA Gruppen och handlarna säger att värdegrunder

arbetas med inom organisationen eller butikerna. Sedan kommer de två undersökningarna

ställas mot varandra för att se vilken samstämmighet som råder mellan ICA Gruppen och

handlarna gällande värderingar och värdegrundsarbete. Vi kommer studera om handlarna går

helt i linje med ICA Gruppens värderingar eller om värderingarna går isär. Studien ska bidra

med ett perspektiv på integrering av värdegrunder och värdegrundsarbete i organisationen

ICA.

Våra frågeställningar är därför:

1. Hur framställer ICA Gruppen värdegrunderna och värdegrundsarbetet i sin

organisation?

2. Hur framställer handlarna värdegrunderna och värdegrundsarbetet i sina

livsmedelsbutiker?

3. Vilken samstämmighet råder mellan ICA Gruppen och handlarna gällande

värdegrunder och värdegrundsarbete?

1.3 Disposition
Denna studie inleds med en kort sammanfattning. Därefter följer en inledning med bakgrund,

syfte och frågeställningar till ämnet som har studerats. Det andra kapitlet innehåller en

presentation av tidigare forskning. Den tidigare forskningen behandlar värderingar,

värdegrunder, organisationskultur samt corporate social responsibility. Detta lade grunden för

teorin, som presenteras i det tredje kapitlet. Där redogörs för nyinstitutionell teori och

värderingars koppling till styrning i organisationer. Sedan följer kapitel fyra, vilket

presenterar ICA:s organisation. Det femte kapitlet, metod, presenterar tillvägagångssättet för

att samla in och analysera det empiriska material som uppsatsen baseras på. Kvalitativ

innehållsanalys används som metod för att analysera text och intervjuer. I kapitel sex, resultat

och analys, presenteras uppsatsens resultat samt analys av resultatet med hjälp av teori. Sista

kapitlet, kapitel sju, är en avslutande diskussion där relationen mellan resultatet och tidigare
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forskning i uppsatsen diskuteras, samt vilka implikationer studien kan få för framtida

forskning och praktik.

2. Tidigare forskning
Detta kapitel presenterar vetenskapligt granskade artiklar, som har valts ut för att de i breda

drag ger en bild av hur forskning om värderingar i organisationer har sett ut sedan 80-talet.

Forskningen visar på att arbetet med värdegrunder och värderingar inom organisationer är

komplex. Sökorden är följande: ‘Värderingar’/’Values’, ‘Värdegrunder’/´Platform of

Values´/´Core values´, ‘CSR’, ´Implementing core values´ och ´Organizational values´.

Kapitlet har tematiserats efter den tidigare forskningens ämnen. Det startar med värderingar

(2.1). Det går sedan över till värdegrunder (2.2) och efter det vidare till organisationskultur

(2.3). Sedan läses ett avsnitt om värdegrundsarbete (2.4), därefter redogörs för corporate

social responsibility (2.5). Inflätat i de olika avsnitten finns också kritik av

värderingsforskningen och arbetet med värdegrunder. Den framförda kritiken behövs för att

visa på att en organisations arbete med värdegrunder är komplext.

2.1 Värderingar
I detta avsnitt kommer tidigare forskning om värderingar presenteras. Detta ska användas

som en grund inför senare avsnitt när forskning om organisationers värdegrundsarbete

presenteras. Här nämns sociologerna Wuthnow, Spates, Hitlin och Piliavin, som är erkända

namn inom värderingsforskning.

Wuthnow (2008) delar upp det sociologiska forskningsfältet kring värderingar i tre

tidsperioder. Den första är 1950- till 1970-talet, där forskningen gjorde empiriska framsteg,

exempelvis nämner han en stor studie av Williams (1958, i Wuthnow, 2008) som bland annat

kartlade värderingar i USA. Den andra tidsperioden är 1970- till 1980-talet där det skedde

kritiska diskussioner som bidrog till att värderingsforskningen nästan dog ut. Den sista

perioden är 1990 till de första åren på 2000-talet, där skriver Wuthnow att forskning kring

värderingar igen tagit fart. Wuthnow (2008) menar att värderingar är uppfattningar om det

önskvärda och att de värderingar som tenderar att vara bestående hos människor, är

värderingarna som är mest dominanta och delade av många individer.
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Spates (1983) var en av kritikerna på 80-talet som pekade på vissa problem inom området

värderingsforskning. I sin helhet handlar hans kritik om att det på 80-talet var nödvändigt

med en reform inom värderingsforskning. Metoderna som användes skulle behöva förändras

för att forskningen skulle kunna utvecklas. Värderingar som begrepp var tvunget att

omvärderas för att forskningen skulle bli mer korrekt. Han menade på att det finns ett

problem i hur forskare delade upp de världsliga fenomenen i kategorier, för att sedan dra

slutsatser kring verkligheten. Men om kategorierna är felaktiga, tolkas också resten fel.

Därför var det viktigt enligt Spates (1983) att forskare genom systematiska observationer

skapade nya grundläggande hypoteser gällande hur värderingar fungerar i verkliga sociala

miljöer. Vidare menar han att eftersom den sociala miljön är så komplex, behövs multipla

observationstekniker för att fånga in den komplexitet och den subjektiva natur som

värderingar definieras genom (ibid.).

Hitlin och Piliavin (2004) bygger vidare på resonemanget från Spates (1983) gällande den

komplexitet som finns i begreppet värderingar. De beskriver värderingar som ett begrepp

sammanflätat av egenskaper, normer, attityder och behov (Hitlin & Piliavin, 2004).

Värderingar är individuella och formas av ideal, vilket gör att de ofta används som en guide i

livet. Författarna jämför begreppet värderingar med det som i vardagligt tal kallas för

magkänsla, det vill säga, de kan fungera som vägvisare. Det gör också värderingar väldigt

svårt att mäta, just för att de är individberoende. Vidare beskriver Hitlin och Piliavin (2004)

att det inom värderingsforskningen ofta genomförs separata studier som fokuserar på de fyra

delarna av värderingar som tidigare nämndes, egenskaper, normer, attityder och behov. De

klumpas ihop till en stor undersökning för att visa på hur värderingar ser ut. Detta menar de

inte stämmer överens med verkligheten (ibid.). För att komplexiteten i begreppet ska fångas

in, måste det föras en diskussion kring vilka kategorier som skapar människors värderingar.

Slutligen menar Hitlin och Piliavin (2004) att det är viktigt att se på värderingar som en

helhet för att kunna dra slutsatser kring resultatet.

När forskning om värderingar introducerats, blir nästa steg att koppla det till forskning om

värderingar i organisationer, som kallas för värdegrunder.
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2.2 Värdegrunder
Som tidigare nämnts, och som Alvesson med flera (2021, s. 6) skrivit om, har värdegrunder

och värdeord blivit mer använt i organisationer sedan 1990-talet. Detta avsnitt innehåller

forskning om vad värdegrunder och värdeord är, samt dess påverkan på individer och grupper

inom organisationer. Förutom Alvesson, Jansson och Blom, redogörs här för studier från

forskarna Björkvall och Nyström Höög.

Björkvall och Nyström Höög (2019) använder sig av begreppet värdegrund och definierar

begreppet som en text, som handlar om organisatoriska värderingar centrerat kring ett antal

värdeord. Texterna, som för det mesta visas på organisationens hemsida, är ofta utförliga och

professionellt designade. Fenomenet kring värdegrunder hos organisationer har vuxit fram i

takt med New Public Management eller Governance och har fortsatt spridas i dess

efterdyningar (ibid.). Värdegrund är som begrepp närbesläktat med många andra begrepp

exempelvis vision, organisationskultur, värdeord, värdebaserad styrning, uppförandekod och

organisationsidentitet (Alvesson m.fl., 2021, s. 20). Enligt Alvesson med flera (ibid.) är

skillnaden mellan dessa begrepp ofta liten och inom olika organisationer används begreppen

på olika sätt. Värdegrunder kan fokusera på olika saker, vara olika vaga eller konkreta samt

benämnas med olika begrepp. Exempelvis nämner de att begreppet vision är något att likna

vid en värdegrund, men är mer en inriktning på vad organisationen vill än med vilken grund

de arbetar. Värdeord är också ett begrepp som ofta används inom organisationer, där

skillnaden från värdegrund är liten. Värdeord syftar dock ofta mer på specifika ord som är

vägledande för anställda, än på vilken grund organisationen bedriver sitt arbete (ibid.).

Björkvall och Nyström Höög (2019) skriver att legitimering är en stark anledning till att

organisationer använder sig av värdegrunder och genom att skapa värdegrunder legitimerar

organisationer sig själva. Därför är det viktigt att studera och kritisera legitimeringen kring

värdegrundstexter, vilket Björkvall och Nyström Höög (2019) har gjort. Resultatet visar att

legitimering är en integrerad del av värdegrunder, där explicit legitimering används som svar

till den underförstådda frågan om varför värdegrunder i organisationer används. Resultatet

tyder också på att det finns en oenighet kring praktiken med värdegrunder, både internt inom

organisationer och externt utanför organisationer.
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Denna oenighet diskuteras också av Alvesson med flera (2021), som har kritiserat

användningen av värdegrunder och värdegrundsarbete. Frågan som lyfts är vad, för en

organisations arbetssätt, värdeord faktiskt bidrar med. Det används ofta vaga, luftiga,

klyschiga värderingar som bara låter bra för omgivningen men inte gör skillnad för

organisationens arbete, kultur eller affärsidé. Vanliga värdegrundsord som exempelvis

engagemang, mod, kunskap och serviceanda är fina, men svårtolkade och mångfacetterade.

Det finns en risk att ordens betydelse ändrar innebörd beroende på vilken situation

organisationens medarbetare ställs inför (Alvesson m.fl., 2021, s 122). Alvesson med flera

skriver att det går att tydliggöra, men om inte ledningen fortsätter kontinuerligt med

värdegrundsarbetet inom organisationen så faller det, trots tydliggörandet, platt. I stora och

komplexa organisationer där alla anställda ska omfattas av samma värdegrund, stöter

värdegrundsarbete ofta på problem. De individer på arbetsplatsen som ska arbeta med dessa

värdegrunder, som beslutats högt upp i ledningen, kan känna att värdegrunderna inte passar

dem själva. Det kan bli en undanträngningseffekt i sådana situationer, där mindre viktiga

frågor tar fokus från de som är viktiga. För att undvika det används ofta värdegrundsord som

är just vaga och tilltalande för den stora massan, men då återkommer problemet med att det

blir banala ord som inte skapar mening för organisationen (ibid.).

Dessa vaga värdeord kan dock, enligt Björkvall och Nyström Höög (2021), fylla en funktion.

Resultatet i studien visar bland annat att dessa texter med sin vaghet kan vara konkreta

verktyg för att hjälpa till med att uppfylla de mål en organisation har. Studien undersöker

“platform of values” (ibid. s. 6), vilket forskarna översätter till värdegrunder hos svenska

myndigheter. Enligt forskarna kan denna vaghet fungera som ett styrsätt för ledningen. De

kan använda dem för att starta identitetsrelaterade dialoger med berörda, exempelvis

medarbetare. Dessa dialoger skapar en intern styrning hos medarbetarna, en typ av

självstyrande. Semiotisk vaghet, i detta fall hos värdegrundstexter, kan därför tjäna olika

syften i offentliga organisationer. Att kontinuerligt diskutera betydelsen med värderingarna

flyttar meningsskapandet från texten till diskussioner och därmed också till den

professionella praktiken (Björkvall & Nyström Höög, 2021, s. 21). Förutom att

värdegrundstexter här blir fokuserade på yrkesutövning visar också forskningen att

värdegrunderna blir identitetsskapande för anställda. Detta genom att i texten upprepa

pronomenet vi, vilket skapar ett slags grupptänk som också påverkar individen att bidra till

organisationens uppsatta mål (ibid.).
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Alvesson med flera (2021) tar upp andra perspektiv med användandet av värdegrunder än vad

Björkvall och Nyström Höög (2021) fokuserar på. Alvesson med flera menar att en

konkretisering av värdegrunderna behövs för att värdegrundsarbetet ska bli lyckat. Björkvall

och Nyström Höög menar att vagheten i värdegrunderna fyller en funktion i sig, för att

organisationens ledning kontinuerligt då måste fortsätta skapa diskussioner där

värdegrunderna konkretiseras. Båda parternas diskussioner utmynnar därför i liknande

slutsatser: Värdegrundsarbetet måste vara ständigt aktivt inom organisationen för att det ska

drivas åt det håll ledningen vill. Vidare introduceras forskning kring hur värderingar och

värdegrundstexter påverkar organisationskulturen.

2.3 Organisationskultur
Syftet med detta avsnitt är att visa hur organisationskulturen både kan kopplas till och

särskilja sig från en organisations värderingar. Här redogörs för forskning av Schein, Tohidi

och Jabbari samt Alvesson, Jansson och Blom.

Enligt Schein (2010) är värderingar en del av kulturen. Kultur kan analyseras i tre nivåer, där

nivåerna talar om hur pass synligt det kulturella fenomenet är för betraktaren. Nivåerna

utgörs av artefakter, grundläggande värderingar och underliggande antaganden. Till artefakter

hör de fenomen och beteenden som kan observeras eller uppfattas av våra sinnen. Det

innefattar fysisk miljö, språkbruk, företagsmyter, publicerade värderingar, ritualer, klädkoder

och tekniker. Vidare inkluderas strukturella element som organisationsscheman och formella

arbetsbeskrivningar. Till grundläggande värderingar hör ideal, ideologier, mål och strävan

(ibid.). Kulturen i en organisation kan, enligt Tohidi och Jabbari (2012), generera en

förståelse för vad dess medarbetare uppskattar, deras perspektiv samt deras kollektiva

antaganden och åsikter om arbete. Med andra ord kan organisationskulturen förklara

medarbetares handlingar. Eftersom Organisationskulturen styr medarbetarnas beteenden, har

den inverkan på en organisations resultat (ibid.).

Organisationskultur beskriver hur det sociala samspelet mellan ledning och anställda förs och

“uttrycks genom språk, interaktion och beteenden” (Alvesson m.fl., 2021, s. 13). När en

analys av beteenden på arbetsplatsen ska göras, blir det viktigt att förstå

organisationskulturen. Det är i kontexten av organisationskulturen som arbetsplatsbeteenden

blir begripliga (Tohidi & Jabbari, 2012). Alvesson med flera (2021, s. 12) utvecklar
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resonemanget med att organisationskulturen därför ska förstås som ett överordnat begrepp

där kulturella och symboliska fenomen i organisationer är intressanta. De skriver att

“poängen är att gå bortom det synliga eller uttalade” (Alvesson m.fl., 2021, s. 12). Alvesson

med flera (ibid.) vill också särskilja organisationskultur från värdegrund, då det i regel är

olika sorters fenomen. De beskriver att det kan ses som att när en förändring av

värdegrundsarbete sker kan det i sin tur förändra organisationskulturen men det kan likväl

vara en stor skillnad eller till och med friktion mellan de båda (ibid.). Förändring av en

organisationskultur är en långsam utveckling som inte alltid är enkel. Ett snabbt byte av

värdeord eller nya värdegrunder gör troligtvis bara att kulturen inte hänger med och kan

utvecklas åt ett annat håll. Skillnaden i organisationskultur och värdegrund kan jämföras med

faktiska och uttalade värderingar. När faktiska och uttalade värderingar inte stämmer överens,

gör det att den faktiska organisationskulturen och de uttalade värdegrunderna inte heller

stämmer överens. Relationen mellan begreppen organisationskultur och värdegrund kan

därför, beroende på vilken organisation man undersöker, vara starkt sammankopplade eller

helt olika (ibid.). Organisationskultur är alltså en följd av värderingar, eller tvärtom, där

kulturen tagit en egen väg inom organisationen.

2.4 Värdegrundsarbete
När begreppen värderingar och värdegrunder definieras och forskning på det området

diskuteras, är det viktigt att också prata om implementeringen av värdegrunder i

organisationer. Införandet och arbetet med värdegrunder inom en organisation kallas här för

värdegrundsarbete. Detta avsnitt redogör för forskarna Paarlberg och Perry, Arieli, Lee och

Sagiv, Fürth samt Presbitero, Roxas och Chadee.

Värdegrundsarbete är en social process som kräver både engagemang från arbetsgivaren och

på samtliga nivåer bland de anställda inom organisationen (Paarlberg & Perry, 2007). En

studie baserad på intervjuer med både anställda och chefer i åtta olika arbetsenheter under

åren 1998–2003 visar på att de anställdas värderingar bör inkluderas för att uppnå ett

framgångsrikt arbete med organisationskulturen. Om de anställda har liknande värderingar

som organisationen och att värdegrunden i organisationen matchar de anställdas värderingar,

visar det på långsiktiga och positiva resultat för samtliga inom organisationen. Det visar sig

också att anställda motiveras av breda kultur- och samhällsvärderingar (ibid.).
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Fürth (2003) har ett liknande resonemang. De anställdas värderingar bör matcha

organisationens värderingar. Han skriver att det för arbetsgivare alltid har varit viktigt att veta

vem som anställs, men att arbetsgivare hittills har fokuserat på arbetssökandes kompetens.

Vidare diskuteras att värderingar ändras med tiden och följer med generationer och att

arbetsgivare därför i framtiden har utmaningar med att vara en attraktiv arbetsplats.

Slutsatsen är bland annat att arbetsgivare, för att de ska kunna lyckas i sin rekrytering och

behålla personal (ibid.), måste kunna hantera och förstå olika generationers värderingar. Hög

personalomsättning kan bli ett kostbart problem för organisationer. Det förebyggs genom att

öka kompabiliteten mellan anställda och organisationens värderingar (Presbitero m.fl., 2016).

Eftersom anställda, när de delar värderingar med sin organisation, inte lämnar företag i lika

stor utsträckning, kan human resource management-metoder användas strategiskt för att

påverka organisationens arbete. Organisationer kan alltså få personal att stanna kvar genom

anpassning av sina värderingar (ibid.).

Värdegrunder kan också påverka om potentiella kunder, medarbetare och investerare väljer

att söka sig till en organisation. Arieli med flera (2020) skriver att organisationer, för att styra

hur omgivningen uppfattar dem, medvetet formar sina värdegrunder exempelvis hur de

presenteras i media eller genom organisatoriska artefakter som sin hemsida eller rapporter

som skapas. Organisationer gör sig själva mer attraktiva vilket attraherar mer lämpliga

arbetssökande, lockar en mer köpkraftig kundbas samt vinner förtroende hos investerare.

Genom skapandet av värdegrunder skapar de också en image för organisationen, vilket visar

på att organisationer har en påverkan på hur människor i tidigare nämnda roller ser på

organisationen (ibid.).

Vidare beskrivs kopplingen mellan attraktivitet hos organisationer och corporate social

responsibility.

2.5 Corporate social responsibility
Corporate social responsibility (hädanefter förkortat CSR) har en koppling till värderingar

som styrsätt. Denna koppling kommer här visas på genom att redogöra för bidrag till CSR-

och värderingsforskningen. Detta avsnitt innehåller forskning av Stahl, Brewster, Collings

och Hajro, samt Barchiesi och Colladon.
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Stahl med flera (2019) skriver om bakgrunden till varför företag arbetar med CSR. Fram till

1990-talet ansåg företag att deras ansvar gentemot samhället var antingen en juridisk eller en

reglerande fråga. Under de senaste åren har dock en stor förändring skett kring organisationer

syn på CSR. Organisationer söker efter innovativa sätt att bidra till samhället genom positiva

sociala förändringar, genom exempelvis hållbarhetsarbete. Stahl med flera (2019)

argumenterar för att human resource management (HRM) som funktion på företag har en

ledande roll i att utveckla CSR-arbete hos organisationer, men att de fram tills 2019

misslyckats med sitt arbete. I sin studie utvecklar de sitt argument samt ger lösningar för hur

HRM arbetet bör utvecklas i framtiden.

Arbetet med CSR får koppling till denna studies ämne genom Barchiesi och Colladon (2021).

De sammanfattar CSR till att det handlar om organisationers värdegrundsarbete, och

värdegrundsarbete handlar i sin tur om värderingar. Organisationsvärderingar beskrivs som

koncept och övertygelser som influerar gruppbeteenden, och det i sin tur är den egenskap

som åtskiljer en institution från en annan. Intressenterna, som grupperas till kunder,

kommunikationsteam, anställda och media, har undersökts för att ta fram för vem det har en

betydelse för att företag bedriver sådana frågor parallellt med företagets mål och affärsidé

(ibid.). Studien visar att olika intressenter har olika överhängande intressen. CSR får mycket

mindre uppmärksamhet än väntat och värdegrunder mot kunder och anställda får mer

uppmärksamhet. De menar också att det är viktigt för organisationer att löpande undersöka

sina intressenters intressen. Framför allt för att upptäcka när de förändras. Organisationer vill

att deras intressenter förblir nöjda och bör därmed agera på dessa förändringar (ibid.).

2.6 Sammanfattning
Värderingar ett komplext begrepp med en stor individuell variation. Det finns olika

kategorier som bygger upp begreppet, exempelvis att det innebär subjektiva uppfattningar om

det önskvärda (Spates, 1983; Wuthnow, 2008). Men också att det är sammanflätat av

egenskaper, normer, attityder och behov (Hitlin & Piliavin, 2004).

Värdegrunder handlar om organisatoriska värderingar centrerat kring ett antal värdeord

(Björkvall & Nyström Höög, 2019). Inom olika organisationer används begreppet

värdegrunder på olika sätt. Det ofta är närbesläktat med ord som vision, uppförandekod,

organisationskultur eller värdeord (Alvesson m.fl., 2021, s. 20). En av anledningarna till att
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organisationer använder värdegrunder är att de strävar efter legitimering utifrån. När de

använder sig av värdegrunder legitimerar de också sig själva (Björkvall & Nyström Höög,

2019). Ofta används vaga och klyschiga värdeord som låter bra men som inte gör skillnad för

organisationens arbete, enligt Alvesson med flera (2021, s. 122). I stora och komplexa

organisationer där många anställda ska omfattas av samma värdegrunder, skapar

värdegrundsarbete ofta problem. Det kan skapa en diskrepans mellan den anställde och

organisationen när värdegrunderna inte matchar individens värderingar, vilket ofta löses

genom att använda just vaga och tilltalande värdeord. Dessa vaga värdeord kan dock fylla en

funktion, enligt Björkvall och Nyström Höög (2021). Genom att använda sig av kontinuerliga

diskussioner kring betydelsen av värdeorden skapas en typ av självstyrande hos de anställda.

Grupptänk skapar också en vilja hos individen att påverka målen för organisationen.

Värderingar är en del av kultur, som innefattar bland annat språkbruk, publicerade

värderingar och företagsmyter. Grundläggande värderingar består av ideal, ideologier, mål

och strävan (Schein, 2010). Dessa bygger upp organisationskultur. Organisationskulturer kan

både förklara en medarbetares agerande, men också styra medarbetarnas beteenden (Tohidi &

Jabbari, 2012). Värderingar och organisationskultur hör ihop på det sättet att de kan forma

varandra. Ofta används organisationens värderingar i ett försök att forma kulturen, vilket

Alvesson med flera (2021) nämner. Samma författare poängterar också att det är olika

fenomen, som i vissa organisationer inte alls har koppling till varandra. Där kan

organisationskulturen ta en egen väg framåt, som inte går i linje med ledningens värderingar.

Detta händer när värdegrundsarbetet brister, att organisationskulturen formas av medarbetare

med starka värderingar som särskiljer sig från ledningens (ibid.).

För att en organisations värdegrundsarbete ska lyckas, krävs ett ständigt engagemang och av

alla i organisationen. För att organisationens värdegrundsarbete ska vara framgångsrikt, bör

också de anställdas värderingar vara en del av värdegrunden. Att matcha anställdas

värderingar med organisationens värdegrunder leder till långsiktiga och positiva resultat för

organisationen (Paarlberg & Perry, 2007). Skiften i generationer skapar utmaningar med

värdegrundsarbetet. Arbetsgivare måste kunna hantera dessa skiften för att fortsätta vara

attraktiva på marknaden (Fürth, 2003). Detta för att undvika de kostnader som kommer med

hög personalomsättning (Presbitero m.fl., 2016), samt fortsätta locka intressenter (Arieli,

m.fl., 2020).
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Organisationer söker efter innovativa sätt att bidra positivt till samhället genom att ta sitt

sociala ansvar, också benämnt som CSR. HRM har som funktion i organisationer en påverkan

i hur det arbetet formas och utvecklas (Stahl m.fl., 2019). CSR handlar om företags

värdegrundsarbete, och värdegrundsarbete handlar om värderingar. Organisationskulturen

influerar gruppbeteenden och är också det som särskiljer organisationer från varandra. Ingen

organisationskultur är den andra lik. Återigen dras poängen att skiftande värderingar är något

som måste uppmärksammas inom en organisation för att intressenterna ska förbli nöjda

(Barchiesi & Colladon, 2021).

Denna studie undersöker ICA Gruppen, dess värdegrunder och samstämmigheten med

värdegrunderna i fem livsmedelsbutiker. Genom den bearbetade tidigare forskningen finns

det nu en bredare förståelse för vad värderingar, värdegrunder, organisationskultur,

värdegrundsarbete och CSR innebär, samt hur alla dessa ämnen bygger upp en organisation

genom olika påverkansfaktorer. Denna förståelse bidrar till vårt syfte genom att ge oss en

grund att stå på när studien utformas

3. Teoretisk och begreppslig referensram
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram som, genom den nyinstitutionella teorin

med begrepp som legitimering, isomorfism och löskoppling, är knuten till värdegrunder (3.1).

Värdegrunder kan också användas som hjälpmedel för styrning av en organisation. Teori om

styrning presenteras här med begrepp som styrmedel, normativ styrning samt värdegrunder

som styrsätt (3.2). I detta kapitel redovisas relevant teori som har legat till grund för analysen

av det insamlade empiriska materialet som återfinns i kapitel 6, resultat och analys.

3.1 Nyinstitutionell teori: legitimering, isomorfism och löskoppling
Normer och regler är det som formar mänskligt agerande i permanenta eller återkommande

beteendemönster, vilket även organisationer är uppbyggda av (Berger & Luckmann, 1979).

Den sociala världen konstrueras genom en logisk process mellan individer och objekt.

Individer är förmedlare av processen samtidigt som världsbilder objektifieras genom att

institutioner bildas. Det vill säga att den objektiva världsbilden bildas i interaktionen mellan

olika aktörsgrupper och individer. Samtidigt som att det inom en social aktörsgrupp finns en

17



gemensam objektiv världsbild som består av delade erfarenheter och kan vägleda handling

och interaktion (ibid.).

Ett ytterligare viktigt begrepp som Berger & Luckmann (1979) nämner är legitimitet.

Legitimitet ger en mening till varför anställda inom organisationer agerar på ett visst sätt.

Den försvarar organisationernas handlingar och blir därför ett bevis på att organisationen gör

något meningsfullt. Detta gör att organisationer som agerar legitimt därför också erhåller

legitimitet. Detta leder i sin tur till att agerandet blir meningsfullt och försvarbart för

organisationen genom legitimiteten (Berger & Luckmann, 1979). Legitimitet kan komma

utifrån men också inifrån organisationen. Inifrån organisationen är det medarbetarna som ska

se värdet med arbetet som de gör, att det bland annat finns ordning och struktur. Utifrån vill

organisationen exempelvis se att deras kunder blir nöjda och att aktieägarna ser att det går bra

för dem. Detta är viktiga aspekter för organisationers överlevnad och konkurrenskraftighet

(ibid.).

Institutionaliseringen beskrivs som en social process där det existerar en gemensam

uppfattning av den sociala verkligheten som individer bildar. Den består av regler som är

formella och informella och om vad som är godtagbart uppförande och godtagbara

handlingar. Det finns alltså en delad kunskap i samhället som är gemensam för hur saker och

ting ska göras och organiseras. Detta kan leda till att organisationer behöver externt uppvisa

en formell struktur för att på så sätt erhålla legitimitet och tillgodose omgivningens

uppfattning om hur en organisation ska se ut och skötas. Det är det som kallas för

nyinstitutionell teori, som är en vidareutveckling av institutionell teori (Meyer & Rowan,

1977). De formella strukturerna byggs upp av myter och ceremonier. Exempelvis är myter

olika typer av trosföreställningar om hur organisationer eller samhällen bör se ut men som

varken behöver vara sanna eller påhittade. En ceremoni är exempelvis den formella

strukturen och skalet som upprättas runt den legitimt skapande myten för att den ska se bra ut

för det som finns utanför själva kärnan (ibid.).

Begrepp inom den nyinstitutionella teorin har vidareutvecklats. Ett av dessa begrepp som

lyfts fram är isomorfism, som syftar till att förklara varför organisationer blir alltmer likartade

inom samma sfär och att de också tar efter varandra inom den sfären. Den bakomliggande

orsaken till detta är inte organisationers mål att bli mer rationella eller mer effektiva utan det
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är ambitionen att uppnå legitimitet. En typ av isomorfism är den härmande isomorfismen

(DiMaggio & Powell, 1983).

När en organisation ställs inför ett problem kan den härmande isomorfismen vara fördelaktigt

för att kunna se hur andra organisationer, i likartad omgivning, gjort för att lösa liknande

problem. Det kräver mindre resurser än om organisationen skulle behöva leta efter lösningar

på egen hand (DiMaggio & Powell, 1983). Genom att göra på detta sätt visar organisationer,

utåt sett, att de hänger med i utvecklingen och är konkurrenskraftiga eftersom de använder

samma typ av metoder som de främsta organisationerna inom branschen, och på så vis

vidkännas legitimitet utifrån. Dock finns det även problem med den härmande isomorfismen,

eftersom det kan vara svårt att veta exakt vad som egentligen är den reella orsaken till andra

organisationers framgångar som utomstående organisation. Då är risken stor att det verkliga

problemet inte löstes genom att härma den formella strukturen (ibid.).

Organisationer som är byggda kring effektivitet försöker upprätthålla övervakning mellan

struktur och aktivitet. När en organisation är byggd kring strävan av legitimitet snarare än

effektivitet, försöker inte bara organisationen utan även dess medlemmar att minimera

utvärdering och kontroll (Meyer & Rowan, 1977). Utvärderingar och samverkan i

institutionaliserade organisationer leder ibland till konflikt och därmed förlust av legitimitet.

Det kan resultera i att organisationer löskopplar sig på grund av oförmågan att inkorporera

det som anses vara legitimt i organisationer (ibid.). Löskoppling möjliggör på så sätt

standardisering och legitimering av organisationer trots att de två, rent praktiskt sett, skiljer

sig från varandra. I en komplex institutionaliserad miljö, exempelvis på ett sjukhus, leder just

löskoppling till undvikandet av övervakning och utvärdering. Organisationernas agerande för

att “upprätthålla fasaden” bygger istället på att organisationerna gör sin löskoppling “in good

faith”, det vill säga att agerandet sker i god tro (Meyer & Rowan, 1977, s. 357–358).

3.2 Styrning: styrmedel, normativ styrning och värdegrunder som styrsätt
Styrning är ett hjälpmedel som ledningen kan använda för att kunna styra med hjälp av så

kallade administrativa tekniker. Exempelvis regelverk, budget, personaladministrativa system

samt IT. Även andra medel som organisation, mål, kommunikation, regler, resursfördelning,

rekrytering, kultur, kontroll och inlärning är viktiga styrmedel (Forssell & Ivarsson

Westerberg, 2007).
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Den normativa styrningen blev alltmer utbredd i samband med att arbetet förflyttades från

fabriker till kontorsmiljöer och det blev svårare att direkt övervaka (Barley & Kunda, 1992).

Arbetsgivarsidan började intressera sig för subjektiviteten, viljan, identiteter och

engagemanget. Ur detta framkom den normativa styrningen, som en, i den bemärkelsen, girig

form av styrning. Man ville kontrollera det inre såsom tolkningar, värderingar och

föreställningar, inte bara det yttre. Historiskt sett har det växlat mellan rationell och normativ

styrning (ibid.). Den rationella styrningen sätter fokus på individens egennytta och hur

exempelvis medarbetare ska styras genom regler och beslut. Den normativa styrningen

möjliggör styrning genom visioner och mål för att kunna kontrollera underliggande faktorer

så som tankar och upplevelser, vilket är det som de anställdas handlingar bottnar i (ibid.).

Den normativa styrningen kan också uppfattas som en manipulativ styrning, exempelvis då

organisationer försöker förändra och utforma anställdas uppfattning av verkligheten.

Styrningen leder till att värderingar som organisationen har kan medföra att personalen

automatiskt tänker och värderar det som organisationen vill (Alvesson & Sveningsson, 2012).

Normativ styrning utförs med hjälp av två olika metoder: rekrytering och identitetsreglering.

De anställda ska ha samma åsikter och värderingar som organisationen har. I bedömningen av

kandidaterna, utöver de traditionella kompetenserna som betyg och andra meriter, inkluderas

egenskaper som bland annat personlighet, personliga värderingar och målsättningar. Detta

kallas för matchningsmodellen (Alvesson & Sveningsson, 2012). Du som anställd ska leva

för företaget och identiteten hos individen ska överensstämma med organisationens vy

(Ahrne, 1994, s. 32–33). De som arbetar inom organisationen ska dela en värdegrund som

alla inom organisationen ska följa, vilket är målsättningen med den normativa kontrollen

(Fleming & Sturdy, 2009).

Denna värdegrund bör innehålla värderingarna som ska styra organisationen samt hur de ska

tolkas i handling. Företag som uttrycker grundläggande värderingar kan inte ändra dem i ett

nafs, utan det förväntas en viss stabilitet både inom och utanför organisationen (Borglund

m.fl., 2017, s. 104–105). Värderingsstyrning innebär att medarbetare drivs och motiveras av

de värdegrunder organisationen satt upp. Detta blir möjligt när värderingarna är sunda och

vägleder de anställdas handlingar samt får de anställda att agera ansvarsfullt. Den största

uppgiften för ledningen i organisationen blir därför att föregå med gott exempel och

därigenom ange tonen för hur organisationen ska efterleva värdegrunden. Värderingarna ska
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skapa en inre vilja och övertygelse att detta är rätt väg för organisationen, ge en moralisk

mening för individen att följa värdegrunden samt engagera alla på arbetsplatsen.

Värderingsstyrning ses på det sättet som ett möjliggörande, vilket också är det som kritiserats

med styrningssättet (Borglund m.fl., 2017, s. 136–137).

Den sortens normativa styrning som har som mål att skapa en organisationskultur där

organisationen bland annat ska bli så effektiv som möjligt, målar upp en bild av

värderingsstyrning som inte är hållbar i längden. Värderingsstyrning i sin extremaste form

innebär att de anställda inte får möjlighet till självständigt och autonomt tänkande. Det finns

en risk att värderingsstyrning leder till ett toppstyrande där ledningen inskränker de anställdas

integritet samt undervärderar eller helt överser medarbetarnas individuella värderingar.

Individernas egna värderingar måste ligga i linje med organisationens värdegrund för att

värderingsstyrning ska fungera i praktiken. Om individen har ett stort krav på att anpassa sig

samt har värderingar som är inkonsekventa mot organisationens, blir den normativa

kontrollen stark. Detta innebär också att individen måste göra avkall på sina egna värderingar

för att inte hamna utanför gemenskapen i organisationen (Borglund m.fl., 2017, s. 137).

Detta kapitel om den teoretiska och begreppsliga referensramen redovisade hur värderingar

kopplas till individer och organisationer samt hur organisationer använder sig av olika

nycklar för att kunna agera legitimt för andra organisationer på marknaden. Teorier i detta

kapitel återkommer i kapitel 6, resultat och analys, då resultatet av studien analyserades med

teorierna som återgetts här.

4. ICA Koncernen
Detta kapitel innehåller en beskrivning av ICA Koncerner där läsaren delges information som

behövs för att förstå strukturen hos ICA för att förstå metoddiskussion (kap 5) samt resultatet

(kap 6) som redogörs för senare.

Hakon Swenson startade Hakon-bolaget 1917 som är ursprunget till det som idag kallas ICA.

Idén var att låta enskilda handlare med butiker gå samman i gemensamma inköp och andra

samarbeten för att uppnå stordriftsfördelar (ICA Gruppen, u.å.c). Den moderna
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ICA-modellen skapades 1972. ICA blev då en sammanhållen koncern och i styrelsen för

organisationen var för första gången majoriteten handlare (ibid.).

Historien om ICA bygger på ICA-idén: Fria handlare i samverkan. Den grundar sig på att

egna företagare, som inte är styrda av varandra, är i samverkan. Varje handlare äger och

driver sin egen butik och kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och

erbjudanden. De enskilda handlarna samverkar för att uppnå stordriftsfördelar genom

exempelvis inköp och logistik. Det hela handlar om att dra vinning av samarbete kombinerat

med anpassning till det lokala. Kunderna ska hållas så nära som möjligt och det ska finnas en

tydlig vision - att göra varje dag lite enklare (ICA Gruppen, u.å.c).

ICA och Hakonbolaget slogs samman 2013 och bytte namn till ICA Gruppen (ICA Gruppen,

u.å.c). ICA Gruppens uppdrag är att stötta kärnverksamheten som är dagligvaruhandeln. De

är, förutom Sverige, verksamma i Norden och Baltikum (ICA Gruppen, u.å.d). Intressenter

till ICA Gruppen är ägare, kunder, samhälle, medarbetare, leverantörer och fristående

ICA-handlare (ICA Gruppen, 2021b, s. 128). Se vidare bilaga 1 som innehåller en

organisationskarta över ICA Koncernen.

ICA Sverige, ett av koncernens operativa bolag, är idag den ledande dagligvaruaktören i

Sverige med nästan 1300 butiker. ICA Gruppen äger ICA Sverige, som samverkar med de

fria ICA-handlarna (ICA Gruppen, u.å.e). Handlarna ingår i ICA-handlarnas Förbund där de

och ICA Sverige AB har utbyten i form av exempelvis leverantörer och anställning av nya

ICA-handlare (ICA Gruppen, 2021b). Bilaga 2 beskriver mer utförligt de samarbeten ICA

Sverige och de fria handlarna har.

ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisationen som agerar för ICA-handlarna i Sverige.

Förbundet är också en långsiktig majoritetsägare i ICA Gruppen. För att bli ICA-handlare och

få driva en ICA-butik krävs medlemskap i förbundet (ICA, u.å.).

ICA-handlarnas Förbund, ICA Gruppen och ICA Sverige agerar tillsammans för de enskilda

handlarna.
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5. Metod
Detta kapitel berör kvalitativ innehållsanalys (5.1), vilken är den ansats som valts, och de

metodologiska överväganden som studien grundat sig på. Sedan presenteras material och

analys (5.2) av de moment som genomförts, innehållandes tillvägagångssätt, omständigheter

vid datainsamling och analysförfarande. Därefter redogörs för urval (5.3) och bortfall (5.4).

Slutligen presenteras tillförlitlighet och äkthet (5.5) samt etiska överväganden (5.6) som

berörts i studien.

5.1 Ansats
Den metodologiska ansats som valdes till denna studie är kvalitativ innehållsanalys. Denna

typ av analysmetod är lämplig när en forskare subjektivt vill tolka, skapa förståelse och

kunskap kring innehållet i en text och även lämplig för att man på ett systematiskt sätt kan

söka efter teman eller mönster i den textdata som bearbetas (Bryman, 2018, s. 677; Hsieh &

Shannon, 2005, s. 1278). Textdata ger en medierad förståelse där vi som uppsatsskrivare kan

tolka ICA Gruppens representation av värdeorden (Kvale & Brinkman, 2014). Resultatet

berättar därför inte hur värdegrunderna faktiskt används i verkligheten, utan bara själva

framställningen av dem. Som tidigare nämndes är värdegrund ett diffust ord som kan

innebära olika saker, därför ligger intresset i att jämföra hur just värdegrunder arbetas med i

det praktiska arbetet. Eftersom avsikten är att kategorisera textmaterialets innehåll utifrån ett

förutbestämt ämnesområde, organisationsvärderingar, lämpar sig därmed kvalitativ

innehållsanalys väl (Bryman, 2018, s. 365 – 366).

5.2 Material och analys
Detta avsnitt är uppdelat i de olika moment som har genomförts: Pilotstudie (5.2.1), en

textstudie av ICA Gruppens hemsida och policies samt årsredovisningar (5.2.2) och till sist

intervjuer (5.2.3). Dessa moment innehåller redogörelser för tillvägagångssätt,

omständigheter vid datainsamling, samt analysförfarande. Eftersom olika tillvägagångssätt

har använts vid olika moment, är tanken att strukturen på avsnittet ska göra det lättare för

läsaren att separat följa momentens tillvägagångssätt. Att som läsare få följa processen

kronologiskt för varje moment, kommer skapa en större förståelse för vilka val som gjorts,

och varför de valts.
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Kvalitativ kodning av textdata har som syfte att klassificera och summera materialet inför

analys. Vi har grundat vår kodning i teori, enligt sociologisk teori om

organisationsvärderingar som styrsätt. Vår utgångspunkt togs från Miles och Hubermans

metod för kvalitativ analys. Den innehåller tre steg (Lindgren, 2014, s. 34):

1. Reduktion av data (kodning). Datamaterialet ordnas i översiktligt med hjälp av olika

koder.

2. Presentation av data (tematisering). Datamaterialet ordnas mer noggrant, de olika

koderna får ett sammanhang och relateras till varandra. De tematiseras.

3. Slutsatser och verifiering (summering). Det material som bearbetas ligger till grund

för analys och slutsatser.

Principen med kvalitativ kodning av textdata har som syfte att, inför analys, klassificera och

summera materialet. Visualisering är enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 341–342) ett bra

sätt att ge läsaren en tydlig bild över det som kodat. Vi har därför valt att koda med färger.

Dessa tre steg återfinns under momenten som följer.

5.2.1 Pilotstudie

Inför studien till denna kandidatuppsats utfördes en pilotstudie. Materialet till pilotstudien

bestod av en video producerad av ICA Gruppen, där tre anställda pratar om hur

värdegrunderna fungerar i deras arbetsliv. Videon finns på ICA Gruppens hemsida. Denna

transkriberades genom att först se på hela videon och sedan med hjälp av textningen, som

redan var inlagd i videon, skriva ner det som sades i ljudinspelningen. Personen som är

ICA-handlare kommer att benämnas som talare 1, personen som är anställd och

förändringsledare kommer att benämnas som talare 2 och personen som har rollen som

customer insight consultant kommer att benämnas som talare 3. Eftersom termerna

återkommer i kapitel 6 där resultatet för videon presenteras, är det bra för läsaren att ha med

sig de beskrivna rollerna i videon.

Utöver videon samlades en medföljande kort textsammanfattning in, som beskriver de

värdeord som diskuterats i videon och vad dessa värderingar betyder för ICA Gruppens

arbete. Det materialet hämtades från ICA Gruppens hemsida. Pilotstudien bidrog med

grunden inför kodningen och utförandet av den gjordes med en konventionell
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innehållsanalys. I den konventionella innehållsanalysen kodas den insamlade empirin öppet

utan förbestämda teman eller kategoriseringar (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1279–1281).

Materialet som kom av datainsamlingen från denna pilotstudie sammanställdes i ett

word-dokument. Efter genomläsning av texten samt den sammanställda transkriberingen av

videon, diskuterades vilka koder som, utifrån våra frågeställningar, skulle passa materialet.

Det slutade med att värdegrundsord kodades i den ljusaste nyansen av en färg. Sedan

användes underkoder. “Framställningen av värdeordet” kodades med en mellanton av

samma färg samt att “framställningen av värdegrundsarbetet” kodades i den mörkaste tonen

av samma färg (se bild 1).

Bild 1: Kodningsschemat för pilotstudien.

Samma koder användes på alla de värdegrundsord som från hemsidan framställdes i videon.

För att kunna analysera hur de olika värdeorden representeras i texten, togs underkoder till

värdeorden fram. Vi använde oss också av en kod som hette “Övrigt”, som kodades till saker

som var intressanta, men passade inte in under de tidigare bestämda koderna.

En anledning till att denna pilotstudie utfördes var att undersöka om ämnet

organisationsvärderingar och ICA koncernen skulle ge oss tillräckligt att arbeta med till

denna studie. Pilotstudien gav oss också en grund inför denna studie, som vi har kunnat

bygga vidare på. Därför är vissa delar av den pilotstudien inkluderade i denna studie. I nästa

stycke följer en beskrivning av hur dokumentinsamlingen gick till, vilket också är en

fördjupning av vår pilotstudie. Pilotstudiens resultat är härefter inkluderade i metodkapitlet

och därför kommer inte pilotstudien benämnas separat.
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5.2.2 Hemsida, årsredovisningar och policies

Det här stycket kommer att handla om bearbetningen med material från ICA Gruppens

hemsida samt deras årsredovisningar och policies. Den metodologiska ansatsen till detta

avsnitt består av riktad innehållsanalys. Riktad innehållsanalys fokuserar främst på en mer

strukturerad process, där den inledande kodningen görs utifrån teorier eller tidigare forskning

(Hsieh & Shannon, 2005, s. 1281–1283). Den här delen av datainsamlingen är en fördjupning

och en vidareutveckling av det material som togs fram i pilotstudien.

Vi utgick från ICA Gruppens värdeord som kodades från materialet i videon (5.2.1) och

fördjupade oss i texterna från ICA Gruppens hemsida. Från texten som tidigare kodats i

pilotstudien gick fem länkar till sidor som utvecklade ICA Gruppens beskrivning av sina

värderingar. Denna text samlades också in för kodning och tematisering.

Vi startade kodningsprocessen tillsammans, därför att vi ville tolka texten på samma sätt och

att samma typ av kärnkoder skulle användas. Det kom också att underlätta kodningen för oss

(David & Sutton, 2016, s. 277). Under denna kodningsprocess, som utgick ifrån teori om

värderingar samt de tidigare koder som skapats, hittades tre värderingar som utmärkte sig

tillsammans med de tidigare tre. Dessa kodades på samma sätt, med koderna från bild 1, men

med andra färger. Utöver material från hemsidan samlade vi också in ICA Gruppens

årsredovisningar för åren 2018 till 2021, samt policies för företagsetik, hållbarhet och HR.

5.2.3 Intervjuer

I detta stycke använder vi oss återigen av konventionell innehållsanalys för transkribering och

kodning av intervjuerna. Detta är mer i linje med att fånga in allt som nämndes av

respondenterna. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade hade respondenterna

möjligheten att styra sina svar bort från frågan, vilket också hände. Därför passade den

konventionella metoden bäst, därför att nya nyanser i kodningen kunde fångas. Då kunde vi

sedan använda de nyfunna koderna för att besvara våra frågeställningar. Som tidigare nämnts

innebär konventionell innehållsanalys att den insamlade empirin, i detta fall transkriberingen

av intervjuerna, kodas öppet utan förbestämda teman eller kategoriseringar (Hsieh &

Shannon, 2005, s. 1279–1281).

Vi utgick från vad som stod på ICA Gruppens hemsida gällande deras arbete med värdeord

för att senare, genom intervjuerna, få fram hur de enskilda handlarna arbetar med sina
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värderingar. Det vill säga, utgår de från ICA Gruppens värdeord eller har de skapat egna

värdeord?

Först tog vi kontakt med olika ICA-handlare. De kontaktades först via mail och sedan via

telefonsamtal. Målet var att ha alla intervjuer på plats, men då detta inte var möjligt fick vi

lov att anpassa oss. När vi fick tag på respondenterna bokade vi in, för fyra av intervjuerna,

möten på deras respektive ICA-butiker. Den femte intervjun fick ske över telefon, eftersom

handlaren inte var tillgänglig på andra sätt. Över telefon gick det inte att se reaktioner på

frågorna och det blev svårare att få till ett naturligt samtal, därför att gester och uttryck inte

kunde följas. Men det ledde ändå till att intervjun gav svar på våra frågor och bidrog till

material som gick att använda. Intervjuerna skedde under perioden 19 april 2022 fram till och

med 3 maj 2022. Innan intervjun skedde skickades ett mail med informationsbrev ut (se

bilaga 3) och om handlaren hade uttryckt en vilja att få frågorna i förväg, skickades en

sammanfattning av dessa. Intervjuerna var ca 40 minuter långa.

På frågan ifall våra respondenter skulle vilja ha frågorna skickade innan intervjun, svarade

alla respondenter ja. Vi gjorde det med övervägandet att våra frågor inte var speciellt

känsliga. Det gjorde även att respondenterna hade tid med att kunna förbereda sig inför

intervjun och ta fram delar som kunde vara intressanta för oss intervjuare. Detta påverkade

därför svaren, exempelvis hade en handlare varit inne på ICA Gruppens hemsida och läst om

deras värdegrunder. Vi ser dock inte att det påverkade resultatets riktning på något vis, mer än

att det gjorde att handlaren kunde klargöra mer kring hur hen såg på skillnaderna och

likheterna mellan ICA Gruppens och hens egna värdegrunder. Vi tror därför att valet att

skicka frågorna i förväg gjorde att vi fick mer förberedda, men också mer utförliga svar på

våra frågor.

Innan själva intervjun började, berättade vi kort om uppsatsens syfte och informerade om de

etiska principerna som respondenten även informerats om via informationsbrev.

Respondenternas samtycke till att få spela in intervjun tillfrågades, samt att information om

hur materialet sedan skulle behandlas och förvaras delgavs, se vidare under avsnittet etiska

överväganden (5.6).

För att intervjuerna inte skulle bli helt ostrukturerade användes en intervjuguide (se bilaga 4).

En intervjuguide kan fungera som en minneslista för oss som intervjuar för att få svar på hur

27



respondenten upplever sin livsvärld. Uppsatsens intervjuguide var utformad så att

intervjupersonerna hade möjligheten att kunna ställa följdfrågor och frågorna som ställdes till

respondenterna hade en karaktär av öppenhet. Anledningen till det var att respondenten skulle

ha möjligheten att uttrycka vad hen ville berätta. Intervjuguiden var en vägledning för oss

som intervjuade. Men med det semistrukturerade tillvägagångssättet, ändrades följdfrågorna

utefter vad respondenten berättade. Frågorna ordnades upp i olika teman och strukturerades i

en följd som var aktuell. Ordningsföljden under intervjun ändrades beroende på

respondentens svar, vilket Bryman (2018, s. 565–567) skriver är ett bra tillvägagångssätt.

För att ge läsaren en tydligare bild av respondenterna kommer det redovisas vilka

intervjupersonerna är i en tabell, se nedan. Det är framförallt bra att ha denna information om

respondenterna, när resultat och analys (kapitel 6) läses. Namnen på respondenterna är

fingerade. De handlare som återfinns i studien är Olof, Benny, Mats, Åke och Sanna.

Fingerat namn Ungefärlig ålder År som handlare Butiksprofil

Olof 50 år ca 15 år Supermarket

Benny 65 år ca 20 år Nära

Mats 60 år ca 25 år Supermarket

Åke 55 år ca 25 år Maxi

Sanna 45 år ca 15 år Supermarket
Tabell 1: Medverkande i intervjuer presenterade med fingerat namn, ungefärlig ålder, ungefärligt antal år de
arbetat som handlare samt vilken profil deras butik tillhör.

Materialet som spelades in sparades lokalt på intervjuarens telefon. Inspelningen lades sedan

in i transkriberingsprogrammet som MS Word tillhandahåller. Transkriberingsprogrammet

skriver ner, i ett dokument, ljudupptagningen i form av ord och meningar. Programmet

uppfattar inte alla ord som sägs, vilket innebär att man som användare av programmet

behöver korrigera i dokumentet. Genom att lyssna på intervjuerna och samtidigt läsa

dokumentet, kunde de nödvändiga korrigeringarna göras så att transkriberingen

överensstämde med intervjun. Programmet användes efter förslag från andra studenter som

också skriver sina kandidatuppsatser. Materialet anonymiserades direkt i

transkriberingsstadiet för att information om respondenterna inte skulle ligga kvar i

dokumenten. Programmet gjorde att tiden för transkriberingen drogs ned nämnvärt, till
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mindre än halva tiden det skulle tagit att göra allt för hand. En övervägning gjordes då vi inte

visste mycket om säkerheten kring programmet, exempelvis vad som sparades av MS Word.

Men eftersom själva ljudfilen inte skulle sparas enligt informationen som kunde utläsas,

vägde tiden som sparades över för att användning av programmet skulle kännas som ett bra

val.

Arbetet med det transkriberade materialet från intervjuerna diskuterades och analyserades

tillsammans av båda författarna. Varje transkriberad intervju kategoriserades inom sex olika

frågeformuleringar genom särskiljande färgmarkeringar i texten, vilket utgjorde

tematiseringen vars mål var att finna mönster. I analysen markerade vi även några citat som

vi ansåg skulle kunna bidra till ökad tydlighet i vår framställning av materialet. Målet med

analysen var att få en så sammanfattad och informationsrik bild som möjligt av våra

intervjuer med de olika handlarna på ICA. Vissa kommentarer var svårare att kategorisera,

men beslutet diskuterades gemensamt för att uppnå en högre tillförlitlighet till våra resultat.

Citaten från transkriberingarna och har justerats något för att bli mer lättläsliga. Några

exempel på det är att skriftspråksformen, ja istället för aa och är istället för e, används. Även

ord och läten som används i talspråk har tagits bort, exempelvis hummanden och ord som ju

och liksom samt upprepningar av ord. Bortvalda delar av citat har ersatts med tecknet [...].

När det i citaten blivit oklart vad som åsyftas från respondenterna, har det kompletterats med

författarnas förtydliganden med tecknet [text med förtydligande].

5.3 Urval
För att få tag i material från textdata och intervjupersoner, använde vi oss först av ett

kriteriestyrt urval och sedan ett snöbollsurval. Eftersom vi valde att studera ICA Gruppen och

de enskilda handlarna men inte hela koncernen liknas detta som ett kriteriestyrt urval, vilket

innebär att urvalet utgörs utifrån de mål som forskningen har lagt upp så att det som ska

analyseras väljs ut med vissa bestämda kriterier som gör att forskningsfrågorna blir möjliga

att svara på (Bryman, 2018, s. 497–498). Som nämnts, under stycke 5.2.2, bestämde vi oss

för i urvalet gällande textmaterialet att granska särskilda delar i texterna från ICA Gruppens

hemsida, årsredovisningarna och policies. De utvalda delarna skulle passa våra

frågeställningar gällande organisationens värdegrundsarbete.
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I vår första intervju fick vi hjälp av en handlare som tipsade oss om andra handlare som

skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervju. Vårt kriteriestyrda urval blev till ett

snöbollsurval. Snöbollsurval är ett sätt för forskaren att finna respondenter och går ut på att

forskaren intervjuar en liten grupp eller en person som är av relevans för forskningsfrågorna.

Dessa personer föreslår sedan andra personer som skulle tänkas vara relevanta för

forskningsfrågorna (Bryman, 2018, s. 504). Den första respondenten gav alltså förslag på

flera handlare att kontakta, vilket ledde oss till vår andra intervju. Efter det fick vi återigen

kontakta handlare som vi själva valde ut, vilket kan läsas mer om i avsnitt 5.4 Bortfall.

I inledningsskedet av en studie är det svårt att veta hur mycket empiriskt material som behövs

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2018, s. 506). Detta var en

fråga som vi ställdes inför i inledningen av uppsatsen. Efter diskussioner och avväganden

tillsammans med vår handledare kom vi fram till att med det textmaterial som tagits fram,

blev fem intervjuer nog för att få tillräckligt med material för att besvara våra

frågeställningar.

5.4 Bortfall
För att få tag i intervjupersoner startade vi inledningsvis med att kontakta en handlare genom

att fråga personen direkt på arbetsplatsen. Vi mailade också ut vårt informationsbrev till två

handlare. Dessa handlare gav ingen respons. Vår första respondent gav oss mailadresser till

två andra handlare. Dessa handlare togs kontakt med via telefon varav en tackade ja och en,

på grund av tidsbrist, tackade nej. Därefter började vi ringa runt till olika handlare runt om i

Uppsala-trakten. Totalt blev det tretton ICA-handlare som det togs kontakt med och av dessa

svarade fem att de kunde ställa upp på intervju.

5.5 Tillförlitlighet och äkthet
Inom kvalitativa studier är inte reliabilitet och validitet i sådant stort fokus i jämförelse med

kvantitativa studier utan det är studiens tillförlitlighet och äkthet som är av betydelse, därav

har vi valt att kommentera detta här. Tillförlitligheten i studien är bland annat att den

undersökts i god tro. Det vill säga, att vi inte medvetet har låtit den styras av våra personliga

värderingar eller teoretisk inriktning, som i så fall skulle kunna ha påverkat slutsatserna och

utförandet av undersökningen. Äktheten i studien är bland annat att vi ger en så rättvis bild

som möjligt av det som har studerats och att det ger en pedagogisk autenticitet, det vill säga

30



att deltagarna i undersökningen får en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever

saker och ting (Bryman, 2018, s. 467–470).

En stor fördel med text- och dokumentanalys är att det inte krävs så mycket resurser för att

genomföra datainsamlingen. Forskningsmetoden är också väldigt flexibel och transparent

som gör att studien gör det enkelt att verkställa uppföljningsstudier samt den är lätt att

replikera. Nackdelar är bland annat att studiens material endast kan bli så bra som de

dokument de bygger på. De texter som kodaren tolkar gör också att materialet blir subjektivt

samt att det kan tolkas på olika sätt (Bryman, 2018, s. 377–380).

Fördelar med kvalitativa intervjuer är att det finns stora möjligheter att komma åt hur

intervjupersonen egentligen uppfattar världen. Det finns också möjligheter att upptäcka nya

intressanta aspekter av ett ämne eller tema eftersom intervjun kan genomföras med ett

undersökande syfte och att intervjupersonen kan säga någonting som man inte har tänkt på

tidigare. Anledningen till det är att intervjun kan röra sig relativt fritt. Det är också viktigt att

frågorna inte blir för ledande utan intervjupersonen ska i största mån få tala fritt (Bryman,

2018, s. 561–562). Eftersom det kan vara svårt som forskare att hålla sig helt objektiv till

intervjuer, finns en risk för att intervjun kan bli för subjektiv. Det kan också finnas problem

med att bemöta studier baserade på kvalitativa intervjuer, eftersom de är så ostrukturerade

samt att transparensen är ganska låg (Bryman, 2018, s. 484–486). För att bestämma de olika

texternas kvalité tar Bryman upp Scotts fyra kriterier: autenticitet, meningsfullhet,

trovärdighet och representativitet. Det innebär att det ska gå att verifiera en text med hög

kvalitet ifall den är äkta, utan felaktigheter, i vilken grad den är karaktäristiskt för ämnet som

är av intresse och att den är tydlig och begriplig (Bryman, 2018, s. 657). Det har vi gjort

genom att analysera textmaterial från både ICA Gruppens hemsida samt transkriberingen av

intervjuerna, strukturerat upp koderna tematiskt och sedan valt ut de teman som passar bäst

för att besvara våra forskningsfrågor.

5.6 Etiska överväganden
Eftersom fokus kommer ligga på kodning av text från en organisation vars texter ligger ute

för allmänheten att skåda, finns det inte någonting konkret som kan pekas ut när det kommer

till etiken i textstudien. Det är själva organisationen i sig som skulle kunna känna sig träffad

av det resultat vi får fram. Videon som transkriberades innehåller tre olika personer filmade
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med ansikte, namn och arbetstitel i bild. Vi väljer att inte namnge eller köna dessa personer

för att det mest centrala med att utföra transkriberingen är att påvisa hur de beskriver

värdeorden och hur de själva ser på dem. Informationen går att hitta via referensen och

hemsidan, men eftersom det inte är relevant för studiens resultat är dessa inte med i

dokumentet. Vi har däremot valt att ha med deras arbetstitel. Det kan ge en intressant bild

över hur personer från olika nivåer av ICA framställer dessa värdeord.

För att förebygga att exempelvis de intervjuade inte blir tillräckligt informerade om studiens

syfte och vad det insamlade materialet egentligen kommer att användas till, kommer

Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer att följas. Dessa är informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Det

innebär att de intervjuade blir informerade, på förhand, via mail och sedan muntligt innan

själva intervjun angående studiens syfte, vad deras svar kommer att användas till, att de är

helt anonyma och att materialet kommer att vara konfidentiellt. De blir också underrättade

om att deras deltagande är helt frivilligt och att de får avbryta när som helst samt att

materialet endast kommer att användas i forskningssyfte.

6. Resultat och analys
Detta kapitel presenterar uppsatsens bearbetade resultat och analys med utdrag från

textdokument och citat från transkriberingarna. I det första avsnittet redovisas ICA Gruppens

beskrivna värderingar och hur de framställer sitt värdegrundsarbete (6.1). I det andra avsnittet

läses framställningen av handlarnas värdegrunder och värdegrundsarbete i

livsmedelsbutikerna (6.2). I det tredje avsnittet redovisas vilken samstämmighet som råder

mellan ICA Gruppen och handlarna gällande värdegrunder och värdegrundsarbete (6.3).

Avsnittet innehåller citat från intervjuerna där handlarnas tankar om ICA Gruppens

värderingar presenteras, samt vilken relation de har till ICA Gruppen och till varandra som

handlare. Löpande görs också relevanta jämförelser mellan resultat i avsnitt 6.1 och 6.2, som

komplettering för att belysa på samstämmigheten, eller bristen av den.

6.1 ICA Gruppens värderingar
Detta avsnitt redogör för framställningen av ICA Gruppens syn på värderingar, deras

värdegrunder och värdegrundsarbetet i organisationen. Detta görs med en genomgång av ICA
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Gruppens hemsida, policies och årsredovisningar samt redovisning av en video från

hemsidan. Först presenteras ett resultat (6.1.1) och därefter diskuteras resultatet utifrån teori,

vilket döpts till 6.1.2 Analys.

6.1.1 Resultat

ICA Gruppen har tre uttalade värdeord: enkelhet, entreprenörskap och engagemang. När

materialet bearbetades kunde dessutom ytterligare tre värderingar utrönas: hållbarhet,

mångfald och arbetsmiljö. Dessa kodades som värderingar då de beskrevs med ord som “Vi

värderar olikheter [...]” (ICA Gruppen, u.å.g) eller “[...] som en strategisk prioritet vilken är

integrerad i hela verksamheten [...]” (ICA Gruppen, 2021a, s. 2). ICA Gruppen visar på detta

vis att deras värderingar är fler än de tre värdeorden, även om de inte är uttalade. De tre

värdeorden och de tre värderingarna som kodades kommer fortsättningsvis benämnas som

ICA Gruppens sex värdegrunder.

På ICA Gruppens hemsida finns en rubrik “Våra värderingar” (ICA Gruppen, u.å.i) Under

rubriken finns en text och en video som berättar kort vilka värdeord ICA Gruppen har samt

vikten de lägger på orden och värdegrundsarbetet. Materialet är riktad mot arbetssökande och

den är anpassad för att de som går in på ICA Gruppens karriärsida. Exempelvis börjar texten

med följande mening: “För att du ska trivas hos oss och kunna utveckla din fulla potential är

det viktigt att vi är rätt för dig och att du är rätt för oss”. De framställer sina värderingar som

“[...] mer än vackra ord. De är grunden i allt vi gör, vägleder oss i de beslut vi tar och bygger

upp vår starka kultur”. De avslutar texten med att skriva “Våra värderingar betyder mycket

för oss helt enkelt” (ibid.). Videon är några minuter lång där tre talare berättar om sina

uppfattningar kring värdeorden enkelhet, engagemang och entreprenörskap. De berättar också

om hur de praktiskt arbetar baserat på deras egen bild av värdegrundsarbetet.

På ICA Gruppens hemsida kan läsaren också få fram sidor som exempelvis: “Kultur och

värderingar - En familj med doers, visionärer och vardagshjältar”, “Hållbarhet och

samhällsansvar - Goda idéer som gör det enklare att leva bättre” samt “Inkludering och

mångfald - Vi är helt vanliga människor” (ICA Gruppen, u.å.g).

Texten på dessa sidor framställer presentationer av organisationskulturen de byggt upp genom

sitt värdegrundsarbete och sedan beskrivs tankarna bakom innebörden av de sex

värdegrunderna.
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Enkelhet

Talare 2 börjar videon med att beskriva värdeordet enkelhet med att säga: “Jag tycker att det

är prestigelöst. Det är bara att lyfta luren och ta kontakt med vem man vill i organisationen.

Det är enkelt tycker jag”. Talare 2 beskriver här att de inom organisationen arbetar på ett

enkelt sätt genom att använda sig av direkt kommunikation som att prata med en kollega

ansikte mot ansikte. Exempelvis undviker de långa mail-konversationer, som kan skapa

missförstånd. Talare 3 beskriver också att det är viktigt att alla förstår vad som ska göras

(ICA Gruppen, u.å.g). För att undvika missförstånd, gör man det med enkel kommunikation.

På hemsidan beskriver de enkelhet som ett förhållningssätt: “[...] där vi är tydliga, ärliga och

litar på varandra” (ICA Gruppen, u.å.g).

I videon beskrivs samarbetet inom organisationen som enkelt. Talare 3, när hen behöver

hjälp, kan luta sig mot sitt team för att få stöttning (ICA Gruppen, u.å.i). I texten på hemsidan

lyfts också samarbete som en del av enkelhet, där det står: “Genom att tänka förenkling i allt

vi gör blir det lättare att samarbeta och prestera bra tillsammans”. ICA Gruppen beskriver att

de har byggt sin kultur genom att arbeta med hur medarbetare bemöter varandra: “Alla hejar

med förnamn, hjälper varandra och där vi [i kulturen] tar stort ansvar för att utveckla oss

själva till att bli vårt bästa jag” (ICA Gruppen, u.å.g). De sammankopplar också denna kultur

till hur det ska vara som kund att handla i ICA-butikerna, kunderna ska känna sig välkomna

in i gemenskapen i butiken (ibid.).

Talare 1 beskriver syn på enkelhet i sitt arbete med att ge exemplet på hur hen går i motsatt

håll i kundvarvet, för att kunna se sina kunder i ögonen (ICA Gruppen, u.å.i). På hemsidan

framställs enkelhet med arbetet kopplat till kunden igen. “Vi är proffs på att skapa en roligare

och enklare vardag för våra kunder”. Upplevelsen för kunden beskrivs som enkel när den är

användbar och smidig (ICA Gruppen, u.å.g).

I det insamlade materialet syns ICA Gruppens vision upprepade gånger: “Vi ska göra varje

dag lite enklare” (ICA Gruppen, 2019, s. 2; ICA Gruppen, 2020b, s. 2; ICA Gruppen, 2021b,

s. 15; ICA Gruppen, 2022, s. 7; ICA Gruppen u.å.b). I sin årsredovisning för året 2018

presenteras visionen som övergripande för alla verksamheter inom ICA Gruppen. Där

beskriver de att arbetet med visionen sker bland annat genom att “Utveckla starka och

innovativa kunderbjudanden inom respektive verksamhet, men också genom samverkan inom
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koncernen” (ICA Gruppen, 2019, s. 8). Här ses återigen samarbete som en del av enkelhet,

dock med ett bredare perspektiv på verksamheten än det som tidigare nämnts om samarbete

mellan kollegor. Visionen verkar syfta på flera saker, exempelvis vill ICA Gruppen sträva

efter att “Förbättra möjligheterna att göra enkla val” för både kunder och anställda (ICA

Gruppen, u.å.b). I årsredovisningen för året 2020 utvecklas detta med: “Det ska vara enkelt,

bekvämt, gott, nyttigt - och gå snabbt” (ICA Gruppen, 2021b, s. 16). Visionen benämns,

vilken ICA:s företagskultur tar avstamp i, och att den bygger på värderingarna enkelhet,

engagemang och entreprenörskap (ICA Gruppen, 2021b, s. 59).

Engagemang

Talare 1 inleder sin beskrivning av engagemang med att berätta att arbete i butik ofta är första

steget in i arbetslivet, vilket gör det viktigt för hen att “Skapa en positiv upplevelse runt det”

(ICA Gruppen, u.å.i). Hen fortsätter med att säga att: “Vi ser oss själva i butiken som en stor

familj och det är det som är det härliga med att skapa den goda känslan […] Och att det ska

vara en varm och härlig miljö att arbeta i”. Talare 2 nämner också att det är lättare att känna

engagemang när det finns en familjär ton bland kollegorna (ibid.).

Talare 2 nämner att oväntade samarbeten skapar engagemang, att hen själv blir engagerad när

hen får, tillsammans med andra, skapa och hjälpa varandra framåt (ICA Gruppen, u.å.g). På

hemsidan porträtteras värdeordet med rubriken: “Engagemang: Du gör skillnad” och

fortsätter med meningarna:

“Vi som jobbar här kallar det ICA-andan. Du arbetar inte för ICA, du samarbetar med tusentals

kollegor som drivs av att skapa något bättre. Oavsett vad som får dig att kliva upp på morgonen bidrar

du till en gemensam vision om att bygga framtidens retail. Ditt engagemang behövs för att samarbeta

över gränser, lyfta goda idéer och ta hand om de värdefulla relationerna vi har till varandra inom

bolaget.” - ICA Gruppen, u.å.g

I citatet ovan uttrycks återigen engagemang som en drivkraft för samarbete. Engagemang

verkar här också definieras som en ständig strävan mot innovation och att vårda viktiga

relationer. “Framgång tillsammans och viljan att lära av varandra” är ett till exempel på hur

samarbete och ett utbyte mellan kollegor framställs som ett främjande av engagemanget.

Vidare beskrivs det på hemsidan att du som anställd, när det behövs, förväntas fråga och att

35



alla medarbetare, vid behov, hjälper varandra (ICA Gruppen, u.å.i). Det framställs som att

både samarbete och kommunikation är en del av engagemang.

ICA Gruppen framställer ett engagemang som att det bidrar till en hållbar, bättre omvärld och

morgondag (ICA Gruppen, u.å.b; ICA Gruppen u.å.g). De skriver: “Tillsammans främjar vi

en sundare livsstil som är snällare mot oss själva och mot vår värld” (ICA Gruppen, u.å.b).

Talare 3 berättar om sin syn på engagemang genom att säga: “När miljön är prestigelös och

öppen för att kunna ta ett eget ansvar, då skapas ett stort engagemang” (ICA Gruppen, u.å.i).

Upprepade gånger framställs ansvar som viktigt för engagemanget, där det står att de utgår

från att individen tar stort ansvar för hur de utför sina arbetsuppgifter (ibid.). Vidare

framställs det också som att inom ICA och därmed som branschledare inte bara har “ett

ansvar att ligga i framkant”, utan de måste sätta agendan (ICA Gruppen, u.å.b). Där

formulerar det än en gång, att de har ett viktigt uppdrag med att bedriva sin verksamhet samt i

hur medarbetare kan inspirera och hjälpa kunderna (ibid.).

ICA Gruppen framställer värderingen engagemang genom att skriva: “Det viktigaste är att du

vill lära dig mer”. De ställer också frågan “Har du ett growth mindset?” (ICA Gruppen,

u.å.h). Growth mindset definieras som en ständig strävan efter att utmana sig själv, att lära

nytt och att hitta bättre sätt att ta sig an vardagliga uppgifter. För att både organisationen och

den personliga framgången ska nås behövs, enligt ICA Gruppen, motivation, initiativ och ett

dynamiskt tankesätt, Dessa egenskaper blir viktiga för en anställd. Utveckling är något som

framställs som viktigt inom engagemang. På hemsidan formuleras det som att “Utmana dina

kunskaper”, vara “Besatt av att bli ännu bättre” och att “Slipa dina kunskaper” (ibid.).

Entreprenörskap

Beskrivningen av entreprenörskap inleds med att talare 1 i videon säger att en viktig del av

det är att hens “Dörr alltid står öppen för [...] medarbetare som vill hitta på nya idéer” (ICA

Gruppen, u.å.i). Talare 2 säger: “Kavla upp ärmarna”, “Sitt inte och vänta på att någon annan

ska göra det” och “Sätt igång”. För hen innebär entreprenörskap att starta, även om planen

inte är utstakad hela vägen. Om arbetet påbörjas sker ändå något, sen kan de involverade

därifrån utvecklas. Entreprenörskap beskrivs som att “Skapa möjligheter” men också att leta

efter den smartaste lösningen, eller att uppfinna en helt egen lösning (ICA Gruppen, u.å.g).

ICA Gruppen framställer det som att de har en datadriven kultur som vägleder dem i sina

36



beslut. De beskriver det som att överallt i verksamheten vågar de utmana och tänka nytt. För

att ligga steget före i utvecklingen beskriver de att de “Lyssnar på sina kunder, studerar

beteenden och analyserar trender” (ibid.). Medarbetare bör våga testa innovativa lösningar

(ICA Gruppen, u.å.g). Deras entreprenörskap beskrivs som nödvändigt för att bygga en

handlingskraftig organisation (ibid.). Talare 3 säger: “Nyckeln är att våga testa och involvera

för att uppnå resultat. Det är entreprenörskap för mig.” (ICA Gruppen, u.å.i).

Talare 2 berättar vidare att entreprenörskap för hen innebär att rätt grupp av människor sätts

samman och tänker tillsammans (ICA Gruppen, u.å.i). På hemsidan nämns också att de

arbetar “I team, mellan team och tillsammans mellan bolagen” (ICA Gruppen, u.å.g).

Ledarskapet beskrivs som coachande och att man som medarbetare är en drivande kraft. I

årsredovisningen för 2018 framställs entreprenörskapet som att “genom att samverka och ta

tillvara på skalfördelar samt kombinera det med det lokala entreprenörskap som

ICA-handlarna i Sverige representerar, skapas värde för alla ICA Gruppens intressenter”

(ICA Gruppen, 2019, s. 2).

Hållbarhet

ICA Gruppen inleder beskrivningen om värdegrunden hållbarhet med texten “Hos oss är en

hållbar framtid så mycket mer än en rubrik i ett policydokument” (ICA Gruppen, u.å.b). De

fortsätter beskriva hur deras mål är och att både kunder och anställda ska erbjudas en

hälsosam och hållbar vardag, att organisationen sedan 2020 är klimatneutrala (ICA Gruppen,

u.å.b) och att deras ambition är att vara ledande inom ansvarsfullt företagande (ICA Gruppen,

2020b, s. 17; ICA Gruppen, 2022, s. 9). ICA Gruppen strävar efter att “Vara en positiv kraft

som bidrar till ett mer hållbart samhälle” (ICA Gruppen, 2019, s. 6). De beskriver också hur

viktigt det är att hänga med i den snabba utvecklingen. Den ställer krav på en

förändringsbenägenhet hos både medarbetare och organisationen som helhet (ICA Gruppen,

2020b). Hållbarhetsarbetet beskrivs som en strategisk prioritet vilken är integrerad i hela

verksamheten och är baserad på nyckelorden transparens, trovärdighet och spårbarhet (ICA

Gruppen, 2020b, s. 17; ICA Gruppen, 2021a, s. 2). De skriver också att: “Hållbarhet ska

genomsyra allt koncernen gör, leda till konkreta resultat och säkerställa en hållbar värdekedja

– från produktion till konsumtion” (ICA Gruppen, 2020b, s. 17). Det beskrivs också att de har

en positiv syn på lokal produktion och de väljer leverantörer med bra omdöme och som delar

ICA:s värderingar. Genom att lyssna på kunder och andra intressenter beskriver de att de ska

främja organisationens hållbara utveckling (ICA Gruppen, 2021a, s. 2; ICA Gruppen, 2022).
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Mångfald

Värdegrunden mångfald presenteras med beskrivningen från ICA Gruppens hemsida: “Vi

värderar olikheter och tror på varje medarbetares potential – kärnan i vår framgång är våra

olika bakgrunder och erfarenheter” (ICA Gruppen, u.å.g). Mångfalden beskrivs som grunden

till att ICA Gruppen “[...] vågar utmana gamla sanningar och leda utvecklingen i branschen”.

De skriver att de har ett gemensamt uppdrag som innebär att “Bidra till ett samhälle där alla

människor har en plats” (ICA Gruppen, u.å.b). ICA Gruppen beskriver det som att om

medarbetare i organisationen speglar kunderna, får de bättre möjligheter att möta marknaden

(ICA Gruppen, u.å.f).

“Den gemensamma kraften och de samlade kunskaperna som tar oss framåt kommer ur våra olikheter,

våra skilda perspektiv och det stora engagemang som finns hos alla som jobbar här. Våra

medarbetarundersökningar visar att de flesta känner att de kan vara sig själva hos oss. Det är nog därför

många medarbetare stannar länge. Det finns en trygghet att våga utmana, växa och utvecklas – och

möjligheter att förändra och förbättra.” - ICA Gruppen, u.å.f

De fortsätter denna text med att skriva att de vet att inget spontant bara förändras till det

bättre. ICA Gruppen driver “därför initiativ för att främja ett bättre arbetsklimat där alla har

samma förutsättningar”. Enligt denna text arbetar de också framgångsrikt med jämställdhet,

vilket de planerar fortsätta med (ICA Gruppen, u.å.f). Arbetet med fördomar inom

organisationen framställs som att det “förs en levande diskussion om detta och hur det

påverkar oss”. Detta då medarbetare ska reflektera över sina omedvetna fördomar (ibid.).

Arbetsmiljö

På hemsidan finns rubriken “Morgonträna? Hämta barn? Det ordnar sig!” där en beskrivning

av hur en balans mellan privatliv och arbetsliv behövs för att kunna vara sitt bästa jag på

arbetet. Året 2019 beskriver ICA Gruppen en nysatsning för att “främja möjligheten till god

hälsa och balans”:

“Under året genomfördes en analys av rutiner, kunskap och arbetssätt kopplat till arbetsmiljön.

Slutsatserna kommer ligga till grund för ett mer proaktivt arbetssätt där arbetsmiljö och hälsa bidrar till

att skapa värde för både ICA Gruppen och den enskilda medarbetaren” - ICA Gruppen, 2020b, s. 15
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I ICA Gruppens HR-policy nämns också balans som en viktig del av hälsa. “ICA strive to

create a work situation that enables our employees to do a good job and have a sustainable

work-life balance” (ICA Gruppen, 2020a, s. 3). Dessa exempel visar på en strävan att

framställa organisationen som att de har en hållbar arbetsmiljö, där flexibilitet är möjlig och

att ICA Gruppen kommer göra sitt “allra bästa för att underlätta” för sina anställda (ICA

Gruppen, u.å.g).

I sin HR-policy skriver ICA Gruppen om employer branding (vilket kan översättas till arbete

med arbetsgivarvarumärket). Employer branding är viktigt för organisationens framgång med

att ha ett attraktivt rykte både för nuvarande anställda och potentiella nyrekryteringar. Detta

beskrivs också med begreppet ICA-andan: “Vi har jobbat på vår kultur i över hundra år. Det

vi kallar ICA-andan är en stor anledning till att vi är så många som trivs på jobbet” (ICA

Gruppen, u.å.a). Vidare skriver de att rekryteringen alltid sker på kompetens-basis och att de

har ett långsiktigt fokus. Någon som nämns som en viktig strategi för att säkra kompetens

inom organisationen är att de vill ha en intern mobilitet (ICA Gruppen, 2020a, s. 2). I sina

årsredovisningar beskrivs det vidare att kompetensväxling inom organisationen sker genom

intern vidareutbildning eller att “kompetens tillförs utifrån, genom rekryteringar eller genom

partnerskap med andra aktörer” (ICA Gruppen, 2019, s. 6).

Ledarskapet behöver också utvecklas (ICA Gruppen, 2020b, s. 15). Det måste anpassas till

utvecklingen i verksamheten. Det framställs som att nya chefsutbildningar och effektivare

processer vid sjukfrånvaro ska främja arbetsmiljö- och hälsoområdet i organisationen.

Du ska som anställd känna dig “delaktig, sedd och involverad”. Det beskrivs vidare att en

anställd ska känna sig säker och trygg på jobbet (ICA Gruppen, u.å.a). Deras

värdegrundsarbete i frågan om hälsa beskrivs som följande:

“[...] olika insatser för att i ett tidigt skede uppmärksamma när någon inte mår bra, så att vi kan stötta

medarbetare genom en tuffare period i livet. I vår förmånsportal finns erbjudanden och rabatter kring

mental träning, mindfulness och KBT-stöd. Självklart erbjuder vi också företagshälsovård.” - ICA

Gruppen, u.å.a

39



Detta verkar visa på att de vill framställa sig som en arbetsgivare som är proaktiva i sitt

hälsoarbete. ICA Gruppen säger att de gör detta för att arbetslivet blir “roligare om du har ork

och mår bra”. Därav beskriver de vidare att de har olika satsningar på hälsa och välmående

för att anställda ska skapa goda vanor. De erbjuder enligt hemsidan “flexibla arbetstider,

möjlighet till distansarbete, olika sätt att träna, inspiration till att äta bättre och förstärkt

föräldrapenning” (ICA Gruppen, u.å.a).

6.1.2 Analys

Sammanfattningsvis har sex värdegrunder funnits i textmaterialet från ICA Gruppen:

Enkelhet, entreprenörskap, engagemang, hållbarhet, mångfald och arbetsmiljö. Många vitt

spridda betydelser av värdegrunderna presenterades i föregående stycke (6.1.1). Dock har

bearbetningen visat två övergripande teman som på olika sätt berör värdegrunderna. Dessa

teman är samarbete och kommunikation.

Det första temat är samarbete, vilket framställdes som en viktig del av värdegrunderna.

Exempelvis beskrevs det som att tänka att förenkling gör det lättare att samarbeta.

Engagemang beskrevs som att det fanns en “familjekänsla” inom organisationen, och att

oväntade samarbeten skapade engagemang. Arbetsmiljön har enligt ICA Gruppen bidragit till

en känsla av delaktighet hos anställda. Dessutom framställdes värdegrundsarbetet som att det

skapades värde för alla ICA Gruppens intressenter när det skedde en aktiv samverkan mellan

ICA-handlarna, vilka beskrevs som lokala entreprenörer. Värdegrunden hållbarhet

framställdes med orden hälsosamt, lokalt och framtid, vilket verkade utgöra grunden för hur

värdegrundsarbetet med hållbarhet framställdes mot kunderna. Det framställdes som att

kundens val underlättades om de är hälsosamma och enkla. Lokala leverantörer sågs som

positivt och valdes ut för att samarbete med ICA Gruppens värderingar i åtanke. En

leverantör som hade liknande värderingar som ICA Gruppens framställdes som viktigt.

Genom att lyssna på vad kunder och andra intressenter kommunicerar om, främjas

organisationens hållbara utveckling.

Kommunikation var ett tema från resultatet som återkom i flera av värdegrunderna.

Exempelvis beskrevs enkelhet som att om kommunikationen är enkel, förstår alla vad som

ska göras. Värdegrunden mångfald beskrevs som ett aktivt arbete med kommunikation i form

av diskussioner om fördomars påverkan. Detta påstods främja en hållbar, jämställd, trygg,

trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Denna miljö kallades också för ICA-andan, och den

40



beskrevs som en kultur som har utvecklats i över hundra år. Vidare beskrevs en förväntning

som att medarbetare skulle fråga om hjälp vid behov och att de skulle hjälpa andra när de

behövde det, vilket är ett exempel på att både samarbete och kommunikation återkommer

som teman i resultatet kring värdegrunden engagemang.

ICA är en väletablerad organisation med fokus på dagligvaruhandel och har sedan starten år

1917 förändras. Enligt Berger och Luckmanns (1979) teori, formar normer och regler det

mänskliga agerandet. Värdegrundsarbete kan ses som ett skapande av normer utifrån

värdegrunder som används som regler, där anställda får en mall att röra sig inom vilket

bygger upp den sociala konstruktionen i organisationen. Värderingar kan också ses som en

form av metod för institutionalisering, där ledningen styr den sociala processen som skapar

den uppfattning som integreras i organisationen. Värderingarna blir som informella regler

som bidrar till bilden av vad som är godtagbart uppförande eller godkända handlingar, som

anställd hos ICA Gruppen.

ICA Gruppen måste, för att säkerställa extern legitimitet, kontinuerligt utföra arbete som gör

att de framstår som ett modernt och framåtsträvande företag. Den externa legitimiteten kan i

sin tur bidra till att organisationen framstår som ännu mer attraktiv, dels för marknaden, och

dels för intressenterna runt organisationen. Handlarna har en aktiv samverkan, något som

nämnts tidigare. Det är ett exempel på en form av legitimerande arbete, genom att handlarna

kontinuerligt arbetar för att bli bättre, lär sig av varandra och arbetar fram lösningar på

problem tillsammans. ICA Gruppen har också ett stort fokus på hållbarhet, i kontexten av

arbete, relationer och miljön. Hållbarhet har under en längre tid varit ett fokus för

organisationer, exempelvis med CSR, mångfald och jämställdhet, för att hålla sig attraktiva

på marknaden. Detta säkerställer den externa legitimiteten hos ICA Gruppen. Enligt Meyer

och Rowans (1977) resonemang kan detta tolkas som att organisationen framstår som mer

legitim. Värdegrundsarbete ses som attraktivt för organisationer, vilket gör att organisationer

använder sig av värdegrundsarbetet för att bygga upp en formell struktur utåt. Detta sprider

sig vidare till andra organisationer för att organisationer strävar efter legitimitet. Alltså ses

tendenser för det som inom den nyinstitutionella teorin kallar för härmande isomorfism.

Organisationer framstår, i och med detta användande av värdegrunder, som mer attraktiva på

marknaden vilket är nödvändigt för att visa sig i god tro till företagets övriga intressenter.
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Legitimitet kan också komma inifrån organisationen, där medarbetarna ska se ett värde med

arbetet de gör. ICA Gruppen beskriver det som att värdegrundsarbete rörande värdegrunden

mångfald skapar en organisation där anställda känner sig bland annat trygga och att de har en

utvecklande arbetsmiljö. Att sammankoppla mångfald med andra värdegrunder som

exempelvis arbetsmiljön, gör att värdegrunderna får ett större sammanhang och att anställda

kan känna att de relaterar mer till den.

Angående rekryteringsprocessen på ICA beskrevs det i HR-policyn att det sker på

kompetensbasis med ett långsiktigt fokus. På hemsidan däremot tryckte ICA Gruppen på att

värderingarna den potentiella anställda har bör stämma överens med organisationens

värderingar innan rekryteringsprocessen påbörjas. Alvesson och Sveningsson (2012)

beskriver att den normativa styrningen sker med två olika metoder, rekrytering och

identitetsreglering. I rekryteringsprocessen, utöver CV och betyg som vanligtvis är det som

bedöms, inkluderas också värderingar, mål och personlighet.

Dessa metoder utgör matchningsmodellen, vilket verkar vara en metod, medvetet eller inte,

som ICA Gruppen använder sig av i sin bedömning av nyrekryteringar. Om en person, med

något lika värderingar som ICA Gruppens, går vidare i rekryteringsprocessen och blir

anställd, kan det leda till att en sorts internalisering av värderingarna påbörjas hos den

anställde. Särskilt om ICA Gruppens framställning om värderingarna är lika stark, i

verkligheten, som den påstås vara. Den anställde kan känna att den har likadana värderingar

som organisationen. Det slutar med att personalen automatiskt tänker, och värderar, det som

organisationen gör. Målsättningen med den normativa kontrollen, som Fleming och Sturdy

(2009) nämnde, är därmed uppnådd.

ICA Gruppen framställer värderingarna med principen hur de vill att företaget ska tolkas

utifrån. Dock beskriver de inte i detalj hur de arbetar med värderingarna, utan håller sig till

övergripande beskrivningar av värdegrundsarbetet. Exempelvis att “diskussioner” om

fördomar sker, men inte mellan vilka eller hur dessa diskussioner förs. ICA Gruppen har haft

liknande värderingar länge och beskriver själva att de format sin kultur i över hundra år,

vilket verkar visa på en vilja att presentera sig som stabila. Detta stämmer överens med det

Borglund med flera (2017, s. 104) skriver, att företag som uttrycker grundläggande

värderingar inte kan ändra dem snabbt eller plötsligt, eftersom både omgivning och anställda

förväntar sig den stabiliteten.
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6.2 Värdegrunder och värdegrundsarbete i livsmedelsbutikerna
Detta avsnitt redogör för det bearbetade resultatet från intervjuerna, där handlarna beskriver

sina egna värderingar. Avsnittet kommer, utöver handlarnas egna värderingar, också innehålla

deras tankar om värdegrunderna i butikerna, beskrivningar av värdegrundsarbetet samt tankar

om sitt arbete som handlare i helhet. Först presenteras ett resultat (6.2.1) och därefter

diskuteras resultatet utifrån teori, vilket har döpts till 6.2.2 Analys.

6.2.1 Resultat

De intervjuade handlarnas butiker varierar i storlek med ICA Nära, ICA Supermarket och

ICA Maxi. Detta gör att deras delaktighet i värdegrundsarbetet i sina respektive butiker

varierar. Handlarna i mindre butiker verkar ha en mer involverad roll i det dagliga arbetet i

butiken, vilket också visar sig när det handlar om frågor om personal och värderingar.

Samtliga respondenter beskriver dock att de har någon slags värdegrund. Tre av

respondenternas butiker har uttalade värdegrunder, som är formulerade på olika sätt. Åke,

Mats och Benny berättar att framtagandet av sina egna värdegrundsord har gjorts tillsammans

med medarbetare i butiken. Exempelvis beskriver Mats sina värdegrunder som “spelregler”.

Ett exempel på en spelregel är att “snacka under matchen (det ger alla ett stöd under det

dagliga arbetet)”, vilket kan liknas med en av Bennys värdegrunder: “Vi hjälper varandra i

arbetet”. Benny fortsätter att berätta att han har sin butiks uttalade värdegrund uppsatt på en

vägg i personalrummet, för att alla som arbetar där ska ha tillgång till den. Han säger att en av

de viktigaste punkterna i värdegrunden är nolltolerans mot mobbing.

Oavsett om en ICA-butik har uttalade eller outtalade värdegrunder så verkar det som att det

finns en samstämmighet bland alla respondenter: Att alla som arbetar i butiken ska vara

medvetna om innehållet i värdegrunden säger respondenterna är jätteviktigt. Man ska veta

vilka “spelregler” som gäller eller, som kollega, vara medveten om att man ska behandla

kunder och medarbetare med respekt. Respondenterna säger att det är viktigt för själva

butiken därför den, utåt sett bland kunder, får ett gott rykte när arbetet i butiken fungerar bra.

Åke beskriver att i hans butik har några medarbetare kommit på ett gemensamt namn som är

kopplat till värdegrunden. Enligt honom ska en anställd försöka vara en “Maxad Maxian”.

Han förklarar det uttrycket i citatet nedan:
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“[...] så kallar vi det för “Maxad Maxian”. Att vi är ju “Maxianer” som jobbar på det här stället. Och är

man “Maxad Maxian” då uppfyller man de här orden som står under: att man är engagerad och har en

laganda. Och där kommer glädjen också naturligtvis in då och att man är framåt [...] ”Maxad Maxian”,

det vet alla om och då är det lätt att ge feedback till varandra att om man ser att någon gör något tokigt,

eller kanske inte så bra. Då kan man ju bara säga så här då att “hörru du, det var ju inte sådär en

“Maxad Maxian” skulle bete sig” - Åke

Benny och Mats säger också att de har fått hjälp att ta fram sina värdegrunder från externt

håll. Benny fick hjälp av två personer som kom från ICA och Mats fick hjälp av ett externt

bolag. Behovet att ta fram en ny värdegrund uppkom från att de bland annat kände att de hade

en dålig värdegrund från början och att det var dags att uppdatera den. Benny beskriver att

alla i butiken samlades och gick igenom den gamla värdegrunden. Sedan skapades en ny

gemensam värdegrund. Benny fortsätter med att beskriva skillnaden som uppstod när

värdegrunden byttes ut:

“Många vägrade nästan att ringa efter hjälp och det blev helt galet och ingen [visade] respekt för

varandra [...] man måste ju inse att man måste hjälpa till och upplevde att det var för jäktigt för att man

känner sig stressad [...] såna där saker som gjorde att det kunde bli dålig stämning och sånt där och det

var vi inte vana vid förut heller utan det kom helt plötsligt så att när vi upptäckte [ändringen av

värdegrunden], har vi väldigt stor nytta av och att de [de anställda] ska veta vad de ska göra, inte bara

arbetsmässigt, utan vara mot varandra” - Benny

Mats berättar att det externa bolaget först hjälpte till med ledningsfrågor, vilket han beskrev

som lyckat. Därför anlitade han samma bolag för att arbeta med värdegrunderna i butiken.

Resultatet av det samarbetet beskriver han i citatet nedanför:

“Det är alltid någon i personalen som kanske inte hänger med riktigt heller stör eller någonting,

kommer från ett annat ställe och inte funkar så bra. Då är det viktigt att alla vet att vi inte tolererar att

man behandlar någon dåligt och [...] att alla i personalen skulle få ta fram det här själv hur de vill bli

behandlade och hur man känner på jobbet och sånt där och det blev ju väldigt bra [...] då ska man ha ett

mål och för butiken och ledningsgruppen så måste man ju ha att alla är med” - Mats

Respondenterna verkar ha samma tankesätt kring själva betydelsen av vad värderingar är.

Exempelvis säger Mats att anställda ska vara schyssta kollegor och inte prata bakom ryggen

på varandra. Det håller även Olof med om. Olof förklarar mer utförligt hur han ser på

värderingar i butiken:
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“Under min karriär här så blir det lätt att det är floskler, alltså. Det är svårt att definiera det, det blir att

man sätter upp massa vackra ord på ett papper och så är det ingen som följer dem eller någonting.[...]

Så ska man hålla på med värderingar så ska man veta vad det handlar om. Precis som man håller på

med medarbetarsamtal om man tycker det fyller en funktion så gör man det [...] Det måste finnas i

väggarna. Det är ingenting vi ska skapa på papperet. Det är så jag ser att värderingar är” - Olof

Både Sanna och Olof berättar att de inte har någon uttalad eller nedskriven värdegrund i sina

butiker. Dock nämner de att de har uttalade värdegrundsord som de beskriver att alla

anställda ändå följer. Olof beskriver det med följande citat:

“Jag använder ju mina egna också, för gillar jag en stil så har jag implementerat den i verksamheten

också. Men mina egna… Det är sunt förnuft, det kommer man väldigt långt på. Det är nog mitt största

värdeord. Ja. Det är glädje. Det är jätteviktigt för oss. Kompisskap. För det jobbar vi stenhårt här med

oavsett om det är mellan kollegor eller mot kunder, för vi försöker vara kompisar med våra kunder

också. [...] Vi har rakryggat, är ett då. Att vi inte snackar skit bakom ryggen. Kom och säg vad du

tycker istället så löser vi problemet” - Olof

Olof förklarar anledningen till att han inte har några nedskrivna värdegrundsord på följande

vis: “[...] vi [ledningen] kommunicerar dem inte, för jag försöker inte göra det till en grej utan

det är klart att min ledningsgrupp och jag har en plan för hur folk ska trivas och må bra på

jobbet och allting, men vi försöker inte sätta ord på det.”

Det Olof säger ovan är att butiken strävar efter att anställda ska agera likadant mot kollegor

som mot kunder, med andra ord, att de som arbetar i butiken ska agera som kompisar mot

kollegorna och kunderna. Även Åke beskriver att arbetet med kundkontakt är viktigt för hans

ICA-butik. Han nämner också att vänligt bemötande bland personer som arbetar i butiken ses

som viktigt. Vidare beskriver Sanna sin butiks värdegrundsarbete på följande sätt:

“[Vi har inga värdegrunder] som är uppunktade, men något annat som vi pratar mycket om, så är det

just det här att hjälpa varandra. Något som jag tycker ändå genomsyrar ganska mycket, det är ju också

att ha roligt på jobbet. Att försöka ha en ganska skämtsam atmosfär. Att man kan, ja skratta

tillsammans och prata så att det blir trevligt och personligt” - Sanna

Sanna säger också att butiken har en slags oskriven regel. När man kommer på morgonen ska

man hälsa på varandra: “Det är inte okej att bara muttra eller liksom. Ja, för det är inte kul för
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de andra som de träffar på morgonen då”. Att det skapar en trivsam atmosfär och att det

känns familjärt i butiken. Det som våra respondenter berättar i citaten ovan är om hur arbetet

med värderingar inom de olika butikerna utförs. Värdegrundsarbetet verkar skilja dem åt men

att betydelsen av värderingarna är väldigt lika.

När organisationskultur kom upp som ämne i intervjuerna var de några av respondenterna

som berättade om att de har en så kallad “anda” i sina butiker. Olof nämner att i hans butik

har de en anda som de kallar för “[namnet på butiken]-andan” som har funnits där i ca 50 år.

Han fortsätter: “Det är en kultur. Kunderna känner den i luften när de kommer in. Alla

[medarbetarna] är glada, tycker det är skitkul att hälsa på kunderna och prata med dem och

allting.” Ett annat exempel på en sorts “anda” beskriver Benny. Han beskriver “andan” som

något genomgående för de som arbetar där, att man exempelvis blir behandlad schysst oavsett

vem man kontaktar i butiken.

De flesta av våra respondenter har ärvt rollen som ICA-handlare. Några av dem har arbetat på

ICA sedan tonåren och på den vägen introducerats. När respondenterna pratar om rollen som

handlare och vad det var som fick dem att ta sig an den rollen, var den övergripande faktorn

glädjen att få arbeta med människor. Åke berättar: “Det är ju det här det som jag tycker är

bäst med den här branschen, det är ju kund- och medarbetarkontakt. Alltså att det går så fort

att du får ett kvitto på om du gör någonting bra”. Olof säger att kundkontakten är det mest

fantastiska som finns.

6.2.2 Analys

Sammanfattningsvis visade resultatet (6.2.1) att de värdegrunder som används är liknande i

de fem butikerna, vare sig de är uttalade eller inte. Värdegrunderna har sammanställts till

glädje, samarbete, kommunikation, kundkontakt och kompisskap. Värderingarna beskrevs

bland annat som spelregler, som talade om för de anställda vad de ska göra, och hur de ska

behandla och bete sig mot varandra. Värdegrundsarbetet såg däremot olika ut i butikerna.

Istället för att uppfinna hjulet igen kan ICA-butiken spara in på sina resurser och använda sig

av härmande isomorfism. Detta kan göras genom att härma det som redan finns på

marknaden och som blivit ett vinnande koncept, exempelvis de olika butikernas arbete med

värdegrunder. För att visa upp sig som en bra butik på marknaden för ICA kan den härmande

isomorfismen användas för att se vilka typer av möjligheter och metoder som verkar ha

fungerat för andra företag.
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Alla fem handlare beskrev glädje som en värdering, även om de beskrev glädje på olika sätt

och kopplat till olika saker. Vissa hade ordet “glädje” som värdegrund. En handlare beskrev

det som viktigt att ha roligt på arbetet, att ha en skämtsam atmosfär där anställda kan skratta

och prata tillsammans. En handlare drog kopplingar mellan glada och nöjda medarbetare och

samarbete, vilka enligt honom kompletterar varandra. Genomgående beskrev handlarna det

som att glädje hos medarbetarna syns för kunderna, vilket ger ett gott rykte utåt. Kompisskap

var ett värdeord hos Olof, vars beskrivna innebörd återkom under bearbetningen av resultatet.

Det var exempelvis viktigt att anställda behandlade varandra bra och med respekt, att vara

schyssta kollegor, och att hälsa på varandra. En nolltolerans mot mobbing var en av Bennys

viktigaste värdegrunder. Ett kompisskap mellan kollegor, och mellan anställda och kunder,

uttrycktes också som en värdering. Alla handlare diskuterade också att det var centralt med

ett starkt kundfokus i butikerna. Engagerad var ytterligare ett värdeord som användes av en

handlare.

Något som var gemensamt mellan de fem handlarna var anledningen till varför de såg positivt

på sina arbetsroller: De ville känna glädjen som de fick av att arbeta med människor, vilket

både anställda och kunder bidrog till. Detta beskrevs också av Olof och Benny som pratade

om en “anda” i sina butiker. I en butik framstod det som att “andan” gjorde att medarbetare

kunde lita på att de skulle bli bra behandlade av varandra. Andan var något som alla i butiken

kände av. En glädje för arbetet som spred sig till kunderna. Enligt den nyinstitutionella teorin

kan ICA Gruppen med sina värderingar skapa en legitimitet som organisation samt legitimera

sig på marknaden. Handlaren vill rikta uppmärksamheten mot bland annat att de arbetar med

värderingar, genom att de har byggt upp ceremonier och myter kring hur de arbetar gentemot

dem (Meyer & Rowan, 1977). För att ta sig an uppgiften att hitta personer som delar samma

typer av värderingar är det, enligt den härmande isomorfismen, fördelaktigt att se hur andra

framgångsrika organisationer gör.

Samarbete beskrevs bland annat som att alla hjälpte varandra i butiken, att det fanns en

laganda och att alla skulle vara med. Att “snacka under matchen” skulle ge stöd i det

vardagliga arbetet, vilket kan ses som ett mellanting mellan samarbete och kommunikation.

Kommunikation som värdegrund framställdes med att det var viktigt att ge feedback, inte

prata bakom ryggen på kollegor och att anställda uppmanades kommunicera sina problem

och åsikter. Vissa valde att skriva ut värdegrunderna och sätta upp, exempelvis i
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personalrummet, för att alla som arbetade i butiken skulle bli påminda om dem. De beskrevs

också som användbara för de som leder butiken. Därför att det blev enkelt att kommunicera

feedback till medarbetare med värdegrunderna som utgångspunkt. Andra såg att värderingar

lätt blev floskler, vackra ord på ett papper som inte efterföljdes i butikerna. Istället uttryckte

Olof att det skulle “finnas i väggarna”. Han pratade hellre om värdegrunderna och gav dem

på det sättet innebörd. Det kan kopplas till det Forssell och Ivarsson Westerberg (2007)

beskriver som ett styrmedel. Värdegrunderna är ett hjälpmedel som ledningen kan använda

för att kunna styra sina anställda så att de arbetar åt det håll ledningen vill.

Åke beskriver att i hans butik har några medarbetare kommit på ett gemensamt namn som är

kopplat till värdegrunderna. Enligt honom ska en medarbetare försöka vara en “Maxad

Maxian”. Detta kan ses som ett verktyg som är till för att styra anställda, som ledningen

använder sig av. Även detta verktyg kan tolkas efter Forssell och Ivarsson Westerbergs (2007)

teori om styrmedel för företag. Ledningen kan utgå från konceptet med att vara en “Maxad

Maxian” när de ger feedback till medarbetare som gör något utanför mallen som den

“Maxade Maxianen”, alltså används det som ett styrmedel. Detta kan även kopplas till en del

av den normativa styrningen. Styrningen leder till att de värderingar som organisationen har

kan göra att personalen automatiskt tänker och värderar det som organisationen vill

(Alvesson & Sveningsson, 2012). Genom att försöka sätta ett ord på värdegrunden, och

beteckna den med ett namn, gör att de som arbetar inom den butiken är tvungna att rätta sig

efter butikens värderingar och värdegrundsord. Det som gör det enkelt för de som leder

arbetet i butiken är att om något oväntat skulle inträffa kan man vända sig till just det

konceptet, att de anställda ska vara “Maxade Maxianer”.

6.3 Samstämmighet mellan ICA Gruppen och handlarna
Avsnittet berör presentationer av handlarnas tankar kring ICA Gruppens värdegrunder, kultur

och värdegrundernas påverkan på i butikerna. Samstämmigheten av ICA Gruppens och

handlarnas värdegrundsarbete är dels en jämförelse mellan resultatet av avsnitt 6.1 och 6.2,

som därmed knyter ihop vårt resultat. Först presenteras ett resultat (6.3.1) och därefter

diskuteras resultatet utifrån teori, vilket döpts till 6.3.2 Analys.
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6.3.1 Resultat

Enkelhet, engagemang och entreprenörskap

ICA Gruppen och ICA-handlarnas Förbund beskriver att de utgår från samma tre värdeord:

enkelhet, engagemang och entreprenörskap (ICA, u.å.; ICA Gruppen, 2022, s. 14)

Frågorna om handlarnas tankar kring de tre värdeorden, svarar de flesta att de vet om dem

och att det är en del av att vara ICA-handlare. Olof säger att det går att tolka orden på väldigt

många sätt men att de betyder mycket för honom. “Hur butiken drivs, och jag som handlare

här och vårt gemensamma åtagande, liksom inte mot enskild medarbetare eller kund istället

utan mer att jag gör dem till mina egna”. Detta visar på en samstämmighet hos handlarna med

hur ICA Gruppen vill framställa sitt värdegrundsarbete i organisationen. Att handlarna har ett

gemensamt åtagande, som Olof säger, beskrivs på ett liknande sätt av ICA Gruppen som en

“gemensam vision” (ICA Gruppen, u.å.g). ICA Gruppen förklarar att ett “[...] engagemang

behövs för att samarbeta över gränser, lyfta goda idéer och ta hand om de värdefulla

relationerna vi har till varandra [...]”. Olofs beskrivning av sitt gemensamma åtagande med

de andra handlarna framstår därför som att han tolkat ICA Gruppens andemening med

värdeorden på samma sätt som ICA Gruppen försökt förmedla. Olof förklarar vidare hans

tankar kring de tre värdeorden i citatet nedan:

“vi gillar ju entreprenörskap, det är ju inte problem med. Enkelhet är det bästa som finns, man ska inte

göra saker krångligare än vad än vad det behöver. Och engagemanget, det måste vi ha med oss. Alla

ska ju ha ett engagemang, annars blir det inget bra. Så att vi har ingenting emot dem. Men det är inget

påtvingat så, det är inget vi måste ha utan sätter vi oss totalvägrar liksom så behöver vi ha det…” - Olof

Åke beskriver hans tankar kring värdeorden följande:

“det som jag tycker är bra det är väl att när man tar fram värderingar att man är överens om att det är

det här som gäller. Jamen, om vi har en värdering och ett ord som exempelvis enkelhet och då får det

inte vara bökigt när man ska göra nånting med ICA Sverige. Då är det lätt att peka, “men hallå, jag

trodde ni hade enkelhet som värdering, där måste vi göra om, så det är enkelt”, då är det ju bra. Och

likadant att det här främjar ju inte entreprenörskapet, det som ni [ICA Sverige] håller på med. Det är

samma sak [...] man har liksom spelreglerna och är överens om dem så blir det lätt att peka på det sen.

“Hallå, det här fungerar inte!” - Åke
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ICA Gruppen beskriver också att alla ska ha ett engagemang, ICA-andan och att man

samarbetar med kollegor. Engagemanget behövs för att samarbeta över gränser exempelvis

med samverkan hos de fria handlarna. ICA Gruppen beskriver också sina värderingar som “

[...] mer än vackra ord” och “[...] grunden i allt vi gör” (ICA Gruppen, u.å.i). Det verkar

stämma överens med Åkes syn på hur värderingar kan ses som spelregler, att man har något

att kliva tillbaka till när medarbetare eller verksamheten avviker från värdegrunderna.

Åke, som har varit handlare i ca 25 år, svarar på frågan om han har märkt någon skillnad över

tid gällande värderingar och värdeord inom ICA:

“Jag skulle nog tro att det var en mix av att det blev modet, att folk plötsligt börjar prata värderingar.

Och då var det så här “okej, det kanske vi också måste ha”. Sen när man börjar gå in på det, liksom vad

innebär värderingar så insåg man då att [...] Jag skulle kunna säga att det är spelregler, nästan är ett

bättre ord, att det liksom någonting som man samlas under ett paraply som man vet att: När du jobbar

här då är det det här som gäller. Så att man inte spretar åt olika håll. Senaste det är att det kallas

värderingar, så jag, jag kommer inte ihåg när vi började, mer liksom att det där har smugits in då under

tiden” - Åke

Även kritik riktas mot ICA Gruppen och hur organisationen hanterar implementeringen av

sina värdeord. Sanna beskriver att det finns en hel del som inte gynnar entreprenörskapet.

Hon säger att entreprenörskapet begränsas på olika sätt, att det har blivit för snäva ramar.

Med det menar hon att butikerna har börjat likna varandra mer, för att de numera utför saker

på samma sätt. Det är inte det som är ICA:s framgångsfaktor, utan det är att varje butik

anpassar sig efter sin marknad och gör sin “egna grej”, enligt henne. Samma sak gäller för

enkelheten, att det har blivit svårare att få en nära kontakt med olika tjänstemän inom

organisationen, vilket hon nämner inte är bra för ICA. Ett exempel finns i citatet nedan:

“Jag har till exempel reagerat på att att det har blivit allt vanligare att tjänstemän inte har sitt

telefonnummer i liksom mejl underskriften utan att det bara går att kontakta via mejl och då förstår inte

jag hur vi ska kunna fungera tillsammans och då pratar vi om liksom ett ICA och vi måste komma

närmare varandra. Ja, men om vi inte ens kan ringa då säger den som inte satt ut sitt telefonnummer att

“Jag vill inte prata med dig. Du får skicka ett mejl och så kanske jag svarar på det.” Det blir inte

särskilt personligt och det nej, för det blir inte så enkelt heller liksom det blir en distans “ - Sanna

Benny säger att ICA:s värderingar är grunden för alla ICA butikerna. De finns där av en

anledning. Åke har en mer individuell syn på värderingarna: “Men alltså, ja, jag vet inte det
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alltså, de [värderingarna] är deras [ICA Gruppen]. Vi kör med våra. Sen är det så gott som

samma ord. Jag har ju engagemang också till exempel”. Åke uttrycker att han använder sig av

“[...] så gott som samma ord”, vilket är något som visas i resultatet när man jämför ICA

Gruppens och de fem handlarnas beskrivningar av sina värdegrunder. Både samarbete och

kommunikation framkommer som övergripande gemensamma teman.

Även Mats beskriver att “ICA centralt har en värdegrund” och att handlarna använder sig av

sina egna värdegrunder. Han påpekar också att det finns lokala förutsättningar för butikerna,

vilket gör att de måste drivas på olika sätt. Han motsäger sig själv när han sedan säger att:

“när det gäller värdegrunder så är det naturligtvis samma som butiken i Stockholm eller om

det håller till i Jokkmokk”. Det skulle kunna bero på att han eventuellt syftade på något annat

än det som efterfrågades.

Fria handlare i samverkan

Det som som regelbundet dök upp under intervjuerna var uttrycket “Fria handlare i

samverkan”. Det är ett etablerat uttryck som används av alla ICA-handlare i Sverige. Där ska

handlarna bland annat “[...] ge god service och stärka ICA-handlarnas möjligheter att äga och

driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft och högt kundförtroende” (ICA, u.å.).

Bland respondenterna verkar det finnas en positiv bild kring uttrycket “Fria handlare i

samverkan”. Bland annat berättar Olof, Sanna och Åke om på vilket sätt de fria handlarna

kan kommunicera med varandra:

“Vi har olika nätverk. Ja, vi har ju dels Supermarket-nätverket så jag träffar ju alla som är

supermarket-handlare. De träffas vi en grupp för Uppsala och sen träffas vi för Uppland…så att vi vill

ju samverka, men det är jätteviktigt för oss att varje handlare driver sin egen butik. Eller många tror ju

att vi är franchisetagare liksom, men det är inte franchise utan det är en unik ICA-idé som har hängt

med i 105 år nu tror jag, från 1917” - Olof

“Ja, det kan vara andra samarbeten också [med andra ICA-butiker]. Det kan ju till exempel vara att

man köper in en utbildning tillsammans eller eller har en personalfest ihop med andra butiker för då

kan man göra något roligare liksom när man är flera som som går ihop …ja men också hjälper varandra

nu brist på allt möjligt emballage den för nån vecka sen var det någon som hade slut på pappkassar

kunde inte få tag i någon eller någon som kan hjälpa mig liksom?” - Sanna
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Åke berättar att “ICA idén har blivit mycket bättre. Den utveckling som har varit att nu är vi i

samverkan. Vi är ju konkurrenter. Men vi driver ändå hela ICA-rörelsen framåt och det är

mycket tack vare att vi är konkurrenter. Vi kan ha ett samarbete, men vi är ändå

konkurrenter”.

Sanna fortsätter: “Man hjälps åt och så och det är ju härligt för samtidigt så har man ju en

ICA butik som är en av de värsta konkurrenterna liksom, men att man då kan samverka kring

de sakerna som vi får samverka med”.

6.3.4 Analys

Sammanfattningsvis kan man se i intervjuerna att det finns en likhet bland handlarna gällande

deras syn på värdegrundsord och värdegrundsarbete. Genom “Fria handlare i samverkan”,

verkar det som att det finns en gemenskap som de alla känner och delar. Benny och Olof

nämnde att det finns en slags “anda” i sina butiker, något som ICA Gruppen beskriver på sin

hemsida och som de kallar för ICA-andan. Den beskrivs som en kultur som har utvecklats i

över hundra år. När organisationer söker sig ut till externa intressenter försöker de på något

vis skapa en slags legitimitet som Berger och Luckmann (1979) skriver om. Det verkar som

att ICA och dess organisation försöker framställa en positiv bild över organisationen genom

att beskriva den med ord som “Kultur och värderingar - En familj med doers, visionärer och

vardagshjältar”.

Vidare beskrevs en förväntning av ICA Gruppen att medarbetare skulle fråga om hjälp vid

behov och att de skulle hjälpa andra när det efterfrågades. Detta uttrycks också liknande hos

ICA Gruppen. Det är ett exempel på att både samarbete och kommunikation hos alla parter,

återkommer som teman i resultatet kring värdegrunderna. Det handlarna beskriver är att

kommunikation är en del av värdegrunden, vilket Forssell och Ivarsson Westerberg (2007)

skriver är ett styrmedel som kan hjälpa hur ledningen i butiken styr sina anställdas agerande.

I avsnitt 6.2 beskriver Benny och Mats att de har tagit fram sin nya värdegrund tillsammans

med några anställda i butiken. I avsnitt 6.1 beskriver ICA Gruppen att du ska som anställd

ska känna dig “delaktig, sedd och involverad”. En anställd ska känna sig säker och trygg på

jobbet (ICA Gruppen, u.å.a). Värderingsstyrning innebär att medarbetare drivs och motiveras

av de värdegrunder organisationen satt upp (Borglund m.fl., 2017). Detta blir möjligt när
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värderingarna är sunda och vägleder de anställdas handlingar samt får de anställda att agera

ansvarsfullt.

Man kan se tendenser till löskoppling som Meyer och Rowan (1977) skriver om. Exempelvis

det Åke nämner: “De [värderingarna] är deras [ICA Gruppen]. Vi kör med våra. Sen är det så

gott som samma ord”. ICA Gruppen framställer det som att hela ICA-organisationen

influeras av värdeorden enkelhet, entreprenörskap och engagemang. Handlarna löskopplar sig

från ICA Gruppen genom att visa på en vilja att särskilja sina värdegrunder från ICA

Gruppens. Det verkar dock inte blivit åtskilt praktiskt, då handlarnas ord i princip har samma

innebörd som ICA Gruppens framställning av sina värdegrunder. I och med det kan det också

finnas tendenser till att värdeorden implementeras ceremoniellt, det som Meyer & Rowan

(1977) skriver om. Det vill säga att handlarna vet om ICA Gruppens värdeord och har de som

grund i sina värdegrunder men att de ändå implementerar andra värdeord. En slutsats som

kan dras från detta är att ICA Gruppen och handlarna utåt sett vill visa på en samstämmighet i

att de tycker lika angående exempelvis engagemang, för att erhålla den legitimitet som byggts

upp. Den lokala handlaren kan dock samtidigt forma sina egna värdegrunder och med detta

tillgodose de krav som lokala intressenter ställer på ICA-butiken, exempelvis krav från

medarbetare och kunder.

7. Avslutande diskussion
Detta kapitel är det sista kapitlet i uppsatsen och har tre avsnitt. Första avsnittet (7.1) är en

summering av resultatet. I det andra avsnittet (7.2) behandlas relationen mellan resultat och

tidigare forskning. I det tredje avsnittet diskuteras implikationer för forskning och praktik

(7.3).

7.1 Summering
Syftet för denna studie har varit att bidra till forskningen om organisationsvärderingar i en

organisation med struktur som ICA. För att göra detta har framställningen av värdegrunder

och värdegrundsarbetet hos ICA Gruppen och fem av ICA:s livsmedelsbutiker undersökts.

Studien har utgått från textmaterial som hämtades från ICA Gruppens hemsida,

årsredovisningar och policies. Fem handlare har också intervjuats. Utifrån frågeställningarna

har vi fått en insyn i området organisationsvärderingar och hur arbetet med det kan se ut. I

likhet med vad som nämnts i tidigare forskning, är “värdering” ett abstrakt ord och arbetet
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med värderingar och värdegrunder har kommit att bli någonting som används som ett slags

spelregler inom företag. När ämnet sedan utforskades praktiskt, genom att undersöka ICA

Gruppen samt de fem handlarnas värdegrunder, har de aspekter som kan förklaras med

nyinstitutionell teori och styrning identifierats.

Studien har utgått från tre frågeställningar:

1. Hur framställer ICA Gruppen värdegrunderna och värdegrundsarbetet i sin

organisation?

2. Hur framställer handlarna värdegrunderna och värdegrundsarbetet i sina

livsmedelsbutiker?

3. Vilken samstämmighet råder mellan ICA Gruppen och handlarna gällande

värdegrunder och värdegrundsarbete?

ICA Gruppens sex värdegrunder är: enkelhet, entreprenörskap, engagemang, hållbarhet,

mångfald och arbetsmiljö. Efter bearbetning har dessa kunnat tematiserats in under två

begrepp: samarbete och kommunikation. Samarbete framställdes som att fokus låg på känslan

inom organisationen och hur de anställda känner när samarbetet fungerar bra, samt hur det

påverkar intressenterna runt ICA Gruppen. Det beskrevs bland annat som en familjekänsla

inom organisationen, och att känslan av engagemang och delaktighet var viktigt.

Kommunikation framställdes som grunden för lyckat arbete, där fokus låg på hur

arbetssituationen främjas när kommunikationen fungerar. Kommunikationen beskrevs som

viktigt både för arbete med mångfald, för att göra det dagliga arbetet enkelt och som en grund

för den trygga arbetsmiljön som byggde upp ICA-andan. ICA-andan är begreppet som

beskrevs som en framarbetad kultur över hundra år. Kommunikation beskrevs också med

förväntningarna som ledningen hade på en anställd inom ICA Gruppen. Dessa förväntningar

innebar bland annat att hjälpa varandra. ICA Gruppen verkar sträva efter både en extern och

intern legitimitet, för att framstå som attraktiv för intressenter. ICA-handlarna beskrevs som

en del av den attraktiviteten, och deras samverkan beskrevs som värdeskapande. Matchande

värderingar beskrevs som viktigt både inom rekrytering och vid val av leverantörer. Teori om

normativ kontroll har också använts för att analysera ICA Gruppen vilket har visat på

tendenser till styrning, med hjälp av värdegrunderna, av organisationen och anställda.

Handlarna har alla återgett olika sorters värdeord och “spelregler” för att framställa sina

värdegrunder. Efter bearbetning kunde de sammanfattas till glädje, samarbete,
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kommunikation, kundkontakt och kompisskap. De finns likheter kring tankarna vad

värdegrunder innebär men hur de praktiskt ska arbetas med finns det delade meningar om.

Benny, Mats och Åke hade arbetat fram sina värdegrunder tillsammans med medarbetarna.

Vissa valde att ha värdegrunderna utskrivna och uppsatta, och andra beskrev det som att det

måste finnas i väggarna eller att de pratade om värdegrunderna istället. Olof och Benny

beskrev arbetet som en “anda” i butiken, vilket beskrevs utifrån medarbetarnas känsla när de

arbetar, som att de vet att de blir bra behandlade när de arbetar i butiken. Implementering av

idéer som exempelvis “Maxad Maxian” beskrevs som ett framarbetat verktyg för att

ledningen lättare ska kunna ge feedback till medarbetare. Detta har liknats vid det som

Forssell och Ivarsson Westerberg (2007) nämner som styrmedel, och den normativa

styrningen.

Det finns vissa delar av värdegrunderna som stämmer överens i både ICA Gruppen och av

det handlarna beskriver. Exempelvis på en av dessa likheter är att kommunikation och

samarbete är teman som beskrevs med lika innebörd. ICA-andan beskrevs också av både ICA

Gruppen och handlarna. ICA idén “Fria handlare i samverkan” som följer handlarna åt,

skapar en gemenskap mellan dem. Värderingsstyrning enligt Borglund med flera (2017)

kopplades till att Benny, Mats och Åke hade tagit fram nya värdegrunder tillsammans med

medarbetare. Detta skapar ett driv och en motivation för de anställda att följa de värdegrunder

som arbetades fram. Också tendenser till löskoppling hittas, där handlarna verkar framställa

det som att de är frikopplade från ICA Gruppen, vilket de i praktiken är på så sätt att de äger

och driver sina butiker själva. Dock visar resultatet att värderingarna och värdegrunderna

beskrivs på lika sätt för handlarna och ICA Gruppen.

7.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning
Detta avsnitt diskuterar relationen mellan kapitel 2, tidigare forskning och 6, resultat och

analys.

Den här studien har bidragit till att ge en djupare förståelse för hur integrering av

värdegrunder och värdegrundsarbete tillämpats i organisationen ICA. Den har visat på, att

även när handlarna vill frikoppla sig från ICA Gruppen, framställdes värdegrunderna lika

från båda håll. Handlarna har satt sin egen prägel på dem, och två teman beskrevs mest

frekvent: Kommunikation och samarbete. Detta kan bero på det Alvesson med flera (2021, s.
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122) lyft fram i sin kritik mot värdegrunder, att vaga värdeord används för att omgivningen

ska se positivt på organisationen. De tog också specifikt upp ordet “engagemang”, där de gav

exempel på väl använda men svårtolkade och mångfacetterade värdegrundsord. Som tidigare

visats, användes värdeordet “engagemang” både inom ICA Gruppen och hos vissa av de

handlare som intervjuats.

Björkvall och Nyström Höög (2019) visar på att legitimering är en stark anledning till

organisationers användande av värdegrunder. Detta verkar också kunna påvisas i denna

studie. ICA Gruppens framställande av deras syn på värdegrunder har tolkats utifrån

legitimitet. Bland annat har påvisats att ICA Gruppen verkat sträva efter legitimitet både

externt, genom att hålla sig attraktiva för intressenter, och internt, genom att skapa en mening

med värdegrunderna för anställda.

Utifrån teori om myter kan handlarnas arbete med värdegrunder tolkas som att handlarna

byggt upp hur värderingsarbete ska se ut. Detta leder i sin tur till en organisationskultur, med

särskilda ideal, mål och strävan, som bygger på den myten (Schein, 2010).

Paarlberg och Perry (2007) visar på att anställdas värderingar bör vara en del av

värdegrunden i organisationen för att värdegrundsarbetet ska vara lyckat. Detta har tre av

ICA-handlarna också visat på. Särskilt Benny visar på hur lyckat det arbetet varit. De såg en

stor skillnad på hur personalen behandlade varandra innan och efter medarbetarnas

värderingar i värdegrunderna integrerats. Paarlberg och Perrys (2007) resultat visar på att

långsiktiga positiva resultat kommer av att matcha anställdas värderingar med

organisationens. ICA Gruppen beskriver detta redan i sin text “våra värderingar”, där de

skriver att det är viktigt att en potentiell medarbetare är rätt för dem och att ICA Gruppen ska

vara rätt för den potentiella medarbetaren.

Stahl med flera (2019) skriver om att under de senaste åren har en stor förändring skett kring

organisationers syn på CSR. Organisationer söker efter innovativa sätt att bidra till samhället

genom positiva sociala förändringar, genom exempelvis hållbarhetsarbete. Det resultat som vi

har fått fram visar på att tre av handlarna har en lista på värdegrunder som de har

sammanställt, som alla i butiken bör ha vetskap om och följa. Resultatet visade på tendenser

att handlarna anpassar sig efter det lokala nätverket med leverantörer och marknaden runt

dem, och att de har ett hållbart tankesätt i allt de gör. Detta framställdes dock inte så tydligt
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från handlarna, utan i materialet från ICA Gruppen. ICA Gruppen har gjort försök till att

skapa något som anses vara hållbart för både medarbetare och konsumenter, genom att

exempelvis skriva att de strävar efter att “Vara en positiv kraft som bidrar till ett mer hållbart

samhälle” (ICA Gruppen, 2019, s. 6). ICA Gruppen verkar därför ha ett stort fokus på

hållbarhet, vilket bidrar till attraktiviteten kring varumärket.

7.3 Implikationer för forskning och praktik
Detta avsnitt presenterar vad denna studie kan få för implikationer för framtida forskning och

praktik.

Som nämnts i metodkapitlet (5.1) kan den medierade förståelsen av textdatan vi analyserar

bara ge oss ett resultat som visar hur värdegrunderna framställs. Det som noterades är att ICA

Gruppen framställer sitt värdegrundsarbete positivt. Detta är troligen för att göra sig mer

attraktiva för kunder och potentiella medarbetare. När detta sedan har ställts mot

årsredovisningar och intervjuer har vi kunnat jämföra en del av verkligheten mot den textdata

vi tagit del av, för att se om det finns en samstämmighet eller en diskrepans mellan hur ICA

Gruppen framställer sitt värderingsarbete, hur det arbetet ser ut samt om det förmedlas ut till

de olika ICA-handlarna.

Denna studie har bidragit till att synliggöra de föreställningar som finns kring värdegrunder

som finns på en arbetsplats. Den har också gett en inblick i organisationen ICA, och visat hur

värdegrunder och värdegrundsarbetet framställs av ICA Gruppen och fem handlare.

Resultaten visar på att de olika ICA-handlarna har en egen uppfattning om hur värdeord

arbetas med och vilken innebörd de har. Handlarna ser värdeorden på olika sätt vilket gör att

innebörden av dem blir flerdelad. För att kunna få en bättre samsyn på värdegrunder, skulle

ICA Gruppen, eller ett utomstående bolag, kunna sammanställa en enkätundersökning bland

handlarna, med fokus på värderingar och värdegrunder. Syftet med den enkätundersökningen

skulle vara att bidra till en ökad samsyn och förståelse kring hur man, som handlare, vill bära

sig åt med sitt värdegrundsarbete i sin ICA-butik. En intressant aspekt vore också att jämföra

olika företags arbetssätt för att belysa likheter och skillnader utifrån deras förhållningssätt och

skapa en ökad förståelse för värdegrundsarbete.
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En djupare förståelse kring arbetet med värdegrunder i ICA-butikerna skulle kunna nås om

medarbetare ingick i studien. Då skulle medarbetarnas upplevelser av värdegrunden och dess

påverkan på arbetet kunna studeras. Eftersom medarbetarna som arbetar där kan ha olika

roller, exempelvis som städpersonal, vaktmästare eller kökspersonal, skulle det vara

intressant att göra en observationsstudie för vidare forskning och se hur värdegrundsarbetet i

butikerna fungerar i praktiken.
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Bilaga 3 - Informationsbrev till handlare
Hej!
Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete på 15 högskolepoäng den här terminen vid
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Vi läser personal- och
arbetslivsprogrammet med inriktning mot sociologi. Vårt uppsatsämne är organisationskultur
och värderingar. Vi är intresserade över hur värderingar och värdegrunder kan inkorporeras i
ett företag och hur värdegrundsarbetet tolkas av de som är ansvariga. För att kunna
genomföra en mer praktisk studie har vi valt ICA som organisation, där vi vill jämföra hur
ICA Gruppen som moderbolag inom ICA-koncernen arbetar med sina värderingar mot hur ni
som handlare antingen arbetar med liknande värderingar eller om ni har valt att gå en egen
väg och skapa era egna värdegrunder.

Vi kommer dels använda oss av textmaterial från ICA, men är väldigt intresserade att
intervjua er handlare för att få ert perspektiv på hur ni arbetar med värdegrunder i era butiker.
Vi undrar därför om du kan tänka dig att vara med på en intervju, som kommer handla om din
butiks värderingar och värdegrundsarbete.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan avbrytas när som helst, utan att du behöver ge en
förklaring till varför. Det insamlade materialet kommer att bevaras så att endast vi och
handledaren har tillgång till 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 handledaren har tillgång till det. Materialet kommer vidare att analyseras och
publiceras i form av en C-uppsats vid Sociologiska institutionen.

Vi kommer kontakta dig vidare i ärendet under överenskommen vecka.

Uppsala den XXXXXX
Uppsala Universitet

Med vänliga hälsningar,
Emma Ketzénius och Sara Wikberg

Student 1: Emma Ketzénius
Telefon Emma: XXXXXX
E-post Emma: XXXXXX

Student 2: Sara Wikberg
Telefon Sara: XXXXXX
E-post Sara: XXXXXX

Handledare: Agneta Hugemark
E-post: XXXXXX
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Bilaga 4 - Intervjuguide
Innan intervjufrågorna:

Vi vill passa på att ta tillfället i akt att tacka dig för din medverkan i vår studie. För oss som

intervjuare är det viktigt att du känner dig bekväm under intervjun.

Vi vill börja med att fråga om du läst informationsbrevet och tagit del av dess information?

Annars börjar vi med en genomgång av studiens syfte och målet med din medverkan.

Intervjun kommer att spelas in om det är okej för dig? Detta då materialet ska transkriberas

efter intervjun. Materialet kommer avidentifieras samt endast vara tillgänglig för oss som

bedriver studien samt vår handledare om hon efterfrågar transkriberingen. Den kommer

förvaras på ett säkert sätt som innebär att ingen annan än vi två kommer åt den. Vi startar när

du känner dig redo, tanken är att vi ska hålla intervjun inom tidsramen 45 minuter.

Bakgrund:

1. Hur länge har du haft rollen som handlare på denna butik?

2. Arbetade du i butiken innan du tog över som handlare?

3. Hur kommer det sig att du valde att gå in som handlare?

Begreppsdefinition:

4. Vad innebär värderingar för dig?

5. Vad innebär värdeord och värdegrunder på en arbetsplats för dig?

6. Har din butik några värdegrunder/värdeord?

7. Är dessa värdegrunder/värdeord något som du “ärvt” från tidigare handlare eller är det du

och din ledningsgrupp som tagit fram dem?

8. Kan du beskriva dessa värdegrunder/värdeord/värderingar för oss?

a. Om de är “ärvda”: Varför valde du att behålla dem?

b. Om de är “nya”: Varför ville du inte behålla de gamla? Varför valde du just dessa ord?

9. Vad är dina värderingar när det kommer till arbete?

10. Är det något område som ni har mer fokus på när det kommer till era värdegrundsord?

Frågor angående ICA Gruppen

11. Hur involverad skulle du säga att du som handlare är med ICA Gruppen? Har du kontakt

med dem på en regelbunden basis?
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a. Följdfråga; Hur ser den kontakten ut? Hur ofta har ni kontakt? Hjälper ICA Gruppen

dig i din styrning av butiken? Med avtal? Etc.

12. Vet du vad ICA Gruppens värderingar är?

a. Vid nej: (Berätta om orden enkelhet, engagemang, entreprenörskap), känner du igen

dem?

b. Vad betyder dessa ord för dig?

c. Vid ja: Vet du vad de innebär?

d. Hur skulle du säga att ICA Gruppen arbetar med dessa ord?

e. Kan du ge exempel på när värdeorden använts i ditt samarbete med ICA Gruppen?

13. Tycker du att dessa värdegrunder är bra?

a. Följdfråga: Vilka håller du isåfall med/inte med om? Varför/varför inte?

14. Ser du att det finns någon koppling mellan ICA Gruppens värderingar/värdegrundsarbete

och din butik? Påverkar dessa ord dig i ditt vardagliga arbete?

a. Följdfrågor: Varför finns det inte en koppling? På vilket sätt finns det en koppling?

Annat för att komma vidare i intervjun om den stannar upp eller behöver gå vidare:

15. Du nämnde tidigare….. skulle du vilja berätta mer hur du tänker?

16. Jag skulle vilja gå vidare till en annan fråga….

Avslutning:

17. Har du någon ytterligare tankar som du vill tillägga?

18. Tusen tack för dina svar och att du tog dig tid vi uppskattar verkligen dina svar på

frågorna.

19. Har du några ytterligare frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss

via vår mail.
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Bilaga 5 - Deklaration för arbetsfördelning
Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt

klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av

uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats.

Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen.

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)
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Tidigare forskning
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Teorikapitel

Författare 1: ___30_____% Författare 2: ___70_____%

Metodkapitel

Författare 1: ___30_____% Författare 2: ___70_____%

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,

transkribering)

Författare 1: ____50____% Författare 2: ___50_____%

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%

Diskussionskapitel

Författare 1: ___50_____% Författare 2: ____50____%

Bilagor

Författare 1: ___50_____% Författare 2: ___50_____%

Genomläsning av färdigt manus/korrektur

Författare 1: ___50_____% Författare 2: ____50____%
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Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: ___100_____% Författare 2: ____100____%

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: ____80_____% Författare 2: ___100_____%
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