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Titel: Relationen mellan ICA-handlaren och ICA AB

Syfte: Syftet med denna uppsats var att, med hjälp av företagsekonomiska 

relationsteorier, undersöka och beskriva ICA-handlare som 

driver butiker i profilerna Nära- och Supermarkets relation till 

ICA AB. De handlare som ingick i studien driver butiker i 

Uppsalaområdet. 

Frågeställning: Är ICA-handlare som driver butiker i profilerna Nära- och 

Supermarkets relation till ICA bra?

Metod: Utifrån relationsteorier om engagemang och förtroende utformades och 

genomfördes intervjuer med ICA-handlare. Informationen 

från intervjuerna användes för att uppfylla studiens syfte och 

besvara frågeställningen. 

Slutsats: Studien visar att ICA-handlare som driver butiker inom profilerna Nära- 

och Supermarkets relation till ICA AB är bra.

2



Kandidatuppsats Uppsala Universitet
Företagsekonomi VT 2011

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING______________________________________________ 2

INLEDNING_____________________________________________________ 5

1. Syfte_________________________________________________________ 6

1.2 Frågeställning  ________________________________________________6

2. ENGAGEMANG OCH FÖRTROENDE I EN AFFÄRSRELATION _________ 6

2.1 Engagemang_______________________________________________6

2.1.1 Affektivt engagemang_______________________________________7

2.1.2 Kalkulativt engagemang_____________________________________7

2.1.3 Relationer består av både affektivt- och kalkulativt engagemang _____8

2.2 Förtroende________________________________________________  8

2.2.1 Kompetens_______________________________________________ 8

2.2.2 Generositet_______________________________________________8

2.2.3 Gemensamma värderingar___________________________________8

2.4 Sammanfattning av teorin_____________________________________  9

3. METOD____________________________________________________  9

3.1 Val av metod_______________________________________________ 10

3.2 Val av respondenter_________________________________________ 10

3.3 Arbetsprocessen___________________________________________ 11

3.3.1 Litteratursökning___________________________________________11

3.3.2 Teoriutformning____________________________________________11

3.3.3 Intervjufrågorna___________________________________________ 11

3.3.4 Intervjuerna______________________________________________ 12

3.3.5 Sortering av data__________________________________________ 12

4. EMPIRI_______________________________________________________ 12

4.1 Om ICA___________________________________________________ 13

4.2 Relationen mellan handlare och huvudkontoret___________________ 14

3



Kandidatuppsats Uppsala Universitet
Företagsekonomi VT 2011

4.3 Intervjuer med handlare_______________________________________15

5. ANALYS______________________________________________________ 18

5.1 Engagemang_______________________________________________18

5.1.1 Affektivt engagemang_______________________________________ 19

5.1.2 Kalkulativt engagemang_____________________________________ 20

5.2 Förtroende_________________________________________________ 20

5.2.1 Kompetens_______________________________________________ 21

5.2.2 Generositet_______________________________________________ 21

5.2.3 Gemensamma värderingar___________________________________22

6. SLUTSATSER_________________________________________________ 23

KÄLLFÖRTECKNING______________________________________________24

Bilaga 1 Intervjuer ICA-handlare______________________________________26

Bilaga 2 Intervjufrågorna baserade på engagemang och förtroende__________ 37

4



Kandidatuppsats Uppsala Universitet
Företagsekonomi VT 2011

INLEDNING

År 1938 grundade Hakon Swensson tillsammans med flera affärsmän från Västerås, 

ett grossistföretag med namnet Köpmännens Inköpscentralers AB eller ICA som det 

också kallades. Idén var att butiksägare i närområdet fick bli delägare i bolaget och 

därmed skapa en central inköpsorganisation som skulle samordna och effektivisera 

inköp och logistik till butikerna som ingick i bolaget. (ica-historien.se/från-SICA-till-

ICA) 

Idag finns det cirka 1400 ICA butiker i Sverige, men Hakon Swenssons grundtanke 

lever kvar genom att alla ICA butikers ägare även är delägare i ICA AB, de kallas 

ICA-handlare. Inköp och logistik sköts fortfarande centralt. Handlaren är ansvarig för 

den operationella verksamheten av butiken, han är även den som har rätt till det 

finansiella överskottet butiken ger. ICA AB tar hand om vissa arbetsuppgifter såsom: 

inköp, logistik, kampanjer och marknadsföring på riksnivå. Det är även ICA AB som 

tillsätter handlare till butikerna, tar beslut om nya butiker och vilka butiker som skall 

läggas ned. I utbyte tar bolaget en procentuell summa av omsättningen från varje 

butik.(Bilaga 1) Att driva en ICA butik kan likställas med franchise verksamhet. 

(ne.se/franchising) Det som skiljer en vanlig franchise verksamhet från att driva en 

ICA-butik är att ICA-handlarna tillsammans indirekt äger moderorganisationen, vilket 

presenteras närmare under avsnitt 4.2. (ica.se/om-ICA)

Det finns fyra sorters butiker som ICA-handlare driver under namnet ICA; Nära, 

Supermarket, Kvantum och Maxi. Nära- och Supermarket är oftast lite mindre butiker 

medans Maxi- och Kvantum är större butiker. (ica.se/om-ICA)

Det kan vara problematiskt att stå som ägare till en butik samtidigt som alla beslut 

gällande butiken inte ligger i ägarens egna händer. Ägaren har inte fullständig 

kontroll över sin egen butik. Denna studie ämnar utreda om dessa 

beslutsförhållanden har någon påverkan på Nära- och Supermarket-handlarens 

affärsrelation till ICA AB.
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1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att, med hjälp av företagsekonomiska relationsteorier, 

undersöka och beskriva ICA-handlare som driver butiker i profilerna Nära- och 

Supermarkets relation till ICA AB. De handlare som ingår i studien driver butiker i 

Uppsalaområdet. 

1.2 Frågeställning

Är ICA-handlare som driver butiker i profilerna Nära- och Supermarkets relation till 

ICA bra?

 

2. ENGAGEMANG OCH FÖRTROENDE I EN 

AFFÄRSRELATION

Nyckeln till ett lyckat samarbete mellan två affärspartners är att båda parterna har 

engagemang och förtroende till varandra. Orsakerna till det är: (1) Det ger incitament 

för att hålla samarbetet vid liv. (2) Det förhindrar parterna att ingå kortsiktiga 

samarbetsavtal med andra aktörer, då de vet att på sikt lönar det sig att hålla 

samarbetet vid liv med den ursprungliga samarbetspartnern. (3) Parterna kan lita på 

att den andra parten inte beter sig opportunistiskt, och ser till samarbetets bästa 

istället för sitt eget bästa. När både engagemang och förtroende finns mellan 

samarbetsparterna kan detta ge högre effektivitet och bättre ekonomiskt resultat på 

sikt för alla parter som ingår i samarbetet. (Morgan & Hunt, 1994)

2.1. Engagemang

Morgan & Hunts (1994) definition på engagemang, när det talas om affärsinriktade 

samarbeten, är: “en samarbetspartner som tror att ett fortsatt samarbete är så viktigt 

att denne gör allt för att detta samarbete skall bestå. ”Högt engagemang i en 

affärsrelation eller i ett samarbetsavtal kan ge positiva effekter på verksamheten t.ex. 

att relationen varar en längre tid. Men det ger även högre motivation till att 

upprätthålla avtalet bland de som ingår i relationen. 
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Mowday, Steers & Porter (1979) skriver att engagemang mellan två samarbetsparter 

uppstår genom att samarbetsparterna har gemensamma värderingar, samt i vilken 

grad parterna är involverade i varandras organisationer. De skriver att det är tre 

faktorer som har betydelse för engagemanget: (1) en stark tro och acceptans för 

samarbetsorganisationens mål och värderingar. (2) En villighet att göra uppoffringar 

för relationens bästa, samt (3) en stark önskan att fortsätta vara en del av relationen. 

Morgan & Hunt (1994) framhåller även att: “Förhållanden är byggda på ömsesidigt 

engagemang.” De skriver att högt engagemang är av central betydelse för alla 

relationer mellan två samarbetsparter. 

Engagemang går att dela upp i beståndsdelarna; affektivt- och kalkulativt 

engagemang. Affektivt engagemang är att parten känner en stark behörighet samt 

har gemensamma värderingar med den andra parten. Kalkulativt är när parten 

stannar kvar i relationen för den egna vinningens skull. (Monroy & Alzola, 2004)

2.1.1 Affektivt engagemang

Affektivt engagemang är när parterna har en känsla av behörighet till varandra och 

har gemensamma värderingar. (Monroy & Alzola, 2004) Mowday, Steers & Porter, 

1979 definierar affektivt engagemang: ”till den graden individen identifierar sig i den 

andra organisationen och i vilken grad individen är involverad i den samma.” 

2.1.2 Kalkulativt engagemang

Det kalkulativa engagemanget innebär att parterna känner att de har mer att vinna 

genom att fortsätta samarbetet än att avsluta detsamma (Monroy & Alzola, 2004). 

Geyskens et. al. (1996) skriver att kalkulativt engagemang är när parterna stannar 

kvar i en relation för att de kontinuerligt ”räknar” på om det nuvarande 

samarbetsavtalet är det lönsammaste, samt att parterna inte är främmande att 

avsluta det nuvarande samarbetet om ett lönsammare avtal med en annan part är 

tillgängligt. 
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2.2 Förtroende

Förtroende för varandra är av central betydelse för relationen mellan två parter. 

(Morgan & Hunt, 1994) Det finns tre faktorer som påverkar om en partner är 

förtroendeingivande eller inte. Dessa är samarbetspartnerns: Kompetens, generositet 

och om de har gemensamma värderingar. Det går att skilja på dem var för sig, men 

samspelet mellan dessa är kausala för att parterna skall känna förtroende för 

varandra. (Mayer, Davis & Schoorman,1995)

2.2.1 Kompetens

Kompetens enligt Mayer, Davis & Schoorman (1995) är när parterna har speciella 

egenskaper och kunskaper inom ett område vilka kan vara till nytta för varandra. 

Parterna kan då konsultera varandra i frågor där den andre har större kunskap och 

resurser att sköta frågan på ett bättre sätt. 

2.2.2 Generositet

Generositet är när parterna agerar på ett sätt där han/hon exempelvis delar med sig 

av möjligheter, som kan vara lönsamma, med sin samarbetspartner. Parten visar på 

detta vis att den inte är egoistisk och villig att hjälpa den andre. Detta kan i sin tur 

förstärka relationen mellan de båda. (Mayer, Davis & Schoorman, 1995)

Monroy & Alzola (2004) skriver även de att generositet är av betydelse för att bygga 

förtroende mellan två samarbetsparter: ”Generositet innebär att samarbetsparterna 

delar med sig av fördelaktiga möjligheter till den andra parten och inte agerar enbart i  

självintresse.” 

2.2.3 Gemensammma värderingar 

Att ha gemensamma värderingar är när samarbetsparterna tycker ungefär lika som 

varandra i en rad olika frågor. Har samarbetsparterna gemensamma värderingar 

finns det förutsättningar för ett bra samarbete dem emellan. Har de inte 

gemensamma värderingar kan det vara svårt att påbörja/fortsätta ett samarbete. 

(Mayer, Davis & Schoorman, 1995)
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2.4 Sammanfattning av teorin

Nyckeln till ett lyckat samarbete mellan två affärspartners är att båda parterna känner 

engagemang och förtroende för varandra. 

Engagemang innebär att parterna arbetar för relationens varaktighet. (Morgan & 

Hunt, 1994) Men även att parterna har gemensamma värderingar och därmed vill 

stanna kvar i relationen. (Mowday, Steers & Porter, 1979) Engagemang går att dela 

upp i beståndsdelarna affektivt och kalkulativt engagemang. Affektivt engagemang är 

när parterna har gemensamma värderingar. Kalkulativt är när parterna stannar kvar i 

relationen för att det är det mest lönsamma samarbetet just för tillfället. Engagemang 

kan inte delas upp i antingen affektivt eller kalkulativt engagemang, utan det är oftast 

ett samspel mellan de båda där antingen affektivt eller kalkulativt är mer 

framträdande. (Monroy & Alzola, 2004)

Förtroende byggs upp genom att parterna har kompetens som kan vara till nytta för 

varandra, är generösa mot varandra och har gemensamma värderingar. (Mayer, 

Davis & Schoorman, 1995) Kompetens är när parterna har kunskaper inom ett 

område som den andre inte har. Detta möjliggör att de kan hjälpa varandra med 

problem de själva inte klarar av att lösa. Generositet är när parterna delar med sig av 

fördelaktiga möjligheter till sin samarbetspartner. Gemensamma värderingar är att 

stå för vissa principer vilka tilltalar den andre parten. Både kompetens, generositet 

och integritet är viktiga för att parterna skall känna förtroende för varandra. (Mayer, 

Davis & Schoorman, 1995) 

3. METOD

I denna del av uppsatsen presenteras den metod som använts till studien och hur 

data har behandlats för att ge underlag till analys och slutsatser.
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3.1 Val av metod

Till denna uppsats valdes den kvalitativa metoden strukturerade intervjuer. Kvalitativa 

metoder används för att samla in information som beskriver helheten av ett 

sammanhang där ett problem ryms in.  (Holme et al. 1997, s.13-14) 

Genom att intervjuerna var strukturerade fanns det möjlighet att i förhand förbereda 

frågorna till handlarna som ingick i studien, utformade efter teorin som användes. Hur 

frågorna utformades beskrivs närmare under stycke 3.3.3. 

Orsaken till att den kvalitativa metoden strukturerade intervjuer valdes, är för att 

tillskillnad från kvantitativa metoder ges respondenterna möjlighet att ge sin egen bild 

av, i det här fallet, relationen till ICA AB. Alternativet hade varit till exempel att 

använda sig av enkäter där respondenterna hade haft, av författaren, förutbestämda 

svarsalternativ där mycket värdefull data riskerats att gå till spillo när respondenterna 

inte haft möjlighet att beskriva sin relation till ICA med egna ord. (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009) Intervjuer som är utformade utifrån en kvalitativ metod ger istället 

utrymme för fritt formulerade svar med chans till följdfrågor. (Holme et al.1997, s. 13-

14) De intervjuade får större chans att ge sin egen syn på relationen mellan dem 

själva (handlarna) och huvudkontoret. 

3.2 Val av respondenter

ICA har fyra olika butiksprofiler: Maxi, Kvantum, Supermarket och Nära. De handlare 

som ingick i studien driver butiker inom butiksprofilerna Nära och Supermarket. 

Dessa butiker är de som vanligtvis är mindre än Kvantum- och Maxi-butikerna. 

Supermarket- och Närabutiker är i större utsträckning verksamma på mindre orter 

med lägre kundbas än vad Maxi- och Kvantumbutikerna är (ica.se/vara-olika-butiker) 

vilket gör dem intressanta för denna studie då dessa har mindre omsättning än de 

flesta Maxi- och Kvantumbutiker, och därmed betalar en mindre avgift till ICA. 

Eftersom Supermarket- och Närabutikerna i större utsträckning betalar en mindre 

avgift till ICA AB än Maxi- och Kvantumbutikerna finns det skäl för att relationen 

mellan Supermarket/Nära-handlare och ICA AB är mer ansträngd än relationen 
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mellan Maxi/Kvantum-handlare och ICA AB eftersom koncernen får mindre ersättning 

för arbetet de gör för de mindre butikerna jämfört med Kvantum- och Maxibutikerna. 

Detta gör Supermarket- och Närahandlare intressanta för denna studie. 

3.3 Arbetsprocessen

I detta avsnitt av uppsatsen beskrivs arbetsprocessen som ligger bakom 

färdigställandet av uppsatsen.

3.3.1 Litteratursökning

Under litteratursökningsprocessen har främst söksidan EBSCO Business Source 

Premier använts. De sökord som använts för att finna relevanta artiklar till teorin och 

som kunde medverka till att besvara uppsatsens frågeställning är exempelvis 

”Organizational relationship”, ”Trust” och ”Commitment.”

3.3.2 Teoriutformning

De artiklar som teorin bygger på beskriver beståndsdelar i relationer inom 

marknadsföring och organisation. Med fokus på beståndsdelarna engagemang och 

förtroende har sedan teorin utformats. Teorin är utformad för att ge olika nyanser av 

vad författarna till artiklarna som använts anser vara engagemang och förtroende till 

en organisation. 

3.3.3 Intervjufrågorna

Intervjufrågorna är utformade efter teorin om engagemang och förtroende. Frågorna 

är utformade för att både innehålla raka ja och nej frågor, men även öppna frågor där 

respondenten har kunnat belysa personliga erfarenheter och känslor i relationen de 

har till huvudkontoret. Vissa av frågorna har även varit utformade för att samla 

information om koncernen för att kunna beskriva verksamheten. 

De frågor som är baserade på teorin om engagemang och förtroende finns bifogade i 

Bilaga 2. Frågorna utformades främst med hjälp av Monroy & Alzolas (2004) artikel 

där de utrett kvaliteten i olika franchisenätverk. Även det övriga författare skrivit om 
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engagemang och förtroende har använts till att utforma frågor till intervjuerna. 

Frågorna är anpassade för att passa in på ICA-handlare efter den information som 

tagits från de elektroniska källorna.  Frågorna är uppställda i en tabell där det framgår 

vilken fråga som kan kopplas ihop med vilken teori. Vissa av frågorna kunde inte 

placeras direkt ihop med någon av teorierna om engagemang eller förtroende före 

intervjuerna. Där är det istället svaren som avgjort om de skulle placeras in under 

engagemang eller förtroende. De frågorna är märkta med ett frågetecken i bilaga 2.

3.3.4 Intervjuerna

Data har samlats in genom fem strukturerade intervjuer med fem stycken ICA-

handlare i Uppsala och närområdet. De handlare som intervjuats driver antingen 

butiker i Nära- eller Supermarketprofilen, varav två handlare driver Nära-butiker och 

tre driver Supermarket-butiker. 

Intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplatser och varade cirka 30-

45 minuter. Alla personer som intervjuades gick med på att intervjuerna spelades in 

med diktafon och det har klargjorts att alla respondenter kommer vara anonyma så 

att respondenterna kunde känna sig bekväma att svara ärligt på varje fråga som 

ställdes. 

3.3.5 Sortering av data

Efter att intervjuerna genomförts, utfördes en sortering av data respondenterna 

bidrog med för att dels kunna beskriva ICA som organisation, men även för att 

särskilja de frågor som berörde handlarnas relation till huvudkontoret. Data som 

behandlade engagemang och förtroende kopplades ihop med teorin och låg till grund 

för analysen och slutsatser för att besvara frågeställningen och uppfylla syftet.

4. EMPIRI

I detta avsnitt av uppsatsen presenteras information som dels beskriver ICA som 

koncern, men även data som kan kopplas ihop med relationsteorierna om 
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engagemang och förtroende, detta för att sedan kopplas ihop med det som framkom 

under intervjuerna med teorin under avsnittet analys.

4.1 Om ICA

I början av 1900-talet hade en man vid namn Hakon Swensson en vision där 

grossister och detaljhandlare skulle ha ett större samarbete med varandra. År 1938 

startade Hakon ett grossistföretag, tillsammans med flera affärsmän i Västerås, vilket 

senare skulle få namnet ICA, där kunde enskilda partihandlare bli delägare och 

moderorganisationen skulle sköta vissa arbetsuppgifter åt partihandlarna i syfte att 

öka effektiviteten. (icahistorien.se) 

Idag finns det cirka 1400 dagligvarubutiker i Sverige under varumärket ICA. Detta gör 

dem till en av de största matvarukedjorna i Sverige. (icahandlarna.se/om-oss)  

Alla butiker i Sverige drivs av enskilda företagare som kallas ICA-handlare. 

Handlaren driver sin egen butik under varumärket ICA och ansvarar för den dagliga 

verksamheten i butiken. För att bli ICA-handlare måste du uppfylla vissa kriterier som 

koncernen kräver av handlaren för att denne skall få driva sin egen butik. Den 

tillträdande handlaren köper då in sig i verksamheten och blir därmed även medlem i 

ICA-handlarnas förbund, där alla handlare har en röst var. Urvalet av handlare sker 

dock inte efter finansiell styrka hos den enskilda personen eftersom koncernen i de 

flesta fall äger fastigheten där butiken är belägen. Det är istället personliga 

egenskaper som värdesätts på de som vill bli handlare. Rekrytering av handlare sker 

mestadels internt, genom utannonsering av ”tjänsten” och intresseanmälan. 

Rekryteringen av en ny handlare till en butik tar oftast mellan 2-3 månader. Det är 

oftast personer som jobbat inom koncernen en längre tid som sedan får bli handlare.

(icahandlarna.se/iden, Bilaga 1)

Det finns idag fyra olika sorters butiksprofiler, under varumärket ICA, som handlarna 

driver. Dessa är: Nära, Supermarket, Kvantum och Maxi. (ica.se/butiker) Dessa 

butiker har alla varsin så kallad prisprofil de prenumererar på, vilket innebär att alla 
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Nära-handlare betalar ett pris medan Supermarket-handlare kanske betalar ett annat 

pris för samma vara de beställer från ICA centralt. (Bilaga 1)

Nära-butikerna är oftast mindre butiker, centralt belägna med generösa öppettider. 

Supermarket har oftast ett större sortiment än Nära-butikerna och är oftast lite större 

butiker än Nära-butikerna. Kvantum är större butiker med ett stort utbud av mat. 

Dessa ligger oftast på lite sämre lägen än Nära och Supermarket men kännetecknas 

av förmånliga priser och generösa öppettider. Maxi är de största butikerna, dessa 

butiker erbjuder förutom mat även kläder, husgeråd, sportartiklar och 

trädgårdsartiklar. (ica.se/butiker)

4.2 Relationen mellan handlare och huvudkontoret

I detta avsnitt förklaras hur relationen mellan handlare och koncernen är uppbyggd.

ICA-handlaren har oftast jobbat en längre tid inom koncernen, antingen i butik eller 

på huvudkontoret, innan han/hon blir handlare i en butik. I de flesta fallen äger 

koncernen fastigheten som butiken ligger i. Missköter handlaren den butik som 

tilldelats denne har koncernen rätt att byta ut handlaren. När handlaren tar över en 

butik betalar han en summa till föregående handlare för att ta över verksamheten, en 

summa vilken han får tillbaka när nästföljande handlare tar över efter honom. (Bilaga 

1)

Samtidigt som handlaren tar över butiken blir han medlem i ICA-handlarnas förbund. 

Handlarnas förbund äger 67 % av Hakon Invest. Hakon Invest i sin tur äger 40 % av 

ICA AB, resterande 60 % av koncernen ägs av holländska Ahold. Hakon Invest har 

medbestämmanderätt i koncernen, vilket innebär att fastän Ahold äger 60 % av 

koncernen kan de inte ta beslut som Hakon Invest inte har godkänt. (årsred,2010, 

Hakon Invest) Detta innebär att varje handlare indirekt bestämmer över ICA AB. 

Varje handlare betalar en avgift till koncernen, som vid intervjutillfällena (05-2011) låg 

på 2,4 % av omsättningen i handlarens butik, (Bilaga 1).  Koncernen tar hand om 
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vissa arbetsuppgifter centralt som handlarna har begränsad kontroll över. Exempel 

på dessa arbetsuppgifter är: Inköp och leveranser, marknadsföring av varumärket, 

rikstäckande kampanjer, storleken på avgiften handlarna betalar till koncernen, samt 

se till att handlarna inte missköter sin butik mm. (Bilaga 1)

4.3 Intervjuer med handlare

Alla de handlare som ingick i studien känner sig lojala till huvudkontoret. Ingen 

nämnde någon särskild orsak varför de känner sig lojala, de har enbart en 

lojalitetskänsla till huvudkontoret. Handlarna uppgav också att de trivdes i sin relation 

till huvudkontoret. En Nära-handlare uppgav att han tyckte det var en trygg tillvaro att 

verka i. En Supermarket-handlare nämnde att eftersom affärsidén har levt i 100 år, 

och den är unik i sitt slag måste det finnas en styrka i den vilket gör att den överlever. 

En Nära handlare uppgav att han trivdes i relationen. Däremot hade han en 

erfarenhet där han tvekat om han ville fortsätta samarbetet med ICA. ”När vi byggde 

den här butiken en gång i tiden och ICA inte ställde upp. Då var det många kunder  

som tyckte att jag kunde gå till en annan grossist. Men jag kände inte riktigt för det.  

Så ja jag trivs med dem.” Alla handlare känner också en stolthet över att vara en del 

av ICA. En Supermarket-handlare nämnde att han känner en stolthet över det ICA 

gör för föreningslivet i Sverige. ”Det är stort att vara en del av ICA. Speciellt den 

rollen ICA spelar för samhället genom stöd till idrotten mm.”

Alla handlare som ingick i studien tycker att det är viktigt, förutom deras egen butik, 

att hela koncernens verksamhet går bra. De påpekade att går koncernen bra som 

helhet kan de också utveckla verksamheten vilket gör att det blir bättre för handlarna 

själva. 

De arbetsuppgifter huvudkontoret sköter centralt tycker handlarna sköts på ett bra 

sätt. Två av handlarna påpekade att handlarna inte är bundna att köpa sina varor 

centralt från ICA, så är det något de är missnöjda med kan de välja att ta in varor från 

externa leverantörer. ”Det är ju upp till oss att använda oss av det de erbjuder.  
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Tycker vi att det finns luckor så kan vi oftast gå utanför och beställa av andra. Men 

det de levererar tycker jag är jättebra.” Handlarna trodde inte heller att de själva 

skulle kunna sköta de arbetsuppgifterna huvudkontoret sköter nu, på ett bättre sätt 

än vad de redan görs just nu. Handlarna känner att det skulle bli för mycket jobb med 

att sköta exempelvis alla inköpen själva. ”Det hade blivit för mycket jobb, jag tycker  

det är en mycket bra deal som det ser ut.” Alla handlare har också förtroende för de 

som jobbar på huvudkontoret, att de sköter sina jobb på ett bra sätt. 

Fyra av handlarna som ingick i studien tycker också att avgiften som koncernen tar ut 

är rimlig för det handlarna får tillbaka. En Nära-handlare tycker att avgiften är för hög 

för det han får tillbaka från koncernen.

Samtidigt som denna studie genomfördes hade koncernen en tvist med Coca-cola. 

Tvisten handlade om att Coca-cola tänkte göra prishöjningar som koncernen inte 

tyckte var befogade. Därmed slutade koncernen köpa in Coca-cola under en period 

där de förhandlade om priset. Handlarna tyckte detta var ett tydligt exempel på vad 

koncernen kan göra genom att de har samordnade inköp till alla butiker. ”Vi på ICA 

vet ju idag, genom vår organisation, vad en Coca-cola kostar att tillverka eftersom vi  

lagar det själva. Då kan inte Coca-cola komma och lura i oss att höjningen beror på 

sockerpriset till exempel.” En av handlarna påpekade också att när sådana här beslut 

tas inom koncernen krävs det att de förankras bland handlarna för att de skall kunna 

driva processen. ”ICA har ju en väldigt stark inköpsorganisation. Men de kan inte gå 

och ta beslut själva utan det måste ju förankras bland oss handlare. Det är ju även 

viktigt att vi som handlare sluter upp bakom besluten som tas. Vi har ju möjlighet att  

beställa in utanför. Men man måste ju se långsiktigt som handlare och tänka på att  

det blir ju bättre långsiktigt om man sluter upp bakom besluten som tas.” 

Handlarna har inte heller en känsla av att huvudkontoret skulle övervaka dem på 

något sätt. De är av den uppfattningen att de får driva sin verksamhet på sitt eget 

sätt. 
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Tre av de tillfrågade handlarna uppgav att de inte kunde minnas något beslut 

koncernen tagit som gjort dem besvikna. Två Supermarket-handlare hade exempel 

på beslut som tagits som gjort dem besvikna. Men de uttryckte samtidigt en 

förståelse för att koncernen inte alltid kunde ta beslut vilket skulle gynna alla 

handlare. ”Man kan ju inte vara överens om allt. Ibland är det ju så att majoriteten tar  

sådana beslut som jag kanske inte tycker om. Men det är inte något som jag har  

problem med.” En Supermarket handlare menade också att vill handlarna vara med 

och påverka beslut så får de också göra det, genom att exempelvis åka på 

förbundsmöten och rösta eller vara förtroendevald. Då är det också en större chans 

att besluten går ens väg. Sedan är ju ICA uppbyggt som så att vill du vara med och 

påverka, varsågod! Du kan sitta som förtroendevald eller dylikt. Men det är upp till  

dig själv!”

De två handlare som driver Nära butiker menade att de inte kunde påverka 

huvudkontoret, i dess beslut, genom sin ägarandel i handlarnas förbund. Orsaken till 

detta var att när de är så pass små, att huvudkontoret inte lyssnar på dem. De tre 

handlare vilka drev Supermarket butiker var mer positiva till att de kunde påverka 

besluten. De menade att genom sina förtroendevalda kunde de framföra synpunkter, 

som de förtroendevalda sedan framför och därmed kunde de påverka besluten hos 

huvudkontoret. 

Tre av handlarna tyckte att koncernen alltid är ärliga mot handlarna. En av handlarna 

påpekade också att de har en väldigt bra kontakt med huvudkontoret och dess 

tjänstemän, transparensen inom koncernen är väldigt bra.  ”Det är väldigt bra 

transparens inom organisationen. Det är även väldigt bra kontakt med 

huvudkontoret, vill man ha tag i en tjänsteman så svarar de oftast, om de har tid, och 

hjälper en.” En Nära- och en Supermarket-handlare uttryckte dock en skepsis mot att 

koncernen alltid var ärliga gentemot dem. De hade en känsla av att koncernen 

premierade Maxi och Kvantum butikerna mera än vad Nära och Supermarket 

butikerna premierades.  ”Men samtidigt finns det väl en viss skepsis, ta det här med 

varor, att säger de att det är slut men att det ändå kanske finns lite grann. Men rent  
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generellt tycker jag väl ändå att de är ärliga. Det är för stor organisation att det skall  

fungera med affärer vid sidan om.” ”I sådana fall är det väl det där med 

volymfördelningen och sedan känns det ibland som att Maxilägena är viktigare för  

dem än mitt läge. Utan att ha några belägg för det känns det ibland som att Maxi-  

och Kvantumbutikerna får mer resurser av ICA.”

5. ANALYS

I detta avsnitt kopplas teorin ihop med det som framkommit under intervjuerna, med 

handlarna, för att sedan kunna besvara frågeställningen under slutsatser.

5.1 Engagemang

Mowday, Steers & Porters (1979) beskriver tre faktorer som definierar engagemang 

till en organisation. (1) En stark tro och acceptans för organisationens mål och 

värderingar. (2) En villighet att göra uppoffringar för organisationens bästa. (3) En 

stark önskan att fortsätta vara en del av organisationen. I studien framkom det att 

handlarna uppfyller dessa faktorer i deras relation till ICA. Alla handlare tyckte att 

tvisten med Coca-cola sköttes på ett bra sätt. Tvisten uppkom när Coca-cola försökte 

göra prishöjningar som huvudkontoret inte tyckte var befogade. Huvudkontoret satte 

stopp för inköp av Coca-cola till ICA-butiker under en period, vilket antagligen 

påverkade handlarnas lönsamhet negativt under inköpsstoppet. De handlarna som 

ingick i studien tyckte det var bra att huvudkontoret satte ner foten när Coca-cola 

försökte höja priset, en prishöjning som inte ansågs vara befogad på grund av 

exempelvis dyrare råvaror. Detta tyder på att handlarna har en stark tro och 

acceptans för organisationens mål och värderingar samt att de är villiga att göra 

uppoffringar för organisationens bästa vilket är två av Mowday, Steers & Porters 

(1979) tre faktorer för engagemang till en organisation. 

En Nära-handlare visade också tydligt tecken på en stark vilja att fortsätta relationen, 

Mowday, Steers & Porters (1979) tredje faktor för engagemang. Han var verksam på 

en liten ort. När han ansåg att det behövdes en ny lokal för butiken, ställde inte 
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huvudkontoret upp på finansieringen. Han tvekade då på om han skulle fortsätta 

driva butik under ICA:s varumärke. ”När vi byggde den här butiken en gång i tiden 

och ICA inte ställde upp. Då var det många kunder som tyckte att jag kunde gå till en 

annan grossist. Men jag kände inte riktigt för det.” Handlaren samlade då ihop kapital 

genom att personligen belåna sig för att kunna bygga sin nya butik. Men han fortsatte 

använda sig av ICA som grossist.  

5.1.1 Affektivt engagemang

Monroy & Alzola (2004) beskriver affektivt engagemang i en relation som en känsla 

av behörighet till varandra och att parterna som ingår i relationen känner att de har 

gemensamma värderingar. Alla handlarna som ingick i studien uppgav att de kände 

sig stolta över att vara en del av ICA. En av handlarna uppgav att han kände en 

stolthet över det ICA gör för föreningslivet i Sverige. ”Det är stort att vara en del av 

ICA. Speciellt den rollen ICA spelar för samhället genom stöd till idrotten med mera.” 

Att handlarna känner sig stolta över att vara en del av ICA och en handlare uttrycker 

att han också är stolt för det ICA gör för föreningslivet tyder på att handlarna som 

ingick i studien anser att de har gemensamma värderingar med det ICA står för, vilket 

tyder på affektivt engagemang. 

Mowday, Steers & Porter (1979) beskriver bland annat affektivt engagemang till en 

organisation som hur pass involverad parterna är i relationen. På frågan om 

handlarna kunde påverka huvudkontoret i dess beslut svarade Nära-handlarna att de 

inte kunde påverka besluten som tas. Supermarket-handlarna däremot var mer 

positiva till att de kunde påverka ICA. Detta tyder på att det affektiva engagemanget 

hos Super-market handlarna, gällande involvering i organisationen, är större än hos 

Nära-handlarna. Detta tyder på att Supermarket-handlarna kanske har ett närmare 

samarbete med ICA än vad Nära-handlarna har.
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5.1.2 Kalkulativt engagemang

Kalkulativt engagemang innebär att parten stannar kvar i relationen på grund av att 

den egna vinsten är större av att fortsätta relationen, än att avsluta densamma. 

(Monroy & Alzola, 2004). Det som tyder på kalkulativt engagemang hos handlarna är 

att fyra av fem deltagande handlare tycker att avgiften ICA tar ut från dem är rimlig. 

Detta innebär att de anser att kostnaden för att stå på egna ben, eller byta grossist 

skulle innebära en högre kostnad än att fortsätta relationen med ICA. En handlare 

tyckte att avgiften är för hög, men han stannar ändå kvar i relationen. Detta tyder på 

högre affektivt engagemang hos denne eftersom han fortsätter vara ICA-handlare 

fastän han tycker att han betalar för hög avgift. 

Alla handlare som ingick i studien tycker att de arbetsuppgifter som sköts centralt av 

huvudkontoret, sköts på ett bra sätt. Alla handlare ansåg också att de inte skulle 

kunna sköta de arbetsuppgifterna bättre själva, samt att det skulle innebära en större 

arbetsbörda för dem. Detta tyder på kalkulativt engagemang i relationen med ICA 

hos handlarna då de anser att de har mer att vinna att låta ICA sköta de centrala 

arbetsuppgifterna, hellre än att de själva sköter dem, då det skulle innebära större 

kostnader för handlarna om de behövde sköta dessa arbetsuppgifter själva.

Alla handlare som ingick i studien tycker att det är viktigt att hela ICA-koncernen går 

bra ekonomiskt, inte bara att det går bra för deras egen butik. Orsaken var att går 

hela koncernen bra så har ICA förutsättningar att utveckla hela verksamheten. Detta 

leder i slutändan till att det blir bättre för handlarna själva. Detta tyder på kalkulativt 

engagemang till ICA då handlarna anser att om hela koncernen går bra så kommer 

det i slutändan leda till bättre ekonomiska förutsättningar för dem själva. 

5.2 Förtroende

Handlarna känner sig inte övervakade av ICA, de anser att de får sköta sin 

verksamhet på sitt eget sätt, utan inblandning från huvudkontoret. Detta tyder på att 

ICA har förtroende för handlarna, de litar på handlarna att de sköter butikerna på ett 

bra sätt.
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5.2.1 Kompetens

Handlarna som ingick i studien är alla nöjda med hur ICA sköter de centrala 

arbetsuppgifterna. De trodde inte heller att de skulle kunna sköta dessa 

arbetsuppgifter bättre än vad ICA gör. Alla handlare uppgav att de hade förtroende 

för dem som jobbar på huvudkontoret. Detta tyder på förtroende till huvudkontorets 

kompetens vilket är en av Mayer, Davis & Schoormans (1995) tre faktorer för 

förtroende till samarbetspartnern. 

Coca-cola tvisten är också ett tydligt exempel på handlarnas förtroende till 

koncernens kompetens. Alla handlare ansåg att huvudkontoret skötte tvisten på ett 

bra sätt och var övertygade om att ICA:s totalstopp på inköp av Coca-cola var bättre 

på lång sikt. ”Vi på ICA vet ju idag, genom vår organisation, vad en Coca-cola kostar 

att tillverka eftersom vi lagar det själva. Då kan inte Coca-cola komma och lura i oss 

att höjningen beror på sockerpriset till exempel.” 

5.2.2 Generositet

Alla handlare som deltog i studien tycker det är viktigt att hela koncernen går bra 

ekonomiskt. Detta kan kopplas ihop med att fyra av fem handlare tycker att avgiften 

koncernen tar ut är rimlig för det de får tillbaka. Detta är tecken på generositet hos 

handlarna då de inte enbart agerar i självintresse utan att de också anser att 

koncernen bör gå bra som helhet och därmed motiveras avgiften ICA tar ut från 

handlarna. 

5.2.3 Gemensamma värderingar

Tre av de fem handlare som ingick i studien uppgav att de inte kunde minnas något 

beslut koncernen tagit som gjort dem besvikna. Detta tyder på att dessa handlare 

och ICA har gemensamma värderingar då besluten huvudkontoret tagit ansetts vara 

riktiga hos dessa handlare. Två Supermarket-handlare hade exempel på beslut som 

tagits av koncernen som gjort dem besvikna. Vilket skulle tala emot att dessa 

handlare och ICA hade gemensamma värderingar i vissa frågor. Däremot uttryckte 
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dessa handlare en förståelse för de beslut som gjort dem besvikna. De ansåg att de 

besluten majoriteten stod bakom kan ju inte alltid vara till nytta för minoriteten som 

ställer sig emot besluten. Dessutom påpekade en av handlarna att det är upp till 

handlarna själva om de vill vara med och påverka besluten som tas av 

huvudkontoret. Detta tyder ändå på att dessa handlare har förtroende för de beslut 

huvudkontoret tar även fastän det inte stämmer överens med dessa handlares 

synpunkter. 
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6. SLUTSATSER

Syftet med denna studie var att undersöka och utvärdera ICA-handlare som driver 

mindre butikers relation till ICA AB. 

Gällande engagemanget till ICA, hos handlarna som ingick i studien, bör det 

beskrivas som högt. Däremot indikerar svaren på att Supermarket-handlarna har 

högre engagemang än Nära-handlarna. Detta genom att Nära-handlarna ansåg att 

de inte kunde påverka besluten som tas centralt, medans Supermarket-handlarna 

anser att de, i större utsträckning, kan påverka besluten. 

Förtroendet för ICA, bland handlarna som ingick i studien, är stort. Även här fanns 

det dock vissa skillnader mellan Nära- och Supermarket-handlarna då två intervjuade 

Supermarket-handlare ansåg att ICA ibland tog felaktiga beslut. Däremot uttryckte de 

en förståelse för att besluten som tas, inte alltid kan vara till allas fördel. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten av studien att ICA-handlare som driver butiker i 

profilerna Nära- och Supermarkets relation till ICA AB är bra.  
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Bilaga 1. Intervjuer ICA-handlare

Respondenter:

1: Nära-handlare

2: Nära-handlare

3: Supermarket-handlare

4: Supermarket-handlare

5: Supermarket-handlare

 

1. Hur länge har du varit handlare? 

1. Cirka 6 år.

2. Sedan 1974.

3. i 21 år.

4. 10 år.

5. 10 år.

 

2. Jobbade du inom ICA innan du blev handlare? Hur länge hade du jobbat inom 

ICA? 

1. Ja jag började 1976. 

2. Ja Jag jobbade i en ICA-lanthandel här på orten, jag började när jag var 

16 år. 

3. Jag började jobba i butik som charkvikarie. Sen har man jobbat sig upp 

så att säga. 

4. Nej jag jobbade inom en annan matvarukedja. 

5. Ja 
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3. Hur kom det sig att du blev handlare? 

 

1. Ja min svärfar var handlare för den här butiken innan mig. Så jag 

jobbade för honom i 1 ½ år. Sedan fick jag rekommendationer av min 

gruppledare. Det var innan det blev nya regler att alla handlartjänster 

skulle annonseras ut till allmänheten. Idag kan man inte låta butiken gå 

i arv utan det skall annonseras ut. Idag är det en ganska avancerad 

process innan du får bli handlare. Det har egentligen alltid vart en dröm 

att kunna vara sin egen. Sedan fanns det väl en tanke från min svärfar 

att butiken skulle vara kvar i familjen. Det fanns inte direkt någon 

biologisk arvtagare utan de hade jobb på andra håll. Så jag tänkte att 

det kunde vara kul. Det kändes som ett naturligt steg när jag hade 

jobbat inom ICA så länge. 

2. Min far ägde butiken innan mig så jag ärvde den av han. Alla 

handlarjobb rekryteras internt inom ICA så du måste antingen jobba 

inom ICA eller ha någon i närmaste släkten. 

3. För min del har det alltid vart ett självklart val att bli handlare. Både min 

farfar och min far var handlare. 

4. Jag sökte handlartjänst och fick den.

5. Det var en naturlig utveckling för mig då jag redan jobbade inom ICA.

 

4. Vilka funktioner är det som styrs centralt från huvudkontoret? 

 

1. Vi får hjälp av ICA med prisfil (prisprofil). Varje butik abonnerar på en 

viss typ av prisfil. Men vi får även justera den själva, så det är individuell 

prissättning men vi får hjälp med det. Vi får även hjälp med det juridiska 

men jag har inte behövt använda mig av det. 
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5. Är du nöjd över hur ICA sköter de centrala arbetsuppgifterna? 

 

1. Ja i det stora hela är jag nöjd över hur ICA sköter inköpen. I vissa fall 

kan jag tycka att ICA är lite för hårda mot sina leverantörer. För egen 

del är jag nöjd med leveranserna också. Man kan ju inte få allt man ber 

om, det enda är att ibland kan leveranstiderna vara lite på obekväma 

tider. 

2. Ja det funkar ju bra och jag har inte några problem så. Vi har ju tre 

leveranser i veckan och det är någonting som ändrades för flera år sen. 

För tidigare hade vi bara två. Så där tycker jag att de gör som de skall. 

Men jag måste ju också förstå lite granna att dom kan inte åka med 

grönsaker fem gånger i veckan till mig. Men just servicen så, de 

bromsar ju inte mig så att jag försvinner efter några år utan de sköter ju 

sin sak. 

3..Ja i det stora hela är jag väldigt nöjd. Vi har leverans sex dagar i veckan. 

4 .ICA är ju en stor organisation och är det något som inte fungerar så 

köper vi handlare av andra leverantörer. För det får vi göra. Sköter sig inte 

ICA så märker dom det också.

5. Ja det är jag. Det är ju upp till oss att använda oss av det de erbjuder. 

Tycker vi att det finns luckor så kan vi oftast gå utanför och beställa av 

andra. Men det dom levererar tycker jag är jättebra. 

 

 

6. Tror du att du hade kunna sköta de centrala arbetsuppgifterna bättre själv?

1. Nej det tror jag inte. Det skulle tagit för mycket tid. 

2. Nej det tror jag inte att jag hade kunnat göra.

3.      Nej det tror jag inte. Det hade blivit för mycket jobb. Jag tycker det är 

en mycket bra deal som det ser ut.
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4.      Nej inte ens i närheten.

5. Nej det tror jag inte.

 

7. Genomgick du ICAs egen utbildning innan du blev ICA-handlare? 

1. Nej det har jag inte. Men jag har genomgått de nödvändiga grunderna. 

Men nu om du vill bli handlare är det krav på det. 

2. Ja sån här kurser typ: frukt och grönt, chark m.m. Inte några större 

ekonomiska, jag läste lite företagsekonomi i min ungdom. Men inte 

genom ICA. 

3. Ja jag har gått en del utbildningar inom ICA. 

4. Ja det gjorde jag. 

5. Ja en del. 

 

8. Känner du att du kan påverka de beslut som tas centralt av ICA?

 

1. Nej det känner jag inte. Jag är så pass liten ICA-nära handlare. Jag tror 

att jag är en –pain-in-the-ass för ICA, jag kostar väl egentligen mer för 

ICA än vad de får ut av det. Ser man det krasst så borde det väl 

egentligen bara finnas kvantum och maxi. Men inte nödvändigtvis att de 

lyssnar mer på större handlare för vi har en talesperson för handlarna. 

Kanske att vissa beslut har gagnat maxi och kvantum mer. Men det är 

inget som påverkat mig för jag har bara flutit med. För 10-15 år sen så 

fick man som egen enskild handlare förhandla med grossisterna. Men 

nu är det fasta priser och det gäller för alla handlare. 

2. Ja i min ungdom när jag åkte på förbundets årsmöten kände jag att jag 

kunde påverka besluten. Men de senaste åren har jag inte varit på så 

många förbundsmöten 

29



Kandidatuppsats Uppsala Universitet
Företagsekonomi VT 2011

3. Jag kan ju framföra mina synpunkter till våra förtroendevalda och få 

dem framförda. 

4.  Nej inte genom ägarandelen utan det är snarare genom den 

representation vi har. 

5. Genom våra förtroendevalda kan vi påverka. 

 

9. Avgiften ni betalar till ICA AB, är den baserad på omsättning eller vinst, eller är det 

en fast summa? 

1. Den är baserad på omsättning. Så ju mer jag säljer för desto mer måste 

jag betala. Där tycker jag att vi blir lite bestraffade. Det skulle vara bättre 

om den baserades på vinsten istället. 

 

10. Hur stor är avgiften? 

1. Det kan jag inte svara på såhär på rak arm. 

2. Den ligger väl på 1-2 % men jag är inte riktigt säker för de ändrar de här 

affärsreglerna hela tiden. 

4. Den ligger just nu på 2,4 % av omsättningen

 

11. Tycker du avgiften är rimlig för det du får tillbaka? 

1. Nej den är för hög. 

2. Jag är nöjd med hur det fungerar idag. 

3. Jag tycker det är ett rättvist sätt som det ser ut just nu 

4. Jag känner mig trygg genom den representation vi har att de ser till att 

den avgiften är rimlig. Fördelen med att den är baserad på omsättning 

är att så fort jag gör ett köp utanför ICA måste jag ju fortfarande betala 

avgiften på de varorna jag säljer så genom det blir det ju svårare för mig 

att hitta varor utanför ICA. 
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5. Ja den täcker ju det de erbjuder tillbaka. 

 

12. Känner du dig övervakad av ICA i vissa situationer? 

1. Nej det gör jag inte. 

2. Nej det kan jag inte säga att jag gör. Dom har ju inga ekonomiska 

bindningar till mig. Det är klart, ta det här med miljö och hälsa när det 

var köttfärsskandalen då vart det ju lite mera krav. Men det är ju ganska 

sunt i grund och botten. 

3. Nej det gör jag inte.  Jag ser ICA som en resurs för mig. Skulle jag inte 

ha en central organisation bakom mig skulle jag inte kunna få tag i de 

priser jag har idag, jag skulle inte kunna uppdatera mig med nyheter, 

det skulle vara ett jättejobb. 

4.  Nej aldrig. 

5. Nej. 

 

13. Tycker du överlag att du har ett bra förhållande till ICA AB? 

1. Ja det tycker jag. 

2. Ja det får man ju säga att man har. Sen är det klart att man har 

önskningar. Just det här att de uttalar sig om att de vill ha bort de 

mindre butikerna är ju inte så kul. Men det är ju korrekt också. Det är ju 

fel om de säger att nu ska vi hjälpa dig och sen händer ingenting. Nej 

så jag får nog säga att jag har en ganska god relation. Men det är ju 

klart börjar man prata om negativa saker så, sortimentet bestämmer 

dom ju i princip åt en. I praktiken kan ju jag göra som jag vill ändå. Men 

det är ju ganska styrt, det är det ingen tvekan om. Jag brukar säga att 

det egentligen inte är så stor skillnad mellan oss och Konsum i vissa 

situationer. Ja grundtanken har ju försvunnit. Nu är det ekonomi och 

pengar som styr. 
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3. Absolut.

4. Jadå.

5. Ja det tycker jag.

 

14. Känner du att ICA AB oftast är ärliga mot dig som handlare? 

1. Ja det känner jag. 

2. Ja det tror jag. Men samtidigt finns det väl en viss skepsis, ta det här 

med varor att säger dom att det är slut men att det ändå kanske finns 

lite grann. Men rent generellt tycker jag väl ändå att de är det. Det är för 

stor organisation att det skall fungera med affärer vid sidan om. 

3. Ja det tycker jag. Isådanafall är det väl det där med volymfördelningen 

och sedan känns det ibland som att Maxilägena är viktigare för dom än 

mitt läge. Utan att ha några belägg för det känns det ibland som att 

Maxi och Kvantum-butikerna får mera resurser av ICA. 

4. Ja det tycker jag, och jag måste ju vara detsamma tillbaka annars 

fungerar det inte. Det är väldigt bra transparens inom organisationen. 

Det är även väldigt bra kontakt med huvudkontoret, vill man ha tag i en 

tjäntsteman så svarar de oftast, om de har tid, och hjälper en. Vi har 

mycket bra organisation tycker jag och mycket kom när de införde de 

här driftledarna tycker jag. 

5. Ja det tycker jag.

15. Har du förtroende för de som jobbar för ICA AB att de har den kunskapen och 

expertis som krävs för att driva ICA AB på ett bra sätt? 

1. Ja det tycker jag. 

2. Ja det har jag. 

3. Ja absolut. 
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4. Ja det har jag. 

5. Ja. 

 

16. Händer det att besluten som tas inom ICA AB gör dig besviken? 

1. Inte vad jag kommer på

2. Nej inte som jag kommer på.

3. Nej inte direkt. 

4. Jo visst är det så. Men man kan ju inte vara överens om allt. Ibland är 

det ju så att majoriteten tar sådana beslut som jag kanske inte tycker om. 

Men det är inte något som jag har problem med.

5. Ja det är klart att beslut kan tas som jag tycker här hos mig kanske det 

inte var det bästa beslutet. Men om man tittar på det stora hela så kan man 

ha en förståelse för att beslutet kanske är bra för kollektivet. Man måste se 

på det i större perspektiv och inte bara titta på sig själv. Sedan är ju ICA 

uppbyggt som så att vill du vara med och påverka, varsågod! Du kan sitta 

som förtroendevald eller dylikt. Men det är upp till dig själv.

 

17. Känner du dig lojal till ICA AB? 

1. Ja.

2. Ja det gör jag. 

3. Ja jag gör verkligen det, jag tycker det är en fantastisk organisation. 

4. Jodå.

5. Ja det gör jag. 

 

18. Tycker du det är viktigt att det går bra ekonomiskt för ICA AB, eller spelar det 

ingen roll så länge det går bra för dig? 
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1. Det går hand i hand tycker jag, funkar det inte centralt så får inte jag 

mina varor. 

2. Jo men  det tycker jag. För det är ju viktigt att de får överskott så de kan 

investera i verksamheten. Men sen kan man ju diskutera om det bör gå 

bättre för dom än vad det går för oss handlare. För går det sämre för 

oss handlare samtidigt som det går jättebra för ICA tycker man ju att det 

borde ge lite mer tillbaka till oss. 

3. Jag tycker det är viktigt för då kan de utveckla verksamheten 

4. Ja jag tycker det är viktigt att det går bra för ICA. 

5. Ja det är viktigt, det är ju win-win. 

 

19. Trivs du bra i det förhållande du har med ICA AB? Känner du att du vill fortsätta 

samarbetet? 

1. Ja det är en ganska trygg tillvaro 

2. När vi byggde den här butiken en gång i tiden och ICA inte ställde upp. 

Då var det många kunder som tyckte att jag kunde gå till en annan 

grossist. Men jag kände inte riktigt för det. Så ja jag trivs med dom. 

Någonting som jag inte sympatiserar med dom, det är att jag inte tycker 

vi ska hålla på i utlandet, t.ex. i Baltikum. Jag tycker man skulle kunna 

hålla till här i Sverige och försöka vara den perfekta grossisten här. 

3. Ja, jag trivs bra som ICA-handlare och jag vill gärna fortsätta ett bra tag 

till.

4. Ja, jag trivs bra. Jag tycker det är ett bra upplägg.

5. Ja det vill jag. Den här affärsidén har ju levt i 100 år. Den är ju unik i sitt 

slag. Det finns någonting som är väldigt stark i den här iden. Det är en 

väldigt bra affärsidé. 

 

20. Känner du stolthet att vara en del av ICA? 
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1. Både och. När jag är här på butiken känner jag en viss stolthet. 

2. Jo men det gör jag 

3. Ja det gör jag. 

4. Självklart! Det är stort att vara en del av ICA. Speciellt den rollen ICA 

spelar för samhället genom stöd till idrotten m.m. 

5. Ja jag är jättestolt över mitt yrke. 

 

21. Den här tvisten med Coca-cola, hur tycker du att de skött det? 

1. Jag tycker det är bra att vi är så pass samordnade att vi kan förhandla med 

större aktörer.

2. Ja det är ju samma sak där att jag förstår ju varför de gör det. Förr var det ju 

så att om en större leverantör kom och sa att nu höjer vi priserna så var det 

bara att tacka och ta emot och sen förde vi det vidare till konsumenten. Det 

var ju inte bra heller. Nu har dom ju blivit lite tuffare och säger nej. Sen vet jag 

inte om man i slutändan kan påverka Cola särskilt mycket. Dom väntar några 

månader nu och sen kryper vi till korset och betalar ändå.

 3. Jag tycker den sköttes bra. De stor multinationella företagen kan inte få 

göra hur de vill.

4. Ja det tycker jag. Vi på ICA vet ju idag, genom vår organisation, vad en 

Coca–cola kostar att tillverka eftersom vi lagar det själva. Då kan inte Coca-

cola komma och lura i oss att höjningen beror på sockerpriset t.ex. 

 

5. ICA har ju en väldigt stark inköpsorganisation. Men de kan inte gå och ta 

beslut själva utan det måste ju förankras bland oss handlare. Det är ju även 

viktigt att vi som handlare sluter upp bakom besluten som tas. Vi har ju 

möjlighet att beställa in utanför. Men man måste ju se långsiktigt som handlare 
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och tänka på att det blir ju bättre långsiktigt om man sluter upp bakom 

besluten som tas. 
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Bilaga 2. Intervjufrågorna baserade på Engagemang och Förtroende

E = Engagemang

F = Förtroende

? = Beroende på svar

Fråga Teori 

1. Är du nöjd över hur ICA sköter de centrala arbetsuppgifterna? ?

2. Tror du att du kunde ha skött de centrala arbetsuppgifterna bättre? F

3. Känner du att du kan påverka de beslut som tas centralt? ?

4. Tycker du att avgiften är rimlig för det du får tillbaka? E

5. Känner du dig övervakad av ICA? F

6. Tycker du överlag att du har ett bra förhållande till ICA? ?

7. Känner du att ICA oftast är ärliga och uppriktiga mot dig? F

8. Har du förtroende för de som jobbar på ICA, att de sköter sina jobb? F

9. Händer det att beslut som tas inom ICA gör dig besviken? ?

10.Känner du dig lojal till ICA? ?

11. Tycker du det är viktigt att ICA går bra ekonomiskt? ?

12.Känner du stolthet över att vara en del av ICA? ?

13. Hur tycker du ICA har hanterat den här tvisten med Coca-Cola? ?

37


