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Sammanfattning 
 
För att företag skall överleva i dagens hårda konkurrenssituation, där de nationella gränserna 
blir alltmer flytande och konkurrensen sker på en global nivå, är det viktigt att skapa sig 
komparativa fördelar gentemot sina konkurrenter. För att skapa dessa fördelar krävs att man 
anpassar och förändrar sin verksamhet enligt de rådande förutsättningarna på den marknad man 
verkar på. Det finns ett stort fokus på produktivitets- och effektivitetsvinster i samtliga led, 
vilket kräver logistiska lösningar. Logistik handlar om att skapa bättre flöden och processer 
inom företagets olika delar. I strävan efter att uppnå en ökad produktivitet ligger idag ett stort 
fokus på hårda värden såsom Return of Investments, och tillhörande nyckeltal. Människan, 
som utgör en avgörande del i en förändring får väldigt lite uppmärksamhet.   
 
När vi fick uppdraget av ICAs logistikavdelning att göra ytterligare en utredning kring 
logistiksystemet Pick-n-Go på färskvarulagret i Umeå fann vi att den tidigare förstudien 
fokuserade på de hårda värdena och inte människan. Vi ser ett kunskapsglapp i den forskning 
som i allmänhet berör förändringar i logistiska kontexter men i synnerhet hur människan som 
skall vara en del av denna förändring ställer sig till de olika tillvägagångssätten samt vad som 
stimulerar individer med expedition som arbetsuppgifter. Vi vill med denna studie överbrygga 
dessa kunskapluckor i den kontext som vi har tilldelats, ICAs färskvarulager i Umeå.  
 
Syftet med vår studie är att klargöra vilka faktorer som skapar arbetstillfredsställelse samt vilka 
faktorer expeditörerna på ICAs färskvarulager i Umeå värdesätter vid en logistisk förändring. 
Utifrån detta ämnar vi ge rekommendationer till ICAs logistikavdelning för hur en 
implementering av Pick-n-Go kan genomföras utifrån expeditörernas behovsuppfattning. 
 
Vi har under våren 2009 undersökt faktorer rörande arbetstillfredsställelse och inställning till 
förändring hos expeditörer vid ICAs färskvarulager i Umeå. Vi har även genomfört en 
simulering av Pick-n-go, samt gjort intervjuer med deltagarna i simuleringen. Vidare har vi 
även gjort en referensstudie på Norrmejerier där det nyligen införts ett nytt logistisktsystem.  
 
De resultat vi har fått fram kan sammanfattas i nedanstående punkter. 
 

• Att de viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelse på ICAs färskvarulager är; trygg 
anställning, rättvis lön, arbetsrotation, bra arbetsledare och god ergonomi 

• Att de viktigaste faktorerna vid förändring på ICAs färskvarulager är; bättre lyft, 
minskad skaderisk, mindre stress, att arbetsbördan minskar, möjlighet till att påverka 
beslutet och större möjlighet till rotation 

• Att det inte är en hög arbetstillfredsställelse bland de anställda på ICAs färskvarulager, 
vilket är en effekt av att många av de grundläggande behoven inte är uppfyllda, i 
synnerhet behovet trygg anställning. Detta är en effekt av den pågående förstudien om 
en eventuell nerläggning av lagret. 

• Att det ändå finns en relativt positiv inställning till förändring av dagens system, detta 
anser vi är en effekt dels av att man hellre vill göra en förändring av dagens system än 
att bli uppsagd, samt att det nya systemet har positiva effekter på den fysikska 
arbetsmiljön. 

• Att det inte finns något signifikant samband mellan grad av arbetstillfredsställelse och 
inställningen till förändring, men att det finns tendenser som visar på att måttlig 
arbetstillfredsställelse skapar positivare inställning till förändring jämfört med de som 
inte känner sig tillfredsställda. 
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• Att vid ett införande av Pick-n-Go skall fysiska faktorer såsom bättre lyft och större 
möjlighet till rotation belysas men det skall även föregås av information kring systemet 
som helhet och individens roll i förändringsprocessen vilket var viktigt hos vår referens 
grupp på Norrmejerier 

• Att de resultat vi har kommit fram till är representativa för våran population men att för 
att dra generella slutsatser så krävs ytterligare studier i liknande kontexter.  
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1 Inledning 
Vi vill i detta inledande kapitel ge en övergripande förståelse för bakgrunden till vår studie om 
logistiksystemet Pick-n-Go på ICAs färskvarulager i Umeå. Vi vill ge läsaren en möjlighet att 
förstå våra tankar bakom studien, förankra det i ett företagsekonomiskt perspektiv samt 
redogöra för frågeställning och specifikt syfte med studien. Avslutningsvis vill vi även förklara 
begrepp som används frekvent genom arbetet och därefter presentera studiens disposition. 
 

1.1 Ämnesval 
Under vår utbildning har vi båda studerat och varit intresserade av de utmaningar som dagens 
samhälle ställs inför vad gäller effektiviseringar och logistiska lösningar. Många forskare 
hävdar idag att logistik är en viktig konkurrensfaktor för att företag skall kunna skapa en 
effektivare och lönsammare drift (Oscarsson et al., 2006:11) och vi ser även i det vardagliga 
livet hur logistik är ett hett ämne. Då vi har funnit ett speciellt intresse för ämnet men inte ännu 
haft möjlighet att applicera våra kunskaper praktiskt, ville vi under vår C-uppsats fokusera på 
logistik. Då vi båda även arbetar inom ICA kändes det naturligt att uppsatsen skulle vara 
knuten till ICA och kunna bidra till företagets utveckling.  
 
Ett aktuellt ämne inom ICA är att öka produktiviteten på sina plocklager. Vi gavs möjligheten 
att utvärdera ett nytt logistiksystem, Pick-n-Go. Vi kände att detta var ett ämne som ligger i 
framkant av den tekniska utvecklingen, samt att våra kunskaper inom ämnet skulle berikas och 
ge oss en koppling mellan teori och praktik. Vidare anser vi att detta ämne är högaktuellt och 
kan bidra till att läsaren får en god insikt i logistikens utveckling och problematik i dagens 
samhälle. Ett problemområde som vi anser generellt glöms bort i samband med förändringar är 
hur mottagandet hos personalen blir. Vi har båda varit med om förändringsprocesser i 
arbetslivet som inte fått önskade effekter och där vi anser att effekterna uteblivit på grund av 
att personalen inte förstått syftet och vinningen med förändringen. Därmed anser vi att denna 
fråga bör belysas ytterligare. 
 

1.2 Problembakgrund 
Logistik i dagens mening handlar om att förändra befintliga flöden och processer i syfte att 
uppnå förbättringar inom exempelvis kapitalbindning, flexibilitet, tid och leveransservice, för 
att i slutändan uppnå högre lönsamhet. Logistik som begrepp har funnits med sedan 1960-talet, 
men det var först på 1990-talet som logistik som strategiskt verktyg fick sitt stora genombrott. 
(Oscarsson et al., 2006:30-32)  
 
Enligt ovanstående definition av begreppet logistik hävdar vi att logistiska processer har varit 
en del av företag och organisationer under många hundra år, trots att genomförda förändringar 
inte har benämnts som logistiklösningar. När industrialismen fick sitt genombrott i början av 
1900-talet och bland annat Ford införde den så kallade löpande band-principen i produktionen 
var målet att effektivisera de processer som fanns i tillverkningen av en T-ford. Detta sätt att 
strukturera organisationen kallades scientific management (Jacobsen & Thorsvik, 2002:23), 
men vi vill hävda att dessa förändringar även inbegriper logistik, trots att det inte benämndes 
med den termen. 
 
Idag är logistik ett hett och ytterst aktuellt ämne. Fokuseringen på ständig logistisk förbättring 
har fått stor betydelse och används mer som ett konkurrensmedel (Oscarsson et al. 2006:30-
32). Trenden går mot allt mer automatiserade logistiska lösningar i många svenska företag. 
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Svenska bibliotek är ett exempel, där det satsas hårt på helautomatisering av lånerutiner. Syftet 
är att frigöra personal från rutinuppgifter och utnyttja den nya tillgängliga arbetstiden 
effektivare genom både ökad service och förbättrad ergonomi för personalen (Suntliv, 2009-
04-23). Även inom lagerhanteringen uppvisas stort intresse för automatisering, bland annat 
genom röststyrning. Över 70 000 anställda i Europa använder röststyrning i sitt dagliga arbete 
(Intelligent logistik, 2008:18-19). Även svenska företag anammar denna utveckling. Coop 
gjorde 2008 en implementering av logistiksystemet Pick-n-Go på sitt distributionslager i 
Upplands Bro med syfte att effektivisera orderplockningen och förbättra ergonomin för 
expeditörerna (Danahermotion, 2009-04-23). En kombination mellan förarlösa truckar och 
röststyrning resulterade i en kapacitetsökning med 100 procent (Intelligent logistik, 2008:24-
25). 
 
Även ICA har de sista årtiondena genomfört logistikförändringar av automatiserande art. En 
satsning som fick sitt stora genomslag i början av 2000- talet var införandet av AoB, 
automatisk order i butik. ICA utvecklar även sitt distributionsnät. Som mest har ICA haft 68 
lagerenheter runt om i Sverige, vilket kan jämföras med dagens nio enheter. Behovet av dessa 
nio enheter utreds i dagsläget och en förstudie om nedläggning av två av dessa startade vecka 
17. En förutsättning för denna effektivisering är just den allt högre graden av automatisering 
där man bland annat gått från plocklistor i pappersform till ett elektroniskt system med 
streckkoder. En del i utvecklingen har även varit satsningen på ett högautomatiserat och 
teknologiskt avancerat lager i Helsingborg. Detta sågs som ett pilotprojekt och var tänkt att 
ersätta de traditionella lagren (ICAs intranät, 2009-04-20) .  
  
Trots alla automatiserade logistikförändringar utgörs dock organisationer i slutändan av 
människor. Därför utgör också en organisatorisk förändring ultimat mänsklig förändring 
(Bovey & Hede, 2001:535). Baserat på detta anser vi att logistik i dagens mening och 
ledarskap är nära sammankopplade. Detta medför att logistik och logistiska förändringar i ett 
företag inte kan skärskådas utan att även ta hänsyn till ledarskap, samt de människor som ingår 
i organisationen. En stor utmaning ligger i implementeringen av de utvecklade 
logistiklösningarna, då förändringen ofta berör hela företaget och därmed individer på olika 
positioner med olika särintressen. Dessa olika intressen kan innebära konflikter och motstånd 
från de olika intressenterna. Det är inte tillräckligt att endast ta fram en bra lösning för att nå 
resultat. Det är minst lika viktigt att ha förmågan att kunna genomföra förändringen. 
(Oscarsson et al., 2006:311). En förändring kräver medverkan av människor som först måste 
förändra sig själva för att den organisatoriska förändringen skall lyckas (Bovey & Hede, 2001: 
535). 
 
Människan är ett vanedjur. Därför anses motstånd vara en naturlig och förväntad del av 
förändringsprocessen (Jacobsen & Thorsvik, 2002:447). En avgörande faktor för att kunna 
implementera dessa omvandlingar på ett effektivt sätt är alltså att medarbetarna har en 
förståelse och acceptans för förändringens orsak och konsekvenser. En förändring ikullkastar 
ofta de invanda arbetsrutiner som rådde innan förändringen och rutin skapar trygghet hos 
medarbetare. Motstånd uppstår på grund av att en förändring innebär att gå från det kända till 
det okända (Bovey & Hede, 2001:534).  Å andra sidan kan ett alltför rutinmässigt arbete sänka 
motivationen med arbetet (Bloisi et al., 2003:231), vilket en förändring kan motverka. Inom 
beteendevetenskapen framhävs att effektiva medarbetare måste känna en tillfredsställelse med 
sin tillvaro, så väl på arbetsplatsen så som på fritiden. Denna tillfredsställelse grundar sig bland 
annat i att uppleva just säkerhet och trygghet, men även ett inspirerande arbete (Bloisi et al., 
2003:172-180).  
 



 10 

Det är oftast lättare för ledningen att fokusera uppmärksamheten på den tekniska aspekten av 
förändringen med kvantitiva och förutsägbara variabler som utvecklingsstrategier, 
handlingsplaner, rationalisera resurser och beräkna lönsamhet. Det är lätt att kommunikation, 
träning och uppföljning blir lidande, trots att dessa är faktorer som behövs för att genomföra en 
lyckad förändring. Människan som utsätts för förändringen och som är en avgörande del för att 
lyckas med implementeringen hamnar ofta i andra hand. (Bovey & Hede, 2001:534-535). 
 
En förstudie kring ökad automatisering i form av logistiksystemet Pick-n-Go har genomförts 
på ICAs lagerenhet i Västerås. Denna visade på en stor förbättringspotential i och med 
produktivitetsvinster. Fokus under denna förstudie låg framförallt på ROI, Return on 
Investment. Nyckeltal som belystes var bland annat snittid per order, antal plockade kollin per 
timme, yteffektivitet och servicekostnader.(Rapport förstudie PnG ICA). Västerås är en relativt 
stor lagerenhet på ICA med långa plockslingor och är ensam inte representativ för ICAs övriga 
lagerenheter. ICA ansåg därför att en ytterligare studie på en mindre lagerenhet bör 
genomföras för att ge en kompletterande bild av de effektivitetsvinster som påvisats i 
förstudien. ICA gav oss i uppdrag att utreda förbättringspotentialen på färskvarulagret i Umeå, 
vilken enligt ICA är representativ för ICAs mindre lagerenheter.  
 
Vi uppmärksammade att förstudien utelämnade frågor kring expeditörerna; hur denna 
förändring skulle påverka deras dagliga arbete och arbetsmiljö samt hur en implementation 
skulle mottas och hur denna eventuellt skulle genomföras för att accepteras och anammas av 
expeditörerna. Situationen i Umeå är dessutom känslig, då ICAs fruktlager i Umeå förflyttades 
till Borlänge under våren 2009. En effekt av detta blev en minskad personalstyrka. Därutöver 
bedrivs en förstudie kring huruvida en total nedläggning av Umeålagret skall ske, där beslutet 
kommer att meddelas efter sommaren 2009 (Handelsnytt, 2009-04-24). Med detta i bagaget 
anser vi det än viktigare att utreda hur personalens inställning skulle kunna påverkas vid 
införandet av logistiksystemet Pick-n-Go och därmed en förändring av arbetssituation om 
lagret blir kvar. Vi ser personalen som en avgörande del för ett lyckat genomförande då 
forskning visar att många misslyckade implementeringar av förändringsprogram är en direkt 
effekt av att inte accepteras och anammas av personalen (Bovey & Hede, 2001:534). 
 
Det finns många teorier och modeller gällande change management, det vill säga hur 
förändringar skall genomföras på ett effektivt sätt. Dessa har dock ofta ett ledningsperspektiv. 
Det är en endast en liten del av den forskning vi tagit del av som berör vilka faktorer som är 
viktiga för de anställda vid en förändring och än mindre vid en logistisk förändring. 
Majoriteten av undersökningarna berör förändringar av företags organisation där exempelvis 
en ny vd anställs eller där andra rutiner i företagen förändras. Dessutom består respondenterna i 
de flesta fallen av tjänstemän. Det saknas i hög grad forskning rörande anställda på den nivå 
som expeditörerna på ICAs färskvarulager arbetar på. Trots att det finns en teoretisk bas 
rörande arbetstillfredsställelse och förändring ser vi alltså ett kunskapsglapp då det gäller 
logistiska förändringar som berör anställda som inte är tjänstemän.  Det är detta kunskapsglapp 
vi vill överbrygga med denna studie.   
 

1.3 Problemformulering 
Vad påverkar medarbetares tillfredsställelse med sin arbetssituation och deras inställning till 
logistisk förändring och finns det ett samband mellan grad av tillfredsställelse och inställning 
till förändring? 
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1.4 Syfte 
En förutsättning för en lyckad implementering av logistiksystemet Pick-n-Go är att det mottas 
väl av personalen. Syftet med denna studie är att klargöra vilka faktorer som skapar 
arbetstillfredsställelse samt vilka faktorer expeditörerna på ICAs färskvarulager i Umeå 
värdesätter vid en logistisk förändring. Utifrån detta ämnar vi ge rekommendationer till ICAs 
logistikavdelning för hur en implementering av Pick-n-Go kan genomföras utifrån 
expeditörernas behovsuppfattning.  
 

1.5 Begreppsförklaringar 
Expeditör:  Med expeditörer avser vi den personal som jobbar med plockning av ordrar på 
lager. Dessa refereras även till som anställda och medarbetare genom arbetet. 
 
Plockslinga: Med en plockslinga avser vi en den rutt på lagret som varje order med sina varor 
som ska plockas innebär. Varje order har en specifik plockslinga, där varje order är unik. 
 
Lastbärare: En lastbärare är det föremål vilket varorna placeras på för utleverans till kund. 
Detta kan exempelvis vara Europall eller rullcontainer. 
 
Pick-n-Go: Ett logistiksystem som syftar till att effektivisera plockning av ordrar. Systemet 
består av två delar: Röststyrd plockning samt förarlösa truckar. Röststyrd plockning innebär att 
expeditören via en hörsnäcka får instruktioner om vilka varor som skall plockas och var de 
skall placeras. De förarlösa truckarna körs automatisk till avsedd plats där expeditören kan 
placera varan på lastbärarna.  
 
Pick by voice: Pick by voice är den röststyrda delen av Pick-n-Go. Denna utgörs alltså endast 
av hörsnäckan och dess funktioner och inte av de förarlösa truckarna. Detta system går att 
använda separerat ifrån truckarna. 
 
ICAs förstudie: En sekretessbelagd studie som genomförts på ICAlagret i Västerås. Denna 
förstudie fokuserade på ekonomiska incitament och berörde endast ytligt påverkan på de 
anställda. 
 

1.6 Disposition 
Grunden till studiens problemformulering och syfte utgörs av den teoretiska basen. Kapitel två 
innehåller en genomgång av de teorier och tidigare forskning vi använt oss av för att svara på 
problem och syfte samt för att ge läsaren en djupare förståelse för studien. Det följande 
teoretiska metodavsnittet klargör studiens utgångspunkter och hur vi kommer att förhålla oss 
till den teoretiska basen. Här återfinns även hur vi gjorde urvalet av teorierna samt källkritik. 
 
Kapitel fyra klargör hur vi genomför vår empiriska studie i praktiken. Våra empiriska data har 
samlats genom olika metoder och här återfinns en genomgång av dessa tillvägagångssätt samt 
metodkritik. Kapitel fem ger en beskrivning av ICAs logistik på lagerenheten i Umeå i dagens 
läge samt en förklaring av hur logistiksystemet Pick-n-Go skulle förändra det nuvarande 
arbetssättet. Detta för att läsaren lättare skall kunna förstå vår problematisering av fenomenet 
samt förstå hur expeditörerna på lagret skulle påverkas av en implementering. 
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I kapitel sex presenteras resultaten från de empiriska studierna. Då vi har en tolkande ansats i 
vår studie löper vår analys av de empiriska data parallellt med presentationen av resultaten för 
att tydliggöra våra tolkningar. Nästföljande kapitel innehåller en avslutande diskussion där 
trådarna från analysen knyts ihop och vi besvarar vår problemformulering och vårt syfte. Här 
presenteras även slutsatserna vi kan dra från vårt arbete samt implikationer för såväl forskare 
som praktiker. 
 
Arbetet avslutas slutligen med ett kapitel rörande sanningskriterier där läsaren kan bilda sig en 
uppfattning om arbetets trovärdighet och överförbarhet. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt behandlas den teoretiska grunden för vår studie. Nedan presenteras en 
genomgång av de teorier vi använt oss av för att svara på vår problemformulering och 
uppfylla syftet. 
 

2.1 Förändring När kartan förändrar landskapet 
Fenomenet organisation är en central grund för alla analyser av dagens samhällssyn. För att en 
organisation skall finnas till skall det finnas formell tillhörighet, kollektiva resurser och de 
enskilda individerna skall vara utbytbara. Organisationen är ett relativt beständigt inslag i det 
sociala landskapet, de har förmåga att överleva och förändras i takt med det övriga samhället. 
Näst intill alla människor i världen har tillhörighet till en eller flera organisationer. (Ahrne & 
Papakostas 2002: 15) Utvecklingen i samhället skapar förutsättningar för hur såväl individer 
som företag agerar. Vi är alla en del i hur denna utveckling ter sig och vi lever i dag i ett 
samhälle som genomgår stora och snabba förändringar. Det är ny teknik, nya 
kommunikationsformer, samt en ökad globalisering av vår vardag. Men det är fortfarande 
mycket som liknar de tidigare systemen och det finns en känsla av att förändringarna går trögt. 
Ahrne menar att det finns en inbyggd tröghet i vår vilja att förändras och att detta samspel 
mellan tröghet och förändrings benägenhet skapar de organisationer som kommer att möta det 
framtida samhället. (Ahrne & Papakostas 2002:7) 
 
En av drivkrafterna till varför företag vill skapa förändrig är rationalisering av den gamla 
organisationen. Det är dock sällan som det då uppstår en helt ny organisation, man gör istället 
omstruktureringar eller avknoppningar av den befintliga. Man skulle också kunna hävda att det 
som förändras inte har så mycket med organisationen att göra, exempelvis utvecklingen av 
tekniska lösningar eller den gällande paradigmen inom ledarskapet. Ahrne menar dock att det 
ändå är organisationen som inom sina ramar tar tillvara på dessa delvis nya resurser och skapar 
sin specifika lösning i den kontext som organisationen verkar. (Ahrne & Papakostas: 2002: 73) 
Här kan vi till exempel se att ICA har omstrukturerat sin logistiska process under de senaste 
tjugo åren. Många av dessa förändringar är en effekt av den nya teknologin som finns att tillgå. 
ICA har gått från att en person fysiskt ringer till butiker och frågar vad de vill beställa, till att 
ett datasystem mer eller mindre självständigt sköter beställningarna. Detta genererar 
automatiskt plockordrar till lagren. (ICAs intranät, 2009-04-20) 
 
Dagens organisationer är i större utsträckning konkurrensutsatta än tidigare, detta är ett steg i 
den ökade internationella konkurrensens som är en följd av den ökade globaliseringen som sker 
i samhället. Detta ställer i sin tur krav på hur förändringsbenägna en viss organisation är. 
Mantrat som har genomsyrat vissa företagskulturer är att det enda som är beständigt i 
organisationer är förändring. Den ökade förtätningen av företag inom branscher kräver att varje 
företag ökar sin produktivitet samtidigt som kunderna kräver en förbättrad tillgänglighet och 
ökad service samt nya och bättre produkter. Den ökade konkurrensen, globaliseringen och den 
tekniska närvaron ställer enligt Ljung tillsammans nya krav på hur man ser på ledarskap, 
produktivitet och lönsamhet. Han menar vidare att det krävs förändring. (Ljung, Nilsson & 
Olsson 1997: 13) ICA har under de senaste tio åren kraftigt förändrat sin organisation med 
stora omorganiseringar såväl inom arbetsorganisation som ägarstruktur. Detta för att klara av 
de framtida utmaningar som den svenska dagligvarumarknaden står inför, då det föreligger ett 
hot bestående av eventuella nya aktörers (exempelvis Lidl och Carrefour) ingång på 
marknaden (ICAs intranät, 2009-04-20). 
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Förändringar i allmänhet anses ofta vara av undantag och något kortvarigt vilket avbryter de 
vanliga rutinerna och ersätter dessa med nya rutiner. Förändringar präglas ofta av oro och 
osäkerhet, typiska förändringar skulle exempelvis vara när man byter jobb eller flyttar till en ny 
ort. Denna förändringsperiod upplevs ofta stökig och orolig med en uppfattning om att denna 
kommer att avlösas av en ny period av stabilitet. Det finns uppfattningar om att det skall finnas 
en balans mellan förändring och stabilitet hos såväl organisationer som individer. I 
samhällsforskningen talar man om förändringsperioden som en övergångsperiod från något till 
något annat, exempelvis jägarsamhället, jordburksamhället, industrisamhället, tjänstesamhället. 
Hur lång en förändringsperiod pågår är olika beroende på förändringens art. Snabba processer 
sker parallellt med långsamma. Vilken riktning dessa tar sig kan också skilja sig åt. (Ahrne & 
Papakostas 2002: 61-64)  
 

2.2 Fokus på produktivitet 
På grund av bland annat globalisering, teknisk utveckling och ökad konkurrens finns det idag 
ett stort fokus på ökad produktivitet i företag för att skapa komparativa fördelar mot de övriga 
aktörerna inom samma markand eller bransch. Produktivitetsproblematiken beskrivs 
exempelvis genom att belysa de unika förutsättningar som respektive företag besitter. Vilka 
förutsättningar detta är beror delvis på var företaget bedriver sin verksamhet. Den fria 
konkurrensen över nationella gränser tillsammans med bra kommunikation och infrastruktur 
leder till att stordriftsfördelar blir viktiga. Många av de gränsskydd som tidigare har skyddat de 
nationella marknaderna är nu borttagna och detta ställer krav att man som företag ser sig själv 
ur ett globalt pespektiv för att klara den framtida konkurrenssituationen.  
 
Vidare framhävs det att exempelvis den tyska lönen var sju gånger högre än lönen för samma 
arbete som utfördes i Singapore. I bilindustrin framhävs det att tiden för att ”bygga en bil” år 
1997 varierade stort mellan olika delar i världen; 36,2 timmar i Europa, 25,1 timmar i USA och 
21,2 timmar av Japanskt ägda fabriker i USA. För att möta denna konkurrens måste den 
Europeiska bilindustrin förändra sin tid för produktion för att överleva. (Ljung, Nilsson & 
Olsson 1997: 16-17) Idag, 10 år senare, ser vi konsekvenserna av att detta inte skedde i 
tillräckligt stor utsträckning då många av de Europeiska bilfabrikerna står inför 
nedläggningshot. Inom dagligvaruhandeln kan vi exempelvis se hur företaget Lidl optimerar 
sin produktivitet genom att skapa en effektiv logistik från lager till butik. Det finns inget lager i 
butiken, det sker endast en leverans per dag, alla varulådor är "försprättade" för att underlätta 
uppackning och golvplanering samt prissättning sker på direktiv från huvudkontoret. (Bar-
Sawrne, 2009-04-03) Jämför vi detta scenario med ICA, som består av cirka 2000 egna 
handlare som alla är entreprenörer på sin lokala marknad (ICAs intranät, 2009-04-20) anser vi 
att ICA har potential till ytterligare produktivitetsförbättringar. 
 
En del i att öka produktiviteten är att minska antalet produktionsstopp. En anledning till dessa 
stopp är att det tar slut på varor som skall levereras ut till kund. En åtgärd för att komma till 
rätta med detta problem har varit att bygga upp buffertar med varor för att klara en eventuell 
topp av orderingången. Det ökade varulagret medför dock en högre kapitalbindning vilket ger 
en kostnadsökning, samt att det kan finnas risk för inkurans av de lagrade varorna. Ett annat 
sätt att komma till bukt med en ojämn orderingång är att försöka jämna ut topparna och dalarna 
så att man får ett mer statiskt tryck på produktionen. Detta innebär att det blir lättare att 
prognostisera hur framtida arbetsbelastning kommer att se ut. (Ljung, Nilsson & Olsson 
1997:26)  
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Det är dock inte endast branscher som utsätts för konkurrens som genomför rationaliseringar 
och omstruktureringar för att sänka kostnaderna och höja effektiviteten. Många företag har låtit 
sina organisationer maximera sin produktion genom att stänga de minst effektiva 
anläggningarna, säga upp personal samt outsourca de delar som inte ingår i kärnverksamheten. 
Det har även skett ett intåg av multinationella företag, exempelvis Unilever och Nestlé, som 
tillvaratar de stordriftsfördelar som skapar effektivitet. (Ljung, Nilsson & Olsson 1997: 18) En 
av utgångspunkterna för att överleva den tuffare konkurrensen är att stärka sin position 
gentemot de övriga aktörerna på sin markand. Detta skapar relativa fördelar gentemot 
konkurrenterna. Konkurrensvillkoren varierar beroende på bransch men utgår ifrån de fem 
konkurrenskrafterna; konkurrensintensitet, leverantörernas förhandlingsstyrka, köparens 
förhandlingsstyrka, substitutprodukter samt nyetableringar. (Porter, 1983:26) ICA har som vi 
nämnde i inledningen, gått från 56 lagerenheter till dagens nio för att öka effektivitet och 
produktivitet inom denna funktion och därmed stå starkare gentemot den allt tuffare 
konkurrensen. (ICAs intranät, 2009-04-30) 
 
Som en reaktion på den ökade konkurrensen och hur respektive bransch/företag har mött just 
denna har det växt fram olikt typer av filosofier bland företagsekonomer. Det kan näst intill 
liknas vid nya pradigmer. Bland dessa nya rörelser kan bland annat nämnas JIT (just in time 
production), Lean Production samt TQM (total quality management). Det visar sig dock att 
många av de företag som har anammat någon av dessa filosofier trots sina ansträngningar har 
hamnat på efterkälken gentemot sina konkurrenter. Orsaken tros vara att det har varit fokus på 
att förbättra produktiviteten i befintliga delar i din produktion samt att man har utgått ifrån det 
arbetssätt och processer som bedrivs i förtaget idag. En relativt ny filosofi, BPR (business 
process reengineering), har genererats av amerikanska forskare. De anser att det inte enbart går 
att skaffa sig konkurrensfördelar genom att förbättra ett ”dåligt och gammalt system”. Det som 
måste till är att man ställe sig frågan ”gör vi rätt saker överhuvudtaget” istället för ”hur gör vi 
saker snabbare.” Detta ställer många av de gamla teorierna i hur man skall bedriva företags 
verksamhet på ända och Adam Smiths tvåhundraåriga tes om att dela upp verksamheten i små 
och specialiserade verksamheter förkastas. (Ljung, Nilsson & Olsson 1997: 64-64) 
 
Grunden för BPR är som vi beskrev tidigare att företaget ställer sig frågan ”gör vi rätt saker?” 
Denna fråga kan delas upp på tre krafter som styr hur man ställer sig till frågan – kunden, 
konkurrens och förändring. En orsak till denna framväxt är de nya förutsättningarna som råder 
på de flesta marknader där det har gått från att vara säljarens marknad till att det idag i större 
utsträckning är köparens. Köparen vet idag vad hon vill ha, hur mycket, vad det får kosta samt 
var hon får tag på det på bästa möjlig sätt. Många av de olika konkurrensmedel som ett visst 
företag anammar kan en av konkurrenterna efterapa. Prisnivåer är ett exempel. Detta ställer i 
sin tur krav på företagen att de har en stor beredskap för att förändra sin verksamhet och ställa 
om sin produktion efter de rådande förhållandena. En viktig del i detta anser förespråkarna för 
BPR är att man organiserar verksamheten efter de processer som sker. Att totalt underkasta sig 
denna filosofi medför att man skall kasta allt gammal bakom sig och ta fram ett nytt blankt 
papper och där måla upp hur verksamheten skall bedrivas utefter de såväl tekniska som 
kunskapsmässiga förutsättningar som finns att tillgå. Det sker sådeles ett fundamentalt nytt sätt 
att tänka med radikala omstruktureringar av affärsprocesser i syfte att uppnå dramatiska 
förebättringar i kritiska variabler som kostnad, kvalitet, service och snabbhet. (Ljung, Nilsson 
& Olsson 1997: 65-66) 
 
Den kritik som har riktats mot denna typ av processtänk är att det ofta uppfattas stå för en 
fientlig mäniskosyn, vilken liknar den som Taylorismen stod för. Metoderna för reengineering 
samt de mål som man vill uppnå är inte överrensstämmande med medarbetarnas vilja att skapa 
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kreativa arbetsuppgifter, utmanande arbetsuppgifter och självförverkligande. Det är dessa 
kvalitéer som urskiljer människan från övriga produktionsfaktorer. (Ljung, Nilsson & Olsson 
1997: 69) ICA anammar inte BPR fullt ut där man börjar om från ett blankt papper, men 
anpassar lagerhanteringen efter sina förutsättningar och de krav som finns från butikerna. Den 
ökade automatiseringen, bland annat det nybyggda högteknologiska lagret i Helsingborg lyfter 
bland annat just dessa frågor angående människans behov med sitt arbete, då detta är nästintill 
ett helautomatiserat lagerhanteringssystem. (ICAs intranät, 2009-04-20) 
 

2.3 HRM och Change Management 
Human resource management, HRM, är ett strategiskt och sammanhängande sätt att leda en 
organisations mest värdefulla tillgång- människorna. Det är dessa människor som både 
individuellt och kollektivt bidrar till att företag kan uppnå sina mål för att kunna vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. (Armstrong, 1992:13) Armstrong menar att HRM har stor 
betydelse när ett företag står inför förändring och förståelsen för att det är människorna som 
implementerar förändringar och att det är deras beteende och stöd som är avgörande för att 
förändringen skall lyckas. Ett av de viktigaste målen med change management är att uppnå 
engagemang till förändring, vilket kräver kunskap om ett flertal faktorer. (Armstrong 1992:83)  
 

2.3.1 Typ av förändring 
Armstrong menar att framgångsrik ledning av förändring kräver förståelse för ett flertal 
faktorer. Vilken typ av förändring är det företaget står inför, är den strategisk eller 
operationell? Strategiska förändringar är långsiktiga, berör hela organisationen och definieras 
ofta i företagets vision och mål som exempelvis ökad tillväxt, kvalitetsmål eller ökad grad av 
innovation. Operationella förändringar berör nya system, strukturer eller teknologi som får en 
omedelbar påverkan på arbetet inom en del av organisationen. (Armstrong, 1992:83-84)  
 
ICAs planer på ett införande av logistiksystemet Pick-n-Go skulle innebära en operationell 
förändring som får omedelbara konsekvenser för expeditörerna på lagren. Det nya systemet 
skulle innebära förändrade arbetsrutiner i och med införandet av en till större grad 
automatiserad teknologi. Detta är dock även en del i en strategisk förändring som ICA 
genomför i små steg över hela organisationen med syfte att öka produktiviteten på befintliga 
enheter och därmed höja servicegrad gentemot kund (Rapport förstudie PnG ICA).  Det är 
dock den operationella förändringen som blir tydligast och får störst konsekvens för 
expeditörerna. Frågan är om de ser förändringen i sitt hela perspektiv. Om så inte är fallet blir 
det viktigt att kommunicera detta. 
 

2.3.2 Förändringsprocessen 
En ytterligare faktor som är viktig att ha kunskap inom för att kunna bedriva förändringsarbete 
inom en organisation är förändringsprocessen och just det faktum att det rör sig om en process. 
Armstrong presenterar en genomgång av de teorier han anser vara de mest intressanta gällande 
förändringsprocessen och sammanfattar dem i fyra viktiga ingredienser: 
 

• Engagemanget från högsta ledningen måste vara klart och tydligt för samtlig personal 
inom organisationen  

• Chefer på mellannivå måste vara helt involverade och engagerade då det är dessa som 
kommer att agera som agenter för förändringen 
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• Systematisk och underbyggande tvåvägsinformation genom hela personalstyrkan för 
att nyckelbudskap skall kunna kommuniceras 

• En helhetssyn där det framgår hur förändringen passar in i företagets affärsstrategi 
      (Armstrong;1992:85-93) 

 
Sammantaget är kommunikation och information i stort fokus. Alla nivåer inom ICA måste 
engageras i förändringen och kommunikationen måste fungerar både uppåt och nedåt för att 
syfte och konsekvenser med Pick-n-Go skall framgå tydligt. En stor del av den forskning som 
ovanstående punkter bygger på rör dock ledningen på olika nivåer. I vår studie blir det extra 
viktigt att tvåvägskommunikationen fungerar väl ända ner till expeditörerna på lagret. 
 

2.3.3 Hur förändras människan? 
Det är även viktigt att förstå hur människor förändras eftersom det är människorna som gör den 
organisatoriska förändringen möjlig. Människor gör medvetna val när det gäller sitt beteende 
och informationen som valen baseras på kommer från deras omgivning. Valen är baserade på 
faktorer som upplevs viktiga, hur människan ser på sin egen förmåga att bete sig på ett visst 
sätt och vilka konsekvenser beteendet kommer att leda till. För de som kommer att leda 
förändringen blir därför följande kunskap viktig: En tydlig länk mellan ett beteende och ett 
resultat leder till en större trolighet att man anammar det beteendet och ju mer önskvärt 
resultatet är desto mer troligt är det att man beter sig på det sätt som antas leda till det 
önskvärda resultatet.  För att förändra beteenden måste alltså först omgivningen förändras, 
därefter måste människan övertygas om att det nya beteendet är möjligt och till sist övertygas 
om att beteendet leder till ett resultat som man själv vill sträva efter. (Armstrong 1992:84-85) 
 
För de anställda i Umeå betyder detta att de först måste se ett behov av förändring i sitt arbete 
och hur Pick-n-Go kan uppfylla det behovet. Därefter behövs en förståelse för vilket beteende 
som krävs för det nya systemet, hur arbetsrutiner och dylikt kommer att förändras. De anställda 
måste känna sig säkra i att de kommer att klara av det nya arbetssättet. Pick-n-Go skall alltså 
ses som något önskvärt som därmed sporrar de anställda till att förändra sitt beteende i förmån 
för det nya systemet.  
 

2.4 Klassiska behovsteorier 
Vilka faktorer anställda uppfattar som betydelsefulla grundas i vilka behov de enskilda 
individerna har. Abraham Maslows behovspyramid och Frederick Hertzbergs dualprincip är 
två klassiska behovsmodeller som har en frekvent användning inom organisationsforskningen. 
(Bloisi et al., 2003: 174-178) 
 

2.4.1 Maslows behovspyramid 
Wendy Bloisi presenterar i Management and Organisational Behaviour Abraham Maslows 
Original Hierarchy of Needs. I denna teori redogör Maslow för de behov som behöver 
uppfyllas för att en individ skall känna sig motiverad och tillfredsställd. Behoven är i 
ursprunglig form uppdelade i fem olika nivåer, där Maslow hävdar att det finns en hierarkisk 
ordning. Behoven måste uppfyllas steg för steg innan nästa nivå kan uppfyllas och enligt 
Maslow kan ingen nivå hoppas över. Lägre stående behov måste alltså uppfyllas innan högre 
behov aktiveras. De primära behoven återfinns längst ned i behovspyramiden och är 
utgångspunkten i hierarkin. Dessa är de mest grundläggande behoven som vatten, mat och 
sömn; det som krävs för överlevnad. Den andra nivån utgörs av trygghetsbehov och handlar om 
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att individer skall känna sig säkra ifrån hot och risker som kan försvåra deras fortsatta levnad. 
Den tredje nivåns sociala behov innebär behov av kontakt med andra individer och integration 
med likasinnade. Här är förtroende och tillit viktiga faktorer. Bekräftelsebehov återfinns på den 
fjärde och näst högsta nivån och dessa uppfylls genom att bli erkänd och uppskattad av andra i 
sitt sociala umgänge. Detta kan generera självförtroende och självkänsla. Behovet av 
självförverkligande är den högsta nivån i Maslows pyramid. Här är samtliga behov uppfyllda 
och individen har full självinsikt och möjlighet att utveckla latenta inneboende egenskaper. 
(Bloisi et al.,2003:174-75).  
 

 
 
 Figur 1.  Maslows behovspyramid (Bloisi et al., 2003:175) 
 
Den hierarkiska ordningen av behoven är en punkt som kritiseras i Maslows studie. Empiriska 
undersökningar har genomförts inom olika områden, men visar på tvetydiga resultat och kan 
därför varken verifiera eller falsifiera den hierarkiska tanken. Heylighen menar att 
tillfredsställelse av ett behov är en subjektiv upplevelse och beror på hur individen själv 
uppfattar sin situation och vikten av sitt behov och detta gäller för samtliga behovsnivåer. Hur 
brådskande behovet upplevs beror på individens kognitiva system, hur världen uppfattas. 
Individen måste tro att tillfredsställelse kan nås för att nå självförverkligande. En annan faktor 
som kritiseras är Maslows definition av självförverkligande, som även den anses vag och 
svårgripbar och denna kritik är allvarlig då detta utgör den högsta nivån och toppen av 
behovspyramiden. (Heylighen, 1992) Trots denna kritik appliceras behovspyramiden ofta inom 
organisationsforskningen och anses vara en viktig modell för individers motivation (Bloisi et 
al., 2003:174). Även om modellen idag rekonstrueras anses dess grunder fortfarande aktuella 
(Heylighen, 1992).  Modellens accepterade användning inom organisationsforskningen är 
anledningen till vårt beslut att applicera behovspyramiden i denna studie.  
 
En överföring av Maslows behovspyramid till vår kontext gällande ICAs färskvarulager i 
Umeå kan se ut på följande sätt: Primära behov kan motsvaras av en trygg anställning och 
skälig lön. Trygghetsbehov kan översättas till god ergonomi, arbetsrotation och tydliga 
arbetsrutiner. Sociala behov kan motsvaras av bra arbetsledare och delaktighet i beslut. Nivå 
fyras bekräftelsebehov kan översättas till möjlighet till avancemang, att arbetet ger dig 
utmaningar samt att arbetet ger ansvar. Den femte nivån, prestations- samt 
självförvekligandebehov skulle betyda att den anställde är fullständigt tillfredsställd med sin 
arbetssituation. En total applicering av Maslows behovspyramid på vår kontext skulle alltså, 
enligt Maslows hierarkiska ordning, även innebära att ”lägre” behov som exempelvis trygg 
anställning och skälig lön är behov som måste uppfyllas innan behov på högre nivåer i 
pyramiden, exempelvis arbetsrotation och bra arbetsledare kan aktiveras och upplevas som 
behov. Detta ställer vi dock oss kritiska emot i enlighet med den kritik som riktats mot 
Maslows behovspyramid (Wahba & Bridewell, 1976; Heylighen, 1992).  

Självförverkligande 
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2.4.2 Hertzbergs dualprincip 
Frederick Hertzbergs dualprincip anses också vara en klassiker inom motivationsteorin och 
återfinns även den i Bloisis Management and Organisational Behaviour. Till skillnad från 
Maslow hävdar Hertzberg att motivationen endast beror på två olika faktorer: hygien- och 
motivationsfaktorer. Utgångspunkten för teorin är även här hierarkisk; det finns olika behov 
som måste uppfyllas för att nå tillfredställelse och motivation. (Bloisi et al., 2003:178) 
 
Hertzberg definierar hygienfaktorer som säkerhetskänsla på arbetsplatsen, goda 
arbetsförhållanden, en rättvis överordnad, en god sammanhållning inom arbetsgruppen samt 
rättvisa löneförhållanden. Liksom Maslow har Hertzberg en hierarkisk syn då han anser att 
hygienfaktorerna är en förutsättning för att motivationsfaktorerna skall fungera väl. Om någon 
av dessa faktorer saknas eller inte uppfylls anser Hertzberg att det spelar mindre roll hur väl 
motivationsfaktorerna är uppfyllda. Individen kommer att ha svårt att motiveras till arbetet. En 
hygienfaktor kan dock endast motivera individen till en viss gräns. En hygienfaktor som ej 
uppfylls ger upphov till missnöje. Hygienfaktorer måste därför kompletteras med 
motivationsfaktorer. (Bloisi et al., 2003:178) 
 

 
 
Figur 2. En variant av Hertzbergs dualprincip (Bloisi et al., 2003:178) 
 
Motivationsfaktorer består bland annat av utmanande/inspirerande arbetsuppgifter, större 
ansvar, möjlighet till avancemang samt att ge och ta konstruktiv kritik. Med en högre 
motivationsgrad skapas viljan att utveckla sin kompetens inom arbetsområdet och därmed ökar 
motivationen att gå till arbetsplatsen. Avsaknaden av en motivationsfaktor leder inte i lika stor 
utsträckning till missnöje som avsaknaden av en hygienfaktor. När både hygien- och 
motivationsfaktorer är uppfyllda i hög utsträckning leder detta till större ansträngning och 
engagemang för arbetsuppgifterna. Arbetsuppgiften leder därmed till tillfredsställande och 
meningsfullhet för individen (Bloisi et al., 2003:178), en slags ”Peak Performance” som 
innebär att prestera på topp. 
 
Även Hertzbergs dualprincips överförbarhet och giltighet i dagens nu har kritiserats med tanke 
på att teorin utvecklades 1959 och att organisationer och dess struktur har förändrats drastiskt 
sedan dess. Nigel Bassett- Jones och Geoffrey C. Lloyd har genomfört en undersökning för att 
testa dualprincipens giltighet i dagens organisationer och deras slutsats stödjer teorin trots att 
50 år har passerat, även om det finns metodologiska åsikter. (Bassett-Jones & Lloyd, 2005) 
Baserat på detta samt det faktum att Hertzberg utgick ifrån ett organisationsperspektiv då han 
1959 genererade teorin (Bloisi et al., 2003:178) gör att vi anser denna teoretiska modell 

Hygienfaktorer 

Motivations- 
faktorer 

Peak 
Performance 



 20 

överförbar på vår studie. På grund av det ursprungliga organisationsfokus ser vi också 
Hertzbergs hygien- och motivationsfaktorer som direkt överförbara på vår studie. 
 

2.4.3 Motivationsmodellernas koppling till förändring 
Forskningsresultat påvisar att det verkar finnas en koppling mellan en anställds nöjdhet med 
och engagemang för sitt arbete och dennes attityd mot och acceptans av förändring. Nöjdhet 
och engagemang rankas som betydelsefulla determinanter för attityd till förändring. Nöjda 
medarbetare tenderar vara mer villiga än missnöjda att lägga ner mer ansträngning på ett 
förändringsprojekt och är därför även mer troliga att utveckla positiva attityder till 
organisationsförändring. (Vakola & Nikolaou, 2005:163) 
 
Med dessa forskningsresultat som grund får de faktorer som påverkar arbetsmotivation i både 
Maslows och Herzbergers modeller en tydlig koppling till anställdas attityder gentemot 
förändring. Då upplevda dåliga arbetsförhållanden visar sig vara en väldigt stark förutsägelse 
för en negativ inställning till förändring (Vakola & Nikolaou, 2005:170) anser vi att 
behovssmodellerna blir en viktig utgångspunkt i undersökningen. Omgivningen har en stor 
betydelse för om människan förändras eller inte och om förändringen sker i en önskvärd 
riktning (Armstrong, 1992:85). Genom att undersöka hur tillfredsställda de anställda på ICAs 
färskvarulager i Umeå är med sitt arbete, skapas en viktig kunskapsgrund för ICAs 
logistikavdelning. Denna kunskap kan, utifrån de konsekvenser logistiksystemet Pick-n-Go 
kommer att få på arbetetssituationen, användas för att i implementeringen lyfta fram de 
faktorer anställda värdesätter med sitt arbete för att förändra beteenden och underlätta 
förändring.  
 

2.5 Upplevda viktiga faktorer vid förändring 
I the IABC handbook of organizational communication presenterar Rodney Gray resultatet av 
en omfattande undersökning i Australien 2003. Huvudsyftet med forskningsprojektet var att 
statistiskt identifiera de viktigaste drivande faktorerna för tillfredsställelse hos anställda vid 
förändring. De tretton faktorerna som korrelerade starkast med change management fördelades 
på tre huvudområden. (Gray, 2006:240-241) 
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Figur 3. Grays change management modell  (Gray, 2006:241) 
 
Det första huvudområdet, Change communication, har att göra med i vilken utsträckning 
formell kommunikation om förändringar upplevs skötas på ett bra sätt. Upward 
Communication handlar om i vilken grad anställda kan komma med idéer och åsikter gällande 
förändringen och om dessa tas hänsyn till. Det tredje området, Satisfaction with the 
organization, handlar om en övergripande tillfredsställelse med organisationen. Samtliga tre 
huvudområden påverkar alltså i stor grad att anställda upplever förändringar som välplanerade 
och att implementeringen hanteras på ett tillfredsställande sätt. (Gray, 2005:240-245)  
 
Ovanstående studie är den enda vi har funnit som undersökt så många faktorer gällande just 
anställdas uppfattning om betydelsefulla faktorer vid förändring. Övriga källor lyfter fram en 
eller två viktiga faktorer. I vår studie och kontext kommer vi därför till stor del att fokusera på 
just dessa tre huvudområden. En ytterligare faktor som påverkar detta val är att de faktorer som 
lyfts fram i de vetenskapliga artiklarna vi funnit alla passar in i de tre huvudområdena från 
Grays modell och därmed utgör en komplettering till modellen. Nedan följer en presentation av 
de faktorer vi funnit i vetenskapliga artiklar och hur de passar in i ovanstående modell.  
 
Information gällande förändringen är en återkommande faktor som många olika forskare 
belyser. Anställda måste känna sig tillräckligt upplärda och informerade, särskilt under en 
förändringsprocess, eftersom effektiv kommunikation minskar rädsla och osäkerhet och 
därigenom även motstånd till förändring (Vakola & Nikolaou, 2005:170). I och med att 
anställda blir mer informerade om förändringen och hur den kommer att påverka dem, får de 
även en positivare inställning till förändringen. Tidig och öppen kommunikation och träning 
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ökar de anställdas förståelse för förändringen och möjliggör en snabbare acceptans av 
förändringen. (Weber & Weber, 201: 296) Hela Grays ovanstående modell behandlar 
information och kommunikation. Denna typ av information berör huvuddelen change 
communication, hur formell kommunikation angående den specifika förändringen går till, men 
även indirekt upward communication tvåvägskommunikation är en förutsättning för öppen 
kommunikation. 
 
Att tydligt klargöra organsationens mål med förändringen har också visat sig kunna ha en 
positiv påverkan på anställdas attityder gentemot förändring. Målklarhet anses kunna vara en 
nyckelaspekt gällande att utveckla och behålla en positiv attityd hos de anställda i det att de 
förstår varför förändringen genomförs och vilka konsekvenserna av förändringen blir. (Weber 
& Weber, 201: 296). Enligt Grays modell tillhör målklarhet huvudområdet satisfaction with the 
organisation. 
 
Organisationer måste även ta hänsyn till den extra arbetsbörda som förändringen kan skapa, då 
detta visar sig vara en avgörande faktor till missnöje vid förändringsarbete. Om 
implementeringen resulterar i tyngre arbete eller dubbelarbete är risken att de anställda 
utvecklar en negativ inställning till förändringen och därför blir motvilliga att bidra till den. 
(Vakola & Nikolaou, 2005:170-171)  
 
Ytterligare en faktor som visat sig vara betydande för anställda vid förändring är personlig 
vinning. En anställd är mer villig att acceptera en förändring om den bedöms ge personlig 
vinning, samtidigt som samma individ kan göra motstånd om förändringen upplevs som ett 
möjligt hot mot den egna vinningen. (Vakola & Nikolaou, 2005:163) En förutsättning för att 
kunna förstå den personliga vinningen är att även förstå förändringens konsekvenser. Detta 
uppnås genom kommunikation angående förändringens art och denna faktor tillhör därför 
huvudområdet change communication. Det skulle också kunna argumenteras att denna faktor 
även, tillhör satisfaction with the organisation då det är rimligt att anta att personlig vinning 
bidrar till en övergripande tillfredsställelse. 
 
Om de anställda känner förtroende för ledningen kan känslan av osäkerhet vid förändring 
minska och därmed uppväga exempelvis brister i informationen. Anställda som har förtroende 
för ledningen kan känna överrensstämmelse med ledningens värderingar och tenderar därför att 
reagera mer positivt gentemot förändringar. Därför blir det viktigt att företaget har en atmosfär 
där förtroendeingivande kommunikation kan ske (Weber & Weber, 2001:291). Här berörs 
huvudområdena upward communication men även satisfaction with the organisation. 
 
Efter denna genomgång av de faktorer som de vetenskapliga artiklarna lyfter fram blir det 
tydligt att samtliga faktorer rör något slag av kommunikation, direkt eller indirekt, och därför 
kan alla anpassas till Grays modell på ett eller annat sätt. Vi vill därför återigen klargöra att 
Grays modell med sina tre huvudområden change management, satisfaction with the 
organisation samt upward communication kommer att ha stort fokus i vår studie på ICAs 
färskvarulager i Umeå när det gäller förändring. 
 

2.6 Motstånd och negativa attityder till förändring 
Positiva attityder till förändring har funnits vara avgörande för att uppnå organisationsmål och 
lyckas med förändringsprogram. Trots att litteratur rörande change management har bidragit 
med praktisk handledning i form av modeller och metoder för att förstå och hantera 
förändringar, är resultaten nedslående. 70 procent av alla initiativ till förändringar misslyckas. 
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Den absolut största anledningen till att förändringen misslyckas är motstånd till förändring, 
vilket i sin tur har ett nära samband med utvecklandet av negativa attityder till förändring. 
Undersökningar visar att anställdas attityd till förändring påverkar både moral, produktivitet 
och personalens omsättningshastighet. (Vakola & Nikolaou, 2005:162) Jacobsen och Thorsvik 
menar att organisation och förändring är ett motsatspar i den mening att organisationen utgör 
stabilitet och förutsägbarhet, medan förändringen ikullkastar detta (Jacobsen & Thorsvik, 
2002:469). 
 
Organisatoriska förändringar, vare sig stora eller små, bemöts ofta med motstånd från 
människorna som berörs av dem. Detta motstånd är dock förväntat och anses vara en rationell 
mänsklig handling (Bovey, 2001:534; Jacobsen & Thorsvik, 2002:447). Det finns många olika 
orsaker till att det uppstår motstånd till förändring. Alla dessa faktorer borde dock inte ha lika 
stor betydelse för vår kontext på ICAs färskvarulager i Umeå. 
 
Fruktan för det okända. En förändring innebär att man går från en känd situation till en okänd 
och osäker situation. Rädsla som en följd av förändringar kan leda till motstånd mot fler 
förändringar (Jacobsen & Thorsvik, 2002:447). Detta anser vi vara en högst aktuell faktor i vår 
kontext. Även om fruktan för det okända inte baserar sig på tidigare genomförda förändringar 
på lagret i Umeå står de anställda, som vi beskrev i inledningen, inför ett nedläggningshot. En 
förändring i samband med detta hot skulle mycket väl kunna förstärka rädslan. 
 
Förlust av identitet. Efter en tid i en organisation skapas ofta en speciell mening genom arbetet 
och individer identifierar sig med sitt arbete. Om organisationen förändras kan en del av den 
egna identiteten upplevas gå förlorad (Jacobsen & Thorsvik, 2002:448). Denna faktor skulle 
kunna var aktuell på lagret på lagret i Umeå. Trots att arbetsuppgifterna inte förändras drastiskt 
med Pick-n-Go innebär systemet en automatisering och de anställda kanske inte känner sig lika 
behövda. 
 
Den symboliska ordningen förändras. Organisationer består av symboler. En förändring som 
innebär en fysisk förflyttning av exempelvis ett kontor innebär även en förflyttning av en plats 
med många känslor knutna till sig (Jacobseb & Thorsvik, 2002:448). En implementering av 
Pick-n-Go skulle inte betyda en fysisk förflyttning för expeditörerna, vilket gör att vi tar 
mindre hänsyn till denna punkt. 
 
Ändrade maktförhållanden. En organisation är vid en given tidpunkt en stabil fördelning av 
makt och en förändring rubbar denna stabilitet. Individer som förlorar makt motsätter sig ofta 
förändring (Jacobsen & Thorsvik, 2002:448). Även denna punkt ser vi som mindre betydande i 
vår kontext då expeditörernas maktförhållanden inte kommer att förändras utan deras 
arbetsrutiner. Maktskiften kan istället ske högre upp i organisationen. 
 
Krav på nyinvesteringar. Krav på ny kunskap och kompetens kan bli en följd av förändring. 
Detta kan upplevas tungt av individer som arbetat hårt för att uppnå sin nuvarande kompetens 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002:449). Pick-n-Go är dock inte ett komplicerat system som kommer 
att kräva större utbildning för att användas av expeditörerna. 
 
Dubbelarbete. En förändring genomförs ofta parallellt med det befintliga arbetet vilket kan öka 
en kanske redan tung normal arbetssituation (Jacobsen & Thorsvik, 2002:449). 
Expeditörsarbetet på lagret är ett fysiskt tungt jobb där personalen lyfter många ton varor per 
dag. Detta skulle därför kunna vara en högst aktuell faktor i vår kontext. 
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Sociala band bryts och hot om personlig förlust.  Förändringar kan innebära förluster av 
arbetskamrater och införandet av nya rutiner. Rädslan för att nära sociala band skall brytas är 
en av de starkaste källorna till motstånd. Även möjlighet till avancemang kan påverkas 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002:449-50). Återigen ser vi nedläggningshotet som en bidragande 
orsak till denna faktors möjliga påverkan till motstånd bland de anställda på Umeås 
färskvarulager. 
 
Även om vi bedömer ovanstående faktorer som mindre betydelsefulla för vår kontext ligger 
kärnan i att de anställda kanske inte har den kunskapen om Pick-n-Go och därmed inte förstår 
konsekvenserna av ett införande. Ett kunskapsglapp kan leda till funderingar om framtiden och 
diskussioner med arbetskamrater vilket kan leda till oro. Därför kan samtliga ovanstående 
orsaker till motsättning till förändring vara högst aktuella. 
 
Ahrne och Papakostas lyfter upp två ytterligare möjliga faktorer till motstånd: lojalitet och 
gemensam kultur. De menar att människor investerar i olika typer av resurser i organisationens 
verksamhet och dessa kan vara jobbiga att överge. Med en stark lojalitet till organisationens 
antas även att det krävs mindre motivation för att fortsätta med den nuvarande verksamheten 
medan det kan krävas mycket motivation och goda incitament för att starta upp ett nytt 
arbetssätt. (Ahrne & Papakostas, 2002:81-82) Detta stöds av Simmel i tesen att fortsättningen 
kräver mindre än att börja på nytt (Simmel, 1964:379-383). En stark lojalitet och gemensam 
kultur kan vara ett hinder i viljan att förändra. Vissa organisationsforskare menar dock att 
skapandet av en företagskultur som stödjer förändringsprocessen skulle kunna underlätta en 
implementering av exempelvis nya arbetsrutiner. Nya medlemmar i organisationen tenderar att 
se organisationen med friska ögon och för in nya tankar om hur arbetet är uppbyggt och vilka 
formella och informella regler som styr organisationen. Det är dock ofta så att dessa nya 
medlemmar utgör en mindre del och att de lätt socialiseras in i den rådande företagskulturen. 
(Ahrne & Papakostas: 2002: 81-82) Ahrnes utgångspunkt är att grunden till all organisering är 
att skapa något stabilt i en föränderlig värld. Människan vill ha något att komma tillbaka till, 
detta ger organisationer en inbyggd tröghet och motstånd till förändring. Med detta sagt är det 
även viktigt att belysa att förändringar är en viktig del i organisationers liv och utveckling. Det 
sker ständiga förändringar men dessa förändringar kan vara starkt avgränsade eller vara av en 
mer allmän art. (Ahrne & Papakostas 2002: 70-71)  
 
Personalomsättningen på ICAs lager i Umeå är relativt låg (Sandström, 2009-04-27) vilket i 
denna kontext borde minska påverkan av resonemanget ovan att nya arbetstagare kan balansera 
upp och se organisationen med friska ögon. Baserat på det Ahrne och Papakostas lyfter fram, 
att det krävs större motivation vid ett uppstartande av ett nytt arbetssätt för att kunna kämpa 
mot en stark lojalitet och kultur bland de anställda, kommer än en gång informationens tunga 
roll in i bilden. Genom information kan en del av dessa motsättningar förebyggas. 
 
Trots att de flesta förändringar möter motstånd varierar graden av motstånd. Jacobsen och 
Thorsvik menar att ju mer omfattande förändringen är och ju fler parter och individer som 
påverkas av den, desto större kan motståndet förväntas bli. (Jacobsen & Thorsvik, 2002:447-
450) Med denna kunskap i ryggen blir det betydande att förändringens omfattning och 
konsekvenser kommuniceras till de anställda, vilket vi tidigare sett vikten av i de faktorer som 
anställda värdesätter vid förändring (se avsnitt 2.5). 
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3 Teoretisk Metod 
I denna del av arbetet presenterar vi de olika faktorer som vår studie grundar sig på och 
påverkas av. Vidare presenteras även insamling och val av teorier, samt källkritik av 
sekundärkällorna som analyseras utifrån aktualitet, vetenskaplighet och ursprung. 
 

3.1 Faktorer som påverkar genomförandet av företagsekonomisk forskning 
Bryman och Bell menar att det finns ett antal överväganden och faktorer att ta hänsyn till när 
man bedriver företagsekonomisk forskning och att forskaren bör vara medveten om dessa 
faktorers påverkan:  
  

 
 
Figur 4. Faktorer som påverkar genomförandet av företagsekonomisk forskning  
(Bryman & Bell, 2005: 42) 
 

3.1.1 Teori 
Det finns olika synsätt på förhållandet mellan teori och empiri. En deduktiv forskningsmetod 
innebär att idéer och hypoteser härleds från befintliga teorier, medan teorin vid en induktiv 
forskningsmetod genereras utifrån praktiken (Bryman & Bell, 2005:23-25). Det finns en stor 
teoretisk bas inom områden rörande anställdas motivation och attityder gentemot 
förändringsarbete. Däremot finns det stora kunskapsluckor rörande samma områden då det 
gäller just logistiska förändringar. Vi vill göra en ansats till att fylla detta kunskskapsglapp 
genom att pröva befintliga motivations- och förändringsteorier i vår logistiska kontext. 
Tidigare forskning kommer alltså att utgöra basen för vår undersökning och vi undersöker 
empiriskt vår forskningsfråga. Vi utgår alltså ifrån en deduktiv forskningsmetod (Creswell, 
2003:125). Modellen nedan tydliggör vår arbetsgång: 
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Figur 5. Studiens arbetsgång (Bryman & Bell, 2003:24) 
 
Utifrån de kunskaper och teorier vi tagit del av inom ämnesområdet deduceras en 
frågeställning som sedan testas i en empirisk kontext. Resultatet jämförs med den tidigare 
insamlade teoretiska basen. Konsekvenserna av de empiriska resultaten för de bakomliggande 
teorierna och eventuell ny kunskap rörande vår logistiska kontext diskuteras.  
 

3.1.2 Kunskapsteori 
Kunskapsteoretiska frågeställningar behandlar vad som kan betraktas som giltig kunskap om 
den sociala verkligheten och i synnerhet om naturvetenskapen tillämpningsmetoder bör råda 
(Bryman & Bell, 2005; 15, 27). Vi anlägger ett hermeneutiskt perspektiv på vår studie, där vi 
avser att tolka och ge en förståelse för vad som skapar motivation hos expeditörerna på Umeås 
lager, men även vilka faktorer som värdesätts vid en förändring. Den hermeneutiska synen 
anser att samhällsvetenskapens forskningsobjekt människan och institutioner skiljer sig från 
naturvetenskapens objekt och genom ett hermeneutiskt angreppssätt får vi möjlighet att förstå 
de bakomliggande orsakerna till de behov som upplevs (Bryman & Bell, 2005:29).  Genom att 
förstå de bakomliggande orsakerna skapar vi förutsättningar för att kunna ge 
rekommendationer till åtgärder som skulle kunna uppfylla dessa behov i framtiden.  
 

3.1.3 Ontologi 
Vår studie utgår ifrån en konstruktionistisk kunskapssyn, som har sin utgångspunkt i att vi som 
människor är en effekt av samhället och de konstruktioner, sociala som materiella, vi 
interagerar med. Det finns därmed inga sanna eller falska situationsbeskrivningar, utan allt är 
ett resultat av interaktionen mellan aktörerna i den specifika situationen (Eliasson, 1995: 77-
87). Genom en konstruktionistisk synvinkel speglar vi i vår studie de situationer som uppstår i 
en organisation då dessa inte är konstanta utan ständigt påverkas av en mängd olika parametrar. 
Ett eventuellt införande av logistiksystemet Pick-n-Go utgör en sådan parameter som skulle 
medföra en förändring på ICAs färskvarulager i Umeå. 
 
Anledningen till vår kunskapssyn kan vara vår uppfostran och inskolning i ett västerländskt sätt 
att tänka och agera, där känslan av individens möjlighet att påverka sin livssituation är 
påtagande. Eftersom vi anser att det inte finns en objektiv verklighet, utan att den är subjektiv 
utifrån de olika försförståelser olika individer besitter, kommer resultaten från undersökningen 
att spegla varje individs subjektiva inställning. Genom brukandet av en konstruktionistisk 

Teori 

Frågeställning 

Empirisk undersökning 

Resultat 

Hur påverkar resultatet  
befintliga teorier  
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kunskapssyn vill vi belysa att resultaten från expeditörerna på ICA lagret i Umeå är en effekt 
av deras tidigare erfarenheter samt de interaktioner som uppstår i deras arbetssituation. Detta 
innebär att resultaten från denna studie inte är generaliserbara på alla Sveriges anställda, utan 
ger en bild av situationen och inställningen på lagret i Umeå. Däremot tror vi inte att detta bör 
skilja sig avsevärt från personer i liknande situationer, då människans behov ter sig likartade 
(Bloisi et al., 2003:175) vilket ger studien en viss generaliserbarhet för människor i liknande 
arbetssituationer. 
 

3.1.4 Värderingar 
Värderingar speglar forskarens personliga känslor eller åsikter och är nära kopplat till 
förförståelse som visar hur individer har påverkats av tidigare erfarenheter som studier, 
arbetslivserfarenhet och andra faktorer som format dem. (Johansson-Lindfors, 1993:76). 
Holme och Solvang menar att människor som genomför undersökningar bär med sig och 
påverkas av olika förutsättningar genom hela arbetsgången. De argumenterar att 
förutsättningarna grundar sig dels i individens förförståelse, men även i dennes fördomar 
(Holme & Solvang, 1997: 151). Genom att vi anlägger ett hermeneutiskt perspektiv bör även 
lyftas fram att vi ser oss själva som aktörer i denna process då även vi interagerar med vår 
omgivning. Hermeneutikern ser förförståelsen, tankar, intryck, känslor samt den kunskap 
forskaren har som en tillgång och inte ett hinder för att förstå forskningsobjektet (Patel & 
Davidson, 2003:30). Bryman och Bell menar dock att eftersom forskningen inte kan vara helt 
värderingsfri bör man stärka medvetenheten genom att reflektera över påverkande faktorer och 
deras inverkan på forskningen under processens gång (Bryman & Bell, 2005: 43). 
  
Vi har båda varit aktiva i arbetslivet inom ett flertal organisationer. Beroende på de 
arbetsuppgifter vi har utfört har vi varit motiverade i olika grad. Faktorer som motiverar oss i 
stor grad är exempelvis ett utmanande arbete samt en skälig lön. Under våra anställningar har 
vi även upplevt förändringar av både mindre och större art. Dessa förändringar har genomförts 
på olika sätt och därigenom givit olika utfall, resultat och erfarenheter. Genom att vi själva 
varit en del av och upplevt olika typer av organisatoriska förändringar har vi skapat oss en bild 
av hur vi anser att en förändring bör genomföras på bästa sätt för att vi som individer skall 
acceptera och hantera dem på ett sätt som överrensstämmer med företagets mål med och syn på 
förändringen. Faktorer som vi upplever viktiga är bland annat möjlighet att påverka, förtroende 
för ledningen, men även att osäkerheter av förändringens konsekvenser elimineras och att 
förändringen utmynnar i att arbetssituationen upplevs förbättrad. Dessa tidigare erfarenheter 
bidrar till att vi ser på problemområdet på ett visst sätt och det kan därmed också komma att 
speglas i och påverka val av angreppssätt, litteratur, metod samt hur vi tolkar resultaten.  
 
I och med den kontakt vi har haft med ICA har vi fått en djup förförståelse för vad systemet 
Pick-n-Go innebär i ett större perspektiv. Vi anser båda att detta system skulle kunna vara 
fördelaktigt att införa på ICAs lagerenheter. Detta är något vi måste ta stor hänsyn till i 
genomförandet av vår studie, då vi inte vill att vår inställning ska påverka studiens resultat. 
Denna påverkan har vi minimerat dels genom att basera enkät- och intrevjufrågor på teorier, 
men även genom att använda ett flertal undersökningsmetoder. 
 
Vi läser båda på Handelshögskolan vid Umeå universitet, där vi bland annat studerat teorier 
inom logistik, organisation och beteendevetenskap.  Därigenom anser vi att vi besitter viss 
teoretisk förförståelse inom detta ämne och att det ger oss en bas att stå på. Samtidigt kan detta 
påverka hur vi agerar i vårt tillvägagångssätt under arbetets gång. Vi anser att en alltför stor 
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teoretisk bas lätt kan leda till en snäv synvinkel där det teoretiska perspektivet får ett övertag 
och den empiriska verkligenheten inte uppmärksammas tillräckligt.  
 
Eftersom förutsättningar och förförståelse är ytterst subjektiva och personliga (Holme & 
Solvang, 1997:151) påverkar även det faktum att vi är två som genomför denna undersökning. 
Här blir det två uppsättningar av förförståelse och fördomar som interagerar och påverkar de 
val vi gör rörande detta arbete. Därför anser vi, i enlighet med Holme & Solvang, att det är 
viktigt att vara medveten om dessa faktorers påverkan samt att skapa en egen identitet som 
ämnesrepresentant och forskare (Holme & Solvang, 1997:152). Wiedersheim-Paul och 
Eriksson påpekar vikten av ett kreativt-kritiskt tänkande vid forskning där forskare måste 
bemästra låsningar till invanda tankebanor och pröva sina värderingar för att ha förmågan att se 
nya kombinationer. Den kritiska traditionen inom vetenskap värderar i termer av validitet, 
reliabilitet och objektivitet (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991:25). Detta innebär att vi inte 
får låsa oss helt och arbeta med en för snäv synvinkel grundat på exempelvis våra egna 
erfarenheter av och värderingar om anställdas motivation och attityder till förändring. Vi anser 
att det kritiska tänkande måste gå en balansgång med vår förförståelse och värderingar där vi 
själva utgör en stor del av värderingen av forskningsprocessen. 
 

3.1.5 Praktisk hänsyn 
Det finns ett flertal praktiska faktorer som påverkar vår studie. Forskningsstrategier, 
undersökningsdesign och metod måste alla anpassas efter problemformuleringen och syftet 
med studien. Vad vi vill mäta och i vilken kontext detta skall ske kommer bland annat att 
påverka om studien genomförs med en kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi (Bryman 
& Bell, 2005: 44).  
 
Både praktiker och teoretiker gör ofta en åtskillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning 
(Bryman & Bell, 2005:15). Trots oenighet bland forskare och författare om vad som skiljer de 
olika metoderna åt, har vi valt att utgå från Bryman och Bells framställning av metodernas 
skillnader (Bryman och Bell, 2005:40): 
 
 

 
 
Figur 6. Grundläggande skillnader mellan kvantitva och kvalitativa forskningsstrategier. (Bryman & Bell, 
2005: 40) 
 
Som vi tidigare klargjort, har denna studie genomförts med en deduktiv teorihantering. Dock 
anlägger vi både ett hermeneutiskt och kostruktionistiskt perspektiv, vilket har sina 
utgångspunkter i en kvalitativ forskningsmetod. Valet att kombinera dessa två olika strategier 
styrks av Holme & Solvangs resonemang om att se de olika metoderna som jämbördiga 
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redskap för att få en bättre förståelse av samhället. De hävdar även att det är en klar fördel att 
kombinera de olika metoderna (Holme & Solvang, 1997: 85).   
 
Det är dock studiens syfte som skall vara avgörande för om man använder sig av en kvantitativ 
eller kvalitativ undersökningsmetod (Trost, 1994:16). Vårt syfte är att klargöra de faktorer som 
påverkar arbetstillfredsställelse och inställning till förändring för att bistå ICAs 
logistikavdelning med rekommendationer. Vår kombination av de båda forskningsstrategierna 
visar sig dels i den kvantitativa metoden vid datainsamlingen genom enkätundersökningar där 
vi vill nå ut till hela populationen. Det kvalitativa sättet blir tydligt i analysen av den insamlade 
datan där vi avser att tolka och förstå bakomliggande orsaker till respondenternas motivation 
och inställning till förändring för att bistå ICA. Vårt syfte är inte att generalisera utanför vår 
population utan att med stöd av detta case lyfta fram faktorer som anses viktiga vid förändring 
vid färskvarulagret i Umeå och därmed ge en bild av hur det ser ut i denna kontext. Det finns 
dock troligtvis fler företag liknande ICA som funderar på att införa logistiska system på denna 
organisationsnivå och detta kan fungera som kunskapsbas för dem.  
 
Vår undersökning kan även betraktas som explorativ, då det finns kunskapsluckor inom det 
område vi avser undersöka. Explorativa undersökningar försöker belysa ett problem allsidigt 
och använder sig ofta av flera olika tekniker för att samla information (Patel & Davidson, 
2003: 12-13). Vi använder oss av triangulering där vi genererar data genom flera 
undersökningstekniker (Bryman & Bell, 2005:310). Vi genomför två enkätundersökningar, en 
på ICAs lager och en på Norrmejeriers lager som används som referensundersökning. Vi 
genomför även en observation samt två kvalitativa intervjuer. Utöver detta utgör även ICAs 
tidigare genomförda förstudie en av källorna i vår triangulering. 
 

3.2 Perspektiv 
Den praktiska undersökningen genomförs bland expeditörerna på ICAs färskvarulager i Umeå, 
där syftet är att identifiera och förstå de faktorer som påverkar dessa individers 
arbetsmotivation och inställning till organisatorisk förändring. Resultatet från denna praktiska 
undersökning är dock inte menat att öka expeditörernas förståelse för sin arbetssituation, då de 
redan känner till sin inställning inom de undersökta områdena. Undersökningen syftar istället 
till att bistå ICAs logistikledning med kunskap och information om de inställningar och 
attityder som råder bland de anställda i dagens läge inför en förändring. Detta för att ge ICA 
underlag till en eventuell implementering av det nya logistiksystemet Pick-n-Go och 
därigenom underlätta denna implementering. Vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till de 
faktorer som berörda anställda värderar högt då de själva inte har möjlighet att i detalj styra 
över dessa faktorer. Vi vill ge ICAs logistikavdelning verktygen att skapa motivation och 
förändringsvilja hos de anställda genom att känna till deras individuella behov.  
 

3.3 Teorival 
Syftet med vårt arbete är att klargöra vilka faktorer som skapar arbetstillfredsställelse samt 
vilka faktorer som värdesätts vid en logistisk förändring samt att ge rekommendationer till ICA 
om hur en implementering kan ske utifrån expeditörernas behovsuppfattning. För att kunna 
uppnå vårt syfte behövde vi således skapa oss en teoretisk ram.  
 
Vi inledde vårt sökande med breda sökord såsom förändring, change, förändringsprocesser, 
men även change behaviour, employees and change samt motivation startegy. Detta för att läsa 
in oss på området och bida oss en uppfattning om hur vi skulle gå vidare i sökprocessen. Dessa 
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sökord och de träffar de gav ledde oss vidare in på mer specifika sökord. Exempel på begrepp 
vi frekvent stötte på var change management, samt resistance to change. Dessa sökord 
använde vi oss därefter av för att söka fler källor. Vi har sökt källor både via Album i Umeå 
universitets bibliotek, samt databasen Emerald. 
 
I vårt urval av exempelvis vetenskapliga artiklar har referenser spelat en stor roll. Under vår 
sökprocess fann vi ett flertal artiklar som återkom i referenslistorna. I själva urvalet utgjorde 
titeln det första steget, sammanfattningen det andra och därefter resultat men även 
referenslistan. I urvalet av böcker var kriterierna liknande; först titel, därefter gick vi in och 
studerade specifika kapitel. 
  

3.4 Källkritik 
För att bedöma de källor vi använt oss av i vårt arbete har vi valt att utgå ifrån de tre 
dimensioner som Johansson-Lindfors rekommenderar:  
 

• Aktualitet 
• Vetenskaplighet  
• Ursprung 

(Johansson-Lindfors, 1993:88-90) 
 

3.6.1 Aktualitet 
Både Maslows och Hertzbergs teorier är relativt gamla (1943 respektive 1959) och kan anses 
som föråldrade då de utvecklades under förhållanden som i många avseenden inte kan jämföras 
med dagens samhälle. Trots detta anser vi att dessa teorier ändå har stor trovärdighet då vi 
funnit relativt nya forskningsartiklar som till stor del baseras på dessa teorier även om de 
fördjupats och rekonstruerats (Heylighen, 1992; Basset-Jones & Lloyd, 2005). En ytterligare 
anledning till att vi anser dessa två teorier fortfarande aktuella är att de än idag ingår i högst 
aktuell studentlitteratur inom bland annat organisations- och beteendevetenskap (se exempelvis 
Bloisi et al. 2005). Även övriga böcker vi hämtat information från anser vi aktuella då de är 
daterade från 90- talet och framåt. 
 
Majoriteten av de vetenskapliga artiklar vi använt oss av är relativt nya, från 90- talet och 
framåt. Största tecknet på aktualitet ser vi dock vara att de används som referenser i artiklar 
från 2000-talet. 
 
Vi har även använt oss av ett antal metodhandböcker för vårt genomförande av denna studie. 
Dessa källors tryckår spänner sig från 1993 fram till 2005. Detta innebär att de äldre källorna 
har kunnat kompletteras av de senare publicerade metodböcker med mer aktuella metoder och 
rekommendationer. Anledningen till att vi ändå valt att ta med de äldre metodkällorna är att vi 
anser att de kan bidra med fler infallsvinklar.  
 

3.6.2 Vetenskaplighet 
Trots den kritik som riktats mot Maslows och Hertzbergs teorier angående aktualitet är 
fortfarande grundkoncepten betydelsefulla, då de anammas i många forskningsartiklar 
angående motivationsteori inom organisationer. Rekonstruktionerna av dessa klassiska teorier 
är snarare fördjupningar än totala omformuleringar av teorierna, vilket vi menar pekar på den 
fortsatta vetenskapliga giltigheten hos dessa klassiska motivations- och behovsteorier.  
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Samtliga artiklar vi använt oss av i vår studie har vi funnit genom sökmotorn i databasen 
Emerald. Detta innebär att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter, vilket i sin tur 
innebär att de blivit granskade innan publicering. Artiklarna har även väl redovisade 
metodavsnitt. Därmed bedömer vi vetenskapligheten på dessa artiklar var hög. 
 
Ett flertal av författarna har under många år varit aktiva inom forskning. Detta bör även vara en 
garant för hög vetenskaplighet. 
 
När det gäller vetenskaplighet kan ICAs förstudie rörande Pick-n-Go ifrågasättas, då den är 
utförd på högst subjektiva grunder. Detta är vi dock medvetna om och den har fungerat som 
informations- och inspirationskälla för oss i vår studie. 
 

3.6.2 Ursprung 
Maslows och Hertzbergs motivationsteorier är hämtade ur andrahandskällan Organisational 
and Management Behaviour, vilket medför att en omtolkning av ursprungsteorin har varit 
möjlig. Detta kan enligt Johansson-Lindfors minska teorins trovärdighet (Johansson-Lindfors, 
1993:88). Förstahandskällor är absolut att föredra, men vi anser ändå teorierna vara trovärdiga 
då boken används som studentlitteratur på universitet världen över. Därför anser vi att 
andrahandskällan ändå ger en trovärdig bild av de presenterade teorierna och att vi kan 
använda dem som fullvärdigt teoretiskt stöd i vår studie, trots att de inte hänvisats direkt från 
originalkällan.  
 
Grays artikel med sin change management modell har vi funnit i en källa som samlar artiklar 
från olika författare i en och samma bok. Trots att källan därmed kan anses vara en 
andrahandskälla, är det Gray själv som skrivit artikeln. 
 
De använda vetenskapliga artiklarna är samtliga förstahandskällor, där författarna själva 
genomfört studier som artiklarna baseras på. Även ICAs förstudie är en förstahandskälla. 
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4 Tillvägagångssätt 
I det här kapitlet återfinns beskrivningar av den praktiska metoden: Hur undersökningarna 
genomfördes, på vilka premisser de gjordes, tillvägagångssätt av formulering av enkätfrågor, 
sammanställning av undersökningarna samt analysering av svaren. Nedan återfinns även en 
beskrivning av accessen samt metodkritik. 
 

4.1 Översikt över tillvägagångssätt 
Då vår studie genomfördes genom triangulering använde vi oss av ett flertal olika metoder för 
att samla in data. I tabellen nedan tydliggörs de olika metoderna med kompletterande 
information för att ge läsaren en bättre överblick. 
 
Typ av datakälla Syfte När Population Svarsfrekvens 

 
Enkät ICAs lager, 
målpopulation 

 
Undersöka faktorer 
som påverkar 
arbetstillfredsställelse 
och vilka faktorer de 
värdesätter vid 
förändring 

 
09-04-27 
- 
09-05-06 

 
35 individer. 
Totalundersökning 

 
26/35, 74% 

 
Enkät Norrmejerier 

 
Referensstudie 
angående faktorer 
som värdesätts vid 
förändring 

 
09-04-27 
- 
09-04-30 

 
10 individer. 
Totalundersökning 

 
10/10, 100% 

 
Observation ICAs 
lager 

 
Skapa djupare 
förståelse genom en 
ytterligare 
infallsvinkel 

 
09-04-22 

 
2 individer 

 
 
      _____ 

 
Intervjuer ICAs 
lager 

 
Ge en djupare 
förståelse till enkät 
samt observation 

 
09-04-28, 
09-04-29 

 
2 individer, 
samma som vid 
observation 

 
 
       _____ 

 
ICAs förstudie 
 

 
Bakgrundsfakta om 
logistiksystemets 
innebörd. Grund till 
ovanstående källor 

 
 
   _____ 

 
 
          _____ 

 
 
       _____ 

 
Figur 7. Sammanställning över de använda datainsamlingsteknikerna 
 
 

4.2 Enkätundersökning ICAs lager, målpopulation 

4.2.1 Population och urval 
ICAs färskvarulager i Umeå har 35 anställda expeditörer enligt lagrets anställningsregister 
(Sandström, 2009-04-27). Det är alltså anställningsregistret som utgjorde vår urvalsram. Trost 
påpekar vikten av att analysera möjliga problem och svagheter med urvalsramen för att 
undvika skevheter i urvalet (Trost, 1994: 25). Då samtliga expeditörer som arbetar på 
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färskvarulagret är registrerade i anställningsregistret och detta register uppdateras löpande ser 
vi risken som liten att fördröjningar i uppdateringen påverkade vår undersökning.   
 
Vår målpopulation bestod därmed av 35 personer. En tumregel är att ju större urval desto större 
sannolikhet att det skall vara representativt för populationen (Trost, 1994:35). För att kunna 
göra en avbild av en population och därmed dra slutsatser som är generaliserbara för hela 
populationen är en totalundersökning att föredra (Johansson-Lindfors, 1993: 91-92). Då vår 
population var såpass liten valde vi därför att göra en totalundersökning, där samtliga individer 
i populationen deltog i studien. Totalundersökningar används ofta i studier vid medelstora 
företag eller för en relativt liten förening (Trost, 1994:35). Vårt urval bestod därmed av 
populationens samtliga 35 individer.  
 

4.2.2 Varför enkät? 
Enkäter där respondenterna själva läser och besvarar frågorna och strukturerade intervjuer där 
en närvarande intervjuare läser frågorna är i många avseenden likartade och det finns för- och 
nackdelar med användning av båda metoderna (Bryman & Bell 2005: 161-164). Den största 
anledningen till vårt val av en enkät som respondenterna själva svarar på är tidsaspekten. Då 
vår avsikt var att göra en totalundersökning på 35 individer såg vi enkäten som ett bättre 
alternativ då enkäter är snabbare att administrera ut till respondenterna (Bryman & Bell, 2005: 
162). 
 
Genom en enkätundersökning undvek vi även den så kallade intervjuareffekten. Samtidigt 
innebär en enkät där respondenterna själva läser och besvarar frågorna att det inte finns någon 
möjlighet att hjälpa respondenterna med tolkning av frågorna vid funderingar eller ställa 
sonderande frågor. En av de största begränsningarna med enkätundersökningar är att bortfallet 
tenderar att bli större jämfört med intervjuer och kan orsaka skevheter i resultatet (Bryman & 
Bell, 2005:162-163). Vi anser dock att standardiseringen av frågorna har stor betydelse i vår 
undersökning och sätter stor vikt vid att frågorna till samtliga respondenter är desamma. Detta i 
kombination med tidsaspekten avgjorde vårt val att använda en enkätstudie. 
 

4.2.3 Enkätfrågornas ursprung 
De enkätfrågor som rör arbetstillfredsställelse är baserade på Maslow och Hertzbergers 
modeller. Samtliga faktorer representerar en nivå i Maslows behovspyramid samt antingen en 
hygien- eller motivationsfaktor från Hertzbergers modell. Maslows första behovsnivå primära 
behov representeras i enkäten av faktorerna trygg anställning och rättvis lön. Trygghetsbehov 
representeras av god ergonomi, arbetsrotation och tydliga arbetsrutiner. Sociala behov 
representeras av delaktighet i beslut och bra arbetsledare. Nivå fyra, bekräftelsebehov, 
representeras av möjlighet till avancemang, att arbetet ger dig utmaningar samt att arbetet ger 
dig ansvar. Vi har valt att utelämna frågor rörande den femte nivån, självförverkligande behov. 
Detta för att vi i enlighet med Maslow anser att detta är ett högst individuellt stadium som 
uppnås och därmed blir svår att fånga med enkätfrågor. 
 
Varje faktor kan även härledas till en av Hertzbergs dualprincips nivåer. Hygienfaktorerna 
representeras av rättvis lön, trygg anställning, arbetsrotation, god ergonomi  samt tydliga 
arbetsrutiner. Motivationsfaktorerna motsvaras av delaktighet i beslut, uppskattning av chefer, 
bra arbetsledare, möjlighet till avancemang, att arbetet ger sig utmaningar samt att arbetet 
ger dig ansvar.  
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Enkätfrågorna som rör förändring baseras dels på Grays kommunikationsmodell i the IABC 
handbook of organizational communication utifrån de tre huvudområdena change 
communication, satisfaction with the organisation och upward communication och de övriga 
presenterade forskningsartiklarna som integrerats i modellen. Även de i teorin presenterade 
faktorer som kan orsaka motsättning till förändring ligger som grund. Utöver dessa två källor 
har både vår observation samt ICAs förstudie rörande en eventuell implementering av Pick-n-
Go också varit vägledande vid val av kontextspecifika faktorer.  
 
Faktorerna vi baserat utifrån Grays kommunikationsmodell och de vetenskapliga artiklarna är 
info om orsaken till förändringen, info om målet med förändringen, info om min roll i 
förändringen, möjlighet att påverka beslut  samt att du har förtroende för ledningen. De tre 
första faktorerna utgår från Grays huvudområde change communication, medan de två 
sistnämnda faktorerna rör upward communication. Förändringsfrågorna är inte direkt  kopplade 
till Grays huvudområdet satisfaction with the organisation, då dessa faktorer representeras av 
enkätens frågor rörande arbetstillfredsställelse, hämtade från Maslow och Hertzbergs teorier. 
Vi har även baserat två faktorer, att arbetsbördan minskar och mindre stress, från 
observationen då detta var en reaktion från försökspersonerna. Dessa faktorer stöds även av 
teorin i form av artiklarna. Indirekt berörs samtliga ovanstående faktorer av de möjliga 
motsättningorsakerna, då dessa förutsätter god information. 
 
ICAs förstudie har bidragit med frågorna kring faktorerna bättre lyft, minskad skaderisk samt 
större möjlighet till rotation. Förstudien visar på att införandet av Pick-n-Go innebär 
förändringar av dessa faktorer jämfört med det arbetssätt som används idag.   
 

4.2.4 Enkätkonstruktion 
Enkäter kan upplevas avskräckande och resultera i ett stort bortfall om den upplevs tät och 
tung. Därför har vår ansats varit att göra en så tydlig presentation som möjligt och varierat 
typsnittet där frågorna formulerats i fet text och svarsalternativen i vanlig text för att ge en 
enkel och överskådlig bild av enkäten i enlighet med Bryman och Bells rekommendationer 
(Bryman & Bell, 2005:168).  
 
Enkäten bestod av totalt tolv frågor. De inledande två frågorna är sakfrågor som behandlar 
bakgrundsinformation rörande respondenternas tid på arbetsplatsen samt ålder. 
Bakgrundsfrågorna har fasta svarsalternativ. Resterande del av enkäten berör två 
huvudområden; arbetstillfredsställelse samt förändring.  
 
Frågorna tre till sex berör arbetstillfredsställelse. Dessa frågor är av attitydkaraktär där 
respondenten ombeds ta ställning till olika faktorer som påverkar deras arbetstillfredsställelse. 
Respondenterna får i fråga tre välja ut fem av de presenterade faktorerna som de anser har 
störst påverkan för deras arbetstillfredsställelse. Fråga fyra syftar till att respondenterna 
värderar hur viktiga samtliga faktorer är för arbetstillfredsställelsen. Denna fråga är utformad i 
form av värderingsskalor där respondenten kan välja mellan sex olika ställningstaganden. Vi 
valde sex steg för att uppnå ett ställningstagande och undvika neutrala svar. 
Värderingsskalorna sträckte sig ifrån ”inte alls viktigt” till ”mycket viktigt”. I fråga fem skall 
respondenterna värdera i vilken utsträckning faktorerna uppfylls i dagens arbetssituation. Även 
här används sex steg i värderingsskalan, från ”saknas i hög grad” till ”saknas inte alls”.  I den 
sista frågan som berör arbetstillfredsställelse tillfrågas respondenterna att värdera hur 
tillfredsställda de känner sig med dagens arbetssituation. Sex ställningstaganden sträcker sig 
från ”inte alls tillfredsställd” till ”mycket tillfredsställd”. Frågorna sju till tio är även dessa av 
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attitydkaraktär där respondenten skall ta ställning till olika faktorer. Konstruktion och upplägg 
av dessa frågor är identiskt med frågorna tre till sex., skillnaden ligger i faktorer som värderas  
och som nu berör förändring. Enkätens två avslutande frågor är av öppen karaktär, där 
respondenterna fritt får formulera sina svar kring varför deras inställning till förändring ser ut 
som den gör, samt om det finns ytterligare aspekter de vill lyfta fram. 
 
Konstruktionen av enkätens frågor med fasta svarsalternativ bygger på att vi inom vardera 
tema först och främst ville identifiera de faktorer som upplevs viktigast. Därefter ville vi se hur 
viktiga samtliga faktorer var, eftersom även övriga faktorer kan värderas högt även om de inte 
ansågs vara viktigast. Därefter ville vi undersöka hur väl samtliga faktorer bedömdes uppfyllas 
i dagens arbetssituation. Avslutningsvis avsåg vi fånga respondenternas totala upplevelse av 
vardera tema genom en attitydfråga som sammanfattar respondenternas totala upplevelse av 
arbetstillfredsställelse samt inställning till förändring.  
 
Vi valde att placera bakgrundsfrågorna först, då de är av enkel karaktär och respondenten inte 
behöver lägga personlig värdering i frågan. Detta för att introducera respondenten till enkäten 
och ge dem en mjuk start. Majoriteten av enkätfrågorna består av attitydfrågor. Trost varnar för 
en alltför massiv användning av denna typ av frågor då han menar att det kan trötta ut 
respondenten, att denne svarar på måfå och glömmer bort vad svarsalternativen handlar om 
(Trost,1994:64). Vår enkät innehöll dock endast åtta attitydfrågor med cirka tio faktorer på 
varje fråga, vilket är överblickbart. Dessutom var enkäten endast två sidor lång med tolv frågor 
totalt, vilket bör resultera i att respondenten inte hinner tröttna. I enlighet med Trost valde vi att 
placera de öppna frågorna sist i enkäten (Trost, 1994:69). 
 
Med undantag för de två avslutande frågorna var samtliga frågor i vår enkät slutna med fasta 
svarsalternativ, vilket har sina nackdelar. Risken finns att respondenten upplever att alternativ 
eller frågor saknas för att representera deras uppfattning, vilket kan leda till irritation. Med 
slutna frågor blir det också svårt att få uttömmande svar eftersom det är i princip omöjligt att 
täcka alla möjliga svarsalternativ. Det finns också en risk att begrepp och ord uppfattas på ett 
felaktigt sätt (Bryman & Bell, 2005:179-181). Dessa risker har vi försökt minimera. Genom att 
vi erbjöd ett alternativ märkt ”annat” där respondenternas själva kunde lyfta fram en ytterligare 
faktor som de ansåg viktig i sammanhanget, hoppades vi kunna fånga upp faktorer vi förbisett. 
De avslutande öppna frågorna fyllde också en viktig funktion som kan uppväga de slutna 
frågornas begränsning på uttömmande svar. Här kunde respondenterna fritt uttrycka sina 
åsikter inom ämnet. För att öka studiens reliabilitet har vi låtit oberörda parter granska enkäten 
innan undersökningen genomfördes. Två tänkbara respondenter (dock på en andra 
arbetsplatser)  har besvarat enkäten för att minska risken för missförstånd och feltolkningar. 
Ovanstående åtgärder stöds såväl av Trost (1994) som Bryman & Bell (2005). 
 
Vi formulerade även ett missivbrev, även kallat följebrev. Missivet är enligt Trost en viktig del 
av undersökning på grund av att det skall motivera respondenterna att fortsätta läsa enkäten 
och därefter även motivera besvarandet av frågorna i formuläret (Trost, 1994:88). Vi valde att 
ha ett separat följebrev med en kort presentation av oss och studiens syfte, hur resultaten 
kommer att presenteras samt hur uppgifterna skall behandlas. Detta för att uppfylla de etiska 
principer som bland annat Bryman och Bell rekommenderar (Bryman & Bell, 2005: 559-569), 
men även de värderingar vi själva bär med oss. 
 
Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 1. 
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4.2.5 Enkätutskick 
Efter konsultation med Jonas Sandström, gruppchef på ICAs färskvarulager i Umeå, kom vi 
fram till att det bästa sättet att nå vår population var att låta enkäterna finnas tillgängliga i 
avdelningens fikarum. Detta skulle enligt Sandström vara det bästa sättet att göra enkäten 
synlig för samtliga anställda utan att personligen leta upp dem. Ett annat alternativ skulle ha 
varit att lägga enkäterna i respektive persons fack, men dessa töms väldigt sällan.  
 
Den 27 april 2009 placerades 40 enkäter (vi valde att lägga ut fem extra enkäter) på ett separat 
bord i avdelningens fikarum tillsammans med följebrevet, en svarslåda och pennor. Svarslådan 
var förseglad. För att väcka intresset bjöd vi även på kakor de första dagarna. Den 1 maj hade 
23 personer svarat på enkäten. Vi formulerade då ytterligare ett följebrev som påminnelse för 
de som ej svarat på enkäten och uppmanade dem att svara senast 6 maj. Detta resulterade i 
ytterligare tre enkätsvar. Vi återfick alltså 26 av 35 möjliga enkäter, vilket utgör en 
svarsfrekvens på 74,3 procent. 
 

4.2.6 Bortfall 
Då vi inte har kodat enkäterna utifrån personalregistret och därmed inte har personliga enkäter, 
kan vi inte heller kontrollera vilka individer som inte besvarat enkäten. Detta gör det också 
omöjligt att göra riktade påminnelser samt att göra individuell uppföljning av anledningen till 
bortfallet.  
 
Vid bortfallsanalyser brukar man skilja mellan enhetsbortfall och variabelbortfall. Ett 
enhetsbortfall inträffar om en viss grupp av respondenterna exempelvis inte besvarat enkäten 
och variabelbortfall innebär att en eller några frågor av enkäten har besvarats mindre än andra. 
(Johansson-Lindfors, 1993:140) Av populationens 35 individer återfick vi enkätsvar från 26. 
Enhetsbortfallet uppgår alltså till 25,7 procent eller nio individer.  
 
Anledningar till enhetsbortfallet skulle bland annat kunnat vara sjukskrivningar eller 
föräldraledighet. En annan orsak kan vara individers negativa inställning till 
enkätundersökningar i allmänhet. Färskvarulagret i Umeå, respondenternas arbetsplats, fick 
veckan innan enkätundersökningen beskedet att en studie kring en eventuell nedläggning av 
lagret påbörjats. Beskedet skapade oro bland de anställda (Sandström, 2009-04-27), vilket 
skulle kunna ligga till grund för ett ointresse av att delta i en enkätundersökning om 
arbetstillfredsställelse och förändring. 
 
När det gäller variabelbortfallet ser vi framförallt ett bortfall gällande de två öppna frågorna. 
Fråga elva har ett bortfall på åtta respondenter och fråga tolv har ett bortfall på 22 
respondenter. Bortfallet på öppna frågor är enligt Trost ofta högt, bland annat beroende på att 
det tar tid, är besvärligt att formulera sig eller helt enkelt inte intresserar respondenten (Trost, 
1994:68). Trots bortfallet på dessa frågor ser vi de uteblivna svaren som en marginell påverkan 
på vårt resultat då de syftade till att ge en djupare bild till svaren på de övriga enkätfrågorna. I 
övrigt var det endast två frågor som påvisade bortfall. På fråga tre hade två respondenter fyllt i 
ett mindre antal faktorer än de fem som efterfrågades. Gällande fråga sex verkar en respondent 
ha missat en av värderingskolumnerna och endast fyllt i den vänstra. 
 
Hanteringen av enkäter med variabelbortfall på fråga tre och sex kommer inte att skilja sig från 
hanteringen av fullständigt ifyllda enkäter då dessa endast utgör tre av 26 enkäter. Trots 
enhetsbortfallet på nio respondenter samt det ovan presenterade variabelbortfallet anser vi att 
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svarsfrekvensen på 26 personer eller 74,3 procent ger en god generaliserbarhet på vår 
population. För en mer fullständig diskussion om arbetets sanningskriterier, se sida 60. 
 

4.3 Enkätundersökning Norrmejerier, referenspopulation 
Vi har även genomfört en referensundersökning på Norrmejeriers lager i Umeå. På detta lager 
infördes relativt nyligt det nya logistiksystemet Pick by voice som påverkade deras 
arbetssituation. Detta system är en del av Pick-n-Go, det system som ICAs logistikavdelning 
överväger att införa. Då vår studie syftar till att bistå ICA med rekommendationer för hur 
systemet skall implementeras för att mottas väl av de anställda, ser vi Norrmejeriers 
lageranställda som en god refensgrupp för att fånga upp deras attityder kring implementeringen 
av Pick by voice. Dessa attityder kan ge vägledning till ICA gällande vad som upplevts viktigt 
vid förändringens införande och vad som fungerade bra och mindre bra. 
 

4.3.1 Population och urval 
En stor del av Norrmejeriers lagerpersonal är anställda via bemanningsföretag vilket bidrar till 
att det är hög personalomsättning. Detta leder till att vår population blev liten då den 
population vi ville undersöka skall ha arbetat på Norrmejerier före, under och efter införandet 
av Pick by voice. För att identifiera denna population tog vi hjälp av arbetsledaren Lars 
Nordell. Det är endast tio individer som uppfyller kraven som vi ställer på vår population. 
Därför valde vi även här att genomföra en totalundersökning. Vi är medvetna om att en så liten 
population som tio individer innebär att vi inte kan generalisera några resultat från denna 
population på ICAs expeditörer. Däremot kan upplevelserna av förändringen som de anställda 
vid Norrmejerier upplevde uppfylla vår andra del av syftet med denna studie: att ge ICAs 
logistikavdelning en bild av vilka faktorer som är viktiga för de anställda vid en logistisk 
förändring.  
 

4.3.2 Varför enkät? 
Då populationen endast bestod av tio individer kan argumenteras att intervjuer bör genomföras 
för att få fram så uttömmande information som möjligt (Bryman & Bell, 2005:164) då en 
persons åsikter får ett stort genomslag vid en liten population. Undersökningen på Norrmejerier 
är dock en referensundersökning där vi avsåg fånga attityder från en förändring som har 
genomförts för att kunna användas i samband med de attityder som idag råder på ICA. Därför 
såg vi det viktigt att undersökningen genomfördes på så likartat sätt som möjligt. För 
ytterligare resonemang kring för- och nackdelar med enkätundersökningar, se avsnitt 4.2.2. 
 

4.3.3 Enkätfrågornas ursprung 
Frågorna i enkäten till Norrmejeriers personal är baserade utifrån samma teoretiska bas som 
enkäten till ICA. 
 

4.3.4 Enkätkonstruktion 
Konstruktionen av denna enkät följer det mönster som vi tidigare redogjorde för avseende 
enkäten vid ICAs lager. Men i denna undersökning var vi endast intresserade av att undersöka 
vikten av faktorer som påverkar förändring samt inställning till förändring. Därför har vi valt 
att plocka bort frågorna tre till sex som till största del berör arbetstillfredsställelse. 
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Förändringsfrågorna är i detta fall specifikt kopplade till den tidigare implementeringen av 
Pick by voice.  
 
Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 2. 
 

4.3.5 Enkätutskick 
Då det endast är tio personer på Norrmejeriers lager som varit deltagande vid 
implementeringen av Pick by voice behövde vi hjälp att identifiera dessa. Denna hjälp fick vi 
av arbetsledaren Lars Nordell. För att säkerställa att rätt personer fyllde in enkäten valde vi att 
ta hjälp av Nordell i utdelningen. Han delade personligen ut och samlade in enkäterna till dessa 
tio personer den 27 april. Genom detta arbetssätt undviks risken för att fel personer fyller i 
enkäter jämfört med om vi hade genomfört utdelningen på samma sätt som på ICAs lager. 
 

4.3.6 Bortfall 
Vi återfick svar från samtliga tio individer i vår population vilket innebär att enhetsbortfallet 
var obefintligt. Denna enkätundersökning uppvisade heller inget variabelbortfall.  
 

4.4 Observation och simulering vid ICAs lager 
Observationer används ofta i samband med explorativa studier där kunskapen man fått genom 
observationen ligger till grund för ytterligare studier med andra informationssamlande tekniker, 
eller kompletterar dessa ytterligare studier (Patel & Davidson, 2003:87-88). Vårt syfte med att 
göra en observation och ett experiment var att komplettera undersökningen med ytterligare en 
infallsvinkel. Genom att göra en observation av hur dagens arbete går till samt att göra en 
simulering av systemet Pick-n-Go kunde vi undersöka de ergonomiska faktorer som 
framkommit i ICAs förstudie. Ett ytterligare syfte med att genomföra observationen och 
simuleringen är att expeditörerna som deltar får en djupare förståelse för hur ett införande av 
systemet skulle påverka deras arbetssituation. Deras åsikter och tankar kring deras ökade insikt 
ville vi sedan också  fånga genom kvalitativa intervjuer baserade på simuleringen.  
 

4.4.1 Genomförande 
För att kunna genomföra observationen och simuleringen följde vi två expeditörer under deras 
arbetsdag den 22 april 2009. Det var gruppchefen Sjöström som tilldelade oss expeditörerna. 
Vi började observationsdagen med att beskriva studiens upplägg, syfte och vad som skulle 
observeras och simuleras. Vi gick även igenom hur informationen skulle användas och 
behandlas för att uppfylla våra etiska principer, men även för att de observerade expeditörerna 
skulle acceptera vår närvaro (Patel & Davidson, 2003:96).  
 
En observation skall vara systematisk planerad och informationen skall registreras systematiskt 
(Patel & Davidson, 2003:89). Vi använde oss av en strukturerad observation där vi utifrån ett 
observationsschema registrerade om ett skeende inträffade eller ej i enlighet med Patel och 
Davidsons definition av strukturerad observation (Patel & Davidson, 2003: 89-94). De punkter 
som ingick i vårt observationsschema var: 
 
- Antal gånger expeditören klev upp på trucken 
- Antal gånger expeditören klev ned från trucken 
- Antal steg expeditören tar 
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- Antal felaktiga ergonomiska rörelser 
- Tid per order 
 
Dessa punkter har vi hämtat från ICAs förstudie samt i samråd med Anders Forsberg, ansvarig 
för logistiskutvecklingsfrågor.  
 
Vi inledde med att under fem plockordrar observera expeditörerna i deras normala arbetsmiljö 
samtidigt som vi registrerade ovanstående punkter i obeservationsschemat. Därefter 
genomfördes simuleringen av Pick-n-Go under fem plockordrar. Även här registrerades de 
framtagna punkterna. För att simulera både de förarlösa truckarna och röststyrningen som ingår 
i logistiksystemet Pick-n-Go fick en expedtör både köra trucken och läsa upp vilka varor som 
skulle plockas för den andra expeditören. Denna person agerade då som de båda systemen och 
den plockande expeditören behövde endast plocka varorna, precis som expeditören skulle 
arbeta med Pick-n-Go. 
 
Vi antog rollen som kända icke deltagande observatörer då vår roll var klart definierad som 
observatör och  vi befann oss utanför det aktuella skeendet (Patel & Davidson, 2003: 97; 
Bryman & Bell, 2005:344). Vi observerade helt enkelt på avstånd de två expeditörernas sätt att 
genomföra arbetet både på de båda arbetssätten. Då vi i denna observationsstudie inte var ute 
efter att studera sociala skeenden och beteenden utan endast arbetssättet, anser vi att vår 
närvaro inte påverkar arbetsgången. Vår närvaro påverkar exempelvis inte hur många gånger 
expeditörerna kliver upp och ned från trucken eller hur många steg de tar. Genom att det endast 
var arbetssättet som observerades ser vi heller ingen risk för övriga sociala komplikationer 
(Patel & Davidson, 2003: 96-97). 
 
Resultatet av observationen redovisas i bilaga 4. 
 

4.5 Intervjuer ICAs lager 
Då vår explorativa studie bygger på att vi genom triangulering undersöker problemet från olika 
vinklar och på olika sätt, föll det naturligt för oss att komplettera observationen med kvalitativa 
intervjuer. Intervjuerna såg vi som en möjlighet att låta intervjupersonerna tala fritt med egna 
ord för att kunna ge en djupare förståelse än vad enkäten med sina fasta svarsalternativ kan 
bidra till. Detta överrensstämmer med definitionen av kvalitativa intervjuer som strävar efter 
att identifiera och upptäcka intervjupersonens uppfattning om ett fenomen (Patel & Davidson, 
2003:78).  
 
Patel och Davidson poängterar fördelen av att vara förberedd inom det område som intervjun 
behandlar, antingen genom teoretisk kunskap och/eller genom exempelvis studiebesök eller 
deltagande observation för att på så sätt skapa sig en bild av området. Detta både för att 
formulera frågor, men även för att förstå intervjupersonens sociala sammanhang (Patel & 
Davidson, 2003:78-79). Vi hade dels teoretisk kunskap men även ”praktisk” i och med att vi 
gjort observationen och simuleringen. 
 

4.5.1 Val av intervjumetod 
Om man strävar efter att upptäcka individers personliga uppfattning om ett fenom innebär det 
att intervjuaren aldrig kan formulera svarsalternativ i förväg som utgör hela sanningen för just 
den specifika intervjupersonen (Patel & Davidson, 2003:78). Kvalitativa intervjuer brukar 
oftast karaktäriseras av en låg grad av standardisering där intervjufrågorna ger utrymme till den 
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intervjuade individen att svara med sina egna ord. Däremot kan graden av struktureringen av 
frågorna skilja sig åt (Patel & Davidson, 2003:78). 
 
Vi använde oss av en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod. Det är den teoretiska grunden 
samt förförståelsen som bestämmer vad som är viktigt att undersöka. Avgränsningar och 
frågeställningar bestäms alltså av intervjuaren till skillnad från öppna intervjuer där den 
intervjuade fritt beskriver sin bild av ett fenomen.  Intervjupersonen ger sin bild av det som 
intervjuaren finner viktigt och ger intervjuaren en uppfattning om vilken betydelse frågorna har 
för respondenten (Lantz, 2007: 30-33). En semistrukturerad intervju är uppbyggd utefter en 
mall med specifika frågeteman som ger intervjupersonen stor frihet att fritt formulera sitt svar. 
Intervjuaren ges möjlighet att ställa följdfrågor kring de ämnen som berörs. Frågorna behöver 
inte heller komma i samma ordning som intervjuguiden presenterar (Bryman & Bell, 
2005:363). 
  

4.5.2 Intervjupersonerna 
Intervjupersonerna var de två expeditörer som ingick i vår observationsstudie. Dessa personer 
tillfrågades redan vid observationen om de kunde tänka sig att delta i en intervju. De 
informerades även om att deras deltagande skulle behandlas med anonymitet. En av 
anledningarna till att vi valde dessa personer till att även genomföra intervjuerna var att de 
redan var införstådda med studiens syfte samt redan bekanta med oss. En annan anledning var 
att dessa personer deltagit i simuleringen av systemet Pick-n-Go och därmed kan bidra med 
sina åsikter rörande hur systemet kan komma att påverka deras upplevelse av sin 
arbetssituation, arbetstillfredsställelse samt hur en implementering av systemet enligt deras 
åsikt skulle kunna införas på ett, enlig deras uppfattning, bra sätt. Deras deltagande och 
reflektioner från den tidigare simuleringen är av stor vikt då det är de attityder som nu skall 
undersökas. Vidare skulle de även vara del av den enkätstudie som våran studie innefattar. 
Dessa två personer var de som har följt alla delar av vår studie på ICAs lager; enkät, simulering 
samt intervju.  
 

4.5.3 Intervjufrågor 
Vid formuleringen av frågorna har vi tagit hänsyn till rekommendationer som ger råd kring 
intervjufrågor och dess uppbyggnad. Det framgår att man bör undvika exempelvis ledande 
frågor, dubbla frågor, förutsättande frågor. Vidare bör även ord och begrepp som kan 
misstolkas och exempelvis fackspråk undvikas. (Patel & Davidson, 2003:74-75) 
 
Två vanliga tekniker som används vid intervjuer är de så kallade tratt-teknik samt omvänd 
tratt-teknik (Patel & Davidson, 2003:74). Vi har använt oss av den förstnämna tratt-tekniken 
som karaktäriseras, precis som ordet antyder, att man inleder med övergripande frågor och 
avslutar med mer specifika frågor. Denna metod anses mjuka upp och aktivera 
intervjupersonen i sin tankeverksamhet inom berörda områden (Patel & Davidson, 2003:74).  
 
Intervjufrågorna är uppbyggda utefter tre huvudteman: Arbetstillfredsställelse, systemet Pick-
n-Go samt förändring i allmänhet. Intervjuguiden i sin helhet återfinns i bilaga 3. 
 

4.5.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes den 28 respektive 29 april 2009. Intervjuerna ägde rum cirka en 
vecka efter observations- och simuleringstillfället. Detta var ett medvetet val för att 
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respondenterna skulle få möjlighet att reflektera över simuleringen. Intervjuerna skedde i ett 
avskiljt rum på ICAs lager, fritt från störande ljud och andra personer som skulle kunna lyssna 
på intervjun. Valet av intervjuplats grundades i att vi ville att respondenterna skulle känna sig 
trygga i miljön och svara sanningsenligt på intervjuarens frågor. 
 
Vid kvalitativa intervjuer kan förförståelsen spela en central roll då kvalitativa intervjuer 
innebär ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade (Patel & Davidson, 2003:81). Vi 
har valt att intervjuaren skall ha ett aktivt deltagande i intervjun i det att denne exempelvis kan 
ställa följdfrågor samt göra förtydliganden.  
 
Vi använde diktafon vid intervjugenomförandet, vilket vi fått medgivande till. Fördelen 
gentemot att anteckna är att allt som sägs registreras exakt. Nackdelen är att diktafonen kan 
verka hämmande på intervjupersonen. Även om denne svarar på frågorna kanske de inte är lika 
spontana eller måna om att framstå som logiska om den inte varit där (Patel & Davidson, 
2003:83). Vi anser ändå att användandet av diktafon skapade en bättre möjlighet för en 
transkribering och vidare tolkning av den insamlade datan. 
 

4.6 Access 
Access beskriver den möjlighet till tillträde av information och/eller data som finns tillgänglig 
(Johansson- Lindfors, 1993:135). Färskvarulagret i Umeå är en sluten miljö dit det krävs 
tillträde. Genom vår kontakt med gruppchefen Nordlund fick vi tillträde till vår målpopulation, 
vilket har varit en förutsättning för vår studie både när det gäller enkätundersökning, tidsstudier 
samt intervjuer. Även Norrmejerier utgör en sluten miljö dit det krävs en eller flera 
nyckelpersoner för tillträde. Hit fick vi tillträde efter kontakt med arbetsledaren Lars Nordell. 
 
Det är svårt för oss att göra en bedömning av hur ärliga och noggranna de respondenter som 
besvarat enkäten har varit i sina svar. Dock kan man förvänta sig att dessa respondenter haft 
möjlighet att i lugn och ro sätta sig ned i fikarummet och fylla i enkäten.  
 

4.7 Bearbetning av primärdata 
Samtliga data som våra undersökningar genererat behandlas anonymt. 
 
Den data som inhämtades vid observationen sammanställdes omedelbart efter 
observationstillfället i de punkter som observerades. Intervjuerna transkriberades i sin 
fullständighet med exempelvis intonation och tvekan för att finnas tillgänglig i överblickbar 
pappersform under analysen. När det gäller enkätundersökningarna var respondenterna inte så 
många, 35 respektive 10 stycken. Eftersom vi inte är ute efter att se korrelationer mellan 
specifika variabler utan istället fånga olika faktorers betydelse i dessa två olika kontexter har vi 
i vår framställning använt oss av diagram. Detta för att  lättare tydliggöra vårt resonemang för 
läsaren. 
 
Syftet med vår studie är att ge en bild av hur arbetssituationen ser ut på ICAs färskvarulager i 
Umeå när det gäller faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse samt förändring. Vi avser 
därför att göra en kvalitativ analys för att fram djupare kunskap än den fragmenterade som 
kvantitativa metoder bidrar med Patel & Davidson, 2003:118). I analysen vävs de olika 
datakällorna samman efter olika teman istället för att analyseras källa för källa för att ge en 
helhetsbild av vårt problemområde. Diagram, citat från intervjuer och observationsdata varvas 
med våra egna kommentarer och tolkningar.  
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4.8 Metodkritik 
Som forskare anser vi det viktigt att ställa sig kritisk till de val som löpande sker under 
forskningsprocessen. En av de saker vi ställer oss kritiska till är att vi inte anser att det är 
optimalt med en enkätundersökning, då vår population på 35 individer är relativt liten. 
Intervjuer av samtliga individer skulle ha varit en bättre informationskälla. Vi hade dock inte 
resurserna för att kunna genomföra detta. 
 
De två intervjuer som genomfördes resulterade i relativt kortfattade svar. Vi hade önskat 
längre, mer detaljerade utläggningar inom respektive frågeområde för att kunna göra djupare 
analyser. Dock anser vi ändå att intervjuerna bidragit med väsentligt material som fört vår 
studie framåt. 
 
Om vi hade replikerat enkäten på vår referenspopulation på Norrmejerier skulle vi ha fått 
ytterligare data att analysera i jämförelse med vår målpopulation och dra slutsatser ifrån. Vi 
replikerade endast del av enkäten som berör förändring, vilket var vårt huvudsakliga syfte med 
arbetet. 
 
Gällande observationen med simuleringen genomfördes denna endast under en arbetsdag. En 
längre observation, framförallt under den simulerade delen, skulle ha kunna bidra till dels en 
ökad signifikans på de faktorer vi undersökte, men även att fler individer skulle ha fått 
möjlighet att delta i simuleringen. Detta hade kunnat resultera i en djupare förståelse för Pick-
n-Go hos de anställda. Vi skulle även kunnat göra video observationer, vilket på ett lättare sätt 
kunnat bidra till en oberoende granskning av de faktorer vi undersökte. 
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5 ICAs logistik i verkligheten  
Idag bygger ICA Sverige sin logistikkedja enligt nedanstående modell. Vi kommer att 
skärskåda och behandla delarna 4, 5, 6 och 7, ett område som Anders Forsberg, 
logistikutvecklare på ICA anser är ett område som skulle kunna ge effektiviseringsvinster inom 
lagerverksamheten (Forsberg, 2009-04-20).  

 

 
Figur 8. ICAs logistikkedja (Icas intranät, 2009-04-20) 
 
Uppgiften som ICAs logistikavdelning står inför är att försörja landets cirka 2000 ICA butiker 
med varor. Dessa varor kommer från flera tusen olika leverantörer och det finns över 100 000 
olika artiklar som butikerna kan välja att sälja i just sin butik. Varje butik beställer själv sina 
produkter och detta leder då till att det kan vara en ojämn arbetsbelastning inom de delar, 
varumottagning, infackning/påfyllning, expedition och utlastning som vi har valt att särskåda. 
Vidare så har man som ambition att korta ledtiderna från det att orden läggs i butik till det att 
den beställda varan kan vara i hyllan och redo att köpas av en konsument. Det finns exempel 
på där ledtiderna är kortare än tre timmar. Att skapa detta system som i grunden bygger på JIT 
(just in time leveranser) ställer stora krav på att den tiden som det tar att ”plocka ihop” varorna 
är minsta möjliga, samtidigt som den skall vara så kostnadseffektiv som möjligt. Detta har lett 
till att det har byggts upp ett system där det finns plockslingor i vilka expeditören plockar de 
varor som skall levereras ut till butikerna. (ICAs intranät, 2009-04-20)  
 

5.1 Dagens arbetssätt på ICA 
Idag kör varje expeditör sin truck som är lastad med tre  lastbärare där varorna läggs. I vilken 
ordning som varorna plockas beror på ett flertal faktorer, bland annat vikt, storlek, plats på 
lastbäraren och inte minst varans placering längs plockslingan. Expeditören får upp vilken vara 
som skall plockas samt på vilken av de tre lastbärarna den skall läggas på via en dataskärm på 
trucken. När expeditören har plockat varan skall streckkoden skjutas av, dels på varan och dels 
på lastbäraren. Detta för att det skall säkerställas att rätt vara hamnar på rätt lastbärare och i 
slutändan till rätt butik. Detta logistiska system har tagit små utvecklingssteg framåt under de 
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senaste 10 åren. Det är dock fortfarande varor som skall få en så smidig och kostnadseffektiv 
väg som möjligt från lager till konsument. (Sandström, 2009-04-27) 
 

5.2 Vad är Pick-n-Go? 
Pick-n-Go är ett logistiksystem som består av två delar: röststyrd plockning samt förarlösa 
truckar. Detta logistiksystem bygger på liknande grundpelare som dagens plocksystem. Det är 
fortfarande en fysisk person som skall plocka en vara från en plats och sedan lägga den på 
anvisad plats. Det som skiljer sig i detta system är att expeditören inte kör sin truck och att det 
som skall plockas meddelas expeditören via en röst från datasystemet i en hörsnäcka. Denna 
del av systemet benämns Pick by voice. Detta skall enligt den förstudie som är gjord 
tillsammans med andra tidsbesparande åtgärder minska den total plocktiden med upptill 40 %, 
eftersom expeditören inte behöver gå fram och tillbaka till trucken för att läsa på dataskärmen. 
 
De förarlösa truckarna ska eliminera icke produktiva moment i expeditörens arbete. 
Expeditören kan då koncentrera sig på att enbart plocka varorna i stället för att både köra truck 
och plocka varor. De nya truckarna eliminerar också moment som inte är värdeskapande och 
produktiva, exempelvis momenten att hämta tomma lastbärare samt att leverera färdigplockat 
gods till rätt utlastningsplats. Detta sköter den förarlösa trucken som styrs via systemet. 
Kombineras den förarlösa trucken med Pick by voice har expeditören endast kontakt med 
trucken då en vara läggs på sin avsedda lastbärare. Båda systemen kan användas separat men 
den bästa effekten uppnås då de kombineras och det är vid kombinationen av dessa två delar 
som systemet benämns Pick-n-Go. (Rapport förstudie PnG ICA, 2008) 
 
Förstudien som genomfördes januari 2007 hade sin tyngdpunkt i att utreda vilka 
produktivitetsförbättringar ett införande av Pick-n-Go skulle få på ICAs lagerenhet i Västerås. 
Det som framgår av förstudien är att det kommer ske produktivitetsvinster på tre plan. Tiden 
för hämtning och avlämning av lastbärare minskas, likaså tiden för godssäkring, etikettering 
och distrubition av lastbärare och slutligen minskar även tiden i plockgången. Expeditören 
frigörs helt från interaktionen med truck och truckbaserade verktyg så som scanner. (Rapport 
förstudie PnG ICA, 2008) 
 
I denna förstudie visas det klart att det kommer att ske en produktivitetsökning och att 
kapaciteten ökar i antalet kollin som kan transporteras ut. Det tas dock inte någon större hänsyn 
till faktorer rörande expeditörernas arbetssituation. De få faktorer som framhävts är att det 
kommer att finnas en möjlighet till ökad rotation, att skaderisken minskar samt att 
expeditörerna utför färre felaktiga lyft. (Rapport förstudie PnG ICA, 2008) 
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6 Verkligheten på ICAs färskvarulager  i Umeå 
Vårt syfte med studien är att klargöra de faktorer som skapar arbetstillfredsställelse samt att se 
vilka faktorer som expeditörerna vid ICAs färskvarulager värdesätter vid en förändring av 
deras arbetssituation. Detta skall leda fram till en rekommendation om hur ICAs 
logistikavdelning bör genomföra en implementering av Pick-n-Go. Vi har samlat in data 
genom den triangulering som vi tidigare har beskrivit. Vi kommer inte att göra någon 
särredovisning av vad respektive datainsamling har gett, utan  försöka ge en övergripande bild 
under de frågeställningar vi ställer upp: Arbetstillfredsställelse, anställda och förändring samt 
samband mellan arbetstillfredsställelse och inställning till förändring 
 

6.1  Anställda och arbetstillfredsställelse 
Denna del av undersökningen gällande arbetstillfredsställelse berör endast expeditörerna på 
ICAs färskvarulager i Umeå. 
 

6.1.1 De fem viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelse 
Diagrammet nedan redovisar respondenternas uppfattning om hur viktig respektive faktor är 
för deras arbetstillfredsställelse. Respondenterna uppmanades att markera de fem viktigaste 
faktorerna. Vid en sammanställning av resultaten från enkätstudien ser vi tydligt att det är fem 
faktorer som sticker ut och värderas högt av våra respondenter. 
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Figur 9. De viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelse 
 
Dessa faktorer är rättvis lön, trygg anställning, arbetsrotation, god ergonomi samt bra 
arbetsledare. Dessa faktorer har vi härlett dels från Maslows behovspyramid men även från 
Hertzbergs dualprincip som vi tidigare presenterat i den teoretiska basen. De två faktorer som 
signifikant utmärker sig är rättvis lön och trygg anställning. Dessa faktorer motsvaras av 
Maslows lägsta nivå i pyramiden, de primära och grundläggande behoven. Maslow menar att 
dessa behov måste vara uppfyllda för att en människa skall kunna uppnå nästa behovsnivå. 
Utifrån Hertzbergs dualprincip hör dessa till hygienfaktorer, vilka endast kan motivera 
individen till en viss gräns, men utgör grunden till arbetstillfredsställelse (Bloisi et al. 
2003:174-179). Bra arbetsledare ansågs vara den tredje viktigaste faktorn för 
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arbetstillfredsställelse. Denna faktor härleds från Maslows tredje nivå i behovspyramiden, 
sociala behov, och sett ur Hertzbergs dualprincip anses den vara en motivationsfaktor. 
Arbetsrotation och god ergonomi kan även dessa härledas från en låg nivå av Maslows 
behovspyramid.  
 
Många av de faktorer som enligt Hertzberg är motivationsfaktorer och enligt Maslows 
behovspyramid återfinns högre upp i pyramiden värderar våra respondenter inte vara lika 
viktiga som de primära faktorerna. Bland de fem viktigaste faktorerna är det endast bra 
arbetsledare som tillhör Hertzbergs motivationsfaktorer. När det gäller Maslows  
behovspyramid är den fjärde nivån inte representerad.  Här kan vi till exempel se att faktorerna 
att arbetet ger dig utmaningar, ansvar och möjlighet till avancemang inte anses vara lika 
viktiga för vår populations arbetstillfredsställelse. 
 
För att vidare få en bild av hur viktig respektive faktor är oberoende av varandra fick 
respondenterna värdera varje faktor. De fick även värdera i vilken grad respektive faktor 
uppfylls idag. Orsaken till att vi valt detta tillvägagångssätt är att vi vill kunna få en 
uppfattning om huruvida faktorer som uppfattas viktiga verkligen uppfylls. Vi gör 
bedömningen att en faktor som anses viktig och inte uppfylls inte heller skapar 
arbetstillfredsställelse. Genom detta tillvägagångssätt fångar vi även upp attityden kring vikten 
och uppfyllanden av faktorer, exempelvis möjlighet till avancemang, som inte var bland de fem 
viktigaste.  
 

Trygg anställning

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Saknas i
hög grad

Saknas
inte  alls

 
Figur 10. Vikten av trygg anställning          Figur 11. Uppfyllelsen av trygg anställning 
 
Trygg anställning var en av de två viktigaste faktorerna. Diagrammen ovan visar att trygg 
anställning även anses vara mycket viktig som enskild faktor men upplevs saknas i hög grad. 
Då detta behov upplevs så viktigt men ändå inte uppfylls skall detta enligt Maslow och 
Hertzberg skapa en avsaknad av arbetstillfredsställelse. Vi anser att grunden för 
arbetstillfredsställelse ligger i att anställda kan känna en trygghet med sin anställning och inte 
behöver oroa sig för att bli arbetslös och de konsekvenser det för med sig. Detta kan förklara 
orsaken till att denna faktor värderas så pass högt. En annan orsak vi ser till denna höga 
värdering av trygg anställning är att det när undersökningen genomfördes skedde en förstudie 
om en eventuell nedläggning av arbetsplatsen. Vi tror att behovet ytterligare aktiveras och blir 
än mer viktigt då det föreligger en risk att förlora sitt arbete.  
 
Förstudiens effekter anser vi oss tydligt se i ovanstående diagram som visar på att behovet av 
trygg anställning inte uppfylls. Denna oro kring anställningstrygghet framkommer även i 
enkätens öppna frågor där en respondent beskriver sin rädsla för nedläggningshotet. Under 
intervjuerna ställde vi frågan ”vad skulle få dig att trivas bättre på jobbet”. En av de intervjuade 
svarade: 
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”just nu är det framförallt säkerheten om jobbtillfällena 
som är viktigt för mig” 

 
Detta anser vi tyder på att det just nu föreligger en allmän oro kring denna fråga. Vi ser detta 
som en möjlig orsak till att majoriteten av de viktigast upplevda faktorerna återfinns bland de 
lägre nivåerna i Maslows behovspyramid samt har sitt ursprung i hygienfaktorerna i Hertzbergs 
dualprincip. Då risken att förlora arbetet är närvarande, särskilt då ett arbete är en förutsättning 
för många av de övriga faktorerna, värderas de grundläggande faktorerna högre. Detta 
resonemang följer i linje med Heylighens resonemang där det framhålls att tillfredsställelse av 
ett behov är en subjektiv upplevelse. Den beror på hur individen själv uppfattar sin situation 
och vikten av sitt behov (Heylighen, 1992). I denna situation bidrar subjektiviteten till ett stort 
behov av anställningstrygghet på grund av nedläggningshotet. Ser vi på exempelvis rättvis lön 
och god ergonomi som också anses vara viktiga finns det en högre grad av uppfyllelse av det 
upplevda behovet än vid trygg anställning. Dock finns det ändå förbättringspotential inom 
dessa områden då det fortfarande är en majoritet som inte anser att dessa faktorer uppfylls på 
ett tillfredsställande sätt.  
 

 
Figur 12. Vikten av bra arbetsledare  Figur 13. Uppfyllelsen av bra arbetsledare 
 
Faktorn bra arbetsledare som tydliggörs i diagrammet ovan värderas som den tredje viktigaste 
faktorn hos vår population. Detta är också den enda av de fem faktorerna som motsvaras av en 
högre nivå i Maslows pyramid, samt av Hertzbergs motivationsfaktorer. Maslows tes att de 
lägre behoven måste vara uppfyllda innan en individ kan aktivera behov högre upp i pyramiden 
stämmer då i detta fall inte. Vi kan däremot se att behovet bra arbetsledare som endast är fem 
enheter från de två högst rankade behoven skiljer sig avsevärt i den inbördes rankingen där 
respondenterna värderar bra arbetsledare  mycket mindre viktigt än trygg anställning och 
rättvis lön. Ser vi vidare på behovsuppfyllelsen är det en jämn spridning i uppfattningen om 
behovet är uppfyllt eller inte. Vi har fått följande kommentar i  enkätens öppna fråga: 
 
”Ingen gruppchef har fattat att dennes absolut största arbetsuppgift är att 
motivera personalen. Jävligt synd för både prestationen och personalen” 
 
Trots kommentaren ovan anses  behovet vara uppfyllt i större grad än de högst rankade 
faktorerna. Detta styrker vårt resonemang angående trygg anställning ovan och vi anser oss se 
en tendens att behov aktiveras ytterligare då det finns en avsaknad av dem.  
 

6.1.2 De övriga faktorerna 
De faktorerna som inte rankades som de fem främsta var delaktighet i beslut, uppskattning från 
chefer, tydliga arbetsrutiner, möjlighet till avancemang, att arbetet ger utmaning samt  att 
arbetet ger ansvar. Dessa faktorer fick cirka fem röster vardera. Detta kan jämföras mot de 
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högst rankade rättvis lön och trygg anställning som fick cirka 25 röster. De fem högst rankade 
faktorerna har alla fått mellan 13 och 25 röster. Detta visar på en signifikant skillnad mellan de 
olika behoven. 
 

 
Figur 14. Vikten av möjlighet till     Figur 15. Uppfyllelsen av möjlighet till avancemang 
avancemang 
 
I diagrammet ovan tydliggörs hur samtliga respondenter har rankat möjlighet till avancemang, 
även de som inte ansåg denna faktor vara bland de fem viktigaste. Här kan vi bland annat se att 
tre personer anser att denna faktor inte alls är viktig. Att detta inte anses vara en viktig faktor 
anser vi kan grunda sig i ett flertal orsaker. Dels har vi sett att de enligt Maslow och Hertzberg 
grundläggande behoven inte är tillfredsställda, vilket enligt deras teser leder till att individer 
inte skulle kunna känna ett behov som möjlighet till avancemang då denna faktor motsvaras av 
Maslows nivå fyra samt Hertzbergs motivationsfaktorer (Bloisi et al., 2003:174-179). En 
annan orsak skulle kunna vara att det finns en uppfattning bland expeditörerna att de har ett typ 
av arbete som inte möjliggör påverkan av arbetet eller avancemang inom organisationen. En 
majoritet av respondenterna uppger att möjlighet till avancemang saknas i relativt hög grad på 
arbetsplatsen. Denna uppfattning framkom även i en av intervjuerna där den intervjuade 
uttryckte möjligheten till att kunna påverka sitt arbete som ”väldigt liten” och motiverade det 
på följande sätt: 
 

”ja återigen ska man se till vad det är man sysslar med 
här. Jag vet inte, man får ta det som det är”.  
 

Detta uttalande anser vi visar på att då de anställda själva inte ser en möjlighet till att avancera 
inom arbetet därför inte heller ser det som viktigt i enlighet med Heylighens resonemang. I sin 
kritik av Maslows behovspyramid anser forskaren att individen måste tro att tillfredsställelse 
kan nås för att nå självförverkligande (Heylighen, 1992). Denna inställning, att respondenterna 
inte förväntar sig att kunna avancera eller påverka sitt arbete i någon större grad var en 
genomgående känsla i både intervjuerna och observationen.  
 
En fråga vi inte ställde vid undersökningen var om respondenterna hade viljan att avancera, att 
göra karriär, samt undersöka varför de hade eller inte hade denna vilja. Detta skulle ha kunnat 
antingen bekräfta eller dementera våra nuvarande tankar om att individer som söker sig till 
denna typ av arbete inte ser faktorer som avancemang som något de strävar efter. 21 av de 
totalt 26 respondenterna, 81 procent, har arbetat på ICAs lager i mer än sju år. Detta är en 
relativt lång tid då cirka 70 procent av respondenterna är under 35 år. Om denna faktor varit ett 
mål med respondenternas anställning borde behovet ha gjort sig gällande i dagen läge, eller lett 
till att individen avslutat sin anställning. 
 
Ovanstående resonemang upprepar sig när vi ser på faktorn att arbetet ger utmaning. 
 

Möjlighet till avancemang 

0 
2 4 
6 
8 

10

12

14

Inte alls
viktigt

Mycket
viktigt

Möjlighet till avancemang 

0 2 
4 6 
8 10

12

Saknas
i hög 
grad 

Saknas
inte alls 



 49 

  
Figur 16. Vikten av att arbetet ger utmaning  Figur 17. Uppfyllelsen av att arbetet ger utmaning 
 
Här är det ännu fler av respondenterna som inte anser att denna faktor är viktig och en än större 
majoritet anser att denna faktor saknas i hög grad. 
 

”det känns som man har sin uppgift och att det inte går 
att göra på så många olika sätt” 

 
Citatet ovan tycker vi ger en bra beskrivning av hur arbetets art påverkar synen av denna typ av 
faktorer och intervjuerna genomsyrades av antydningar som alla pekade åt samma håll som 
citatet ovan. 
 

6.1.3 Grad av arbetstillfredsställelse 
Som avslutande fråga rörande arbetstillfredsställelse fick enkätrespondenterna svara på frågan 
”hur tillfredsställd är du med ditt arbete”. Diagrammet nedan redovisar resultatet.  
 

 
Figur 18. Grad av tillfredsställelse 
 
Den totala graden av tillfredsställelse, vilken vi anser vara en effekt av ovanstående 
presenterade faktorer, visar att majoriteten av expeditörerna är långt ifrån mycket 
tillfredsställda med sin arbetssituation. Trots att det i stor grad saknas uppfyllelse av de upplevt 
viktigaste fem faktorerna är de dock inte helt otillfredsställda heller. De övriga faktorerna 
uppfylls i större utsträckning än de viktigaste och detta kan vara en orsak till ovanstående 
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resultat. De i större grad uppfyllda övriga faktorerna tenderar väga upp effekten av att de 
viktigaste faktorerna inte är uppfyllda.  
 
Maslow och Hertzberg menar att om inte de lägre nivåerna eller hygienfaktorerna är uppfyllda 
så kan inte heller högre nivåer eller motivationsfaktorer aktiveras. Just detta har vi även sett i 
resultaten ovan. Om inte även motivationsfaktorerna är uppfyllda når inte individen det så 
kallade peak performance eller självförverkligande och lägger då inte heller ner det stora 
engagemang och den ansträngning som sker vid en peak performance. Diagrammet ovan anser 
vi också styrker detta resonemang. 
 

6.2  Anställda och förändring 
Vår studie utgår ifrån ett ledningsperspektiv vilket vi tidigare har beskrivit. För att ICA skall 
möjliggöra att försvara sin position på marknaden och skaffa sig ytterligare konkurrensfördelar 
är förändring och förbättring av dagens produktiviteten en viktig del. Resonemangen kring 
detta har vi tidigare fört under teorikapitlet. Vi anser i enlighet med många av forskarna att för 
att lyckas med en förändring, så är det av yttersta vikt att få de anställda att acceptera och 
anamma förändringen. Forskning tyder dock på att den största anledningen till att förändringen 
misslyckas är motstånd till förändring hos de anställda. En misslyckad förändring skapar 
möjlighet till utvecklandet av negativa attityder till förändring (Vakola & Nikolaou, 2005:162). 
Att då misslyckas med en förändring skapar ytterligare problem vid nästa förändring samt att 
de anställdas attityder kring förändring påverkar både moral, produktivitet och personalens 
omsättningshastighet. (Vakola & Nikolaou, 2005:162)  
 
För att bistå ICAs logistikavdelning med vad som skall framhävas vid en förändring så har vi 
via en triangulering av olika metoder undersökt vilka faktorer de anställda anser vara viktiga 
vid en förändring. Vi har dels undersökt hur den befintliga arbetstillfredsställelsen upplevs hos 
expiditörena vid ICAs lager via en enkät samt två  intervjuer, men även gjort en observation på 
ICA lagret samt en simulering av Pick-n-Go. För att få ytterligare information har vi även gjort 
en referensstudie på Norrmejeriet angående deras inställning till förändring då de nyligen har 
genomfört en förändring som är en del av Pick-n-Go. Detta avsnitt gällande förändring 
kommer därför även att innefattas av vår referns studie på Norrmejerier. Jämförelser av 
resultaten mellan ICA och Norrmejerier kommer att lyftas fram. 
 

6.2.1 De viktigaste faktorerna vid förändring på ICA 
Diagrammet nedan redovisar fördelningen mellan respondenternas uppfattning om vilka 
faktorer som är viktiga vid en förändring. Respondenterna uppmanades att markera de fem 
viktigaste faktorerna. Vid en sammanställning av resultaten från enkätstudien ser vi att det är 
en jämnare fördelning mellan faktorerna av vad man anser vara viktigt vid förändring gentemot 
uppfattningen kring arbetstillfredsställelse. Här finns det snarare fyra faktorer som sticker ut 
och värderas lågt av våra respondenter. 
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Viktiga faktorer vid förändring på ICA
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Figur 19. Viktiga faktorer vid förändring på ICA 
 
Den faktor som värderas högst är bättre lyft. Bättre lyft kan härröras till faktorn god ergonomi 
som vi använde oss av i enkätens del angående arbetstillfredsställelse. Denna faktor ligger på 
en grundläggande nivå i både Maslows behovspyramid samt Hertzbergs dualprincip (Bloisi et 
al. 2003: 175-179), men detta var även en av de faktorer som resultaten från ICAs förstudie om 
Pick-n-Go visade kunna bidra till en förbättring (Rapport förstudie PnG ICA, 2008). Att denna 
faktor, bättre lyft, värderas högt anser vi vara av vikt för ICAs logistikledning att känna till då 
detta skulle kunna bidra till att de anställda ser Pick-n-Go som något som påverkar deras arbete 
positivt. 
 
 Minskad skaderisk är den faktor som värderas näst högst och arbetsrutiner gällande säkerhet är 
enligt förstudien något som kommer att förändras vid införandet av Pick-n-Go (Rapport 
förstudie PnG ICA, 2008). Den tredje högst rankade faktorn mindre stress är hämtad från den 
observation som vi genomförde, men stöds även i teorier (Jacobsen & Thorsvik, 2002:449). 
Det framkom även vid intervjuerna av de två expeditörer som deltog i simuleringen att vid 
plockning med Pick-n-Go metoden upplevdes mindre stress i arbetet:  
 

”JA alltså, skillnaden är att man fokuserade mer på buren, 
som man plockar i. Det är annars ett flängande mellan. 
Med flängandet så blir det också sämre ergonomi.” 

 
Detta citat tolkar vi som att det finns både effektvitetsfördelar, kvalitetsfördelar samt att 
stressen minskar. Med Pick-n-Go blir antalet arbetsmoment mindre. Momentet att gå upp och 
nedifrån trucken för att läsa orderrader samt köra trucken försvinner och likaså hanteringen av 
scannern.  Att kvaliteten blir bättre är en effekt som inte framkom vid ICAs tidigare 
förundersökning. En ökad kvalitet kan ge många olika effekter både att det går snabbare att 
plocka men även att man minskar risken för förstörda varor, vilket skapar en sämre 
produktivitet. 
 
De tre faktorer som följer efter de högst rankade ligger relativt nära varandra. Dessa är större 
möjlighet till rotation, att arbetsbördan minskar samt möjlighet att påverka beslutet. Även 
dessa faktor tillhör grundläggande behov, med undantag för möjlighet till att påverka beslutet, 
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vilket är en faktor som härrör från en högre nivå såväl i Maslows och Hertzbergs modell. Detta 
är en faktor som är mer relaterad till hur delaktig man själv är vid ett införande av en 
förändring och inte endast vilka konsekvenserna blir. Vi tror att man är mer intresserad av att 
genomföra en förändring om man själv har varit en del i att ta beslutet om den förändringen. 
Detta är också något som stöds i tidigare undersökningar, där change communication har visat 
sig vara betydande (Gray, 2006:241). Även resultatet från vår enkätundersökning tyder på 
vikten av detta då möjlighet att påverka beslutet är den enda av de högst rankade faktorerna 
som handlar om deltagande i förändringen och inte endast är en konsekvens efter förändringen. 
 
Att de anställda vill vara med och påverka förändringar anser vi oss också se då vi har fått en 
hög svarsfrekvens på enkäterna, hela 70 procent. Vi fick även svar på de öppna frågorna vilket 
vi tolkar som ett intresse och en vilja att påverka sin arbetssituation. När det gällde 
arbetstillfredsställelsen var det framförallt grundläggande behov som värderades viktigast. 
Även vid förändring är det många av de  grundläggande faktorerna som värderas högt av våra 
respondenter. Detta tolkar vi som en effekt av de tidigare resultaten då det framgick att de 
grundläggande faktorerna vid arbetstillfredsställelse inte var uppfyllda. Dessa prioriteras nu vid 
en förändring.  
 

6.2.2 De övriga faktorerna 
Resultaten visar att det var fyra faktorer som urskiljde sig från mängden då de inte anses vara 
lika viktiga. Dessa faktorer är förtroende för ledningen, information om orsaken till förändring, 
information om mål med förändring samt information om min roll i förändringen.  Majoriteten 
av dessa är direkt kopplade till information och härrör från Change Communication eller 
Satisfaction with the organisation som beskrivs i  Grays change management modell (Gray, 
2006:241). Varför man bland vår population inte anser att dessa delar är viktiga kan som vi 
tidigare har argumenterat för vara en effekt av att man inte är fullt så motiverad samt att det 
finns en avsaknad av grundläggande behov i dagen arbete. Vi har bland annat fått svaret i de 
öppna frågorna:  
 

”det kan ju i alla fall inte bli sämre”  
 

Vi finner dessa resultat överraskande, då nästan uteslutande all teori och tidigare forskning vi 
tagit del av belyser vikten av information vid en förändringsprocess. Exempelvis har många av 
orsakerna till motstånd till förändring att göra med rädsla för det okända och hur arbetet 
kommer att påverka en själv. Denna rädsla skulle kunna minska med information (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002:447-450). De faktorer som är lägst rankade är just information om mål med 
förändring, information om min roll i förändringen samt information om orsak till förändring.  
Dessa borde, utifrån det som teorin fastslår, vara väldigt högt rankade i vår undersökning.  
 
Inställningen att informationsfaktorer som härrör från Grays modell ser vi extra överraskande 
då både modellen och de övriga vetenskapliga artiklarna vi funnit specifikt har undersökt vilka 
faktorer anställda anser vara viktiga vid en förändring. En av orsakerna till att våra resultat inte 
överrensstämmer med den befintliga teorin kan vara just det kunskapsglapp vi tidigare har 
diskuterat. Dessa tidigare undersökningar har i huvudsak genomförts på andra hierarkiska 
företagsnivåer. 
 
Detta resultat kan även ses som en motsägelse från resultaten från arbetstillfredsställelse. 
Expeditörerna är oroliga över sin anställning och behållandet av sitt jobb, men ser det ändå inte 
som viktigast hur förändringen kommer att påverka dem. De värderar fortfarande de fysiska 
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konsekvenserna högst vid en förändring. Paradoxen anser vi då ligga i att information är ett 
måste för att de skall kunna veta vad förändringen kommer att innebära för de fysiska 
faktorerna. 
 
De övriga faktorerna som anses mycket viktiga vid förändring hos vår population på ICA är 
bättre lyft, arbetsbördan minskar, mindre stress och möjligheten till att påverka beslutet.  Vi 
ser här en jämnare fördelning mellan faktorerna vid vad som är viktigt vid förändring jämfört 
med vad som är viktigt vid arbetstillfredsställelse. Att respondenterna idag inte har någon 
gemensam bild av vad som är viktigt vid en förändring kan grunda sig i att de inte har varit 
med om någon större förändring av arbetssättet under en relativt lång tid.  En annan anledning 
skulle kunna vara att dessa frågor var mer liknande varandra än de frågor som vi ställde om 
arbetstillfredsställelse. 
 
När vi går in på hur respektive faktor har värderats utan rangordning finner vi att 
respondenterna på ICAs lager skiljer sig åt i sin värdering av hur viktiga faktorerna är i 
jämförelse med vad de tycker är viktigast. 

Hur viktiga är följande faktorer vid en förändring av ditt arbetsätt? 
ICA
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Figur 20. Viktiga faktorer vid förändring av arbets sätt, ICA 
 
Vi kan exempelvis se att faktorn att du har förtroende för ledningen anses som mycket viktig 
av tolv respondenter men då man skulle värdera om det var en av de fem viktigaste var det 
endast sex personer som angav detta. Denna trend är inte något som vi såg i de tidigare 
frågorna om arbetstillfredsställelse där de vikigaste faktorerna även återfanns som mycket 
viktiga då dessa skulle rangordnas inbördes. Att detta nu skiljer sig åt skulle kunna vara en 
effekt av att man på ICA inte har känt att det finns möjlighet till att påverka ledningen vilket 
kanske kan yttra sig på detta sättet.  
  

6.2.3 De viktigaste faktorerna vi förändring på Norrmejerier 
Norrmejerier har infört ett nytt plocksystem, Pick by voice, vilket är en del av logistiksystemet 
Pick-n-Go som ICA eventuellt skall implementera. Vi har gjort en referensstudie på 
Norrmejerier där vi undersökte vad de ansåg var viktigast vid denna förändring. Digrammet 
nedan visar på vilka faktorer som de anser var viktigast.  
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Viktiga fakorer på Norrmejerier vid 
införandet av Pick by voice
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Figur 21. Viktiga faktorer på Norrmejerier vid infö randet av Pick by voice 
 
Här ser vi att faktorn mindre stress har rankats som den viktigaste, följt av information om 
orsaken till förändringen, minskad skaderisk, bättre lyft samt rotationsmöjlighet. Den stora 
skillnaden jämfört med ICA är att där utmärkte sig faktorerna minskad skaderisk och bättre lyft 
som mycket viktiga. De är fortfarande viktiga på Norrmejerier men inte i samma utsträckning. 
Det vi anser vara det intressanta med denna referensstudie är att de faktorer som direkt rör 
information anses vara viktigare på Norrmejerier än på ICA. Dessa resultat överrensstämmer 
alltså i större grad med teorierna och den tidigare forskningen kring vad som är viktigt för 
anställda vid förändring (Gray, 2006:241; Vakola & Nikolaou, 2005:170). Att dessa behov nu 
ter sig viktiga kan vara en effekt av att dessa saknades vid införandet av systemet men nu finns. 
Baserat på resultatet från enkäten på Norrmejerier anser vi att dessa informationsfaktorer är av 
stor vikt vid ett införande vid ICA, trots att de i dagsläget inte anser dessa faktorer vara viktiga 
vid en förändring relativt de fysiska faktorerna. Anledningen till att vi ser dem som 
betydelsefulla är att expeditörerna på ICA inte har genomgått förändringen ännu och då inte 
heller på samma sätt som Norrmejeriers expeditörer kunnat skapa sig en bild efter förändringen 
av vad som verkligen var viktigt med facit i hand. Vi tror att efter man har genomgått en 
förändring på ett bättre sätts ser helheten i förändringen och förändringsprocessen och att detta 
medför att man värdesätter andra faktorer. Den tidigare forskningen inom detta område visar 
också på att anställda efter en förändring i hög grad uppskattar dessa informationsfaktorer 
(Vakola & Nikolaou, 2005; Weber & Weber, 2001). 
 
Vi har även undersökt hur samtliga faktorer har blivit uppfyllda vid en tidigare förändring, men 
vi väljer att inte presentera ICAs resultat då det var länge sedan de genomförde en större 
förändring. Nedan presenteras dock resultatet av denna fråga på Norrmejerier som relativt 
nyligt har infört Pick by voice. 
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I vilken grad uppfylldes följande faktorer vid infö randet av PbV 
på Norrmejerier?
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Figur 22. Uppfyllelse av faktorerna vid införandet av pick by voice på Norrmejerier 
 
Diagrammet visar att det var få saker som uppfylldes i hög grad, men vi vill ändå påstå att det 
är en relativt hög måluppfyllelse, framförallt under faktorerna bättre lyft, mindre stress samt de 
faktorer som rör information. Utifrån ovanstående diagram och det relativt höga uppfyllelsen 
av faktorerna borde man kunna dra slutsatsen att Norrmejeriers lagerpersonal upplevde att 
implementationen av förändringen har gått relativt bra. Informationsfaktorerna ansågs på 
Norrmejerier vara viktiga vid införandet och diagrammet visar att dessa också uppfylldes i 
relativt hög grad. När det gäller den kunskap som ICAs ledning kan dra ifrån denna 
referensundersökning är att se hur ett liknande system fick för effekter på Norrmejerier. Vi 
anser att många av dessa effekter även skulle kunna uppkomma på ICAs lager då arbetssättet 
överlag är liknande varandra. 
 

6.2.4  Inställning till förändring 
Respondenterna på både ICA och Norrmejerier fick som en avslutande fråga om förändring 
rangordna hur de idag ställer sig till en förändring. Inställningen till förändring skiljer sig 
mellan våra populationer. Diagrammen nedan visar hur svaren fördelar sig.  
 

 
 Figur 23.  Inställning till förändring av dagens plocksystem, ICA 
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Figur 24.  Inställning till förändring av dagens plocksystem, Norrmejerier 
 
I ovanstående diagram kan vi utläsa att båda respondentgruppena är relativt positiva till en 
förändring. Det finns dock en skillnad mellan inställningen till förändringen mellan de olika 
grupperna. Vi ser att undersökningen på ICA har en större andel personer som är mycket 
positiva till en förändring, men även en större andel som inte är positiva jämfört med 
Norrmejerier. Att Norrmejeriers inställning är positiv trots att de nyligen genomfört en 
förändring kan tolkas som att det har varit en relativt väl genomförd förändring. Denna slutsats 
drog vi även tidigare i samband med att det visar sig att Norrmejeriers lagerpersonal såg 
uppfyllnadsgraden av faktorerna som relativt hög. Tidigare undersökningar visar att genom att 
genomföra en förändring som tas väl emot av de anställda skapas en positiv inställning till 
ytterligare förändring (Vakola & Nikolaou, 2005:162) och dessa resonemang överrensstämmer 
väl  med våra resultat från Norrmejerier.  
 
När det gäller ICAs relativt positiva inställning till förändring ser vi en möjlig orsak i den 
turbulens som råder kring lagerenheten i Umeå. Vi har tidigare redogjort att det under våren 
har varit en turbulent tid då en del av lagret, frukt och grönt, har flyttats till ett annat lager samt 
att det genomförs en förstudie om huruvida det befintliga färskvarulagret skall läggas ner. 
Dessa faktorer kan i högsta grad påverka respondenternas inställning. De känner en stor 
otrygghet i denna situation och upplever en risk för att förlora jobben, vilket framgick av 
resultaten från arbetstillfredsställelse samt intervjuerna. Att då inte vara positiv till ett förändrat 
arbetssätt skulle enligt vårt sätt att se det vara osannolikt, då förändringen är större att gå från 
en arbetsplast där du har jobbat relativt länge till ett annat arbete eller i värsta fall arbetslöshet. 
Vi får uppfattningen om att många av de anställda ser en förändring som något som kan 
förbättra deras arbete som de idag inte är speciellt nöjda med:  
 

”det kan ju i alla fall inte bli sämre” 
 
Citatet ovan är ett av de öppna svaren som lämnats i enkäten. Även intervjuerna lyfte fram 
liknande åsikter: 
 

”JA, nya arbetsrutiner och så där, ja det är väl positivt, 
något nytt i alla fall” 

 
Vi fick uppfattningen av att vad som helst upplevs som bättre än en nedläggning och att en 
förändring därför är välkommen.  
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6.3 Samband mellan grad av arbetstillfredsställelse och inställning till förändring 
Som en del av vår problemformulering vill vi även undersöka om det finns någon koppling 
mellan respondenternas arbetstillfredsställelse och deras inställning till förändringar. De teorier 
vi har tagit del av visar på att det skall finnas ett samband mellan dessa två faktorer (Vakola & 
Nikolaou, 2005).  
 
Då vi endast har 26 respondenter och vi har satt motivation som beroendevariabel till 
inställning till förändring får vi väldigt svaga korrelationer. I det stora hela visar resultaten på 
att expeditörerna på ICAs färskvaulager i Umeå endast är måttligt arbetstillfredsställda. Utifrån 
Vakola och Nikolaous påvisade samband mellan arbetstillfredsställelse och inställning till 
förändring borde alltså expeditörerna inte heller vara särskilt positivt inställda till förändring. 
Så är dock inte fallet då det sammantagna resultatet visar på en relativt positiv inställning till 
förändring. Detta strider mot den teori som Vakola och Nikolaou presenterar (Vakola & 
Nikolaou, 2005).  
 
Ingen av expeditörerna uppgav dock att de var mycket arbetstillfredsställd, majoriteten låg i 
mitten av skalan mellan ”inte alls tillfredsställd” och ”mycket tillfredsställd”. Den tendens vi 
kan se när vi går in på individnivå är att det finns skillnader beroende på i vilken grad man är 
arbetstillfredsställd. De som är måttligt arbetstillfredsställda är mer positiva till förändring än 
de som inte alls känner arbetstillfredsställelse. På individnivå verkar alltså våra resultat 
överrensstämma med Vakola och Nikolaous till viss grad. Ett fåtal av de individer som var 
allra mest arbetstillfredsställda i vår population hade dock negativ inställning till förändring. 
Kanske är det så att en individ som idag är ganska tillfredställd med sitt arbete upplever att ha 
mer att förlora på en förändring än de som inte är nöjda. Detta styrks av Jacobsen och Thosviks 
teorier rörande rädsla för det okända samt att det skulle kunna finnas en risk för dem att förlora 
sin ”jobb identitet” (Jacobsen & Thorsvik, 2002:447-448). Vi vill inte förkasta de teorier som 
Vakola presenterar men vi finner heller inte något signifikant samband mellan en hög 
arbetstillfredsställelse och positiv inställning till förändring. Det starkaste sambandet vi kan se 
är att de minst tillfredsställda expeditörerna också motsätter sig förändring mest. 
 
Dessa resultat ser vi värdefulla för ICA vid en eventuell implementation av Pick-n-Go. Trots 
att arbetstillfredsställelsen är låg, finns det ändå goda möjligheter för ICA att få ett positivt 
mottagande av en förändring. Dock bör man sträva efter att uppnå en god 
arbetstillfredsställelse då resultaten pekar på att de måttligt arbetstillfredsställda är mer positivt 
inställda till förändring än de lågt tillfredsställda. Målet bör dock ändå vara att sträva efter 
anställda som känner en arbetstillfredsställelse.  
 

6.4 Upplevelsen av Pick-n-Go 
I förstudien framkommer en hel del fördelar kring systemet, den lägger dock en tyngdpunkt på 
att visa på lönsamheten med systemet (Rapport förstudie PnG ICA, 2008). Vi avsåg därför 
under vår observation och simulering fokusera på hur expeditörerna kommer att påverkas av 
Pick-n-Go. Genom intervjuer med de två expeditörer som deltog i simuleringen ville vi få en 
djupare förståelse för hur de upplevde simuleringen och vad de tror att en implementering 
skulle få för effekter. Vi ser dessa två delar, observationen och intervjuerna, som extra viktiga 
för ICA då det är första gången som simuleringen av Pick-n-Go sker i verkligheten och 
expeditörer får prova på arbetssättet. Intervjuerna kan då fånga upp viktiga tankar och åsikter 
kring systemet. 
 
De punkter vi studerade under observationen och simuleringen var:  
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• Tid per order 
• Antal gånger expeditören klev upp på trucken 
• Antal gånger expeditören klev ned från trucken 
• Antal steg expeditören tar 
• Antal felaktiga ergonomiska rörelser 

 
Resultaten från simuleringen visar att tiden per  plockorder i stort sett halverades. Punkterna 
gällande kliv upp och ned från trucken elimineras helt då trucken är förarlös och expeditörerna 
inte längre behöver läsa ordrarna på dataskärmen utan får det via en hörsnäcka. Det skedde 
ingen större förändring i antalet steg per plockorder. Dock innebär Pick-n-Go med sin ökade 
effektivitet att vid oförändrad tid i plockslingan skulle varje expeditör gå nästan dubbelt så 
långt och lyfta nästan dubbelt så mycket vikt varje dag. Däremot utfördes lyften bättre då 
expeditörerna kunde använda båda händerna vid lyft, vilket inte gjordes tidigare när scannern 
hölls i ena handen. Expeditören slapp även att stå med krökt rygg då varorna skulle skjutas av.  
 
Det framkom i intervjuerna att expeditörernas övervägande upplevelse av simuleringen av 
Pick-n-Go var positiv och att det finns ett intresse kring detta logistiksystem:  
 

”Själv så känner jag väl att det inte finns någon större 
nackdel” 
 
” man har båda händerna fria” 
 
”Ja framförallt så känns det som att man slapp upp och ner 
från trucken helt och hållet, det känns som att det går 
fortare än vad det gör i dagsläget.” 
 
”Ergonomin blir bättre och som jag sa tidigare, snyggare 
burar bättre packat, det är vad jag tycker.” 

 
Trots den positiva inställningen framkom ändå några frågetecken från expeditörernas sida. I 
och med att arbetssättet med Pick-n-Go halverar tiden per order innebär det längre gå sträcka 
och mer lyft vikt. Detta var något som en av de intervjuade reagerade på: 
 

”Ja vi körde ju bara några vändor, men det är klart att det 
blir mer gående och mer plockande så klart, om man nu 
skall köra med den förarlösa trucken, men om det nu tar ut 
det att det blir bättre ergonomi det vet jag inte, så det 
kanske skulle behövas lite mer arbetsrotation” 

 
Resultaten från enkätundersökningen visade att redan vid dagens arbetssätt är arbetsrotation 
samt god ergonomi faktorer som upplevs viktiga för arbetstillfredsställelse. När det gäller 
viktiga faktorer vid förändring var bättre lyft, större möjlighet till rotation samt att 
arbetsbördan minskar viktiga faktorer. Ergonomin är i fokus hos expeditörerna.  
 
I och med att plocktiden för ordrarna halveras och orderstocken är relativt konstant, kommer 
ett införande av Pick-n-Go att innebära att av den totala andelen av tid som idag läggs på 
plockning kommer att minska samtidigt som övriga moment av hanteringen för att färdigställa 
en order för ut leverans kommer att öka. Andelen plocktid kommer att gå från 80% till 50% 
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Detta kan möjliggöra en ökad rotation. Detta blir alltså en viktig punkt för ICA att lyfta fram 
och klargöra för expeditörerna. 
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7 Avslutande diskussion och rekommendationer till ICA 
I detta kapitel kommer vi att föra en avslutande diskussion där trådarna från analysen knyts 
ihop och vi besvarar vår problemformulering och vårt syfte. I denna diskussion presenteras 
även slutsatserna vi kan dra från vårt arbete samt de rekommendationer vi kan bidra med till 
ICA baserat på vår studie.  Avslutningsvis kommer vi även ge förslag på vidare forskning. 
 

7.1 Avslutande diskussion 
Vi har med vår studie velat undersöka vilka faktorer som skapar tillfredssällelse samt vilka 
faktorer expeditörerna på ICAs färskvarulager i Umeå värdesätter vid en logistisk förändring. 
Detta återspeglas inte minst i arbetets titel Människan, logistiken och förändringen. Vidare har 
vi även velat undersöka ett eventuellt samband mellan grad av arbetstillfredsställelse och 
inställning till förändring. Utifrån detta har vi kunnat ge rekommendationer till ICA gällande 
implementering, vilket var syftet med studien. 
 
Det verkar finnas ett samband mellan grad av arbetstillfredsställelse och inställning till 
förändring. Sambandet är att de individer som känner sig måttligt arbetstillfredsställda tenderar 
vara positivare till förändring än de som är mycket eller inte alls arbetstillfredsställda. Det 
faktum att expeditörerna endast har en måttlig arbetstillfredsställelse men ändå är relativt 
positiva till förändring skulle kunna vara en effekt av att man hellre gör en förändring av sitt 
befintliga arbete än blir arbetslös, vilket skulle kunna bli konsekvensen av den förstudie 
gällande en eventuell nedläggning av ICAs lager i Umeå. När man har kännedom om att denna 
studie kommer att visas för beslutsfattare inom ICA kan detta ha spelat in på de positiva 
attityderna till en förändring där de anställda vill visa att de är villiga att göra det som krävs för 
att säkerställa sina arbeten. 
 
Arbetstillfredsställelsen på färskvarulagret i Umeå är idag låg, där de faktorer som upplevs 
viktiga för arbetstillfredsställelsen uppfylls i låg grad. Resultaten visar även att de anställda till 
stor del har en gemensam uppfattning om vilka faktorer som är viktiga. Många av de faktorer 
som upplevs viktiga har med arbetets fysiska karaktär att göra. Detta anser vi kan vara till ICAs 
fördel vid en implementation av Pick-n-Go, då detta system kan förbättra många av de punkter 
som uppfattas viktiga men inte anses uppfyllda idag. Detta system skulle exempelvis förbättra 
ergonomin samt möjliggöra ökad möjlighet till rotation, två av de viktigaste faktorerna.  Dessa 
faktorer ser vi därför som viktiga för ICA att lyfta fram och informera de anställda om vid en 
eventuell implementation. Om de anställda tror att förändringen kommer att leda till ett 
förbättrande av de faktorer som idag inte uppfylls tillfredsställande kommer de förmodligen 
även att initialt ställa sig positiva till förändringen. 
 
En annan viktig faktor som utmärker sig inom arbetstillfredsställelsen är vikten av bra 
arbetsledare. Åsikterna om denna faktor är uppfylld eller inte varierar stort mellan 
respondenterna, men i de öppna svaren kan vi dock fånga upp ett missnöje  gällande huruvida 
arbetsledarna leder arbetet och de anställda på ett tillfredsställande sätt. Det är en svår uppgift 
att få alla anställda att tycka om och vara nöjda med sin arbetsledare, men vi anser dock att 
arbetsledarna har en avgörande roll vid införandet av förändringar. Arbetsledarna kan fungera 
som kunskapsbärare och informatörer i förändringsprocessen då de har en daglig kontakt med 
expeditörerna. En alert arbetsledare kan fånga upp signaler och kan, genom att informera samt 
kommunicera ut ”rätt ” budskap, minska eventuell oro, osäkerhet och därmed motstånd till 
förändringen.  
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När det gäller de faktorer som är viktigast vid förändring är spridningen mellan de viktigaste 
faktorerna stor och det går inte i samma grad som vid arbetstillfredsställelsen att utläsa tydliga 
mönster av extra betydande faktorer. Det vi dock kan se är att det är effekterna av förändringen 
och inte själva förändringsprocessens genomförande som anses viktigt. Information om mål, 
orsak samt de anställdas roll i förändringen värdesätts ej lika högt som övriga faktorer.  Vi 
finner det väldigt intressant i jämförelsen med studien på Norrmejerier, där förhållandet var 
nästintill det omvända. Information rörande varför och hur förändringen skall genomföras 
ansågs mycket viktigt. Eftersom vi vill undersöka expeditörernas inställning till förändring av 
deras arbetssätt och de inte nyligen har genomgått en sådan, blir undersökningen aningen 
hypotetisk. Här sätter vi stort värde på referensundersökningen på Norrmejerier som ett 
komplement till de faktorer expeditörerna på ICAs lager värdesätter. Då de anställda på 
Norrmejerier nyligen varit med om en implementering av ett logistiksystem som är en del av 
Pick-n-Go och därför också sett dess konsekvenser för arbetssättet efter implementationen, ser 
vi deras åsikter som en viktig del att förhålla sig till för ICAs ledning. Norrmejeriers personal 
värdesätter också liksom ICAs expeditörer de faktiska konsekvenserna av förändringen, men 
ser också vikten av en väl genomförd process där information och förståelse för förändringen 
har en viktig del. Resultaten från Norrmejerier visar även att de ställer sig positiva till en 
ytterligare förändring.  
 
Att skapa sig en förståelse för hur viktig förändringsprocessen kan vara svårt för expeditörerna 
på ICAs lager då de inte nyligen har genomgått en omfattande förändringsprocess. Därför bör 
ICA dra lärdom av de åsikter Norrmejeriers expeditörer har för att de anställda på ICA efter 
genomförd förändring skall uppleva den som positiv och därmed arbeta för att få den att 
fungera. Detta är en förutsättning för att ICA skall kunna uppfylla de produktivitets-och 
effektivitetsmål som är anledningen till varför man vill genomföra en implementering av Pick-
n-Go. En väl genomförd förändring skapar också en positiv inställning till ytterligare 
förändringar och förändringar är ett måste i dagens och morgondagens ökade 
konkurrenssituation. 
 
Baserat på denna studie vill vi ge dessa rekommendationer till ICA för att underlätta en 
eventuell implementering på ICAs färskvarulager i Umeå: 
 

• Försök uppnå en högre arbetstillfredsställelse genom att fokusera på grundläggande 
behov hos de anställda. 

• En högre arbetstillfredsställse tenderar i sin tur att leda till en mer positiv inställning till 
förändring. 

• En positiv inställning till förändring skapar bättre förutsättningar för att implementera 
nya arbetsrutiner. 

• Vid en eventuell implementation av Pick-n-Go, kommunicera ut de direkta 
konsekvenser ett införande av system får på expeditörernas fysiska arbete. 
Nyckelfaktorer är bättre lyft, möjlighet till större rotation samt minskad stress. 

• Trots fokus på fysiska faktorer, underskatta inte resultaten från Norrmejerier som visar 
på vikten av information gällande förändringsprocessen. Görs inte detta finns det en 
risk att förändringen inte upplevs lika positiv efter genomförandet, trots att man har 
fokuserat på det som expeditörerna på ICA anser viktigt vid en förändring. 
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7.2 Vidare forskning 
Genom denna studie har vi fyllt en liten del av det kunskapsglapp vi ser inom forskningen 
rörande människan, logistiken och förändringar. Denna studie har fokuserat specifikt på 
logistisk förändring som berör lageranställda till skillnad från många andra studier som i större 
grad berört strukturella förändringar på en högre nivå i organisationer. Studien har tillfört 
kunskap om situationen på ICAs färskvarulager i Umeå, men för att få en bättre bild av 
anställdas uppfattning om vilka faktorer som är av vikt vid arbetstillfredsställelse och 
förändring bör ytterligare studier genomföras i liknande kontexter. Vidare skulle det även vara 
av intresse att följa de anställda genom en hel förändringsprocess från idé tills det att 
förändringens konsekvenser stabiliserats och jämföra om det då finns skillnader i vilka faktorer 
som är viktiga under respektive del av förändringen. Att känna till detta skapar förutsättningar 
för ledningen att använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt. 
 
Vi ser även en annan synvinkel rörande arbetstillfredsställelse som vi tycker bör 
uppmärksammas och utforskas. Lagerarbete och liknande typer av arbeten möjliggör kanske 
inte full behovstillfredsställelse enbart i arbetssituationen. Här finner vi det intressant att 
undersöka om dessa anställda i större grad söker behovstillfredsställelse utanför sin arbetsplats, 
jämfört med anställda som får sina behov uppfyllda genom sitt arbete. Skulle företag kunna 
uppnå en högre arbetstillfredsställelse och därmed högre effektivitet hos de anställda genom att 
bistå dem med stöd att uppfylla sina behov utanför arbetsplatsen? 
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8 Sanningskriterier 
I detta avslutande kapitel vill vi diskutera arbetets sanningskriterier utifrån trovärdighet och 
dess underliggande faktorer tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 
och konfirmera. Vi har valt att placera kapitlet gällande sanningskriterier sist i arbetet för att 
läsaren skall ha fått möjlighet att ta del av hela forskningsprocessen och därefter kritiskt 
granska studien. 
 

8.1 Trovärdighet 
Trovärdighet i kvalitativa studier kan bedömas utifrån de fyra kriterierna tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman & Bell, 2005:306). 
Genom att vi genom en triangulering har samlat data genom ett flertal olika metoder vars 
resultat tenderar att gå i samma linje anser vi oss fångat verkligheten på ett riktigt och 
tillförlitligt sätt. Vi har inte genomfört en respondentvalidering då vi anser att trianguleringen 
och dess överrensstämmande resultat har fångat verkligheten på ICAs färskvaulager i Umeå 
väl. 
 
Då syftet med denna studie framförallt har varit att utreda kontextunika faktorer på ICAs 
färskvarulager i Umeå har en överförbarhet till andra kontexter inte varit ett primärt mål. Vi 
anser dock att vissa av de faktorer vi använt oss av i vår studie även är användbara i liknande 
kontexter på andra lager med liknande arbetsuppgifter. 
 
Genom en noggrann beskrivning av såväl den teoretiska som den praktiska metoden  har vi 
velat ge läsaren en fullständig insyn i våra faser av forskningsprocessen. Detta för att läsaren 
själv skall kunna bilda sig en uppfattning om kvaliteten på de metodval och de 
tillvägagångssätt vi har valt för att kunna sätta studiens resultat i relation till dessa. Detta skall 
möjliggöra för läsaren att göra en bedömning av om våra slutsatser är pålitliga eller ej. 
 
Vi har genom arbetets gång på ett objektivt sätt försökt förhålla oss till vår förförståelse och 
teoretiska utgångspunkt. Detta för att vi inte velat styras av våra värderingar i en felaktig 
riktning. 
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Bilaga 1. Enkät ICA 
 
 

Arbetstillfredsställelse och förändring på arbetsplatsen 
 
 
1. Hur länge har du jobbat på ICAs lager? 
    0-3 år     4-6 år     7-10år     Mer än 10 år 

 
2. Hur gammal är du? 
    18-25 år     26-35 år     36-45 år    över 46 

 
 
3. Markera de fem viktigaste faktorerna du anser har störst betydelse för att du skall känna dig tillfredsställd 
på ditt arbete 
 
Rättvis lön   Tydliga arbetsrutiner   
Trygg anställning   Bra arbetsledare   
Arbetsrotation   Möjlighet till avancemang   
God ergonomi   Att arbetet ger dig utmaningar   
Delaktighet i beslut   Att arbetet ger dig ansvar   
Uppskattning från chefer   Annat_____________________   

 
 
4. Hur viktiga är följande faktorer för din arbetssituation på ICA? 
Rättvis lön Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Trygg anställning  Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Arbetsrotation Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
God ergonomi Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Delaktighet i beslut Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Uppskattning från chefer Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Tydliga arbetsrutiner Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Bra arbetledare Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Möjlighet till avancemang Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Att arbetet ger dig utmaningar Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Annat ____________________ Inte alls viktigt                Mycket viktigt 

 
 
5. Hur tillfredsställd är du med ditt arbete? 
Inte alls tillfredsställd                 Mycket tillfredsställd 

 
 
6. Detta upplever jag saknas i min arbetssituation på ICA 
 
                             Saknas  i hög grad       Saknas inte alls                                  Saknas i hög grad     Saknas inte alls 
Rättvis lön                Tydliga arbetsrutiner             
Trygg anställning                Bra arbetsledare             
Arbetsrotation                Möjlighet till avancemang             
God ergonomi                Att arbetet ger dig utmaningar             
Delaktighet i beslut                Att arbetet ger dig ansvar             
Uppskattning från 
chefer             

         
Annat__________________             
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7. Föreställ dig en förändring av dagens plocksystem som kommer att innebära ett nytt arbetssätt. Markera de 
fem faktorer som du anser viktigast vid en förändring. 
 
Bättre lyft      Info om målet med förändringen   
Minskad skaderisk      Info om min roll i förändringen   
Att arbetsbördan minskar      Möjlighet att påverka beslutet   
Mindre stress      Förtroende för ledningen   
Större möjlighet till rotation      Annat _______________   
Info om orsaken till förändring      Annat _______________   

 
 
8. Hur viktiga är följande faktorer vid en förändring av ditt arbetssätt? 
 
Bättre lyft Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Minskad skaderisk Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Att arbetsbördan minskar Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Mindre stress Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Större möjlighet till rotation Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Info om orsaken till förändring Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Info om målet med förändringen Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Info om min roll i förändringen Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Möjlighet att påverka beslutet Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Att du har förtroende för ledningen Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Annat ____________________ Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Annat ____________________ Inte alls viktigt                Mycket viktigt 

 
 
9. Tänk på en förändring som du varit med om och som påverkade ditt arbetssätt. Till vilken grad uppfylldes 
följande faktorer? 
 
                           Uppfylldes i hög grad       Uppfylldes inte alls                           Uppfylldes i hög grad       Uppfylldes inte alls 

Bättre lyft               Info om målet med förändringen             
Minskad skaderisk               Info om min roll i förändringen             
Att arbetsbördan 
minskar               Möjlighet att påverka beslutet             

Mindre stress             
  Att du har förtroende för       
   ledningen             

Större möjlighet till 
rotation               Annat ____________________             
Info om orsaken till 
förändring               Annat ____________________             

 
 
10. Hur ställer du dig till en förändring av dagens plocksystem? 
Inte alls positiv                 Mycket positiv 

 
 
11. Vad är orsaken till din inställning på ovanstående fråga? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 



 69 

12. Har du ytterligare åsikter om arbetstillfredsställelse och förändring som du inte tycker har framkommit i 
enkätundersökningen? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Enkät Norrmejerier 
 

Förändring på arbetsplatsen 
 
 
1. Hur länge har du jobbat på Norrmejeriers lager? 
    0-3 år     4-6 år     7-10år     Mer än 10 år 

 
2. Hur gammal är du? 
    18-25 år     26-35 år     36-45 år    över 46 

 
3. Markera de fem faktorer som du anser var viktigast vid införandet av Pick by voice 
 
Bättre lyft      Info om målet med förändringen   
Minskad skaderisk      Info om min roll i förändringen   
Att arbetsbördan minskar      Möjlighet att påverka beslutet   
Mindre stress      Förtroende för ledningen   
Större möjlighet till rotation      Annat _______________   
Info om orsaken till förändring      Annat _______________   

 
 
4. Hur viktiga är följande faktorer vid en förändring av ditt arbetssätt? 
 
Bättre lyft Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Minskad skaderisk Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Att arbetsbördan minskar Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Mindre stress Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Större möjlighet till rotation Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Info om orsaken till förändring Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Info om målet med förändringen Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Info om min roll i förändringen Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Möjlighet att påverka beslutet Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Att du har förtroende för ledningen Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Annat ____________________ Inte alls viktigt                Mycket viktigt 
Annat ____________________ Inte alls viktigt                Mycket viktigt 

 
 
5.Vid införandet av plocksystemet Pick by voice, till vilken grad uppfylldes följande faktorer? 
 
                           Uppfylldes i hög grad       Uppfylldes inte alls                           Uppfylldes i hög grad       Uppfylldes inte alls 

Bättre lyft               Info om målet med förändringen             
Minskad skaderisk               Info om min roll i förändringen             
Att arbetsbördan 
minskar               Möjlighet att påverka beslutet             

Mindre stress             
  Att du har förtroende för       
   ledningen             

Större möjlighet till 
rotation               Annat ____________________             
Info om orsaken till 
förändring               Annat ____________________             

 
 
6. Hur ställer du dig till en förändring av dagens plocksystem? 
Inte alls positiv                 Mycket positiv 
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7. Vad är orsaken till din inställning på ovanstående fråga? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
8. Har du ytterligare åsikter om förändring som du inte tycker har framkommit i enkätundersökningen? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Intervjuguide ICA 
 

• Beskriv dagens arbetssituation utifrån följande aspekter: 
- säkerhet 
- stämningen bland expeditörerna 
- ergonomi 
- arbetsrotation 
- förmåga att kunna påverka ditt arbete 

 
• Vad skulle få dig att känna dig mer tillfredsställd med ditt arbete? 
 
• Vad är din spontana upplevelse av det simulerade systemet Pick-n-Go? 
 
• På vilket sätt skiljer sig arbetet i plockslingan med Pick-n-Go från dagens system? 

(antal lyft, antal ggr upp och ner från trucken, antal steg, plockslingans tid, hantering av 
scanner, rangering i bur) 

 
• Vilka fördelar ser du med Pick-n-Go? 

 
• Vilka nackdelar ser du med Pick-n-Go? 

 
• Ser du några säkerhetsrisker med systemet? 

 
• Hur tror du att en implementering av systemet skulle mottas av expeditörerna på 

färskvarulagret? 
 

• Vad tycker du skulle vara viktigt för ledningen att tänka på vid en implementering av 
Pick-n-Go? 

 
• Vad skulle ett införande av Pick-n-Go betyda för dig? 

 
• Vilken var den senaste stora förändringen gällande arbetssätt som berörde ditt arbete? 

Ex, införandet av scannrar ist för plocklistor. 
 

• Hur upplevde du förändringen? 
 

• Skulle den ha kunnat genomföras på ett bättre sätt? 
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Bilaga 4. Observationsschema ICA 
 
 
Genomförd observation ICA lager   

 
Snitt 
Normal 

Snitt 
PnG 

   
Antal gånger upp och ner från trucken 25 0 
Antal gånger trucken körs 14,56 5,8 
Antal steg plockaren tar 304,48 276 
Antal lyft från ställage ovanför bröst höjd 1,2 0,72 
Antal felaktiga ergonomiska rörelser 1,12 0,08 
Total tid för plocket 14,4 6,36 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
  
 
 
 


