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Problemfrågeställning: Hur yttrar sig den interna kommunikationen på den 

utvalda ICA Kvantum butiken med fokus på ledarskap 

och makt?

Syfte: Vårt syfte med den här studien är att undersöka, 

beskriva och förklara om det går att utläsa olika 

hierarkier och maktutövning i organisationens interna 

kommunikation och ledarskap.

Teori: Den teoretiska bakgrunden handlar om intern 

kommunikation, ledarskap och makt i 

organisationssammanhang.

Metod: Kvalitativa intervjuer, semistrukturerade som följer en 

intervjuguide i samtalsform.

Empiri: ICA Kvantum som är en livsmedelsbutik där empirin är 

hämtad från kvalitativa intervjuer.

Slutsatser: I denna ICA Kvantum butik råder en vertikal hierarki 

med demokratiska ledare där cheferna uppmuntrar till 

samarbete och tillhörighet. Chefen har det största 

ansvaret och därmed mest makt. Dock är det 

ledarskapet som avgör om den interna 

kommunikationen uppfattas positivt.
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1 Inledning

I en organisation är det mycket som är dolt under ytan och som är svårt att uppfatta som kund, 

leverantör eller besökare. Det är endast de som arbetar på organisationen som uppfattar hur det 

faktiskt är.

Man får lära sig på en organisation att det är viktigt att visa en enad front och inte visa vissa interna 

konflikter eller uttala sig annorlunda om samma sak. Mycket av detta på grund av viljan om att 

skapa ett förtroende som är viktigt i många anseenden. Allt detta kanske man inte tänker på som 

kund när man går och handlar mat i en livsmedelsbutik. För vad händer egentligen bakom kassan 

eller charkdisken?

I dagens samhälle talas det mer och mer om arbetsmiljö och etik, att medarbetarna ska känna att de 

blir behandlade på rätt sätt. Det kan handla om allt från jämställdhet till möjligheten att få sin röst 

hörd till att känna att man kan påverka sin arbetsplats. Detta är något som man som kund kanske 

förväntar sig av en livsmedelsbutik, medan det i verkligheten inte alls är lika självklart.

Men vem är boven i dramat och vem bär ansvaret för att en organisation ska ha nöjd personal som 

trivs? Ledarskap och god intern kommunikation är A och O, men är det fundamentalt för att skapa 

en bra arbetsplats och vad har makt för betydelse i en relativt hierarkisk organisation?

1.1 Syftet

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka en organisations interna kommunikation med fokus 

på organisationens ledarskap. Vi vill med vår litteraturstudie om intern kommunikation undersöka 

om det går att utläsa en tydlig hierarki inom organisationen och hur organisationsmedlemmarna 

uppfattar ledarskapet. Vi vill även undersöka hur de anställda ser på makt i de olika nivåerna genom 

deras upplevelser som vi får information av genom de kvalitativa intervjuerna. I denna uppsats 

presenterar vi olika teorier i samband med ledarskap och makt som analysen kommer att grundas 

på. Vi har en teori om att dåligt ledarskap skapar en dålig arbetsmiljö och vill ta reda på vad dåligt 

ledarskap är och sedan koppla det till ett verkligt exempel. 

1.2 Problemfrågeställningar

Huvudfrågeställning: 

Hur yttrar sig den interna kommunikationen på den utvalda ICA Kvantum butiken med fokus på 

ledarskap och makt?
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Delfrågeställningar: 

• Hur ser den interna kommunikationen ut på butiken utifrån den litteraturstudie som vi har 

genomfört? 

• Hur upplever organisationsmedlemmarna ledarskapet?

• I vilken utsträckning kan maktutövningen ske? Går det att utläsa om en organisation har en 

tydlig hierarki?

1.3 Material och avgränsning

Ämnet begränsar sig till ICA Kvantums interna kommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv. 

Det finns många företag som hade varit intressanta att undersöka ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv, men just ICA är ett företag som kändes som ett bra val, 

bland annat på grund av personliga skäl, då vi båda har jobbat inom ICA tidigare och därför redan 

har en viss kunskap om dess struktur och kultur vilket vi tycker kan berika samt underlätta vårt 

arbete.

Vi har valt att undersöka endast en ICA Kvantum butik då vi i denna uppsats inte ämnar att jämföra 

olika organisationer. Vi har valt att intervjua medarbetare på olika nivåer inom organisationen. Detta 

för att få en så god bild som möjligt av organisationens ledarskap och interna kommunikation. Vi 

anser att ju fler olika positioner vi frågar desto bredare bild får vi. Dessutom får vi större chans att 

stöta på avvikande åsikter samt att se om åsikterna stämmer överens.

Vad vi sedan har valt att fokusera på är makt och hierarkier och om det går att utläsa genom att 

intervjua ett antal anställda. Vi kommer att beröra kultur då det går hand i hand med ledarskap och 

dess effekter, men största fokus ligger på ledarskapet och den interna kommunikationen.

Det är från organisationen vi samlar vår empiri vilket sedan kombineras med litteraturen och 

teorierna för att komma fram till vår analys och våra slutsatser. Det betyder att vår uppsats endast 

utgår från vad folk säger till oss genom intervjuerna. Vi har valt att intervjua fem personer på ICA 

Kvantum då vi anser att det kommer att ge oss en tillräckligt mättad bild av organisationen, samt att 

de olika intervjupersonerna kommer att ge oss ett bra urval av olika positioner inom organisationen. 

Aktörerna som vi fokuserar på inom organisationen är närmare bestämt chefen, mellancheferna och 

de övriga medarbetare.  Vi vill skapa en representativ bild av aktörerna och tillfrågar därför såväl 

kvinnor som män i olika åldrar. Vidare har vi inga andra sociodemografiska krav.

Vilken organisation man väljer ska egentligen inte ha någon större betydelse utan vi anser att det går 

att undersöka och förbättra alla organisationers interna kommunikation och ledarskap med hjälp av 

uppsatsens olika teorier.
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1.4 Uppsatsens disposition

I  föregående  avsnitt  presenterades  studiens  syfte,  problemformulering  samt  frågeställning  och 

eventuella avgränsningar. Därefter följer en redogörelse för de olika teorierna som är av stor vikt för 

vår studie. Intern kommunikation lyfts fram och definieras under bakgrund. Även ledarskap utgör 

grundläggande tillämpningar. Dessutom behandlas informationskanal samt organisationskultur och 

till sist en kort redovisning över tidigare forskning. Den metodologiska ansatsen behandlas i avsnitt 

tre. I avsnitt fem presenteras resultatet i form av en teoretiskt driven analys av de semistrukturerade 

intervjuerna. Därpå sammanvävs resultat och teori i en analys som knyter ihop uppsatsens olika 

delar. Till sist återfinns en slutdiskussion där vi reflekterar över studien i sin helhet och ger sedan 

förslag på förbättringar och fortsatta studier.

1.5 Bakgrund

1.5.1 ICA

ICA  är  ett  av  Sveriges  allra  största  varumärken  som  strävar  efter  att  vara  ett  ledande 

detaljhandelsföretag  med fokus  på  mat  och  måltider.  Kunden sätts  i  centrum,  det  vill  säga  att 

kunden alltid ska känna sig nöjd och välkommen efter varje butiksbesök. Dessutom är det viktigt 

för ICA att ha koll på omvärlden och de aktuella trenderna, men även att kunna erbjuda låga priser 

samtidigt som att ha bra kvalitet på produkterna. ICA: s vision är att göra varje dag lite enklare för 

sina kunder.

ICA som koncern tillhör moderbolaget ICA AB och utför olika typer av verksamhet, främst primärt 

detaljhandel men också bank- och fastighetsverksamhet. Organisationen består av 1500 enskilda 

företagare som är kopplade till  en central  koncern.  Det  finns  en ständig strävan att  uppnå god 

ekonomi,  ett  medvetet  miljöarbete  samt  starkt  samhällsengagemang.  (http://www.ica.se/Om-

ICA/Detta-ar-ICA/).

ICA Kvantum ska vara ortens ledande livsmedelsbutik, med mat för både vardag och fest. Den ska 

ha en hög andel färskvaror, många allergianpassade varor, hälsoriktiga och ekologiska alternativ 

samt ett lokalt sortiment. (http://www.ica.se/Om-ICA/Detta-ar-ICA/Organisation/ICA-Sverige/)

1.5.2 Arbetsmiljö

ICA: s medarbetare har en stor roll i medverkandet av att skapa företagets framgång. Därför tar ICA 

väl hand om dem och ser till att uppfylla de olika behoven de har. Det anses alltså vara viktigt att ha 

nöjda medarbetare så att de kan prestera bättre och må bra. Ledarens uppgift är därför att erbjuda 

bra förutsättningar för medarbetarna. För att en medarbetare ska kunna vara självgående krävs ett 

ledarskap som främjar detta. På ICA är ledarens främsta uppgift att leverera rätt förutsättningar till 
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varje individ för att på så sätt få fram bästa möjliga prestation.

v

Hos ICA är lärande och kompetens 

viktiga  nyckelord.  Det  finns  en  blandning  av  unga  och  erfarna  medarbetare,  vilket  skapar  en 

spännande miljö samt ett lärande klimat. Balans är ett annat ord som är viktigt för ICA. Det handlar 

både om balans  mellan män och kvinnor,  olika åldrar  och bakgrund samt privatliv  och arbete. 

Människan  är  viktig  för  dem,  vare  sig  det  gäller  deras  kunder  eller  deras  medarbetare. 

(http://www.ica.se/Om-ICA/Jobba-pa-ICA/ICA-som-arbetsplats/)

Att  jobba  i  butik  innebär  att  befinna  sig  i  en  fartfylld  miljö  där  kontakten  med  kunden står  i 

centrum. Arbetar du i kassan eller med att plocka varor är du ICA: s ansikte utåt, det vill säga att det 

är personalen kunderna ser och kan prata med om de undrar över något eller vill framföra en åsikt 

om butiken eller om ICA. Men bakom alla anställda finns en stor organisation som rymmer allt från 

ekonomipersonal till färskvaruchefer och matcoacher, butiksarbete är omväxlande. Som ny anställd 

får man ofta prova på flera olika saker. Kanske är man på avdelningen för frukt & grönt ena dagen 

för att nästa dag arbeta i mejerikylen eller i kassan. Antingen trivs man med att variera sig, eller så 

vill man ägna sig helt åt sitt specialintresse. Oavsett hur länge man har arbetat inom ICA kan man 

utvecklas  ytterligare  inom  nya  områden.  (http://www.ica.se/Om-ICA/Jobba-pa-ICA/ICA-som-

arbetsplats/Jobba-i-butik/).

1.6 Intern kommunikation

Intern kommunikation är inte ett helgjutet begrepp som täcker all form av organisations 

kommunikation, utan det finns olika formuleringar och definitioner på vad som ingår i den interna 

kommunikationen. Richmond & McCroskey (2001) i Heide (2005) beskriver det genom sex 

punkter där första formen redogör för hur man genom den informativa funktionen ser till att de 

anställda har heltäckande information om sina arbetsuppgifter samt om själva organisationen, 

tillgängligt och lättolkat. Genom den regulativa funktionen handlar det om att det ska finnas regler 

och olika policys som informerar olika förhållningssätt på arbetsplatsen. Sedan har vi som tredje 

punkt integrationsfunktionen som fokuserar på koordinering av uppgifter som ska få de anställda att 

jobba mot samma mål. Genom ledningsfunktionen fokuserar man på den typ av kommunikation 

som gör att de anställda gör sina arbetsuppgifter samt att de ska lära känna varandra och skapa en 

god arbetsrelation. Den femte punkten, den övertalande funktionen, handlar om att ledaren ska 

försöka övertala och påverka sina anställda att göra något specifikt, till exempel sina 

arbetsuppgifter. Den sista punkten handlar om att anställda ska lära sig de informella normer och 

den kultur som råder, veta vem man ska prata med eller hur man blir integrerad i organisationen. 

Den punkten heter, socialiseringsfunktionen (Heide, 2005).

Strid (1999) beskriver att det finns två olika slags intern kommunikation som kan jämföras med 

Richmond & McCroskeys (2001) sex punkter. Strid (1999) hävdar att det först och främst finns en 
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formell information som initieras uppifrån och en informell information, det vill säga information 

”som bara finns”. Dessa punkter är bara några få som beskriver vad intern kommunikation är och 

inom dem kan det uppstå fel och missförstånd. Det är då svårt att besvara frågan om man har god 

eller dålig intern kommunikation, utan man måste precisera till just vad inom den interna 

kommunikationen som är på gott eller ont. Det är en fördel att dela upp de olika aspekterna som 

Richmond & McCroskey har gjort då man lättare kan se just vad det är som behöver korrigeras eller 

förändras.

1.6.1 Varför behövs intern kommunikation?

Enligt Barnard (1938/1968) är kommunikation på en organisatorisk nivå fundamentalt för att den 

ska kunna skapa och utvecklas. Utan kommunikation kan inte en organisation existera då den anses 

uppstå när två personer kommunicerar med varandra samt att de jobbar tillsammans efter 

gemensamma mål (Heide, 2005).

Barnard (1983/1968) menar även att en organisations kommunikations är bland annat till för att de 

anställda ska få förståelse och kunskap om den arbetsplats de jobbar på för att sedan kunna 

översätta organisationens mål till handlingar. Kommunikation i organisationen är vital för att skapa 

en helhetssyn som sedan ska kommuniceras ut. Strid (1999) poängterar att det är viktigt att vara 

medveten om att all intern kommunikation påverkar den externa kommunikationen som i sin tur 

genererar en bra eller dålig image av organisationen. Ett gott anseende för en organisation är ur 

försäljnings synvinkel lika viktigt för att en organisation ska existera. Han hävdar även att man 

använder den interna kommunikationen i marknadsföringssyfte, samt att den externa 

kommunikationen används till interna syften. Det är därför svårt att dra tydliga linjer för vad som är 

vad. Först ska man fråga sig vad kommunikation på en organisation är då man kanske inte tänker på 

det i första hand, men det är i regel något som sker dagligen genom möten, samtal, rapporter, mail 

mellan de anställda, men även lite skitsnack i rökrummet eller vid kaffepausen. Kommunikation 

sker oavsett vilka medel eller kanaler man använder. Med hjälp av dagens teknik utökas bara 

möjligheterna, men kommunikation har alltid ägt rum, frågan är bara vad som är bättre och sämre 

kommunikation (Heide, 2005)?

Förutom det som har skrivits i Heides bok om varför intern kommunikation är så viktigt beskriver 

Strid (1999) ytterligare att man pratar om sändare och mottagare där mottagaren inte längre är 

passiv utan ställer högre krav på sändaren om vad för information mottagaren får, hur den finns 

tillgänglig, och varför man ska få den, samt att mottagaren kan ge feedback. Detta kan man koppla 

till transmissionsmodellen där sändaren sänder ett budskap som mottagaren tar emot. Och som i alla 

kommunikationsvägar sker någon form av brus eller störning. I det interna fallet kan bruset vara i 
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from av bristen på kommunikationen och att den inte är fullständig. Det är då viktigt att mottagaren 

känner att den kan ge feedback i form av en dialog.

1.6.2 Vad innebär det att den interna kommunikationen brister?

På en arbetsplats är det optimala att de anställda får kontinuerlig och begriplig information, men 

trots detta får många organisationer klagomål i form av missnöje. Det klagas på att informationen är 

bristfällig, att de anställda inte får sin röst hörd på ledningsnivå, att klagomål inte tas på allvar, eller 

ibland kan även för mycket kommunikation ske i form av information genom sprängfyllda 

mailinboxar, så kallad information overload. Även cheferna klagar på att de anställda inte följer 

direktiv. Man strävar efter en form av tvåvägskommunikation där information går fram och tillbaka 

och bearbetas varje gång den når mottagaren eller sändaren. Ofta kan det brista i att ledningen har 

en form av envägskommunikation till sina anställda, där de anställda ofta känner sig överkörda och 

inte får säga sitt. Så det som sker då kan skada hela organisationen i form av missnöje, illojalitet, 

oro och motstånd i värsta fall strejker eller rykten som skadar organisationens anseende (Heide, 

2005).

Dessa händelser kan bero på ledningens förmåga att kommunicera. Fungerar inte den är det svårt 

för resten av kommunikationen att fungera. Drakenberg (1997) hävdar att ledare sällan har någon 

utbildning i just ledarskap och har därför inga direkta kunskaper i hur man på bästa sätt för vidare 

sin information ut, utan försöker istället med de kunskaper de redan har. Många ledare eller chefer 

enligt Simonsson (2002) förlitar sig på att kommunikation sker av sig självt.

I dag ställs högre krav på en chef där han gärna ska besitta ledarskapsegenskaper. Detta på grund av 

att vi idag är mycket medvetna och har lokaliserat många organisationers fall på grund av en icke 

fungerande intern kommunikation och ledarskap (Heide, 2005).

1.6.3 Tvåvägskommunikation

Tvåvägskommunikationen innefattar flera möjligheter, först och främst kan det lösa olika slags 

konflikter inom organisationer. Att mottagaren inte längre är passiv medför att sändaren har 

möjlighet att få feedback. Här måste man skilja mellan den så kallade symmetriska- och 

asymmetriska tvåvägskommunikationen. Organisationsmedlemmar är inte på samma hierarkiska 

nivå inom den asymmetriska kommunikationen, men däremot har de lika mycket makt gällande 

beslutsfattandet inom den symmetriska. Asymmetrisk kommunikation har som mål att utforma 

budskap på ett sådant sätt så att de så lätt som möjligt kan övertyga publiken. Symmetrisk 

kommunikation kopplas däremot till dialogen. Detta har som avsikt att genom gemensam förståelse 

uppnå det önskade målet. Mycket vikt läggs på att skapa ett långsiktigt förhållande med publiken. 
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Problemet med detta är att det är tidskrävande och dessutom kan kosta mycket pengar för företaget. 

Enligt Habermas och Pearson är kommunikation ett samspel mellan människor och därför har 

dialogen en nödvändig roll inom organisationskommunikation (Larsson 2002).

Inom kommunikation uppmärksammas dialogen som förutsätter en grund för etik och socialt ansvar 

(Larsson 2002).

Enligt Grunig behövs det symmetrisk tvåvägskommunikation vilket är förutsättningen till dialog. 

Det finns dock problem med detta påstående också, nämligen att synen på dialogen aldrig preciseras 

(Larsson 2002).

1.7 Tidigare forskning

Utgångspunkten för vår studie ligger först och främst inte i tidigare forskning. Däremot lyfter vi 

fram ett par inspirerande exempel som kan styrka relevansen för vårt ämnesval. 

Mats Alvessons (2002) bok, Kommunikation, makt och organisation, handlar om hur makt uttrycks 

i kommunikativt handlande företag och andra organisationer. Författaren menar att kommunikation 

och makt hänger samman med varandra. Boken beskriver tydligt vad kommunikation och 

maktutövning i en organisation är och uppmuntrar läsaren till att hitta en intressant situation att 

undersöka. Boken tar upp ett exempel och tittar närmare på teman som: hierarki, 

organisationsförändring, disciplinering och kommunikativa störningar utifrån en modern 

samhällssyn.

Men även Lee G Bolman & Terrence E Deals (1997) bok Nya perspektiv på organisation och 

ledarskap, inspirerade oss då de tar upp fyra nya perspektiv, det vill säga det strukturella-, human 

resourse-, politiska- och det sympoliska perspektivet. Författarna menar att man får en djupare 

förståelse av en organisations verklighet samt ledarskap om man tillämpar dessa perspektiv.
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2 Teoretisk ram

I detta avsnitt beskriver vi vårt val av teori som presenteras löpande efter varandra med enstaka 

underrubriker för att underlätta läsningen.

2.1 Ledarskap

Det finns många olika sorters ledarskap. En demokratisk ledare försöker definiera verkligheten 

tillsammans med andra. Den auktoritära ledaren beordrar fram verkligheten. En demokratisk ledare 

ägnar sig inte främst åt envägskommunikation utan lyssnar, integrerar samt lägger fram information 

som kan bidra till meningsskapandet. En chefs personlighet, inställning, förmåga och kunskap har 

självklar betydelse för hur han eller hon kommunicerar med medarbetare (Simonsson, 2005).

Det är viktigt att personer som har ledningsansvar skapar ett tryggt kommunikationsklimat och 

uppmuntrar diskussioner så att olika åsikter kommer fram (Johansson, 2005).

Som chef, och framförallt mellanchef, har man en viktig uppgift att inte bara förmedla information 

utan även att förädla och förklara genom att sätta in informationen i ett sammanhang. Mellanchefer 

kan då fungera som tolkare och meningsgivare. Medarbetare har även önskemål att få värderingar 

och kommentarer från sin närmste chef för att lättare tolka informationen (Simonsson, 2005).

Kommunikationen mellan över- och underordnad ser inte likadan ut som kommunikationen mellan 

jämlikar, det är lättare att kommunicera med någon på sin egen nivå. Den uppåtgående 

kommunikationen i organisationer har en tendens att vara positiv och det kan resultera i att 

ledningen får en felaktig bild av situationen. Anledningen till det här kan vara att man är osäker på 

sin egen situation eller att man vill framställa sig på ett bra sätt (Johansson, 2005).

Att leda handlar mycket om att kommunicera. En chef har uppgifter såsom beslutsfattande, att 

motivera samt samordna personalen och allt kräver någon form av kommunikation. Vi har gått från 

de traditionella chefsrollerna i den vertikala byråkratin till de horisontella organisationerna där 

chefer idag ska vara visionärer, inspiratörer och coacher. I den traditionella vertikala byråkratin 

handlar kommunikationen om en enkelriktad och formell kommunikationsprocess där 

informationen går uppifrån och ned. I den horisontella organisationen delegerar chefen ansvar och 

underlättar medarbetarnas arbete och man har en personlig och informell relation. I den vertikala 

byråkratin är relationen mellan chef och medarbetare opersonlig och distanserad (Simonsson, 

2005).

Organisationers mål, visioner och strategier kan vara mycket komplexa och det kan vara svårt att 

förstå budskap. Här måste chefen tolka budskapen och förklara dem för att hjälpa medarbetarna att 

skapa en meningsfull koppling till det dagliga arbetet (Johansson, 2005).
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Det gäller att anpassa formen på budskapet samt att använda olika språkliga verktyg för att skapa 

mening. Det räcker inte med envägskommunikation, chefen måste skapa en dialog. Dialogen skall 

inte bara transportera information utan även transformera den. Dialoger bygger på att alla deltar i 

den på samma villkor och att ordet är fritt, men man ska inte glömma att det finns ett 

maktförhållande mellan chef och medarbetare som kan försvåra en dialog (Simonsson, 2005).

I Larssons bok hittar vi liknande åsikter. De nya formerna inom organisationskommunikation som 

utvecklades innebar stora förändringar inom ledarskapet också. Tidigare kännetecknades 

organisationer av hierarki däremot blev de mer decentraliserade under åren som gått. Vi lämnar en 

traditionell organisation fylld med regler och övergår till en organisation där medlemmarnas 

värderingar och idéer är avgörande. Organisationsmedlemmar jobbar idag mer självständigt, i löst 

sammansatta grupper (Larsson 2002).

2.1.1 Vad innebär brister på en ledares kommunikativa roll?

Endast genom kommunikation kan en ledare skapa gemensamma uppfattningar, idéer och 

värderingar. Att leda handlar mindre om att kontrollera och styra, utan mer om att informera de 

anställda om organisationens värderingar (Heide, 2005).

En ledares kommunikativa roll består av många uppgifter. Bland annat behövs det ibland någon 

som sållar all den information som kommer in för att sedan göra den lättillgänglig och begriplig för 

resten av organisationen. Det vill säga ta bort det som inte anses relevant eller vässäntligt för att 

medarbetarna inte ska få splittrad information och bli förvirrade (Weick, 1995; Ericsson, 1998). 

Ledaren tar då på sig att tolka den information som kommer in så att medarbetarna lätt och snabbt 

kan ta del av den istället för att själva sålla i informationsbruset som består av en rad olika saker 

som det gäller att ledaren prioriterar rätt. Lyckas ledaren med det och inte heller undanhåller viktig 

information känner sig medarbetarna inte överkörda eller förda bakom ljuset. En ledare har också 

som roll att som tidigare nämnt förklara och förädla informationen så att den kan kopplas till det 

dagliga arbetet. Ibland kan det handla om att göra en organisations kultur begriplig, vad 

medarbetarna ska stå och arbeta för, samt vad organisationen har för mål och visioner (Heide, 

2005).

Hur de olika aktörerna kommunicerar inom organisationen har en avgörande roll gällande hur 

budskapet uppfattas. Inom organisationer är det vanligtvis medarbetarnas närmsta chefer som har 

den största rollen. Det är deras uppgift att kommunicera saker så klart och tydligt så att alla tar emot 

budskapet som det var tänkt från första början. Dessa chefer kan nämligen fungera som informella 

opinionsledare som övriga anställda har förtroende för. DeVries teori är att bästa förutsättningen till 

en väl fungerade kommunikation innebär att chefen respektive medarbetare står nära varandra. 

12



Medarbetare vill gärna få information från den närmsta chefen. Chefen ska därför vara konstant 

uppdaterad om de aktuella händelserna. Trots mellanchefernas stora roll är det ändå den högsta 

chefen som har störst makt samt är ansvarig (Von Platen 2006).

Genom metaforer och myter uppnås meningsfulla sammanhang som aktörer kan delta i. Det 

kommunikativa ledarskapet baseras på just kommunikativa metoder som man motiverar 

medarbetarna med. Det kan vara allt från beröm till möjligheten att få ha öppen diskussion med sin 

ledare. Det strategiska ledarskapet utgår däremot från att påverka medarbetarnas beteenden med 

hjälp av ett bonussystem. (Von Platen 2006)

Ledarskap har en avgörande roll för gruppens effektivitet och för hur de olika aktörerna känner sig 

inom organisationen. En ledare som antingen kontrollerar för mycket eller för lite kan skapa 

frustration samt ineffektivitet inom organisationen. En bra ledare är en person som är mottaglig för 

de olika kraven som processen och uppgiften medför. De ska se till att organisationsmedlemmar 

kommunicerar med varandra samt arbetar ihop på ett bra sätt. Ledare som vill dominera och få fram 

sina egna idéer får en ineffektiv roll. (Bolman & Deal 1997)

Utan de anställda skulle inte en chef kunna vara en bra sådan. Ahltorp anser att en bra chef ska vara 

lagtänkande för att lyckas. Chefskap blandas väldigt ofta samman med ledarskap. Koontz och 

Weihrich uttalar sig om chefskap och deras mening är att chefskap innebär att man ska kunna 

påverka människor så att de sköter sitt jobb så bra som möjligt, vilket förväntas av dem. Lederlöfs 

definition av ledarskap ligger nära detta då han anser att ledarskap anses mest som en mer strategisk 

funktion medan chefskap är utförandet av dessa strategiska bestämmelser. Utifrån detta är chefskap 

högre prioriterat än ledarskap. Däremot finns det andra uppfattningar om skillnaden mellan 

chefskap och ledarskap. Byars tycker att ledaren har större och mer djupgående inverkan eller effekt 

på medarbetarna än chefskapet. Han menar att ledaren har förmåga att påverka åsikterna och attityd 

hos medarbetarna medan chefen mest påverkar mest deras beslut och handlingar. En bra chef ska 

kunna uppfylla mål och leverera bästa möjliga resultat. För detta krävs det medarbetare vilka leds 

av chefen. (Ahltorp 2003)

2.2 Informationskanal

Enligt Simonsson (2002) handlar dialog om en delaktighet som är något djupare än en 

tvåvägskommunikation. Här är forskare eniga om att dialog skapar förutsättningar för att dålig 

kommunikation inte ska uppstå. Deetz (1995) menar att man transporterar informationen mellan 

olika aktörer, men även att man i denna transport transformerar informationen och tillsammans 

skapar en ny betydelse. Den handlar även om hur man tar tillvara på varandras egenskaper och 

kunskaper för att komma fram till något som är mer utvecklande där alla har möjlighet att delta 

utifrån sin position (Isaacs, 1999). Meningen är att man ska ha möjligheten att fritt säga vad man 

13



anser för att det då ger en möjlighet att påverka ens situation (Habermas, 1995). Den genuina 

dialogen handlar om att utforska det man tar för givet. Här krävs det lite av chefen eller ledaren att 

inte skapa klyftor mellan de olika medarbetarna som ofta uppstår när åsikter kommer fram där 

många ställer in sig på vem som ska tala och vilka som ska lyssna. Dialogen syftar till att öppna för 

alla i organisationen för att allas åsikter har lika stor betydelse (Heide 2005).

Dock är detta ett drömscenario som oftast inte fungerar i praktiken utan istället råder det en 

hierarkisk struktur där chefen talar först, högst och sist och att den till synes tvåvägskommunikation 

endast handlar om att de andra på mötet ger respons på det chefen redan har sagt (Wilhelmsson & 

Döös, 2000).

Wikström (2000) diskuterar vad det är som skiljer respons och gensvar åt. Han menar liksom 

Wilhelmsson & Döös att respons endast är för synens skull, att den inte registreras av mötesledaren 

som den skulle ha gjort vid gensvar. Enligt Simonsson kan bristen på dialog bero på ledarens 

karaktär eller vilken kultur som råder där makt och hierarki är mer förekommande. Ett annat sätt 

som hindrar en dialog är hur mötena som chefen håller i är utformade, man kan till exempel inbjuda 

till dialog genom att skicka ut en dagordning innan mötet, eller helt enkelt placera sig som chef 

bland alla andra och inte längst fram där det blir att de andra på mötet är där för att lyssna på en 

enda talare (Simonsson, 2002). Dock hävdar Deetz (1992) att det faktiskt är många chefer som 

tränas i att hålla tal och debattera, men det räcker inte bara att kunna vara duktig på att hålla låda 

utan man måste som vi tidigare har sagt lära sig att lyssna också, det vill säga ta in informationen 

istället för att agera sändare (Heide, 2005).

Information är överföring av ett budskap från en avsändare till en mottagare. Kommunikation är en 

dubbelriktad ömsesidig dialog mellan avsändare och mottagare. (Erikson 1998)

Eriksons syn på kommunikation anses vara alltför enkel enligt Larsson. Han anser att den 

huvudsakliga uppgiften för en ledare är att sprida budskap samt att skapa kanaler. Arbetet beror 

självklart på de kraven som företaget sätter upp (Larsson 2002).

Symbolisk kommunikation innefattar möten, intranät och personaltidningar. Dessutom kan allt som 

finns omkring oss fungera som symboliskt, till exempel utformningen av företaget, händelser, 

övriga aktiviteter och så vidare (Von Platen 2006).

2.3 Organisationskultur

För att en organisation ska fungera bra och vara framgångsrik behövs en stark organisationskultur. 

Alvesson pratar om organisationskultur som bygger på gemensamma symboler vilka aktörer inom 

organisationen har gemensamt (Larsson 2002).
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Olika organisationer har därför olika organisationskulturer. Man skiljer på två olika typer av 

organisationskultur, den auktoritativa och den deltagande. Den auktoritativa bygger på den 

enkelriktade kommunikationen som dominerade förr, det vill säga att det är ledaren som fattar 

beslut medan den deltagande kommunikationen föredrar samspel mellan organisationens aktörer 

och beslut fattas på olika nivåer. Den deltagande organisationskulturen bygger även på den 

symmetriska tvåvägskommunikationen. Enligt Eisenberg och Riley (2001) i Heide (2005:85) anses 

kommunikation vara grundläggande för kulturen. Dock finns det många definitioner på vad kultur 

är och vad den har för betydelse för en organisation. Bang (1999) menar att det inte finns en 

enhetlig formulering på vad kultur är, utan att det vid varje tidpunkt är vad vi vill vad det ska 

betyda. Hans definition lyder att organisationskultur utgörs av gemensamma normer, värderingar 

och verklighetsuppfattningar som uppstår när medarbetarna samarbetar. Kulturen kan indelas på 

olika sätt, nämligen i beteende-, verbala-, materiella- och strukturella uttryck. Det kan därmed 

delvis vara det uppenbara liksom byggnaden och inredningen samt personalens arbetskläder, det vill 

säga det som människor som besöker organisationen först lägger märke till. Förutom det påvisas 

kulturen utefter sättet organisationsmedlemmar beter sig, exempelvis hur de agerar när de arbetar 

respektive befinner sig i fikarummet. En del uttryck är alltså synliga och går att läsa av direkt 

medan andra delar behöver tolkas. Problem kan uppstå inom organisationen eftersom det kan finnas 

fler än en kultur. I allmänhet innehåller organisationer subkulturer som kan vara i konflikt med 

varandra. Organisationsklimatet är hur de anställda upplever kommunikationen i kulturen (Heide 

2005).

2.4  Makt och hierarki

Den osynliga makten anses vara den mest effektiva. I en organisation som har osynlig makt 

presterar medarbetarna sitt bästa för företaget då de anser att den inte var påtvingad dem (Von 

Platen 2006).

Det är svårt att sätta fingret på vad makt är då den inte låter sig lokaliseras eller fixeras. Enligt 

Foucaults moderna samhällssyn behöver inte alla människor kontrolleras detaljerat, heller inte på 

vanlig vardagsnivå. Den kontroll som nu äger rum är det som det nuvarande samhället med dess 

ekonomi kräver, det vill säga en mer sofistikerad kontroll av individers beteende. Makt förutsätter 

alltid potentialen att undgå makt. Ett motstånd som kan ta många olika former (Alvesson 2002).

Enligt Foucault är den disciplinära makten den mest framträdande då den handlar om bevakning 

och observationer på exempelvis fängelse där ett visst beteende vill eftersträvas. Kunskap har en 

central del i Foucaults maktbegrepp där han anser att kunskap är vägen till makt, ”kunskap ger 

makt” är ett begrepp som inte är helt främmande för många. Makten härstammar från ett samband 

av sociala relationer som är beroende av en viss förståelse. 
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”Kunskap ligger till grund för maktutövande medan maktutövande också producerar kunskap” 
(Alvesson 2002).

En annan central punkt inom Foucaults maktbegrepp är diskurser. En diskurs är en teoretiskt 

baserad tankegång som är påverkad av maktförhållanden, men även av det som är bestämt socialt 

och ekonomiskt. Det inger ett visst tänk som finns inom en ram under en viss period. Olika perioder 

och tidsepoker har olika diskurser. Foucault vill påvisa att makt finns överallt och oftast inger en 

förskönad bild och därmed är svår att urskilja från alla andra sociala regler och goda omständigheter 

(Alvesson 2002).

Enligt det strukturella perspektivet är makt den mest grundläggande metoden för att sammanföra 

individer och grupper och utförs oftast av en uttalad ledare eller chef, det vill säga någon som är 

utsedd till att inneha en maktposition. I en hierarki som består av chefer, ledare och kontrollanter 

har var och en till uppgift att forma och styra beteende för den som befinner sig längre ner i 

hierarkin. Systemet anses fungera bäst enligt Dornbusch & Scott (1975) när de underlydande 

accepterar chefens makt och legitimerar denna. Denna beskrivning ingår i den så kallade vertikala 

samordningen där en vertikal hierarki råder som har kontroll över regler och policys samt 

planerings- och kontrollsystem (Bolman & Deal 1997).

Makt förknippas ofta med politik och är inte så långt ifrån det politiska perspektivet som beskriver 

en organisation som levande och högljudda arenor som rymmer komplexa nätverk av individuella 

och gruppmässiga intressen. Organisationen består av olikartade individer där skillnaden är stor när 

det gäller värderingar, åsikter och intressen samt tolkningar av omvärlden. Konflikter och knappa 

resurser spelar en stor roll där makt är den främsta resursen. Makt i en organisation handlar ofta om 

att få saker och ting gjorda (Bolman & Deal 1997).

Enligt Foucault är makt något som ofta ses som negativt, men han vill ta bort den klangen och 

istället påpeka att makten är något som producerar en verklighet (Bolman & Deal 1997).

Makt kan ses utifrån olika perspektiv. I Bolman & Deal (1997) får vi läsa om tre olika perspektiv på 

makt, det politiska perspektivet som vi redan har nämnt, men det finns även ett Human Resource 

perspektiv och ett strukturellt perspektiv. Dessa perspektiv skiljer sig något i sin syn på makt. I det 

strukturella perspektivet fokuserar man på myndighet och auktoritet, det vill säga den juridiska 

rättigheten att ta beslut. De resonerar att vissa lösningar är bättre än andra vilket grundar sig i en väl 

genomförd analys för att få så bra resultat som möjligt. Human resource perspektivet lägger 

tyngden på att definiera makt som ansvar samt att de diskuterar maktens begränsningar där 

inflytande istället ger ömsesidigt samarbete med öppenhet och delaktighet som gör makten till en 

oviktig fråga. (Bolman & Deal 1997).

Detta perspektiv fokuserar även på människors behov där Maslows pyramid används för att 
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definiera vilka behov människan har. Han har delat in behoven i fysiologiska, trygghet, tillhörighet 

och kärlek, självkänsla och sista steget i pyramiden när människan uppnår självförverkligande. 

(Bolman & Deal 1997).

Enligt Human Resource perspektivet måste arbetet rymma självständighet samt möjligheten att 

påverka för att bygga upp den inre belöningen (Bolman & Deal 1997).

Som vi tidigare nämnt betraktar det politiska perspektivet makt som något en enskild utförare har 

inflytande av. Man menar även att makt är en naturlig del av konkurrens och ett spel som ständigt 

pågår. 

”De som får tillgång till makten, och som utnyttjar den på bästa sätt, är de som vinner spelet” 
(Bolman & Deal 1997).

Det finns olika former av makt; även sådan som inte utförs av den uttalande ledaren. I en hög 

hierarkitrappa finns många underchefer. Även föräldrar kan ses som ledare, då de har makten att 

bestämma över till exempel sina barns sov- och mattider. Den huvudsakliga makten syftar till vilken 

position man har, utifrån en så kallad Positionsmakt där Pfeffer (1992) menar att det hjälper att vara 

på den ”rätta” enheten och ha det ”rätta” yrket. Sedan finns det dom som sitter på makt på grund av 

att de innehar en viss information och expertis. Den som har kontroll över belöningar har också en 

form av makt då den kanske har ansvar för löner eller arbetsuppgifter. Tvångsmakt är en annan form 

som vilar på en förmåga att begränsa, blockera, störa eller bestraffa. Tillexempel går bojkottning 

under denna kategori. Enligt Kotter (1982) är allianser och nätverk en form av makt som går ut på 

att man kan genomföra vissa saker via olika kontakter. Detta ger i sig en form av makt där man har 

tillgång till vissa agendor i organisationen. I en organisation kan man också ha kontroll över mening 

och symboler, det vill säga skapande av kulturer och beteende. En chef har på så sätt lättare att 

påverka andras åsikter. Den åttonde och sista faktorn är personlig makt. Det är den makt som 

individer besitter naturligt genom personlighet så som karisma, styrka, energi, verbal förmåga 

etcetera. Det är en form som är oberoende av andra maktkällor då den beror på individen själv 

(Bolman & Deal 1997).
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3 Metod

I detta avsnitt följer vårt val av metod. Det presenteras löpande där vi beskriver hur vi har gått  

tillväga, eventuella urval och om intervjun vi har gjort. 

3.1 Tillvägagångssätt

Efter val av ämne och forskningsområde började vi sökandet efter litteratur och började även 

fundera på vilken typ av organisation vi ville undersöka. Vi ansåg att organisationen inte hade 

någon större betydelse utan att man skulle kunna applicera våra val av teorier oberoende 

organisationen. Trots det hade vi från början svårigheter att hitta någon organisation som vi ville 

undersöka. Vi kom då på, att i och med att vi båda två tidigare har arbetat på ICA, skulle vi kunna 

undersöka en sådan butik i Stockholms-området. Vi det här laget hade vi samlat in all litteratur och 

påbörjat arbetet med att utforma teori-delen. Väl klara med det påbörjade vi på nytt ett sökande 

efter litteratur om metod. Vi hade i tidigt skede bestämt oss för att vi ville göra kvalitativa intervjuer 

då vi ansåg att det var bäst lämpat för vår undersökning. Under den här tiden hade vi lite svårigheter 

med att hitta någon ICA butik som ville ställa upp i Stockholms område. Med hjälp av 

snöbollsurvalet kom vi i kontakt med en ICA Kvantum butik som kunde ställa upp och vi bokade 

tid för olika intervjuer. Vi ville ha sammanlagt fem intervjupersoner, en chef, två mellanchefer och 

två medarbetare. Varje intervju tog cirka 45 minuter och hölls på olika platser i butiken. Chefens 

intervju hölls till exempel på kontoret bakom stängda dörrar. Mellanchefernas intervju hölls på 

respektive kontor och medarbetarna intervjuade vi i en del av fikarummet där man kunde stänga 

dörren. Efter två dagar av intervjuer transkriberade vi informationen, samt sammanfattade den till 

den nuvarande analys-delen där vi har analyserat intervjun utifrån våra teorier.

3.2 Urval

Eftersom målet är att nå förståelse för hur människor förstår sin verklighet och är intresserade av 

den upplevda verkligheten gjorde vi ett icke-sannolikhetsurval (Ekström, Larsson 2000). Vi tog 

kontakt med ICA butiker i olika delar av Stockholm. Vi fick tyvärr ingen positiv respons från 

butikerna då de upplevde tidpunkten som stressande och opassande för butikens schema och 

tackade därför nej. Därför gjorde vi ett snöbollsurval och gick via kontakter som skulle kunna ordna 

med ett mer positivt inställt företag. På så sätt kom vi i kontakt med den första intervjupersonen. 

Det andra snöbollsurvalet stod denna intervjuade för, när den erbjöd oss att intervjua ytterligare fler 

personer. Ett snöbollsurval handlar om att man genom ett urval blir upplyst om fler möjliga 

intervjuobjekt (Ekström, Larsson 2000).

På det stora hela upplever vi att vi har gjort ett ändamålsenligt urval med individer som kunde ge 
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oss den information vi efterfrågade. Vi värdesätter den informationen och bedömer kvaliteten som 

hög. Därmed har vi lyckats uppnå en empirisk mättnad.

3.3 Kvalitativ metod

Denna metod ska ge oss möjlighet att få en större förståelse och inblick av hur aktörerna upplever 

den interna kommunikationen, något som vi inte kunde ha gjort via enkätundersökningar. Därför 

var vi ense om att utgå ifrån en kvalitativ metod. Under intervjuns gång blir det viktigt för oss att 

kunna sätta oss i den intervjuades situation och se saker och ting med hans/hennes ögon. Empati är 

därför viktigt, vilket bland annat Jans Trost nämner i sin bok om kvalitativa intervjuer (Trost 1993).

I en kvalitativ intervju ska man lägga ens fördomar och åsikter helt åt sidan för att utföra det bästa 

möjliga arbetet. Kvale lägger också stor vikt på att man ska försöka förstå världen ur den 

intervjuades perspektiv vilket kan vara komplicerat ibland (Kvale 2002 i Dalen 2008).

”Det sätt på vilken människan uppfattar sin omgivning, sin situation, för med sig konsekvenser för 
hennes sätt att handla och betrakta andra människor. Någon objektiv verklighet finns inte.” (Trost 
1993)

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är betydelsefull i studier (Jarlbro 2000).

I den kvantitativa studien är det centrala begreppet mätning, det vill säga att man får ut resultat i till 

exempel antal och siffror. I den kvalitativa undersökningen är idén central. Mätningen sammanför 

idé med sammanhang på ett bestämt sätt där sammanhanget är underordnat i det kvalitativa. Vägen 

till idén är central där man vill komma fram till idén och tar allt till sin hjälp (Jarlbro 2000).

När man söker idéerna vet man inte hur de ser ut förrän man har hittat dem, de växer fram under 

arbetets gång, medan i en kvantitativ studie är allting bestämt från första början.

Den kvalitativa metoden utreder hur något är konstruerat, det vill säga vilken natur eller vilka 

egenskaper något har (Hartman 2004).

Det utgår från studieobjektens perspektiv och till skillnad från den kvantitativa metoden tillåter den 

dessutom olika tolkningsmetoder (Alvesson, Sköldberg 1994).

För att nå ett så bra resultat som möjligt ska intervjupersonen eller forskaren lägga sina åsikter och 

fördomar helt åt sidan och försöka leva in sig till den intervjuades situation och se saker med dennes 

ögon. Det resultatet man kommer fram till i en kvalitativ studie kan inte generaliseras och kan bara 

appliceras på den enheten man studerat, det vill säga kan man inte dra alla ICA butiker över ett 

streck (Jarlbro 2000).
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3.4 Intervju

En semi- strukturerad intervju som även kallas för samtalsinriktad intervju är ungefär 20-30 minuter 

lång och kretsar kring teman som intervjupersonen på förhand har bestämt. Den är mer strukturerad 

än en djupintervju men ändå inte lika bunden som en strukturerad intervju. Intervjupersonen har 

möjlighet att styra intervjun så att den går i rätt riktning, det vill säga ställa följdfrågor och så 

vidare. Utformningen av en så kallad intervjuguide är därför vanligt förekommande eftersom den 

innehåller de olika teman som ska tas upp under intervjuns gång samt ger förslag på frågor. I början 

domineras intervjun av öppna frågor för att sedan närma sig de mer inriktade frågorna. Helst ska 

man sträva efter att undvika alltför ledande frågor och utesluta ja- nej frågor så att den intervjuade 

själv kan berätta om saker och ting (Olsson 2008).

Enligt Kvale finns det två olika intervjupersoner, informanter och representanter. Representanter 

berättar om sina egna erfarenheter och upplevelser medan informanter delar med sig av allmän 

information (Kvale i Jarlbro 2000).

Själva intervjun tänker vi utföra i närheten av organisationen efter att ha kontaktat dem samt bokat 

tid. Att vi väljer att göra intervjun i närheten av organisationen är just för att intervjupersonen ska 

känna att den kan säga vad den vill utan att känna att det är någon som lyssnar. Vi vill intervjua fem 

personer från butiken. Inför intervjun ska vi skriva klart våra frågor och om det är tillåtet tänker vi 

dessutom spela in intervjuerna för att underlätta anteckningarna. Detta måste dock godkännas av 

övriga intervjupersonerna av etiska skäl. Frågorna ska de intervjuade inte få i förväg då vi anser 

detta vara problematiskt eftersom de intervjuade har möjlighet att förbereda och tänka ut svaren 

innan de ens har blivit intervjuade. Våra frågor ska eventuellt kompletteras med följdfrågor eller 

övriga frågor under själva intervjun beroende på vad vi får för svar. De fem intervjupersonerna ska 

utgöras av en chef, två mellanchefer samt två medarbetare som vi ägnar cirka 45 minuter var åt.

3.5 Validitet och reliabilitet

Då vår studie är av kvalitativ art är inte syftet att nå någon hög reliabilitet. Om någon inspireras till 

att genomföra en liknande studie skulle det antagligen vara nödvändigt att utgå från de deltagare 

som har medverkat i vår studie för att komma fram till samma resultat. Resultaten är måhända inte 

överförbara. Däremot är de trovärdiga även om de inte representerar Sveriges samtliga ICA-

arbetare. Vi har hela tiden bearbetat materialet med kontinuerlig kritisk noggrannhet och känner att 

vi på så sätt har lyckats säkerställa en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet. Den 

värdering och tolkning vi har gjort har gett oss en djupare förståelse för den sociala verkligheten. 

Detta beror mycket på materialets mättnad. Att intervjumaterialet är fylligt är viktigt för att kunna 

göra en kvalitativ bedömning av själva innehållet. Lika viktigt är det att uppgifterna inte förhåller 
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sig på en ytlig nivå, utan lyckas uppnå ett djup och därmed också autencitet. Givetvis läggs också 

mycket vikt på intervjupersonerna och om valet av att just de ska delta faktiskt kan bidra till 

relevant information (Ekström, Larsson 2000).

Vi var medvetna om att en intervjuperson alltid befinner sig i en speciell situation. Det är av stor 

betydelse för resultatet att nå så djupt som möjligt i intervjupersonernas syn och motiv. Att nöja sig 

med ett svar som det presenteras i sitt första spontana skede styrker inte en studies validitet eller 

reliabilitet. Det gör däremot ett svar som utvecklats så pass mycket att allt det ytliga skalats av för 

att lämna kvar en återstod av sanning (Ekström, Larsson 2000).

3.6 Etik

Gällande etik är det nödvändigt att följa de fyra kraven, vilka är informationskravet, samtycke-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att intervjuaren bör presentera 

studiens syfte innan intervjun sätts igång, påpeka att intervjun utförs av studieskäl, att ingenting tas 

personligt samt att resultatet är tillgängligt för de intervjuade. Det andra kravet ger de intervjuade 

rätt att tacka nej eller avbryta intervjun när som helst. Anonymitet är en självklarhet samt att de 

intervjuades svar enbart används för forskningen (Olsson 2008).

3.7 Analysmetod 

Alla fem intervjuer dokumenterades i form av anteckningar, men mer specifikt av digital 

inspelningsteknik. Vi ville undvika att lägga för stor vikt vid själva antecknandet och därmed 

möjligtvis tappa de intervjuades ordval, men även att det är relativt lätt att intervjuaren inte hittar 

passande följdfrågor eller verkar som ett bra samtalsstöd.

Samtliga av intervjupersonerna gav oss sitt medgivande till att samtalet skulle bandas. Av etiska 

skäl är det nämligen viktigt att det finns ett gemensamt godkännande till inspelningen. Dock ville 

butiken vara anonym i uppsatsen och vi respekterar detta med att inte nämna vilken ICA-butik vi 

valde att intervjua, heller inte lämna ut information om vilka personerna var.

Vi redogjorde därför noggrant i början av varje samtal för intervjupersonernas rätt till anonymitet. 

Vi behandlade materialet konfidentiellt och inga namn angavs för att på så sätt inte heller riskera att 

återfinnas under ens snarlika former i studiens färdiga text. Vi utvärderade varje utförd intervju. 

Detta är ett bra sätt att snabbt och enkelt samla alla de intryck som skapades under samtalets gång. 

Poängen med en sådan reflektion är att få ett bra material och att arbeta med det i den kommande 

analysen samt få en inblick i dugligheten av vald insamlingsteknik.

Detta blev viktiga led i studiens självreflexivitet, men vi fann även att vi inte behövde korrigera vår 

intervjuguide för att uppnå syftet med varje valt tema. När vi hade en första övergripande bild klar 
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gjorde vi en mer utförlig utskrift av intervjumallarna, även de delar som vi tvivlade på skulle visa 

sig vara av större analytiskt värde. En sådan process är väldigt tidskrävande men samtidigt effektiv 

då man lär känna sitt material och sina intervjupersoner (Olsson 2008).

Vi behöll de kategorier som vi redan hade utformat för intervjuguiden. Dessa fyllde vi med 

återkommande formuleringar och känsloladdade ordval. Själva analysen är, i vårt fall, teoretiskt 

driven. Våra teoretiska ramar framhäver intern kommunikation och ledarskap ur ett maktperspektiv. 

De olika idéerna och begreppen fick bestämma åt vilket håll analysen skulle titta, men inte vad den 

skulle se.
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4 Analys

I detta avsnitt följer vår analys där vi resonerar och diskuterar våra intervjuer utifrån de teorier vi  

har valt att ta med. Analysen är uppdelad efter de olika teorierna samt efter de personer vi har 

intervjuat från ICA Kvantum-butiken.

4.1 Intern kommunikation

Efter de olika intervjuerna med personalen på ICA Kvantum har vi fått en inblick i hur den interna 

kommunikationen fungerar och även inblick i hur den inte fungerar. ICA som vi har beskrivit i 

avsnittet bakgrund är ett företag som är måna om sina anställda och deras miljö de arbetar i. När vi 

nu tänker analysera våra intervjuer utifrån våra teorier kommer vi inte lämna ut information om 

butikens läge i form av stad. För att skilja på de olika mellancheferna och medarbetarna har vi valt 

att kalla dem 1 och 2, till exempel ”medarbetare 1”. Vid vissa tillfällen nämner vi inga siffror, detta 

på grund av att det olika två har haft liknande svar. Vi grundar vår kunskap endast på den 

information vi har fått från våra intervjuer samt den kunskap vi redan besitter då vi som tidigare 

nämnt har arbetat på en ICA-butik och därmed redan har kunskap om hur det fungerar och inte 

fungerar. Våra teoretiska anknytningar blir till ett avsnitt som vi har valt att placera som 

bakgrundsfakta. Då uppsatsen inte huvudsakligen fokuserar på intern kommunikation, utan ser detta 

som ett grundläggande begrepp, valde vi ändå att kort analysera den.

4.1.1 Chefens perspektiv

När vi pratade med butikens verkställande direktör var vi intresserade av att höra hur den såg på den 

interna kommunikationen: Vad den gör för att kommunicera ut till sina anställda och med vilka 

medel. Vi fick som svar att de hade personalmöten varje vecka där det fanns utrymme för dialog 

samt uppföljningsmöten för att prata om försäljningen och om nya produkter eller tjänster skulle 

introduceras. Chefen poängterade att den tycker att det är viktigt att vara tydlig och rak i 

kommunikationen där man coachar medarbetarna och ger dem feedback. Chefens information går 

ofta genom mellancheferna som i sin tur ska informera sina anställda. Dock menar chefen att det 

självklart sker kommunikation direkt från chefen till medarbetarna genom veckomail, intranätet 

som enligt Strid (1999) är den formella informationen, men att det även sker kommunikation och 

information från mun till mun och genom vanligt skitsnack i fikarummet där man pratar om mer 

personliga saker vilket man skulle kunna säga är den informella informationen som ”bara finns”. 

Chefen beskrev att den ofta var ute i butiken och gjorde sig anträffbar för både kunder och 

anställda. Detta för att vara tillgänglig om någon undrade något, men även för att göra det möjligt 

för de anställda att fråga om det var något de funderade över. Chefen anser att tillgänglighet är en av 
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de viktigaste egenskaperna då man vill kommunicera med sina anställda. Den menar även att en 

medarbetare inte ska känna att den inte har någon chef och därför inte känna att den inte kan 

kontakta sin chef om problem uppstår. Dock menar chefen att mellancheferna är mer aktiva på 

golvet då de står närmare de övriga medarbetarna.  Richmond & McCroskey (2001) har sex punkter 

i vad som anses vara god intern kommunikation och i våra intervjufrågor utgick vi från intern 

kommunikation för att se om chefen hade samma kunskaper i hur kommunikation fungerar. Vi 

ansåg att chefen hade goda egenskaper inom den informativa funktionen då chefen svarade med att 

alla chefer får en utbildning i retorik, markandsföring och kommunikativt ledarskap. Detta är något 

som Drakenberg (1997) saknar vad gäller människor som blir chefer där en chef ofta inte besitter 

några kunskaper i hur man kommunicerar med sina anställda. Detta anser vi visa på att ICA som ger 

alla sina chefer en utbildning inom ämnet har insett att kommunikation är A och O för att en 

organisation ska fungera som Barnard (1938/1968) menade. Dock skrev Drakenberg detta 1997 och 

det har självklart skett förändringar inom organisationskommunikation sen dess där man nu är mer 

medveten om vad som är viktigt för att en organisation ska överleva och för vad som gör att 

anställda trivs och vill stanna kvar. Chefen menar att i den utbildning den fick var det viktigt att 

engagera de anställda så att även de skulle få påverka ens vardag. Detta är något som Strid (1999) 

lägger stor vikt vid: att man ska engagera mottagaren och ge den möjlighet att ge feedback.

4.1.2 Mellanchefernas perspektiv

Mellancheferna som är direkt under chefen har en närmare relation till de övriga medarbetarna och 

har därför en närmare relation till dem. Vi intervjuade två mellanchefer om den interna 

kommunikationen för att se hur de såg på den utifrån deras perspektiv. Deras kommunikation sker 

via möten varje vecka, men även genom den kommunikation som sker då mellancheferna nästan 

alltid är ute på golvet och springer. Till skillnad från chefen anser båda mellancheferna att de är en i 

gruppen och har närmare och bättre kontakt med alla anställda. Mellanchef 1 menade att det var de 

som hade bäst kontakt med alla då de ska kommunicera med medarbetarna samt med cheferna att 

det var som ett mellanled där all information hamnade innan de nådde ut till de andra. Mellanchef 2 

menade att när medarbetarna vill ha något sagt gick de ofta till mellancheferna istället för att gå 

direkt till chefen. Detta kan kopplas till socialiseringsfunktionen i Richmond & McCroskeys (2001) 

sex steg inom intern kommunikation där det fungerar som så att man lär sina anställda vad för 

kultur som råder samt informerar dem vem de ska prata med och integrerar dem i organisationen. Vi 

anser att detta är något som en mellanchef säkert tar på sig som uppgift. Båda mellancheferna 

menade att det var viktigt att vara öppna och lyssna på sina medarbetare samt att de ville involvera 

dem i arbetet och inte utesluta dem från viktig information. Vi frågade dem båda om de ansåg att 

det förekom bristande information eller kommunikation från deras sida och de medgav att det 
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ibland förekom, speciellt om man hade en dålig dag eller var stressad och inte var riktigt tydlig med 

informationen. Mellanchef 2 sa att det bara var att ta ett djupt andetag och börja om, ”göra om göra 

rätt” då den märkte ganska snabbt om personalen blev missnöjda med något. Mellanchef 1 berättade 

för oss att det oftast är den själv som är otydlig i sin kommunikation, något som den försöker 

förbättra genom att förklara och formulera om sina meningar. Tidsbrist nämndes även som ursäkt 

och medarbetarens förmåga att förstå saker och ting. Dock var de båda var överens om att en bra 

chef alltid ska kunna finnas där som stöd för sina anställda, guida och coacha dem.

Då ICA är en organisation med många olika nivåer sker den asymmetriska kommunikationen där 

man har som mål att övertyga publiken, men i och med att vi anser att företaget är en så pass 

modern organisation tror vi att ICA strävar efter att få en form av symmetrisk kommunikation där 

man vill koppla till dialogen och skapa en gemensam förståelse för att nå målet som i detta fall kan 

vara nöjda kunder och bättre försäljning. Mellanchef 1 är medveten om att det är viktigt att de 

övriga medarbetarna inte ska känna sig överkörda. Mellancheferna tillsammans med cheferna ville 

inte ha en sådan stämning som uppmuntrar till illojalitet, missnöje och oro. Utan de vill som Heide 

(2005) beskriver att en chef inte ska ha en form av envägskommunikation utan en 

tvåvägskommunikation där informationen bearbetas mellan alla leden och inte bara mottages och 

accepteras. Båda mellancheferna uppmuntrar till att man ifrågasätter då de anser att alla har en 

möjlighet att bidra till att få en så god relation till butiken som möjligt.

4.1.3 Medarbetarnas perspektiv

Medarbetarna är de som är på ”golvet”, det vill säga de som antingen sitter i kassan eller plockar 

varor, jobbar bakom de olika diskarna eller tar emot leveranser. Vi pratade med två sådana för att 

undersöka hur de ansåg att den interna kommunikationen är. De båda tyckte att kommunikationen 

var tydlig och att det sällan var svårt att få den information de behövde samt att den var lätt att 

förstå vilket Weick (1995) och Ericsson (1998) syftar till när de talar om att medarbetarna inte ska 

få splittrad information och bli förvirrade då informationen ofta endast kommer från 

mellancheferna. Medarbetarna förklarade att det ibland sker undantag, men för det mesta var de 

nöjda och ansåg att det inte kan vara 100 % perfekt hela tiden. Kommunikationen beskriver de som 

en process som sker mellan mellanchefen och medarbetare. Den högsta chefen är inte så inblandad, 

utan man vänder sig till denne när man har något problem eller en åsikt som inte mellanchefen kan 

hjälpa dem med. De berättade att de fick information via veckomail, men att det mesta skedde via 

mun till mun och att det ibland förekom möten med alla medarbetarna. Medarbetare 1 var nöjd med 

hur chefen skötte sitt jobb internt då informationen ansågs tydlig och att chefen är mån om sina 

anställda. Medarbetare 2 beskrev hur den kände att den fick fria tyglar att ta egna beslut inom 
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arbetet och att den inte alltid behövde kolla med mellancheferna för att få godkännande. Detta anser 

vi är mycket positivt då det är viktigt att inte vara allt för kontrollerade eller bestämmande vad 

gäller verksamheten, utan att tydligt visa att man litar på att personalen tar beslut som gynnar 

organisationen. Även här kan det så klart förekomma undantag, men medarbetarna poängterade och 

talade för alla medarbetarna när de sa att miljön var mycket god i butiken och menade på att det är 

mycket till chefernas förtjänst att det har skapats en sådan trevlig arbetsmiljö. Medarbetare 2 

berättar att alla mellanchefer har en telefon på sig och att det då är lätt att ta kontakt med dem. Dock 

kan problem uppstå även här. Medarbetare 1 berättade att när den använder sig av telefonen inom 

butiken och ingen svarar är den tvungen att fatta besluten själv. Medarbetare 1 tycker att det kan 

kännas jobbigt ibland, speciellt när en kund frågar om någonting som den inte vet och inte får hjälp 

direkt kan pressen från kunderna ibland bli för stor. Ibland är det svårt att hitta de rätta personerna 

som är ansvariga för den avdelningen som man behöver hjälp med, vilket kan bero på stressen som 

konstant pågår i butiken. Vissa dagar är lugnare än andra men butiken blir kaotisk runt lunchtiden, 

när människor slutat jobba för dagen, men även helger samt andra högtidsdagar.

Kommunikationen upplevs inte som vertikal inom organisationen då de båda tillfrågade upplever att 

de kan lätt nå och kommunicera med cheferna, dock med vissa undantag som hör till det ovanliga.

Medarbetare 1 berättade även att det ibland var så att de som hade en chefsposition gärna visade det 

och markerade sin rang med att gärna delegera ut olika arbetsuppgifter med hela handen. Detta 

tyckte även medarbetare 2 som ibland kunde bli lite irriterad när den kände att den var minst lika 

duktig, men att det berodde mer på ledarskapet och inte på hur informationen nådde dem. Även fast 

vi tidigare har nämnt att intern kommunikation och ledarskap går ihop vill vi dock skilja på dem då 

vi efter intervjuerna kände att ingen är direkt missnöjd med hur de får information, men att de 

kanske har fler åsikter i hur själva ledarskapet går till från mellancheferna som kanske inte har gått 

den utbildning som de högsta cheferna har fått.

4.2 Ledarskap

Som det tidigare nämnts i teoriavsnittet är det idag fler och fler organisationer som har så kallade 

demokratiska ledare. Efter att ha utfört intervjuerna kunde vi konstatera att den undersökta ICA-

butiken även den har en sådan. Detta innebär i sin tur att den dominerande envägskommunikationen 

förändras och dialogen sätts i centrum. Medarbetarna har möjlighet att dela med sig sina åsikter och 

lättare få fram dem. Har vi hittat den perfekta ICA-butiken med det bästa ledarskapet?

4.2.1 Chefens perspektiv

Den högsta chefen inom vår undersökta ICA-butik var ägaren själv som överraskade oss under 
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intervjuns gång med sin ärlighet. Chefen var det enda som ”vågade” uttala sig om att det visst fanns 

skvaller samt grupperingar inom butiken och även om kunderna inte märker någonting av detta i 

butiken, pågår det konstant bakom kulisserna och är väldigt svårt att lösa. Chefen är medveten om 

att kommunikationen har en avgörande roll inom organisationen och att man som chef har man 

olika kommunikationsrelaterade uppgifter. Det kan vara allt från att lösa eventuella problem och 

konflikter, exempelvis missförstånd i samband med kommunikation och ledarskap.

Vi bad chefen beskriva hur en bra chef är; vilka egenskaper den har och fick en beskrivning som 

stämmer väl överens med vad Simonsson (2005) poängterar i vårt teoriavsnitt om ledarskap. Chefen 

berättade att man måste kunna kommunicera med sina anställda, och då framförallt med 

mellancheferna. Mellancheferna skall förstå vad som sagts för att de sedan skall kunna förmedla 

informationen vidare till medarbetarna. Man ska vara tydlig och rak i sin kommunikation, prioritera 

och bara säga det absolut viktigaste. Chefen säger även att det är viktigt att ge feedback och kunna 

coacha sina anställda. Bilden vi får av chefen är att den försöker vara en demokratisk ledare som 

inte bara ägnar sig åt envägskommunikation utan även lyssnar på de anställda och för dialoger med 

dem, vilket återigen Simonsson (2005) beskriver i Heides bok Kommunikation & organisation. 

Trots detta händer det ofta att det uppstår brister i kommunikationen. För att vara mer exakt handlar 

det om att någon inte förstår eller misstolkar budskapet. Detta kan enligt chefen bero på att man helt 

enkelt inte vill förstå budskapet eller att man är blyg och inte vågar fråga när någonting är oklart. 

Maktförhållandet kan påverka dialogen i en negativ riktning men det är inget som våra 

intervjupersoner medgett vara något problem. Chefen menar att det är dens ansvar att de anställda 

får den information de behöver och att det mycket riktigt kan bero på ledarskapet, men även som vi 

tidigare nämnt, att medarbetarna inte är mottagliga för information av olika anledningar.

Vi undrade om de anställda har någon möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och enligt chefen 

gör de det till en viss gräns. De kan alltid komma med önskemål och vanligtvis gör de det när det 

gäller schemaändringar och så vidare. I fråga om chefen ska vara en i gruppen eller en utomstående 

samordnare fick vi svaret att det helt enkelt beror på tillfället. Chefen på denna Ica Kvantum-butik, 

tycks vara ”en i gänget” till viss del enligt medarbetarna, men själv anser chefen att den är en 

blandning av både ”en i gänget” samt en utomstående samordnare. Förklaringen till detta är att man 

inte kan vara ”en i gänget” när det uppstår konflikter, till exempel om någon ska sägas upp eller när 

man kommer med konstruktiv kritik. Däremot anser chefen att den är ”en i gänget” vid speciella 

events, till exempel som när de har kundkvällar i butiken eller vid personalfester. Kommunikationen 

mellan över- och underordnad blir aldrig densamma som kommunikationen mellan två personer på 

samma hierarkiska nivå. Chefen berättade för oss att det finns mycket skvaller inom organisationen. 

Detta sker främst mellan medarbetarna när cheferna inte är med. Kommunikationen mellan 

medarbetarna handlar till största del om personlig information och trivselkommunikation. 
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Kommunikation som berör ICA-relaterade frågor samt arbetskommunikation sker mest mellan 

cheferna och medarbetarna. Det finns grupperingar inom de olika avdelningarna, vilket chefen anser 

vara negativt. Dessa grupperingar tror den beror på att man umgås och arbetar med kollegorna inom 

samma grupp. Trots dessa grupperingar ser ändå chefen en gemenskap inom organisationen 

eftersom medarbetarna hjälper varandra både inom och mellan grupperna. Chefen menar att de ska 

se till att organisationsmedlemmar kommunicerar med varandra samt arbetar ihop på ett bra sätt då 

de som även Bolman & Deal (1997) insett att en ledare som vill dominera och få fram sina egna 

idéer är lika med en ineffektiv ledare samt att det är cheferna som uppfyller organisationens mål 

samt presenterar det bästa resultatet, men att det enligt Ahltorp (2003) krävs medarbetare för att 

genomföra allt detta. Vi sammanfattar detta med att alla i en organisation har en viktig roll och att 

det är viktigt som chef att kommunicera ut det till sina anställda så att de förstår att de är minst lika 

viktiga som cheferna. Heide (2005) menar att dessa grupperingar kan vara en form av subkulturer 

som bildas och att dessa ibland kan hamna i konflikt med varandra då värderingarna inom de olika 

inte stämmer överens. Det är då viktigt att chefen är tydlig med att kommunicerar ut företagets 

normer och värderingar och på så sätt implementera den så att de anställda upplever ett gott 

organisationsklimat.

4.2.2 Mellanchefernas perspektiv

På det stora hela kan man påstå att mellancheferna har den största rollen i samband med 

kommunikation och ledarskap inom butiken. Vi ser mellancheferna som informella opinionsledare, 

då de förmedlar budskapet från den högsta chefen till övriga anställda och medarbetare. I denna 

butik vill medarbetarna helst ha information från den närmsta chefen, det vill säga mellanchefen, 

vilket kan kopplas till Simonsson (2005) som beskriver att medarbetare har önskemål att få 

värderingar och kommentarer från sin närmste chef för att lättare tolka informationen. Von Platen 

(2006) menar att detta betyder att mellancheferna konstant ska vara uppdaterade och medvetna om 

sin omgivning och sina anställda. Trots det stora ansvaret är det ändå den högsta chefen som har 

mest makt. Mellanchef 1 ansåg att positiv inställning och ärlighet är bra egenskaper som chef samt 

att vara en i gruppen. Denna respons avviker lite från chefens svar som menar att man inte alltid kan 

vara en i gruppen, särskilt inte när man vill avskeda någon. Däremot ska man vara en i gruppen när 

butiken har andra aktiviteter. Mellancheferna ser ledarskapet som en viktig del i organisationen, där 

ledarskapet ska fungera som coachning och som stöd i hela butiken. Mellanchef 2 menar att med 

ledarskap är det viktigt att cheferna är ”en i gänget” och att de anställda känner sig trygga med dem. 

Mellanchef 2 menar även att dess roll som mellanchef kräver att den tar sig tid att lyssna på de 

anställdas idéer och involverar dem i arbetet. Detta gör mellanchef 2 genom att tydligt meddela 

beslut som tagits ovanifrån. Denna betoning av gemenskap ser mellanchef 2 som viktig då detta kan 
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tolkas som att mellancheferna ser sig själva som demokratiska ledare där de tillsammans med de 

anställda skapar gemensamma tolkningsramar som präglar organisationen. Här ser vi en tydlig 

koppling till att den horisontella kommunikationen inom organisationen tar mer plats och är mer 

intressant än den vertikala, eftersom största delen av meningsskapandet sker i den sociala 

interaktionen mellan de anställda i butiken. Mellancheferna ser sig själva som ett tolkande och 

förtydligande verktyg gentemot sina anställda, det är de som ska förtydliga budskap när eventuella 

tvetydigheter och missförstånd uppkommer. Mellanchef 1 säger:

”När vi får kommunikationsproblem är det vi som ska reda ut missförståndet.” 

Det är de som skapar förankring hos de anställda i de budskap som meddelas igenom 

organisationen. När vi bad mellanchef 1 svara på frågan om vem som säger till de anställda vad som 

ska göras svarade den:

”Det är vi som har mest koll på våra avdelningar, det är också vi som har mest kontakt med våra 
anställda. Därför är det naturligast att vi är de som delegerar uppgifterna.” 

På denna ICA-butik är det alltså mellancheferna som styr vilka uppgifter som ska göras och vem 

som ska göra dem. Detta bestyrker teorin om att mellancheferna är de som bör ha största ansvaret 

för kommunikationen och ledarskapet till de anställda i organisationen på grund av deras närhet till 

personalen och dess arbetsprocesser. Eftersom mellancheferna upplever gemenskapen som något 

viktigt i organisationen kan man tala om en stark organisationsidentitet ur deras synvinkel. Detta 

leder i sin tur att mycket tid ges till butiken och dess anställda att skapa sig en egen 

organisationsidentitet och sina egna gemensamma referensramar. Resonemanget stärks ytterligare 

när vi ber mellanchef 1 svara på om den tror att andra ICA-butiker arbetar på liknande sätt som de 

gör där,

”Inte helt omöjligt, men det beror helt på hur cheferna är och hur de ställer sig till de olika 
arbetsuppgifterna.”

En organisationsidentitet styrs alltså av hur butiksledningen sätter sin prägel på organisationen. På 

ICA blir alltså de olika butikernas identiteter unika när ingen generell kultur framförs av den 

nationella ledningen. Det är viktigt enligt Larsson (2002) att en organisation har en kultur för att 

överleva då kulturen bygger på gemensamma symboler som alla i organisationen uppfattar 

tillsammans. Detta gör att alla anställda känner att de är en del av hela organisationen och 

förhoppningsvis inte känner sig utanför. Ibland har man sett att när någon inte accepterar 

organisationens kultur slutar den på sin arbetsplats. Utifrån vad mellancheferna beskriver anser vi 

att denna ICA-butik har en deltagande kultur där man strävar efter ett samspel mellan alla aktörer 

oavsett position samt att man fokuserar på den symmetriska tvåvägskommunikationen.  
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4.2.3 Medarbetarnas perspektiv

De två medarbetarna vi tillfrågade var de som vi mest ville höra åsikter ifrån då vi ansåg att det var 

dem som skulle kunna styrka det cheferna yttrade sig om. Vi ville veta hur de upplever 

kommunikationen i butiken, tankar om ledarskapet på de olika nivåerna samt deras övriga åsikter. 

Medarbetare 1 upplever inga större grupperingar inom organisationen och menade att det kan hända 

att det formas mindre grupper beroende på var i butiken man jobbar. De som exempelvis sitter i 

kassan har inte så mycket kontakt med människor från delikatessen. Detta skulle kunna beskrivas 

som de olika subkulturerna vi tidigare pratat om. En bra chef enligt denna medarbetare är tydlig och 

kan ge beröm ”när det går bra”. Den tycker att mellanchefen är en i gänget medan den högsta 

chefen är mer som en utomstående samordnare. Det finns inget större avstånd mellan 

mellancheferna och medarbetare, men ett lite större gap mellan chefen och medarbetarna råder det 

inte är den som kommer med den dagliga informationen. 

Medarbetarna är medvetna om att det finns en underliggande maktstruktur som påverkar de 

anställda, men det behöver inte alltid betyda att det är negativt utan beroende på ledarskapet är de 

olika positionerna inom organisationen mer eller mindre tydliga. Man uppskattar den muntliga 

kommunikationen från mellanchefer mer än de styrdokument och förordningar man får från den 

högsta ledningen. Det är hos mellancheferna förtroendet ligger, man litar på dem och de uppfattas 

som ett skyddsnät. Detta gör dem till opinionsbildare och meningsskapare för medarbetarna. 

Man gör ett bra jobb för mellanchefen och i viss mån för chefen. Det är hos mellanchefen man 

söker den mesta uppskattning. Chefen uppfattas inte alltid som en i gänget, men detta är något som 

medarbetarna förväntar sig av chefen. Detta uttalas aldrig rakt ut i intervjuerna utan går snarare att 

läsa i de motstridiga svar vi får när vi frågar om chefens roll och de grupperingar som finns inom 

organisationen. Chefen anses vid frågan om chefen är en i gänget vara en självklar medlem men 

samtidigt är chefen vid frågan om grupperingar alltid utanför de ordinarie grupperingar som skapas. 

Det finns alltså flera konkurrerande identiteter bland medarbetarna i ICA butiken. Johansson (2005) 

menar att kommunikationen mellan över- och underordnad inte är likadan som kommunikationen 

mellan jämlikar, det är lättare att kommunicera med någon på sin egen nivå. Den uppåtgående 

kommunikationen i organisationer har en tendens att vara positiv och det kan resultera i att 

ledningen får en felaktig bild av situationen. Anledningen till det här kan vara att man är osäker på 

sin egen situation eller att man vill framställa sig själv på ett bra sätt. När vi intervjuade 

medarbetarna förutsåg vi detta och oroade oss för att vi inte skulle få ärliga svar då medarbetarna 

eventuellt inte vågade kritisera sina chefer, men efter ett tag mjuknade de och längre in i intervjun 

fick vi mer ärliga svar. Medarbetarnas syn på ledarskap var att de inte ville bli kontrollerade eller 

allt för hårt styrda, men höll med om att någon form av direktiv var nödvändigt för att 

verksamheten skulle fungera. Heide (2005) menar att det handlar mer om att informera de anställda 
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om organisationens värderingar vilket medarbetarna efterfrågade då de ansåg att det inte längre 

behövs en järnhand som styr utan att man jobbar bättre när man känner att man har stöd och tillit 

från sina chefer. Vi anser att det är det mest effektiva ledarskapet då vi en gång i tiden varit 

kassörskor och ansåg då att vi endast behövde informeras om vad som gällde och genast blev 

negativt inställda när någon mellanchef försökte sätta sig på en. Det handlar om att vara trevlig och 

positiv så märker man säkert som chef att personalen jobbar på och är positivt inställda till sina 

arbetsuppgifter och jobbar mer självständigt, vilket är något som Larsson (2002) vill visa på är 

viktigt samt att medarbetarnas värderingar, idéer och åsikter bör uppmärksammas.

4.3 Makt och hierarki

Nu kommer vi till den del som gör denna undersökning mer unik än om man endast hade undersökt 

en organisations interna kommunikation och ledarskap. I vår frågeställning vill vi försöka, med 

hjälp av våra intervjuer, definiera makt och de olika hierarkierna inom butiken. Detta är något som 

vi insåg från börjar att det inte skulle bli helt lätt då det mesta hängde på vad som sades under 

intervjuerna. Vi insåg även att i och med att hierarki och makt är ett ganska diffust begrepp kan det 

vara svårt att förmedla våra tankar och funderingar till intervjupersonerna. Vi kommer i detta avsnitt 

inte använda oss av samma typer av rubriker som i vi gjort i ovanstående avsnitt. Vi kommer istället 

att föra löpande resonemang och diskussioner kring dessa begrepp. 

I vår undersökta ICA-butik råder det en tydlig vertikal hierarki som Bolman & Deal (1997) 

beskriver är en organisation med chefen på topp, mellanchefer under och medarbetare längst ner. 

Även fast vi under intervjuerna kunde utläsa en demokratisk styrning anser vi att man inte kan 

undgå att just denna ICA-butik är vertikal, samt att säkerligen fler inom denna bransch har liknande 

organisationsstrukturer. Under intervjuns gång försökte vi ta reda på hur hierarkin yttrar sig i 

butiken samt i vilken utsträckning maktutövning sker. Vi ansåg att chefen som vi pratade med har 

den största makten, men att det stämmer överens med vad medarbetarna åsikt. För som vi tidigare 

har nämnt menade medarbetarna att mellancheferna var de som stod närmast, men att det var chefen 

som hade det slutgiltiga ansvaret. Det är chefens uppgift att styra övriga organisationsmedlemmarna 

samt att fatta beslut över den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna är för att vara mer exakt att 

jobba med affärsplanering, strategiska frågor, marknadsföring, ekonomi, personalfrågor med mera. 

Alla dessa uppgifter ger även ett efterföljande ansvar till både butiken, men även till utomstående 

som kunder. De ska se till att alla sköter sitt jobb och om något fel uppstår är det de som ska lösa 

problemet och bär på så vis ett visst ansvar. Går det inte att lösa ska de vända sig till chefen. Vi 

resonerar lite som så att ansvar i sig är makt, då vi får en känsla efter att ha pratat med alla att ju 

mer ansvar man har desto mer makt får man. 
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Som det tidigare nämndes i teoriavsnittet i samband med makt är det stora skillnader mellan de 

olika positionerna inom företaget i fråga om personernas värderingar och åsikter. Detta märktes 

under själva intervjun där medarbetarna var noga med att välja sina ord, särskilt när det kom till att 

prata om chefen och relationen till den, detta trots kravet på konfidentialitet där vi var noga med att 

allt de säger stannar hos oss. Vi tycker att vi fick de mest intressanta svaren från medarbetarna då 

upplevelserna de delade med sig gav oss en inblick i butikens värld genom deras ögon, något som 

vi själva kunde relatera till och kände igen oss i. Medarbetarna verkade vilja prestera sitt bästa för 

att mellancheferna skulle bli nöjda och för att få beröm. Det är nämligen mellanchefen de har mest 

kontakt med, den högsta chefen är endast inblandad i några enstaka fall, men de var väl medvetna 

om att chefen hade den högsta makten. Man kan koppla detta till Pfeffers (1992) beskrivning av 

positionsmakt där det har betydelse för vilket position man har i organisationen. Pfeffer (1992) 

menar att den som har hand om till exempel löner får en viss makt över den som ska få lönen vilket 

i detta fall är chefen. Detta anser i alla fall vi ge någon form av respekt, att om man inte uppför sig 

på arbetsplatsen kan man bli avskedad och därför inte få någon inkomst. Även vetskapen om att 

chefen har makt att avskeda ger en form av positionsmakt. En annan makt som vi tycker dyker upp i 

denna butik är den så kallade personlig makt där personlighet, karisma, styrka, energi och verbal 

förmåga är sådant som inger en viss form av makt. Vi diskuterade att man som chef måste vara rätt 

hård och ha ett kallt sinne för att kunna tillrättavisa sina anställda, samt att det är en bättre egenskap 

då vi anser att en chef inte kan vara allt för mycket kompis till andra. Dessa är dock personliga 

åsikter och kan såklart variera från person till person, men vi tycker att en chef ska kunna vara chef 

när det väl behövs och inte vara rädd för att säga ifrån. 

Medarbetarna berättade att situationerna på jobbet är oftast stressiga. Att det kan vara svårt att tänka 

på att man är butikens ansikte utåt, samt att man måste tänka på att kunden alltid har rätt, och heller 

inte glömma att kunden ska behandlas på ett tillfredsställande sätt. Här skulle vi nog säga att 

kunden har makt över medarbetarna då allt som kunden gör är rätt och medarbetarna måste anpassa 

sig efter kundens behov. Detta är något som av egna erfarenheter kan vara mycket frustrerande och 

det är då därför väldigt viktigt att man känner att man har stöd från resten av organisationen.

Mellanchefer har en viss makt och ansvar när det är de som har mest kontakt med medarbetarna. De 

sitter på all den information som går från chefen till medarbetarna då via mellancheferna. Vi har 

tidigare kallat dem för opinionsledare, men vi kan även anknyta detta till att även mellancheferna 

besitter en form av positionsmakt, men att vi i detta fall betonar makten de får genom att inneha 

information. Det finns ett ganska känt begrepp av Foucault om att ”kunskap ger makt” och vi anser 

att det visas ganska tydligt i den här butiken då i stort sett alla parter vänder sig till någon när de 

behöver information, även chefen. Vi upplevde att mellancheferna var försiktiga i sina 

beskrivningar när vi ställde frågor som rörde makt och hierarki. De berättade för oss att även de har 
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haft möjligheten att gå på ICA: s kommunikationsrelaterade utbildningar och har därför goda 

kunskaper i hur de ska hantera sina roller på bästa sätt. I och med att medarbetarna inte har samma 

möjlighet att gå dessa utbildningar tror vi att deras svar var mindre på rutin då de svarade utifrån 

sina egna erfarenheter och inte kunde förlita sig på kunskapen om vad som är god intern 

kommunikation och gott ledarskap.

Makt, som ovan nämnt, har olika former och kan bli indelad i tre olika perspektiv (Bolman & Deal 

1997). Två av dessa perspektiv tycker vi stämmer ganska bra överens med butiken, till exempel 

Human Resource perspektiv som innebär ömsesidigt samarbete mellan organisationsmedlemmarna 

vilket gör att öppenhet och delaktighet gör makten ganska oväsentlig. Dock anser man i detta 

perspektiv att ansvar är något som definierar makten vilket vi tidigare har diskuterat om att ju mer 

ansvar man har desto mer makt får man. Man fokuserar även i detta perspektiv på vilka behov en 

människa har, det vill säga att man är mån om de anställdas fysiologiska behov, men även att de ska 

känna trygghet, tillhörighet, självkänsla och i det sista steget i Maslows pyramid 

självförverkligande. Både cheferna och mellancheferna ansåg att det var viktigt att alla kände 

tillhörighet, men även att man så klart ska känna sig trygg på arbetsplatsen vilket kanske mer går in 

på arbetsmiljö. Det andra perspektivet, det vill säga det strukturella perspektivet innefattar ansvar 

och den juridiska rättigheten till beslutsfattandet. Chefen fattar beslut men innan beslutsfattandet 

har organisationsmedlemmarna diskussioner där alla kan komma med förslag. Vi anser inte att 

butiken har någon detaljerad kontroll över de anställda vilket motsvarar den moderna samhällssynen 

där man inte ägnar sig åt bevakning. Ingen av våra intervjupersoner var negativt inställd mot 

chefens sätt att styra, det var åtminstone ingenting som erkändes under samtalet, vilket underlättar 

maktutövningen. Dock poängterade medarbetarna att om någon blev tilldelad extra ansvar kunde 

det förekomma att de ”gick runt och tuppade sig”. Det kan hända att organisationsmedlemmar 

upplever makt som någonting problematiskt vilket i sin tur för med sig problem. Som Dornbuch & 

Scott (1975) säger fungerar organisationen bäst när de underordnade accepterar den överordnades 

makt. En vertikal hierarki innefattar ett sådant system.
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5 Slutdiskussion

Efter de olika intervjuerna med personalen på ICA Kvantum har vi fått en inblick i hur den interna 

kommunikationen fungerar och även inblick i hur den inte fungerar. ICA är ett företag som är måna 

om sina anställda och deras miljö de arbetar i. 

Efter att ha utfört intervjuerna kunde vi konstatera att den undersökta ICA butiken har demokratiska 

ledare. Detta innebär i sin tur att den dominerande envägskommunikationen förändras och dialogen 

sätts i centrum. Medarbetarna har en möjlighet att dela med sig sina åsikter och lättare få fram sina 

åsikter. Vi ville i vår frågeställning försöka, med hjälp av våra intervjuer, definiera makt och de 

olika hierarkierna i butiken, men insåg som sagt att hierarki och makt var diffusa begrepp. 

Vi anser att den interna kommunikationen fungerar väl på denna butik. Vi har fått positiv respons 

från alla intervjupersoner vad gäller kommunikationen och de flesta menar att det såklart kan 

förekomma problem som vi har diskuterat i analysen, men att ledarskapet väger upp problemen då 

man försöker att reparera skadorna och vara så tydlig som möjlig i kommunikationen. Då både 

chefen och mellancheferna har fått utbildning i både ledarskap och intern kommunikation anser vi 

att det är svårt att misslyckas med att föra en god dialog med sina anställda. Vi är därför inte 

förvånade över att medarbetarna tycker att ledarskapet är bra och att chefen och mellancheferna är 

omtyckta. Vi ser en koppling i att när ledarskapet och kommunikationen fungerar är också 

ledningen omtyckt, det vill säga att det inte förekommer några övergripande klagomål, men att det 

hör till det ”normala” att folk har åsikter vilket man bör uppmuntra för att en organisation ska 

utvecklas då allas åsikter har betydelse. Vi konstaterade att chefen som har det största ansvaret har 

den största makten, men att makten blev mer tydlig hos mellancheferna då det är de som har den 

dagliga kontakten med medarbetarna och ger dem information och instruktioner. Dock anser 

mellancheferna att det är chefen som har det sista ordet när det gäller deras arbete.

I framtiden vore det intressant att se hur organisationens kommunikation kommer att förändras, det 

vill säga om nya trender dyker upp med nya arbetssätt, andra strukturer och om maktförhållningen 

kommer att förändras med fler platta organisationer eller ännu mer byråkratiska organisationer. Vi 

tror inte att detta är ett unikt fall utan att den här typen av kommunikation och ledarskap 

förekommer på de flesta livsmedelsbutiker. Vi har själva upplevt samma situationer och anser att 

det verkar vara återkommande då det alltid förekommer en chef, flera mellanchefer och sedan 

medarbetarna i dessa typer av organisationer. Dock vore det intressant att jämföra olika 

organisationer eller att jämföra fler ICA butiker för att se om våra frågeställningar skiljer sig från de 

olika butikerna. Man kan ju fråga sig om vi har hittat den perfekta ICA-butiken med den bästa 

interna kommunikationen och det bästa ledarskapet där ingen som helst maktutövning pågår?
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Övergripande frågor
• Berätta kort om dig själv!

• Kan du beskriva hur en typisk arbetsdag ser ut för dig? (specifika arbetsuppgifter, rutiner?)

• Vilken relation har du till dina arbetskamrater? (Umgås ni på fritiden eller är relationen 

enbart yrkesmässig?) 

• Vilka/vilket sätt att kommunicera tycker du fungerar bäst? På vilket sätt kommunicerar du 

helst?

• Hur sker kommunikationen ut till de övriga anställda?

• Upplever du att det finns en frihet att välja på vilket sätt du vill kommunicera?

• Hur upplever du informationsflödet i allmänhet som kommer till dig? (brist på tid? Brist på 

information? för mycket information?) 

• Du har kontakt med kollegor varje dag, kan du beskriva ett tillfälle då du upplevt att 

kommunikationen inte fungerat på jobbet? (Händer det ofta? Är detta en typisk situation?)

• Beskriv ett typiskt möte! 

• Är det något i sättet ni kommunicerar på här som gör dig stressad? I så fall vad?

• Hur anser du att god respektive dålig kommunikation är?

Till mellanchefen
• Hur länge har du jobbat på den positionen du jobbar på nu? Har du jobbat på någon 

• annan position på ICA innan? 

• Vilka är dina tilldelade arbetsuppgifter? 

• Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? 

• Hur ser den dagliga kontakten med dina anställda ut? 

• Har ni stora möten där de anställda får veta vad de förväntas göra eller är det du som talar 

om för var och en?  

• Får de anställda reda på sina arbetsuppgifter av dig direkt eller är det chefernas uppgift? 

• Hur ser du på din roll som chef? Ska mellanchefen vara en del av gruppen eller som en 

utomstående samordnare? 

• Vilka kommunikativa kunskaper/egenskaper tror du att det är viktigt att du som mellanchef 

har?
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• Kan du beskriva hur kommunikationen mellan de anställda ser ut? Finns det mycket 

grupperingar eller jobbar man som en helhet tillsammans?  

• Hur gör du för att skapa en god stämning bland de anställda och få dem till ett 

sammansvetsat team? Är det något man lägger vikt vid? 

• Anser du att det ibland uppstår problem i kommunikationen med dina anställda? T.ex. att du 

tycker att du har informerat om en sak men att de ändå inte verkar förstå? 

• Har du fått någon slags utbildning inom kommunikation genom ICA eller på något annat 

sätt? 

• Har de anställda någon möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter?

• Känner du att du behöver bevaka dina anställda?

• Har du ambitioner att skapa en viss kultur inom butiken eller råder det redan en? I så fall 

vilken?

• Anser du att det är tydliga skillnader på de olika anställda? (positionsmässigt)

• Anser du att det är en vertikal eller horisontell organisation? 

 

Medarbetare: 
• Hur länge har du jobbat på den positionen du jobbar på nu? Har du jobbat på någon annan 

position på ICA innan? 

• Vilka är dina tilldelade arbetsuppgifter? 

• Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? 

• Hur ser din dagliga kontakt med chefen ut? Är det stormöten eller sker kommunikationen 

från person till person? 

• Hur ser din dagliga kontakt med mellanchefen ut? Är det stormöten eller sker 

kommunikationen från person till person? 

• Hur får du veta vad du ska göra? Är det från mellanchefen eller kollegorna?

• Hur tycker du att gemenskapen är i butiken? Finns det mycket grupperingar eller arbetar alla 

tillsammans som en helhet? 

• Kan du beskriva hur kommunikationen mellan medarbetarna ser ut? Finns det mycket 

grupperingar eller jobbar man som en helhet tillsammans?

• Hur gör du för att framföra åsikter?  

• Om du började jobba på en annan ICA-butik, tror du att stämningen och arbetssätten skulle 

se ungefär likadana ut som i den här butiken? 

• Anser du att chefen anstränger sig för att skapa en gemenskap bland de anställda? 

• Anser du att mellanchefen anstränger sig för att skapa en gemenskap bland de anställda? 
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• Hur ser du på chefens roll? Är han/hon ”en i gänget” eller är han/hon mer som en 

utomstående samordnare? 

• Hur ser du på mellanchefens roll? Är han/hon ”en i gänget” eller är han/hon mer som en 

utomstående samordnare? 

• Vad tycker du är viktigt att en chef tänker på när han/hon kommunicerar med sina 

medarbetare? 

• Känner du att det någon gång uppstår problem med chefens kommunikation? På vilket sätt i 

så fall? 

• Om du har problem med någonting, vem pratar du med? 

• I vilka sammanhang träffar du din chef och vad pratar ni om då? 

• Vilka/vilket sätt att kommunicera använder du när du kommunicerar med chefen? 

• Hur upplever du att din chef kommunicerar med dig?   

• Hur upplever du möjligheterna att få personlig kontakt med din chef? Hur går du tillväga när 

du vill träffa din chef?  

• Är det någon skillnad på chefskapet mellan dina tidigare arbetsplatser och den här? 

• Blir du uppmuntrad av chefen när du tar egna initiativ? På vilket sätt känner du dig 

uppmuntrad/motarbetad? 

• Har du någon möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter?

• Har du möjlighet att påverka beslut om butiken?

• Känner du dig kontrollerad /iakttagen / bevakad när du arbetar?

• Känner du dig begränsad när det gäller att ta egna initiativ? Ger chefen dig fria tyglar?

• Råder det en ICA kultur i butiken? I så fall vilken?
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