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Titel: Internal Communication Approach - En empirisk undersökning av de interna 
kommunikationskanalerna på ICA Butiksadministration 
 
Bakgrund: ICA Butiksadministration genomgår en omstrukturering som skall generera i 
en förbättrad extern kommunikation. Den interna kommunikationen har i sin tur hamnat i 
bakgrunden och saknar i dagsläget riktlinjer. Då ledningen inte vet hur personalen 
använder de interna kommunikationskanalerna kan de inte heller optimera eller utveckla 
dem. Som även litteraturen påvisar är det viktigt att välja den kanal som bäst lämpar sig 
för den typ av information den skall förmedla. Vid felaktigt kanalval, eller felaktigt 
användande av densamma, kan problem uppkomma då medarbetare kan uppleva att de 
får för lite information i sin arbetsvardag.  
 

Syfte: Syftet är att undersöka och kartlägga den interna kommunikationen mellan 
medarbetarna på ICA Butiksadministration utifrån de existerande 
kommunikationskanalerna och hur de används. 
 

Metodplan: Genom inledande intervjuer med personalen fastslogs ICA 
Butiksadministrations interna kommunikationskanaler. Kanalerna undersöktes sedan 
genom ytterligare intervjuer där den reella kommunikationen samt chefernas syn på 
kommunikation skildrades.  
 

Resultat: De kommunikationskanaler som återfinns på Butiksadministrationen är 
formella rapporter, manualer, pärmar, intranät, formella möten, e-post, telefon, Instant 
Messenger, personlig kontakt och rykten. Undersökningen visade att kanalerna används i 
olika omfattning, där bland annat e-posten anses ha ett informationsöverflöd medan 
telefon knappt används mellan medarbetarna på kontoret. Chefernas syn på hur 
kanalerna bör användas stämde överlag överens med hur personalen verkligen använde 
sig av kanalerna. De största skillnaderna mellan riktlinjerna och reella kommunikationen 
utgjordes av kanaler som e-posten, manualer och formella möten.  
 

Slutsats: Utifrån resultatet och analysen kunde slutsatsen dras att medarbetarna inte 
använder ICA Butiksadministrations alla kommunikationskanaler såsom cheferna tycker 
att kanalerna bör användas. För att lösa problematiken bör riktlinjer för den interna 
kommunikationen upprättas och en uppdatering av de befintliga kanalerna genomföras. 
 

Nyckelord:  Kommunikationskanaler, intern kommunikation, organisation, 
informationsöverföring, ICA. 



Abstract 
Date: 09/02/2009 
 
Level: Master thesis in Business Administration 
 
Authors: Anna Bylund  Maria Mingo 

Bomansgatan 22a   Domkyrkoesplanaden 1A 
722 22 Västerås   722 13 Västerås 

 

Tutor: Konstantin Lampou 
 
Title: Internal Communication Approach – A study of the internal communication-channels 
of the ICA Administration. 
 

Background: The ICA Administration is in the process of generating an organizational 
change with the purpose of improving their external communication. The internal 
communication, on the other hand, has been put aside and is missing guidelines at the 
present.  Since the ICA Administration does not know how the staff uses the internal 
communication-channels they cannot optimize nor develop them. As the literature shows, it 
is important to choose the channel that is most appropriate for the type of information that 
it is meant to communicate. Choosing the wrong channel, or using it wrongly, can bring 
problems consisting of the staff experiencing to receive less information than needed in their 
daily work. 
 

Purpose: The purpose of this thesis is to explore and describe the internal communication 
between the employees of the ICA Administration from the existing communication-
channels and their usage. 
 
Method: Through the initial interviews with the staff, the internal communication-channels 
of the ICA Administration were determined. The channels were later studied through further 
interviews where the real communication and the managers’ vision of the communication 
were presented. 
 

Result: The communication-channels that can be found at the ICA Administration are formal 
reports, manuals and folders, the Intranet, formal meetings, the email, the telephone, Instant 
Messenger, face-to-face, and rumors. The study showed that the channels are being used 
differently. The email for example is believed to be sharing a remarkable excess of 
information while the telephone on the other hand is hardly being used by the staff in the 
office. The managers’ vision of how the channels ought to be used is, in large extent, accurate 
with the employees’ real usage of them. The largest differences between the guidelines 
consist of channels like the email, the manuals and the formal meetings. These channels are 
not used, nor do they contribute with information, in the same extent as the managers would 
want them to.  

 

Conclusion: The conclusion that has been drawn, parting from the analysis and result, is 
that the staff does not use the channels of the ICA Administration in the same extent as 
their managers feel they should. To solve this problem, guidelines for the internal 
communication need to be established as well as an updating of the existing channels. 
 
Keywords: Internal communication, communication-channels, information, organization, 
ICA. 
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1. INTRODUKTION 

 
Kommunikation betyder i dagsläget mer och mer för företag, då det ses som en 
värdeskapande process där ett effektivt kommunicerande kan ha en positiv 
påverkan på företag. Det är viktigt att kommunicera ut rätt information till rätt 
person, något som inte alltid är helt enkelt. (Flick m.fl. 2002:182 & Simonsson & 
Johansson 2007) En välfungerande intern kommunikation tolkas därför i dagsläget 
som en framgångsfaktor för företag (Jacobsen & Thorsvik 2002:37). Ultimata 
kommunikationsaspekter bygger på motiverande samarbetsformer där 
kommunikationsvillkoren står som grundpelare. Utifrån ett ledningsperspektiv 
utgör den interna kommunikationen även ett styrnings- och kontrollredskap då 
relevant information kan hjälpa ledningen att fatta viktiga beslut inom företaget. 
(Jacobsen & Thorsvik 2002:339) För att nå effektivitet inom ett företag krävs det att 
företag även kan kommunicera ut den information som givits dem till inblandade 
parter (Kaye 1995:6). Utifrån en organisatorisk avbild av kommunikationen är 
tillgången till information central gällande gott beslutsfattande. Ett välutformat 
internt kommunikationsflöde är grundläggande för ett välfungerande företag. 
(Jacobsen & Thorsvik 2002:339) 
 
Vill företag påverka sina anställdas beteende måste de också veta hur de kan 
kommunicera med sin personal (Jacobsen & Thorsvik 2002:334, Strid 1999:34), 
dock existerar en rad hinder som kan störa kommunikationen. Hinder kan 
utgöras av att meddelandet försvinner i brus. Brus definieras som störningar i 
form av tekniska hinder, meddelandet är felformulerat för dess målgrupp, 
fördröjs eller kommer bort under vägen. (Larsson 2001:12) För att undvika 
störningar kan det vara avgörande vilken kommunikationskanal sändaren väljer 
att använda sig av. Kanalen behöver anpassas för den målgrupp den avser samt 
för meddelandet som skall framföras (Craig 2008). 
 
ICA Butiksadministration, utmed uppsatsen ibland angivet som enbart 
Butiksadministrationen, är en redovisningsbyrå som sköter redovisningen åt ICA-
butiker runtom i landet. På Butiksadministrationen arbetar runt 150 personer vars 
huvudsakliga arbetsuppgifter rör bokföring, avstämning och upprättande av 
månadsrapporter. Arbetsplatsen är utformad som ett kontorslandskap, utan varken 
riktlinjer eller någon egentlig plan för den interna kommunikationen. För cirka två 
år sedan genomfördes en extern organisationsanalys av företaget som resulterade i 
en plan för utveckling och omstrukturering av organisationen. Omstruktureringen 
har till störst del innefattat utveckling av företagets externa kommunikation, och 
inte den interna kommunikationen.1

 
  

Tidigare studier i kommunikation påvisar att ”Var femte medarbetare inte har den 
information som krävs för att utföra sitt dagliga arbete” vilket är ett stort 
problem för dagens företag (Simonsson & Johansson 2007). Personalen på ICA 
Butiksadministration är inget undantag. Inledande intervjuer på fallföretaget 
antyder att en stor del av den viktiga informationen enbart finns lagrad hos den 

                                                 
1 Intervju med Maria Ljung 2008-11-12. 
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Problem- 
ställning  

mer erfarna personalen. Förundersökningen av personalens 
kommunikationsvanor på Butiksadministrationen påvisade att avsaknaden av 
riktlinjer för vilken kommunikationskanal som skall användas, för att få fram rätt 
information, upplevs som frustrerande vilket även hämmar arbetet.2 Informationen 
som förmedlas när medarbetare sitter i ett kontorslandskap är ofta av informell 
karaktär vilket medför risker för vinklingar och felaktigheter beroende på vilka som 
kommunicerar. Den rådande omstruktureringen, som fallföretaget genomför, har 
som tanke att förbättra den externa kommunikationen men medför minskat fokus 
på den interna kommunikationen. Den interna kommunikationen utgörs av olika 
kommunikationskanaler som har varierade lämplighetsgrad beroende på 
situationen och informationen som ska överföras. Då ledningen inte vet hur 
personalen använder de interna kommunikationskanalerna kan de inte heller 
optimera eller utveckla dem (Friman & Arndt 1991:15). Som även litteraturen 
påvisar är det viktigt att välja den kanal som lämpar sig för typen av information de 
ska förmedla annars kan problem skapas som att medarbetaren upplever att den 
får för lite information. Att öka informationsmängden genom en viss kanal kan 
istället medföra motsatt effekt, då informationsöverflödet orsakar att mottagaren 
får svårigheter att nå rätt information.3

– Vilka kommunikationskanaler finns på ICA Butiksadministration och vid vilka 
situationer används dem? 

  
 

– Vilka skillnader finns mellan hur cheferna anser att kommunikation bör upprättas 
och hur den reella kommunikationen på ICA Butiksadministration fungerar idag? 
 
Syftet är att undersöka och kartlägga den interna kommunikationen mellan 
medarbetarna på ICA Butiksadministration utifrån hur de existerande 
kommunikationskanalerna bör användas och dess egentliga användning. 
 
Kapitel två behandlar teorier om kommunikation och dess kanaler och ämnar ge 
läsaren djupare förståelse och kunskap gällande vilka kommunikationskanaler 
som existerar och hur valet av dem bör göras. Teorier som belyser ämnet tar 
upp faktorer som definierar kommunikationens utformning bland annat verbal- 
och icke verbal kommunikation, organisationens uppbyggnad och om 
kommunikationen sker formellt eller informellt.  
 
Då kapitel två, utgör studiens teoretiska referensram, påvisar istället kapitel tre 
hur teorin används och omsätts i praktiken för att uppfylla studiens syfte. 
Kapitel tre beskriver därför hur primär- och sekundärkällor samlades in. Till 
förstudien valdes tre respondenter ut utifrån tillgänglighet och hur länge de 
jobbat på ICA Butiksadministration. I den efterföljande och mer omfattande 
undersökningen intervjuades sex personer med olika position på kontoret 
angående deras kommunikationsvanor och kanalanvändning. Kapitlet visar även 
hur teori och praktik kopplats samman med mål att utforma lämplig 
undersökning att genomföra på fallföretaget.  
 

                                                 
2 Se bilaga 2. 
3 Exempelvis Rosengren & Larsson 1995; Simonsson 2002. 
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I kapitel fyra förklaras organisationen inledningsvis för att sedan efterföljas av en 
resultatsammanställning med tillhörande analys utifrån kommunikationskanalerna 
på ICA Butiksadministration. I kapitel fyra presenteras hur kanalerna används och i 
vilken omfattning. Kapitlet tar även upp chefernas syn på hur kanalerna bör 
användas vilket överlag stämde överens med hur personalen verkligen använde sig 
av kanalerna. De största skillnaderna mellan riktlinjerna för kanalanvändandet och 
den reella kommunikationen, det vill säga personalen användning i praktiken, 
utgjordes av kanaler som e-posten, manualer och formella möten. Nämnda kanaler 
varken används eller bidrar med information i samma utsträckning som cheferna 
tycker att de bör göra.  
 
I kapitel fem presenteras studiens slutsatser samt rekommendationer. En slutsats 
som kunnat dras var att medarbetarna inte använder Butiksadministrationens alla 
kommunikationskanaler såsom cheferna tycker att kanalerna bör användas. Kapitel 
fem innehåller även förslag till förbättringar av kommunikationskanalerna. En 
rekommendation som ges är att riktlinjer för den interna kommunikationen bör 
upprättas och de befintliga kanalerna bör hållas ständigt uppdaterade. 
Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatta studier i kapitel sex. Förslagen riktar 
sig till både ICA Butiksadministration och andra studenter som finner fallföretaget 
och ämnet intressant.  
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2. KOMMUNIKATION 

 
Kommunikation kan definieras som en process där överföring av information, idéer 
och synpunkter och känslor sker mellan minst två parter (Jacobsen & Thorsvik 
2002:335). Kommunikationsprocessen innefattar minst en avsändare och en 
mottagare av information, som förmedlas i form av ett meddelande. Meddelandet 
skapas av en avsändare som, utifrån hans eller hennes egenskaper och syfte, 
skickar budskapet genom en specifik kanal för att det ska kunna tolkas av 
mottagaren. Mottagaren kan även ge feedback på budskapet. Utmed förloppet 
framkommer störningar i form av kommunikationsbrus som kan utgöra hinder i 
informationsöverföringen. (Larsson 2001:39-41) Vid skickandet av skriftliga 
symboler bör kanalen lämpa sig för överföring av sådan information, exempelvis 
genom e-post och rapporter, medan vid val av verbala symboler i form av 
kroppsspråk bör kanalen vara lämpad för att etablera ögonkontakt mellan 
avsändare och mottagare (Jacobsen & Thorsvik 2002:336). Slutligen svarar 
mottagaren av meddelandet genom en återkoppling, där mottagaren övergår till 
att överta rollen som sändaren för att etablera en tvåvägskommunikation 
(Jacobsen & Thorsvik 2002:336f).  

2.1 Kommunikationskanaler 

Enligt Sonia och Krister Petersson (1992:98) avgör avsikten med ett 
informationsdelande vilka kanaler som är mer eller mindre lämpliga för uppfyllande 
av den bakomliggande avsikten. Exempelvis i fall där målet med ett 
informationsspridande är aktualisering, är det viktigt för kommunikatören att välja 
en kanal som tillåter konstanta uppdateringar och ändringar, som bland annat 
databaser, pärmar och anslag. För begränsad spridning av budskap och selektivitet 
till ett förutbestämt lågt antal mottagare föreslås konferenser och e-post som 
lämpligare kanaler än mer omfångsrika medier som tidningar, videor och annat 
tryckt material.(Petersson, S & Petersson, K 1992:98f) 
 
För att överföring av information mellan två eller flera parter ska ske så 
störningsfritt som möjligt, gäller det att välja rätt kanal. Genom att analysera olika 
interna kanalers möjligheter och svagheter kan optimala kommunikationsformer 
tas fram och specifikt anpassas till olika situationer. (Rosengren & Larsson 
1995:132) Den bakomliggande orsaken till kommunikationsetablerandet avgör de 
olika kanalernas lämplighet för användande. Även om syftet för 
informationsdelandet är det viktigaste finns det andra variabler som är av vikt 
gällande kanalval, bland annat kostnaden, antalet mottagare man eftersträvar att 
nå och hur informationen skall användas. (Petersson, S & Petersson, K 1992:98) 
Sonia och Krister Petersson poängterar vikten av att välja rätt kanal då intentionen 
är att informationen ska återges i exakt ursprunglig formulering. Att låta 
medarbetare genom samtal föra vidare information sinsemellan medför en risk för 
vinkling av originalmeddelandet och bör undvikas genom att istället ta för vana att 
delge viktig information genom tryckta texter eller inspelade tal. Rätt kanalval 
garanterar inte att mottagaren uppfattar budskapet rätt men kan däremot 
förbättra förutsättningarna för tolkning. (Petersson, S & Peterson, K 1992:99f) 

Kanalval  
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Information kan skickas på olika sätt. Vid situationer där ett meddelande förmedlas 
genom både verbala och icke- verbala kanaler kan signalerna som sänds ut ibland 
ha bristande överensstämmelse och leda till att informationen blir tvetydig. 
Konsekvensen kan därför bli att mottagaren upplever svårigheter med tolkandet av 
meddelandet, något som i stor utsträckning kan orsaka problem vid 
kommunikation ansikte mot ansikte. Direktsamtal, där verbal information och 
kroppslig kommunikation interagerar, har dock fördelar ställt gentemot skriftlig 
kommunikation där avsaknaden av icke-verbala signaler begränsar rikligheten av 
informationen och fördröjer respons från mottagaren. (Jacobsen & Thorsvik 
2002:343) 
 
Skalan nedanför listar de olika kommunikationskanalerna utifrån deras förmåga och 
grad att förmedla rik information (Jacobsen & Thorsvik 2002:344). Den rika 
informationen som förmedlas i ringa grad har en mer formell karaktär, ökad 
interaktion skapar ett rikare informationsutbyte vilket resulterar i mer informell 
kommunikation.  
 
 

 
 
Figur 1. Olika kanalers förmåga att förmedla rik information (Jacobsen & Thorsvik 
2002:344). 
 
 
Modellen ovan skiljer på skriftlig och muntlig kommunikation på skalan utifrån 
kanalernas kapacitet att i olika grader förmedla rik information. Nya 
kommunikationskanaler, som exempelvis e-post befinner sig på gränsen för vad 
som definieras som muntlig och skriftlig kommunikation då utformningen av dess 
skriftliga innehåll har en mer muntlig karaktär och även underlättar snabb 
återkoppling. Studier gjorda angående intern kommunikation inom företag visar att 
om de anställda själva får ranka den effektivaste kommunikationskanalen, speciellt 
i de fall de har ont om tid, väljer de muntlig kommunikation. (Jacobsen & Thorsvik 
2002:344ff) Andra studier påvisar att valet av kommunikationskanal utgörs av vilket 
meddelande som vill förmedlas. Medan e-post lämpar sig bättre för enklare 
meddelanden av opersonlig karaktär, är muntlig kommunikation, som direktsamtal 
ansikte mot ansikte, att föredra för komplexa och kontinuerligt informationsutbyte 
där oklarheter kan redas ut allteftersom kommunikationen fortlöper. (Jacobsen & 
Thorsvik 2002:345) 
 

Situations- 
anpassade 
kanaler  
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Kommunikation kan vara av verbal och icke-verbal karaktär, vilket är en avgörande 
faktor i valet av kommunikationskanal. Verbal kommunikation innebär 
kommunicerande mellan minst två parter genom tal och skrift. Icke verbal 
kommunikation förmedlar istället kommunikativa signaler i form av kroppsspråk 
och symboluttryck (Larsson 2001:68). Det har i olika kommunikationsstudier visats 
att en stor del av de kommunikationsformer som människor använder är av just 
icke-verbal karaktär (Echeverri & Edvardsson 2002:234). 
 
Formell kommunikation följer företagets formella struktur och är samtidigt direkt 
relaterad till verksamheten (Larsson 2001:68). Det vill säga att formell 
kommunikation, med andra ord kan definieras som planerad kommunikation och 
ske genom kanaler såsom personaltidningar, intranät och formella möten 
(Falkheimer & Heide 2003:90). Möten är en viktig kanal att nyttja inom ett företag 
då de trots sin formella karaktär inbjuder till en öppen dialog där även icke-verbal 
kommunikation får ge uttryck (Högström m.fl. 1999:93). Formell kommunikation 
används till att uppnå komplexa kommunikations- och verksamhetsmål genom 
ledning (Falkheimer & Heide 2007:44). 
 
Informell kommunikation är en viktig del i organisationer och utgörs till stor del av 
vardagssamtal mellan medarbetarna som ger utrymme för egna tolkningar och 
intryck (Falkheimer & Heide 2003:94f & Larsson 2001:68). För att kunna skapa en 
framgångsrik organisation är den informella kommunikationen och dess kanaler 
avgörande i etablerandet av en fungerande intern kommunikation (Falkheimer & 
Heide 2007:85). Den informella kommunikationen är viktig för medarbetare då den 
bland annat ökar förståelsen för personens roll i företaget, hur företaget är 
uppbyggt och vilken struktur organisationen. Den informella kommunikationen 
uppfattas även som mer trovärdig av medarbetare än den formella, på grund av att 
den skapas snabbt, direkt och frivilligt. (Falkheimer & Heide 2003:94f) Ledare i en 
organisation kan använda sig av informella kommunikationskanaler för att sprida 
information främst för att de har en förmåga att snabbt nå många medarbetare 
inom organisationen (Larsson 2001:68). Den informella kommunikationen skapas 
främst utifrån medarbetarnas egna sociala behov att diskutera gemensamma 
intressen inom organisationen. (Jacobsen & Thorsvik 2002:360).  
 
Vertikal kommunikation kallas den kommunikation som rör sig uppåt (från 
anställda till ledning) eller nedåt (från ledning till anställda) (Eriksson 2005:81). 
Ovannämnd kommunikationssyn återfinns i organisationer med tydliga hierarkiska 
nivåer där risken att informationen förändras eller rent av förvrängs är 
överhängande.  Att information kan manipuleras för att bättre passa den slutgiltiga 
mottagaren utgör en risk för förvrängd eller modifierad information. Likaså medför 
fall där mellanhanden av informationen inte vill försvaga arbetsmoralen eller 
arbetsklimatet, något som kan ske vid mottagandet av exempelvis dåliga nyheter, 
en vinkling av det ursprungliga meddelandet. (Jacobsen & Thorsvik 2002:349-352) 
För att förhindra störningar som en alltför hierarkisk organisation kan skapa bör 
formella kommunikationskanaler och riktlinjer inrättas så att personal och chefer 
vet hur de ska kommunicera med varandra (Larsson 2001:68).  
 

Verbal/ 
Icke verbal  

Formell/ 
Informell 

Vertikal/ 
Horisontell  
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Den vertikala kommunikationen är oftast enbart en envägskommunikation, där det 
ofta inte finns någon plan på hur den slutgiltiga mottagaren ska kunna ge feedback 
på den mottagna informationen. Det kan medföra att avsändaren av meddelandet 
inte vet om meddelandet uppfattats på rätt sätt eller om informationen var 
tillräcklig för att uppnå sitt ändamål. (Zaremba 1989:11) Horisontell kommunikation 
är den kommunikation som sker på samma hierarkiska nivå i ett företag, ofta 
mellan personer med liknade arbetsuppgifter och likartad status. Det vill säga att 
horisontell kommunikation ofta kan uppmuntra till informationsbyte av informell 
karaktär. Tidigare kommunikationsstudier har även påvisat att personer inom 
samma officiella grupp i en organisation har mer omfattande kommunikation, vilket 
innebär att kommunikationen oftast avsevärt avtar utanför de officiella grupperna. 
(Jacobsen & Thorsvik 2002:353f)  
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3. HUR TEORIN OMSÄTTS I PRAKTIKEN 

 
Tillvägagångssättet bygger på genomförandet av en fallstudie då en sådan tillåter 
skapandet av djupare förståelse om personalens tolkning av kommunikationen och 
dess kanaler på ICA Butiksadministration. (Merriam 1994:9) Förstudien inleddes 
med en sekundärdatainsamling om kommunikation och dess kanaler för att sedan 
kompletteras med inledande intervjuer. Som figur 2 visar utgår studien från de 
kommunikationskanaler som tagits fram vid de inledande intervjuerna. För att 
utförligare kunna undersöka kommunikationskanalerna på ICA 
Butiksadministration skedde en större primärdatainsamling där chefernas syn på 
hur kommunikationskanalerna bör användas och den reella kommunikationen, det 
vill säga medarbetarnas faktiska kanalanvändning, skildrades. Valet av att låta 
chefernas syn för kanalanvändandet representera normen baseras på att uttryckta 
formella riktlinjer för den interna kommunikationen saknas. Vidare analyserades 
positiva och negativa aspekter av kommunikationen på Butiksadministrationen, där 
resultatet användes till att berika teorin med praktiska exempel. Utifrån analysen 
kunde slutsatser dras och rekommendationer ges till fallföretaget. Följande stycken 
kommer att förklara studiens tillvägagångssätt mer utförligt.  

 
 
 

 
 
Figur 2. Studiens tillvägagångssätt, egen bearbetning.  
 
 

3.1 Datainsamling 

När ett ämnesområde valts gjordes en sekundärdatainsamling, främst för att se 
vilken bearbetad information som finns och för att öka kännedomen inom området 
(Rosengren & Arvidsson 2002:377). Resultatet av sekundärinformation bestod av 
böcker och artiklar med olika vinklingar på kommunikation.  
 
 Utifrån informationen skapades den teoretiska referensramen vilken ligger till 
grund för uppsatsen. Litteratursökningen skedde genom databaser såsom 
Abi/inform, J-store, Google schoolar, bookIT, ELIN@Mälardalen. Sökord som 

Sekundärkällor 
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användes var kommunikation, Intern strategisk kommunikation, 
kommunikationskanaler, informationsöverföring och organisation. Orden har 
använts i olika kombinationer på både engelska och svenska.  
 
Relevanta författare som återkom i litteratursökningen var Mats Heide, LarsÅke 
Larsson, Dag Ingvar Jacobsen, Jesper Falkheimer, Karl Erik Rosengren, Per Echeverri 
och Bo Edvardsson. En stor del av böckerna innehåller beskrivningar om 
kommunikation och dess kanaler. Sekundärinformationen bearbetades genom att 
relevanta delar togs ut så att den teoretiska referensramen kunde skapas.  
 
Tidigare forskning som realiserats inom aktuellt ämnesområde innefattar en 
uppsats som behandlar problematiken kring att medarbetare inte känner att de får 
tillräckligt mycket information i sitt dagliga arbete.4 En annan uppsats diskuterar 
istället hur chefernas syn på kommunikation skiljer sig från medarbetarnas samt 
problematiken kring valet av kanal som tidigare har diskuterats5

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte var en primärdatainsamling nödvändig. 
Med primärdata menas att informationen som insamlaren får från källan är 
förstahandsinformation (Holme & Solvang 2006:132). För att öka förståelsen för 
företaget samt deras kommunikationskanaler gjordes inledningsvis personliga 
intervjuer med tre anställda på ICA Butiksadministration. Urvalet var strategiskt då 
respondenterna valdes ut genom kriterier som position, antal arbetade år inom 
organisationen samt tillgänglighet. För att få en bra bredd på svaren för de 
inledande intervjuerna skedde urvalet i samråd med kontaktpersonen på 
Butiksadministrationen, där en nyanställd, en som arbetat inom organisationen en 
lång tid samt en person som varit där i några år valdes ut. Utifrån intervjuerna 
erhölls fördjupade kunskaper om organisationen och dess existerande 
kommunikationskanaler.  
 

. Uppsatserna har 
överhängande diskuterat kommunikationsproblem och därför även i viss 
utsträckning kunnat bidra med viktiga källhänvisningar till böcker och författare 
som i olika grad haft betydelse för aktuell studie. 
 

Vidare genomfördes en andra primärdatainsamling i form av intervjuer med 
semistrukturerade öppna frågor (Rosengren & Arvidson 2002:144) till sex personer 
på Butiksadministrationen. För att uppnå bredd på svaren genomfördes två av 
intervjuerna med redovisningsansvariga, två med kundansvariga och två med 
chefer på ICA Butiksadministrations kontor. Då respondenterna i hög grad 
levererade likvärdiga svar upplevdes mättnad för undersökning ha fåtts genom det 
förbestämda intervjuantalet. Intervjuerna tog mellan 25-40 minuter och skedde i 
Butiksadministrationens lokaler. En intervju med kundansvarig skedde dock via 
telefon då han sitter stationerad på annan ort. För att få med allt som sades, samt 
inte förvränga eller missuppfatta respondenternas svar, spelades alla intervjuer in 
med bandspelare och transkriberades innan de analyserades (Merriam 1994:96). 
Likaså användes en intervjuguide för att ge samtliga respondenter samstämmig 
information och därigenom motverka att riskera ge intervjuerna en ledande 

                                                 
4 Bengtsson & Hansson, 2007. 
5 Axheim & Edlund, 2008. 

Primärkällor 
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karaktär. Respondenterna lovades anonymitet för att ingen ska känna sig uthängd 
eller rädd för att säga vad de tycker.  
 
För att kunna bemöta validitetskraven att undersökningen mäter det den avser att 
mäta (Rosengren & Arvidsson, 2002:195f) har respondenter strategiskt valts för att 
försäkra en jämn spridning av arbetsrelaterade variabler som kan ha inverkan på 
deras kommunikationsvanor. För att tillmötesgå reliabilitetskriterierna har samma 
frågor ställts till samtliga respondenter oberoende arbetsuppgifter och erfarenhet 
(Wiederheim & Eriksson 2006:61). 
 
För att få fram hur kommunikationskanalerna används togs figur 3 fram. Modellen 
är utarbetat från Larsson & Rosengrens bok Kommunikationens villkor från 1995 
och figuren visar de existerande kommunikationskanalerna på ICA:s 
Butiksadministration. Kanalerna har tagits fram utifrån en genomförd 
förundersökning och är rangordnade efter deras förmåga att i olika grad förmedla 
rik information (Jacobsen & Thorsvik 2002:344). För att undersöka om det finns 
skillnader mellan chefernas syn på hur kommunikation bör fungera och den 
vardagliga reella kommunikationen på ICA Butiksadministration ställdes frågor 
utifrån variablerna när, hur, mellan vilka och utvecklingsmöjligheter. 
 

 
 
Figur 3, Operationaliseringsmodell, egen bearbetning. 
 
 
Då studien syftar till att beskriva kommunikationen på ICA Butiksadministration, 
ställdes frågorna: ”Hur använder du kanalen?”, ”För vilken typ av information 
använder du kanalen?” och ”Vid vilken situation skulle du välja att använda denna 
kanal?” För att vidare kunna kartlägga kommunikationen på Butiksadministrationen 
ställdes frågan: ”Mellan vilka medarbetare använder du främst 
kommunikationskanalen?” Fortsättningsvis ställdes frågan: ”Hur skulle 
kommunikationskanalen kunna utvecklas?” Samtliga frågor ställdes om varje 
kommunikationskanal separat för att respondenten skulle kunna koncentrera sig på 
en kanal och en frågeställning åt gången. Om rykten ställdes lite andra frågor då 
rykten i sig inte är en riktig kommunikationskanal utan ofta uppkommer som 
konsekvens av otillräcklig information (Jacobsen & Thorsvik 2002:361). Frågorna 
som ställdes var ”Vilken typ av information brukar komma ut genom rykten?” och 
”Hur kan man motverka rykten?”6

                                                 
6 Bilaga 3: Intervjuguide, Frågor till personalen. 

  

Operationali-
seringsmodell 



TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

11 
 

Samtliga ovannämnda frågeställningar gav en bra grund till rekommendationer av 
kommunikationskanalerna samt underlag för hur personalen tycker att 
kommunikationen fungerar idag.  
 
För att undersöka chefernas syn på kommunikation ställdes frågan: ”Hur bör 
kommunikationskanalen användas?”, ”För vilken typ av information bör kanalen 
användas?” och ”Vid vilken situation bör kanalen användas?” För att vidare kunna 
kartlägga chefernas kommunikationssyn på ICA Butiksadministration ställdes 
frågan: ”Mellan vilka medarbetare anser du att kommunikationskanalen är 
användbar?” Vidare ställdes frågan: ”Hur skulle kommunikationskanalen kunna 
utvecklas?” De sista frågorna som behandlade rykten ställdes utifrån vad cheferna 
själva tycker då rykten inte är en påverkbar kommunikationskanal, och löd därför: 
”Skulle du kunna ge ett exempel på någonting som absolut inte får komma ut 
genom rykten?” och ”Hur kan man motverka att rykten uppstår?”7

3.2 Utformning av resultatsammanställning och Analys 

  
 
Även frågorna till cheferna ställdes utifrån en kanal åt gången för att inte röra ihop 
frågorna eller deras svar. Valet att enbart fråga hur cheferna tycker att 
kommunikationskanalen bör användas och inte hur de använder kanalen grundar 
sig i risken att respondenterna, med rädsla för att motsäga sig själva, skulle ha 
förvridit sina svar till att stämma överens med sin egen syn på optimalt och 
rekommenderat användande. 

I förundersökningen togs information om företagets struktur fram, för att få en 
djupare insikt i hur organisationen är uppbyggd. En intressant aspekt att undersöka 
i tidigt skede var organisationens uppbyggnad, på grund av att den i stor 
omfattning påverkar den interna kommunikationen. En beskrivning av 
organisationen som innefattar de anställdas positioner och organisationens 
struktur presenteras därför i början av kapitel fyra som innefattar 
resultatredovisning och analys.  
 

Det transkriberade materialet strukturerades upp utifrån vilken kanal det 
behandlade. Utifrån sammanställningen lyftes sedan de mest relevanta svaren om 
fungerande och ofullständig kommunikation fram för att senare analyseras. För att 
påvisa om de finns någon skillnad mellan de anställdas och chefernas syn på 
kommunikationskanalerna delades deras svar upp utifrån vilka kanaler de 
behandlade för att sedan jämföras. Utifrån analysen drogs slutsatser och 
rekommendationer togs fram till fallföretaget. 
 
Avslutningsvis drogs slutsatser som bidrog till att rekommendationer kunde tas 
fram angående förbättring av den interna kommunikationen på ICA 
Butiksadministration. 
 
Ledningen på ICA Butiksadministration har uttryckt ett intresse av att få ta del av 
undersökning varpå presentation kommer att hållas på företagets lokaler 2 februari 
2009. 

                                                 
7 Bilaga 3: Intervjuguide, Frågor till cheferna. 
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4. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS  

 
ICA Butiksadministration är en redovisningsbyrå som sköter bokföringen åt ICA-
butiker runt om i landet. Butiksadministrationen är uppdelad som figur 4 visar efter 
vilken profil butiken tillhör. De minsta butikerna kallas för nära, storleken större 
kallas Supermarket som efterföljs av profil Kvantum och allra störst är Maxi.   
 
För att strukturera upp profilgrupperna är vissa profilgrupper uppdelade i tre 
grupper (ex; nära 1, nära 2, nära 3), med en gruppchef för varje grupp. Figur 4 visar 
chefen över grupperna som en liten svart prick med avdelningschefen som en egen 
del över alla tre grupperna. I alla grupperna, som exempelvis i Nära 1, jobbar 
redovisningsansvariga samt kundansvariga. Butikerna i varje grupp är uppdelade så 
att alla redovisningsansvariga har egna butiker som de sköter den löpande 
bokföringen och månadsrapporterna för. Profilgrupperna har ingen direkt 
etablerad kommunikation sinsemellan utan arbetar för det mesta självständigt. 
Redovisningsansvariga kan vid enstaka tillfällen lånas in till andra grupper vid 
behov. Deras huvudansvar är dock butikerna i den gruppen de tillhör. Även 
kundansvariga har egna butiker, dock arbetar inte alla kundansvariga utifrån 
kontoret i Västerås utan en del är utspridda närmare kunden som i exempelvis 
Borlänge, Visby och Luleå. Kundansvariga arbetar främst med avskrivningar, 
inventarier, att fakturera kunder samt ge rekommendationer på månadsrapporten. 
 
För cirka två år sedan genomfördes en extern organisationsanalys av företaget som 
resulterade i en plan för utveckling och omstrukturering av organisationen. 
Omstruktureringens utgångspunkt grundades i och med tillträdet av nya VD:n 
Maria Ljung som såg utvecklingsmöjligheter för företaget. Omstruktureringen av 
arbetsgrupperna är i dagsläget redan genomförd men de slutliga anpassningarna 
och kompetensutvecklandet är planerade till årsskiftet 2008/2009. 
Omstruktureringen har till störst del innefattat utveckling av företagets externa 
kommunikation. Den interna kommunikationen har inte kartlagts och saknar därför 
i dagsläget riktlinjer.8

                                                 
8 Intervju med Maria Ljung 2008-11-12. 

  

  Omorganisation 
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Figur 4, Illustration över hur ICA Butiksadministration ser ut idag, egen bearbetning 
utifrån respondenternas skildring. Förkortningar: N= Nära, SM= Supermarket, M= Maxi,  
 
 
Som tidigare redovisat gäller det att välja rätt kommunikationskanal för att 
överföring av information mellan två parter, eller flera, ska ske så störningsfritt som 
möjligt. Komplikationer som kan uppstå innefattar grundvalet av kanal då 
människor många gånger använder den kanalen som känns närmast till hands utan 
närmare eftertanke huruvida kanalen verkligen är ultimat för situationen. Valet av 
kanal skulle ledningen på ett företag kunna underlätta genom att sammanställa 
riktlinjer för den interna kommunikationen och därmed ge personalen ett stöd i 
den vardagliga kommunikationen.  Då formella riktlinjer för hur 
kommunikationskanalerna bör användas på ICA Butiksadministration saknas har 
undersökningens utvalda respondenter fått representera det allmänna 
användandet. 
 
I följande understycken har en analys av intervjuerna genomförts där en 
uppdelning skett mellan chefernas syn på hur de interna kanalerna på ICA 
Butiksadministration bör användas i förhållande till hur de anställda går tillväga i 
praktiken. Respondenterna har i överlag varit eniga om kanalernas funktioner och 
användningsområden, något som förenklat sammanställningen av deras svar då 
anonymitet utlovats. I de fall där enstaka respondenters svar har skiljts från 
mängden har de specifikt lyfts fram. I de flesta fall har chefernas syn på hur 
kommunikationskanalerna bör användas stämt överens med hur de själva använder 
sig av kanalerna i praktiken. Chefernas svar om hur de själva använder kanalerna 
har därför tagits i beaktning under diskussion av den reella kommunikationen.  

4.1 Formella rapporter 

Formella rapporter är någonting som förmedlas från cheferna till personalen. Ofta 
är informationen bestående av siffror som beskriver en del av verkligheten. 
Kanalen förmedlar rik information i ringa grad och kan därför bara förmedla en viss 
mängd information per meddelande. Formella rapporter bör enligt cheferna 
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förmedlas genom möten där personalen får se informationen visuellt och höra den 
i en mer utvecklad form. Det anses därför vara viktigt att den är anpassad till rätt 
målgrupp så att informationsflödet begränsas. Information som passar bra i 
formella rapporter är resultat, uppföljningar och rent ekonomiska aspekter. 
Formella rapporter upprättas främst mellan profilansvariga, profilansvariga till 
gruppchefer, gruppchefer emellan eller till gruppen, beroende på vilken typ av 
information som ska förmedlas.  
 
Det är svårt att få och ge feedback på formella rapporter, och 
envägskommunikationen sker som tidigare nämnts främst från ledningen/chefer 
och ner i organisationen. Samtliga respondenter uppgav därför tidigt att de inte 
använde sig av siffrorna som presenteras i ICA Butikadministationens formella 
rapporter i sitt vardagliga arbete.  
  
Att frågorna till personalen konsekvensenligt föll bort innebär inte att formella 
rapporter utgör en dålig kommunikationskanal utan enbart att det är svårt att få 
någon djupare bild av dess upprättande eller praktiska användning. 

4.2 Pärmar/manualer  

Allt material om butiker hanteras i pärmar och cheferna anser därför att de bör 
användas i en mycket stor utsträckning. Vidare poängterar de att manualer för alla 
rutiner och system bör användas som underlag i arbetet och att alla manualer finns 
samlade i det interna datasystemet. Exempel på situationer där manualer bör 
användas är under upplärning av en medarbetare eller till en vidareutbildning. 
Manualer ska enligt cheferna finnas så att personalen kan gå tillbaka och få back- 
up eller kunna se vilka rutiner som gäller för tillfället. Vidare anser de att för att 
kontoret inte ska få ett pappersöverflöd bör så mycket som möjligt av manualer 
och pärmar arkiveras under kunden i systemet. 

 
I praktiken används pärmar dagligen till varje kund, däribland bolagspärmar och 
avstämningspärmar. Manualer i sin tur används i utbildningssyfte, vid exempelvis 
bokslutsmanualer. Enligt kommunikationsteorin skulle därför pärmar och manualer 
kategoriseras som formell kommunikation som används till att uppnå 
verksamhetsmål av en mer komplex natur. Personalen anser att det kan vara skönt 
att ha manualer i skriftligt format för att kunna gå tillbaka och se hur någonting bör 
göras. Manualer fungerar ofta som en checklista där arbetsprocessen finns 
beskriven. De anställda upplever dock att det är blandad kvalitet på manualerna då 
vissa ej är uppdaterade och även svåra att lokalisera. Förbättringsförslag 
personalen kom med är att samla alla manualer på Intranätet och förenkla dess 
åtkomst genom att göra dem sökbara då de själva upplever svårigheter gällande 
dess återfinnande. Cheferna försäkrar å andra sidan att manualer finns samlade 
under en ikon på Intranätet men utrycker en vilja att förbättra deras sökbarhet. 
Genom att samla samtliga manualer på ett och samma ställe, samt göra dem 
sökbara, skulle ledningen kunna förenkla sökandet av information och därigenom 
effektivisera arbetet på Butiksadministrationen. 
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Att sammanfoga alla manualer på ett och samma ställe skulle åtgärda problem 
förda i tidigare resonemang och även tillåta personalen att skriva ut manualer vid 
behov och sätta sig in i nya arbetsuppgifter utan att i stor utsträckning behöva 
rådfråga en kollega eller chef. Därmed skulle även utbildningstiden, i en situation 
där en medarbetare ska lära sig någonting nytt, kunna förenklas och förkortas. Att 
ha manualer över hur arbetet bör göras borde även medföra att arbetets kvalitet 
blir jämnare då alla i personalen utgår ifrån samma specifika instruktioner. 
Svårigheter som då kan uppkomma är att lyckas uppdatera medarbetare som 
jobbat ett längre tag och redan är vana att genomföra vissa arbetsuppgifter. De 
mer erfarna medarbetarna skulle då möjligtvis inte märka om manualerna i deras 
interna system blivit uppdaterade. Genom att se över alla manualer, uppdatera de 
som behövs, informera personalen om var manualerna finns och vad de bör 
användas till, ökar chanserna att personalen arbetar utifrån samma preferenser 
och skapar därmed likvärdig kvalitet på deras dagliga arbete. Slutligen uppgav 
personalen förslag på att även upprätta en manual till dataprogrammet Reveny. 

4.3 Intranät  

På Intranätet finner chefer och medarbetare information om lediga tjänster, 
anställningar, uppsägningar och andra personalfrågor. Sidan tillhandahåller även en 
så kallad personalhandbok, där personalen kan hitta information om olika 
förmåner, anställningsvillkor och föräldraledighet. Vidare har personalen möjlighet 
att här läsa manualer och stormötesprotokoll. 
 
Intranätet bör enligt chefernas formella riktlinjer användas kontinuerligt av all 
personal för att de ska kunna hålla sig uppdaterade om nyheter gällande de butiker 
de ansvarar för och ICA som organisation. Alla på ICA Butiksadministration har 
tillgång till Intranätet och bör därför också använda det med jämna mellanrum. 
Trots det hävdar hälften av de tillfrågade medarbetarna att de sällan går in på 
Intranätet även om deras chef vill att de dagligen ska besöka det. Även fast chefen 
manar till dagligt användande upplever inte personalen att de får ut tillräckligt 
mycket arbetsrelaterad information för att mer omfattande användning ska vara 
nödvändigt. Trots att litteraturen påvisat att det, för situationer där 
informationsmålet är aktualisering, är viktigt att välja en kanal som tillåter löpande 
ändringar och stor anpassningsförmåga kantas Intranätet av problematik som 
strider mot de givna förutsättningarna.  Informationsöverflöd och dålig uppdatering 
bidrar till att personalen känner att för stor tidsinvestering krävs för att hålla sig 
ständigt uppdaterade. En respondent saknar mer jobbrelaterad information och 
hälften av de tillfrågade upplever sidan vara svåranvänd på grund av 
informationsvariationen och av överskottet. En tillfrågad medarbetare svarade: 
”Jag har själv fullt upp att hitta allt… det finns ju så otroligt mycket information...”  
 
Förslag från personalen var att utveckla Intranätet genom regelbundna 
uppdateringar som ska garantera färska nyheter. Vidare efterfrågades information 
om när uppdateringar på Intranätet genomförs. Ett annat förslag var att försöka 
göra sidan mer attraktiv och intressant att läsa genom att göra den snygg och 
trendig.  
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Som delgivet i inledningen är det vanligt att öka informationsmängden genom en 
kanal när personalen känner att de får för lite användbar information genom 
kanalen. Intranätet på Butiksadministrationen är ett eminent exempel på en kanal 
som erbjuder en stor mängd information där enbart en liten del är användbar för 
personalens vardagliga arbete. Skulle informationsmängden öka skulle det därför 
medföra motsatt effekt. Problemet ligger i att finna den rätta informationen och 
inte att det finns för lite information på Intranätet. Genom att se över vilken 
information som verkligen är relevant, och hur personalen lättast tar del av den, 
kan Intranätet utvecklas till en mer användarvänlig och informativ 
kommunikationskanal.  

4.4 Formella möten  

Formella möten upprättas med mål att följa en officiell agenda och bör enligt 
cheferna äga rum vid behov till att förmedla budskap till personal som ska känna 
sig delaktig. Även lärande bör vara en del av mötet likaså regelbunden utveckling 
för alla. Formella möten används därför som ett uttryck för vertikal 
kommunikation, det vill säga mellan chefer och anställda men även på ett 
horisontellt plan då medarbetare får möjlighet att ventilera ämnen sinsemellan på 
ett mer formellt plan. En viss regelbundenhet anses av cheferna vara att 
rekommendera för exempelvis kortare avstämningsmöten om hur arbetsprocessen 
ser ut eller uppdatering av nyheter och status. Cheferna är eniga om att 
möjligheten till personlig kontakt medför att missförstånd lätt kan undvikas då 
chansen att få feedback genom den direkta kontakten visar om personalen förstår 
informationen de delgivits eller inte. Ledningens åsikter går i linje med vad 
kommunikationsstudier säger om att en formellt etablerad dialog, genom ett 
vertikalt kommunikationsled, kan förhindra eller dämpar informationsstörningar 
som kan försvaga arbetsmoralen. Problem och förändringar är därför två exempel 
på saker cheferna anser vara bra att ta upp vid möten. Möten bör därför enligt 
deras tycke förslagsvis ske i mindre grupper för att förenkla förankring och 
problemlösning. Sammanfattningsvis bör möten enligt de formella riktlinjerna ske 
snabbt, effektivt, informativt och lärande.  
 
Personalen är van vid att stormöten tillkallas när det genomförs organisatoriska 
förändringar eller när andra aktuella händelser eller administrativa frågor ska tas 
upp. Gruppmöten sker i praktiken med viss regelbundenhet för att stämma av 
veckoarbetet och uppdatera inblandade medarbetare med lägesrapporter och 
annan aktuell information. Chefernas påstående att möten är ett effektivt sätt att 
lösa problem, motsätter sig hur personalen upplever dess faktiska verkan. Samtliga 
respondenter håller med om att möten är betydelsefulla för att diskutera viktiga 
frågor, men det råder skilda uppfattningar angående om mötena verkligen leder till 
vidtagande av åtgärder. De tillfrågade upplever inte uppföljningen vara optimal, då 
hälften av dem uppger att möten i många fall enbart ventilerar viktiga frågor utan 
att varken uppföljning eller förändringar genomförs.  
 
Eftersom personalen inte tillkallar eller håller möten kan det vara svårt för dem att 
påverka kommunikationskanalen, dock bör medarbetare ge chefen som kallat till 
mötet feedback på bra och mindre bra aspekter angående sammankomsten för att 
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underlätta utvecklande. Ett typiskt problem som kan uppstå är att alla medarbetare 
inte är överens om vad som är bra att ta upp på möten. Något som för en person 
kan vara väsentligt att ta upp kanske innebär ett tidsfördriv för en annan. Det blir 
därför upp till varje chef att tänka till vad mötet ska generera och vilka 
medarbetare som verkligen är berörda. 

4.5 E-post  

E-post bör på chefernas rekommendation enbart användas när personalen behöver 
informationen på papper, exempelvis vid information om en förändrig som snabbt 
behöver komma ut till hela personalen. Viktigt med e-post, poängterar de, är att 
inte enbart skicka för skickandes skull, utan det ska finnas en tanke med 
informationen som sänds. Information som bör komma ut över e-post bör innefatta 
personalinformation, till exempel när en medarbetare ska börja eller sluta. Från 
chefer kommer främst beslutsinformation till personalen. När det geografiska 
avståndet mellan medarbetare är stort bör e-posten förslagsvis användas så att alla 
medarbetare får känna sig delaktiga.  
 
Personalen är överens om att e-post är praktiskt att skicka emellan kollegor på olika 
platser på kontoret, speciellt i de fall de vill nå ut till flera samtidigt. En respondent 
hävdar att”… det är ju som sagt väldigt effektivt när man vill nå ut till många och 
när man vill ge exakt samma information till alla i samma stund…”. Samtliga 
respondenter argumenterar för att de hellre, om det geografiska avståndet tillåter, 
upprättar ett personligt samtal med en enskild person inom gruppen än skickar iväg 
ett e-postmeddelande. E-post anses fungera bra för konkreta fackuppgifter och 
frågor och diskussioner som är bra att ”få på papper”. En respondent påstår att 
”…med mail det är så lätt att det bli misstolkningar i budskapet”. Personalen håller 
med om att då kanalen inte är verbal är det lätt för mottagaren att uppfatta 
meddelandet med en annan underton än vad sändaren avsåg. E-postmeddelandets 
underliggande budskap blir därför en tolkningsfråga som kan leda till 
missuppfattningar. En respondent säger: ”… att lägga iväg ett mail… då har vi 
redan börjat misstolka varandra ganska snabbt i mailet…” Att både personalen och 
cheferna är medvetna om att det lätt kan uppstå missförstånd över e-post, trots att 
kanalen underlättar snabb återkoppling, är positivt för att i framtiden lyckas 
undvika problem av den här kategorin. När det är lätt att innehållet i ett e-
postmeddelande misstolkas eller kan orsaka missförstånd anser respondenter att 
det därför i praktiken är att rekommendera att kan e-postmeddelandet backas upp 
med ett telefonsamtal. 
 
Samtliga respondenter, det vill säga både chefer och medarbetare, är överens om 
att det skrivs för mycket e-postmeddelanden, vilket påverkar arbetet negativt då all 
e-post inte alltid är avsedda för de mottagarna de når. Även om cheferna har 
konkreta exempel för när e-posten bör användas missbrukas kanalen i stor 
utsträckning av personalen. Ett informationsöverflöd i form av för många 
cirkulerande e-postmeddelanden uppdagar riskerna att viktig information kommer 
bort och inte uppfyller avsändarens syfte. En respondent svarade att ”..mycket 
överflödig information tycker jag att det cirkulerar runt...man hinner ju knappt läsa 
hälften…”. Som tidigare diskuterat av bland andra Simonsson (2002) är 
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informationsöverflöd ett känt problem inom kommunikationsforskning och e-
postkulturen på Butiksadministrationen är ett bra exempel på 
kommunikationskanaler där ett informationsöverflöd blockerar väsentlig 
information från att komma fram till mottagaren. Konsekvensenligt kan därför 
fenomenet medföra att personalen upplever att de får för lite information då 
informationsöverflödet blockerar det ”verkliga” och viktiga meddelandet. 
Överflödet skapar ett brus som medför att personalen inte tar sig tid att leta i den 
stora informationsströmmen och därmed missar meddelanden som har en direkt 
inverkan på deras vardagliga arbete. 
 
Förslag på åtgärder personalen kom med är bland annat att se till att 
specialanpassa e-postlistor efter varje specifikt e-postmeddelande som sänds ut för 
att på så sätt undvika det aktuella e-postöverflödet. Vidare uttrycktes oro för risken 
att missbedöma ett e-postmeddelandes relevans, och därmed även viktig 
information, vid sållning genomförd på grund av e-postöverflödet. Flera intervjuade 
har därför som förslag att lägga upp mindre brådskande information som 
lägesrapporter, statistik och andra resultat på Intranätet där de som är intresserade 
självmant kan gå in och hämta den informationen istället för att få den skickad till 
sig.  

4.6 Telefon  

Telefonerna på ICA Butiksadministration bör enligt ledningen användas till 
arbetsrelaterade frågor, främst ut till butiker men också till de medarbetare som 
inte sitter stationerade i Västerås. Då det alltid finns en risk för misstolkningar, 
särskilt om budskapet är av stor vikt, är det bättre att använda sig av telefonen som 
kommunikationskanal jämfört med, i det här fallet, mindre lämpade kanaler som 
exempelvis e-posten. Telefonen skapar naturligt en djupare personlig kontakt än 
andra skriftliga kanaler. 
 
Telefonen används av personalen i stor utsträckning externt, det vill säga med 
handlare, butiker och medarbetare som sitter stationerade på annan ort. 
Respondenterna anser att telefonen fungerar bättre än e-posten för situationer där 
man behöver etablera en kontinuerlig dialog. Likaså tillåter telefonen etablerandet 
av en mer personlig kontakt och föredras därför av personalen vid kontakt med 
butikerna. I vissa fall används telefonen som ett komplement till e-posten för att 
försäkra personalen om att personen i fråga dels mottagit e-postmeddelandet och 
dels förstått innerbörden. På så sätt kan missförstånd undvikas samt riskerna 
minskas att ett visst e-postmeddelande förbises. 
 
Då telefonen mestadels används externt, förutom när det kommer till att upprätta 
en kommunikation med medarbetare stationerade runtom i landet, innebär det att 
telefonen i det här anseendet inte är av så stor vikt i Butiksadministrationens 
interna kommunikation. 

4.7 Instant Messenger 

Enligt cheferna är Instant Messenger likvärdig med e-posten och bör därför 
användas vid liknande situationer. Instant Messenger är enligt dem bra om det 
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krävs ett snabbt svar då en kontinuerlig dialog kan upprättas. Kanalen finns 
disponibel för alla på ICA Butiksadministration men då den kräver att användaren 
ska vara inloggad används den i dagsläget inte av alla. 
 
Cheferna och medarbetarna är överens om kanalens användningsområden och 
möjligheter. Likaså får cheferna medhåll av personalen om att Instant Messenger 
lämpar sig för kortare frågor och svar. Kanalen är i praktiken praktiskt att använda 
vid situationer där medhåll eller snabb respons söks av medarbetare med 
erfarenhet inom ett visst område. Vid sådana situationer skulle telefonen eller ett 
personligt besök medföra ett onödigt avbrott eller ta bort fokus från aktuell 
sysselsättning. Instant Messenger befinner sig, i samma utsträckning som e-posten, 
på gränsen till vad som definieras som formell och icke formell kommunikation. 
Även om kanalen i stor utsträckning används för formellt informationsutbyte inger 
den ett intryck av att underlätta en mer lättsam dialog genom dess enkla 
utformning och förmåga att snabbt upprätta en kommunikation. 
 
För att kanalen ska uppnå dess högsta potential för aktivt användande krävs dock, 
som tidigare fastställt, att alla medarbetare är anslutna till den. Under 
undersökningen framgick det att inte all personal använder sig av kanalen, något 
som innebär att kommunikationskanalen inte går att använda mellan alla 
medarbetare. Funderingar uppstår konsekvensenligt om varför inte alla i 
personalen använder Instant Messenger. Kan det vara så att inte alla i personalen 
är medvetna om kanalens existens eller hur den fungerar? Eller är det möjligen en 
bekvämlighetsfråga att vilja undvika omständlig inloggning eller konstant 
tillgänglighet? Oavsett anledning förlorar kanalen en stor funktion om personalen 
bara kan nå ett visst antal medarbetare. Att ge ut information till alla medarbetare 
om hur Instant Messenger fungerar, vilka funktioner programmet har och hur det 
kan användas ökar kunskapen hos medarbetarna och skulle förhoppningsvis kunna 
leda till ökad användarmedvetenhet och ökat användarantal. 

4.8 Kontakt öga mot öga  

För viktiga budskap som berör en specifik person anser cheferna att det är 
lämpligare att gå bort och prata med personen i fråga istället för att till exempel 
skicka ett e-postmeddelande. För personliga och känsliga frågor, ämnen som lätt 
kan misstolkas, är etablerandet av personlig kontakt i deras tycke den ultimata 
kanalen. Misstag eller positiva händelser anser cheferna vara viktiga ämnen att ta 
upp med kollegor personligen. De argumenterar att det självklart kan vara bra att 
ha saker på pränt men att det ändå kan vara fördelaktigt att tala med personen 
innan för att på så sätt kunna komma överens om hur de ska göra. De anser att det 
sedan möjligtvis kan skickas ett e-postmeddelande för att bekräfta det de kom fram 
till. Cheferna argumenterar för att alla gynnas av att träffas öga mot öga då även 
risken för missförstånd minskar.  

 
Bilden av hur personalen anser att de använder kanalen och hur cheferna tycker att 
kanalen bör användas stämmer inte riktigt överens. Även om personalen anser att 
prata med någon kan vara effektivt i situationer där många frågor behövs besvaras 
och en längre dialog etableras, listar de en hel del andra situationer där de 
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självmant väljer att uppsöka arbetskamrater. Exempel på situationer där de 
anställda är i behov av en medarbetares expertis eller erfarenhet för att gå vidare 
med ett problem, och därför föredrar att personligen gå iväg och tala med en 
arbetskamrat, är bland annat vid momsdifferenser, konteringar, avstämningar eller 
bokslutsbilagor. Respondenterna anser även att det känns absurt att inte ställa 
frågor ansikte mot ansikte till sina medarbetare om det geografiska avståndet är 
kort, det vill säga om det sitter vid samma bord. De hävdar att om man vill ha en 
utredning av något som finns i ens papper är det bäst att ta konversationen 
personligen med någon som har möjligheten att leta i papperna själv. 
 
Även om situationen problemlösning utan missförstånd i viss utsträckning uppkom 
som exempel på användningsområde för kanalen ”öga-mot-öga” betonades dess 
vikt och nytta vara större för i tidigare stycke nämnda arbetssituationer. Att svaren 
skiljt sig åt har nog främst berott på att respondenterna har svarat utifrån sin egen 
situation på Butiksadministrationen och inte utifrån organisationen i stort. 
 
Slutligen påvisar en respondent vikten av att även upprätta en personlig kontakt 
med sina handlare, det vill säga butiksägare. Personen i fråga brukar därför se till 
att åka och besöka dem ett par gånger om året. 
 
Precis som redovisat i tidigare kapitel, kan information lätt manipuleras eller 
förvrängas av mellanled och medföra att den slutliga mottagaren får ett felaktigt 
budskap. För att förhindrade de överhängande riskerna för nedsatt arbetsmoral 
som en sådan situation kan medföra bör chefer försöka att bibehålla en formell 
karaktär på sitt vertikala informationsbyte med personalen, det vill säga att vara 
noga med att en personlig kommunikation direkt med parten. Deras beteende blir 
på så sätt föredömligt att implementera i den horisontella kommunikationen. 

4.9 Rykten 

Det har i tidigare kapitel diskuterats kring vikten av att tillåta informell information 
cirkulera på en arbetsplats för att ge personalen utrymme för egna tolkningar samt 
utöka förståelsen för företaget. Då den informella kommunikationen skapas 
spontant utifrån den enskilde individens behov av att ventilera information är den 
svår att förhindra. Cheferna anser därför att det är föredömligt att etablera en 
personlig kontakt medarbetare emellan för känsliga saker eller specifika händelser 
som annars kan ge upphov till ryktesspridande. De anser att rykten bör minskas i 
den mån som det går, det vill säga helst förhindra att rykten uppstår. Det är därför 
viktigt att gå ut med snabba besked, om saker det är tillåtet kan uttala sig om. Det 
kan vara svårt att dämpa rykten efter att de väl uppstått. De rykten som sprids på 
Butiksadministrationen berör oftast stundande omorganisation samt anställningar 
och uppsägningar av personal. När någon ska bli förflyttad eller omplacerad på 
kontoret kan rykten lätt börja cirkulera innan något är bestämt. Rykten som enligt 
cheferna inte bör komma ut kan handla om konfidentiellt material, vilket i sådana 
fall innebär att det finns en läcka. De anser även att besked ska komma ut snabbt 
när det finns en liten grund att ”det här kan vi ge dom”. Information om sjukdom 
bör inte heller komma ut genom rykten om inte personen i fråga valt att hantera 
situationen på det sättet. Rykten kan i många fall medföra negativa konsekvenser 
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då de kan ge uppskov till felaktig information som lätt kan skapa oro bland 
personalen. Det stora problemet med rykten är att informationen är missvisande 
och därför även oftast blir feltolkad. Därför upplever en stor del av respondenterna 
att oron rykten bidrar med kan undvikas om bland annat gruppchefer låter bli att 
gå ut med en liten mängd information om ett visst ämne förrän de är redo att 
tillhandahålla den i komplett format. För att förhindra rykten bör cheferna gå ut 
med samma information till alla vid samma tillfälle. Som litteraturen påvisat 
garanterar inte valet av rätt kanal för aktuell informationsspridning att mottagaren 
uppfattar budskapet rätt men förbättrar däremot förutsättningarna för tolkning. 
 
 Rykten kan även medföra positiva aspekter enligt personalen då de ger dem 
möjligheten att ställa in sig på en förändring eller omställning som i vanliga fall ska 
träda i kraft omgående efter att styrelsen gått ut med informationen. Överlag är 
dock både chefer och personal överens om att rykten bör och kan motverkas 
genom att tidigt delge komplett information om specifika situationer till de 
personer de berör. En del av personalen uppskattar inte att chefer går ut med en 
liten del av informationen, något som kan vara förståeligt. Finns det luckor i 
informationen kommer det alltid finnas försök att skapa en helhetsbild trots att det 
inte är möjligt. Luckorna fylls ut med antaganden och gissningar vilket resulterar i 
ryktesspridning. För att därför kunna förhindra ryktesspridning kan det vara bra att 
säga allt eller inget. 
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5. SLUTSATSER 

 
De djupgående intervjuerna har visat stora skillnader i hur kommunikations-
kanalerna bör användas och hur de verkligen används av medarbetarna på ICA 
Butiksadministrationen. Överlag är dock chefer och anställda överens om var i 
användandet brister återfinns. Följande slutsatser har kunnat dras: 
 
Formella rapporter är en användbar kommunikationskanal för ledning och chefer, 
dock används inte rapporterna i personalens vardagliga arbete. Information som 
förmedlas genom formella rapporter bör vara av formell karaktär och ha som 
funktion att informera och motivera medarbetarna. Konklusionen blir att om 
ledningen och cheferna vill ta upp information som ska påverka personalens 
vardagliga arbete bör de välja en annan kommunikationskanal än formella 
rapporter.  
 
Personalen och cheferna är ense om att pärmar används i det vardagliga arbetet till 
att förvara kundinformation och avstämningar. Manualer däremot bör uppdateras 
och göras sökbara. I det löpande arbetet och vid utbildning är manualer viktiga 
vilket leder till slutsatsen att om manualerna är dåliga och felaktiga, blir även det 
löpande arbetet ineffektivt med varierande kvalitet. Ledningen skulle tjäna på att 
uppdatera de befintliga manualerna då kvaliteten på dem skulle kunna höjas och 
personalen skulle kunna ges samma grund att stå på i sitt vardagliga arbete. 
Kanalen manualer bör också kompletteras med en annan kommunikationskanal för 
att få större genomslagskraft, genom att även belysa förändringar av manualer på 
Intranätet eller vid möten kan ledningen se till att all personal vet om och kan 
anamma de nya manualerna. 
 
Intranätet skulle, med små medel, kunna utvecklas och bli mycket mer 
användarvänligt. Att sätta in en sökfunktion skulle förenkla sökandet av specifik 
information och effektivisera Intranätet som kommunikationskanal. Intranätet 
måste även minska ner på det onödiga informationsöverflöd som idag förekommer. 
Konsekvensen av icke uppdaterad och onödig information gör att personalen inte 
kan hitta den relevanta information de behöver i sitt vardagliga arbete. Idag är 
intranätet en ineffektiv kommunikationskanal och det inkonsekventa användandet 
gör kanalen till en bristande länk i den interna kommunikationen på ICA 
Butiksadministration. Slutsatsen är att det krävs en uppdatering och utveckling av 
intranätet för att göra det mer användarvänligt och informativt.  
 
Att formella möten ska vara informativa och problemlösande är något både 
medarbetare och chefer är överens om.  Dock delar personalen och cheferna inte 
samma uppfattning om kvaliteten på mötena idag. För att se till att tillmötesgå de 
anställdas behov bör cheferna utvärdera hur de använder sig av sammankomsterna 
i dagsläget.  
 
En slutsats som kunnat dras gällande e-posten på ICA Butiksadministration är att 
den missbrukas. Viktig e-post försvinner i mängden och medför på så vis 
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försummandet av viktig information. Lösningen bör då bli att avsändaren måste 
tänka efter om alla e-postmeddelandet går ut till verkligen är berörda av 
informationen, innan e-postmeddelandet skickas. 
 
Telefon är ingen stor intern kommunikationskanal då den internt främst används 
till de personer som är stationerade på andra orter. Telefonen som 
kommunikationskanal berör framför allt den externa kommunikationen, vilket som 
bekant inte är den här studiens fokus. Slutsatsen som därför kan dras är att 
telefonen är, som ett komplement till e-posten, en bra kommunikationskanal för 
att kommunicera med medarbetare på andra orter.  
 
För att Instant Messenger ska utnyttjas till fullo måste alla medarbetare vara 
inloggade i programmet, något undersökningen påvisade inte var fallet. Att inte all 
personal använder sig av chatten sänker också kanalens användbarhet. Slutsatser 
som kunnat dras är att Instant Messenger inte utnyttjar sin fulla funktion då inte 
alla medarbetare är inloggade. Dock passar kanalen bra för personer som sitter på 
längre avstånd från varandra i kontorslandskapet och har kortare frågor eller 
meddelanden att dela med sina medarbetare. En positiv aspekt är att Instant 
Messenger, som kommunikationskanal, enkelt ger snabb feedback utan att 
användaren behöver tappa fokus från sitt arbete. Negativt är dock att en effektiv 
dialog omöjligt kan etableras om inte alla berörda parter är inloggade. 
 
Slutsatser som kan dras om personlig kontakt är att kanalen inte används på 
samma sätt av personalen som av cheferna. Kanalen är bra för att etablera 
personlig kontakt och på grund av diskussionsmöjligheten lämpar sig även kanalen 
för problemlösning. Då personalen på ICA Butiksadministration sitter gruppmässigt 
utspridda på ett brett kontorslandskap försvåras möjligheterna att smidigt upprätta 
en personlig kontakt för varje ärende eller fråga. Mer tidseffektiva kanaler, som 
exempelvis e-posten, är därför att rekommendera vid kommunikationsbehov.  
 
Att rykten bör motverkas anser både personalen och cheferna. Slutsatsen som 
därför kan dras är att ingen tycker om att nås av spekulationer, ofullständig eller 
felaktig information ryktesvägen.  

5.1 Rekommendationer 

De rekommendationer som kan ges ICA Butiksadministration är bland annat de bör 
uppdatera och göra manualer sökbara. De bör informera alla i personalen om var 
manualerna finns och vilken information de innehåller. Vidare bör de se till att 
komplettera manualer med en annan kommunikationskanal så att även de 
rutinerade medarbetarna får information när manualer blir utbytta eller 
uppdaterade. Det är därför att rekommendera att se till att samtliga manualer finns 
uppladdade på Intranätet för att på så sätt underlätta dess tillgänglighet för 
personalen på Butiksadministrationen likväl för de som sitter stationerade runtom i 
landet. 
 
Vidare bör de ansvariga på ICA Butiksadministration se över intranätet angående 
vilken information är relevant idag och vilken information som egentligen hör 
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hemma i arkivet. Att vidare utveckla sökvägarna skulle vara fördelaktigt för 
personalen som lättare skulle kunna hitta det de söker. Även utformningen skulle 
behöva en uppfräschning för att skapa en angenäm atmosfär som inspirerar 
medarbetarna att använda kanalen. Viktigt är även att kommunicera ut de positiva 
förändringarna som görs och att utvecklandet är för personalens skull. På 
intranätet bör det även finnas en funktion för feedback, det är användarna av 
kommunikationskanalen som lättast ser utvecklingsmöjligheter och bör därför ges 
en chans att göra intranätet ännu bättre.  
 
En möjlig lösning till att motverka ineffektiviteten och missnöjet med de formella 
mötena kan vara att låta varje enskild person få meddela sin gruppchef om det är 
någonting som han/hon vill ta upp på nästa gruppmöte. Chefen får sedan i sin tur 
överväga om problemet är någonting som rör hela gruppen eller om det är 
någonting som de istället kan lösa på den vanliga arbetstiden. På så sätt skulle en 
kontinuerlig kontakt mellan medarbetare och chef kunna upprättas inför mötena. 
Cheferna skulle få mer feedback om vad personalen vill ta upp vid mötena något 
som skulle leda till att det som tas upp på mötet även skulle kännas mer relevant 
för båda parter. För att förenkla åtgärden som i föregående argument föreslagits, 
skulle en plattform kunna upprättas där medarbetarna kontinuerligt fick ge förslag 
eller feedback på vad de vill och inte vill ta upp på möten. Plattformen skulle 
lämpligast även kunna delge vilka uppföljningar som gjorts eller vilka åtgärder som 
krävs att personalen själva bidrar med eller engagerar sig i.  

 
För att förbättra e-posten som kanal bör cheferna, under ett möte eller genom 
annan kommunikationskanal, ta upp och belysa problemet med det 
informationsöverflöd som finns på e-posten idag för att undersöka hur det kan 
lösas. Utvecklandet av e-postkulturen är något samtliga medarbetare bör ta ett 
gemensamt ansvar för, genom att se över den omfattning e-post de sänder samt 
precisera vilka mottagare som verkligen är av intresse. I dagsläget beror 
missbrukandet av e-posten på för lågt engagemang från personalens sida att 
begränsa sitt användande till arbetsrelaterad information. Ett alternativ skulle 
kunna vara att istället lägga ut aktuella uppföljningar, lägesrapporter och veckobrev 
på Intranätet där personalen själva proaktivt hämtar informationen.  På så sätt kan 
personalen själva välja när de kan ta sig tid att läsa dokument och riskerar därför 
inte att försumma viktiga e-postmeddelanden som konsekvens av 
informationsöverflödet. Hela personalstyrkan bör också veta hur man kan 
strukturera upp sin e-post för att minska risken att viktiga e-postmeddelanden blir 
bortglömda.   
 
Instant Messenger skulle kunna utvecklas genom att främja fler medarbetare att 
logga in, något som skulle ge kanalen en större verkningskrets. Genom att 
undersöka de bakomliggande orsakerna till varför somliga inte använder sig av 
Instant Messenger kan problemet med bristande onlineaktivitet åtgärdas. En 
rekommendation som kan ges ICA Butiksadministration är ändock att informera 
alla om att kommunikationskanalen finns och hur den kan lämpligast bör användas. 
Vid uppdateringar eller nya funktioner i programmet kan Butiksadministrationen 
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använda sig av intranätet som komplement för att belysa en ökad 
användarvänlighet.  
 
För att motverka rykten bör cheferna fundera en extra gång innan de ger ut 
ofullständig information. En annan enkel och genomförbar åtgärd är att gå ut med 
samma information till alla vid samma tillfälle genom en kanal som, exempelvis e-
post eller Intranät, når alla på Butiksadministrationen. Är informationen av sådan 
karaktär att personalen kan ha ett behov att diskutera och ventilera informationen 
är det bra att ta upp de under ett gruppmöte. Är det information av svårsmält 
karaktär är det bra att följa upp mötet med ett utlägg på Intranätet eller ett e-
posten så att alla vid behov även kan gå tillbaka till informationskällan och få svart 
på vitt.9

 
 

                                                 
9 För mer specifika rekommendationer se Bilaga 4: Utvecklingsplan. 
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6. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

 
Avslutningsvis följer här två förslag till fortsatta studier för både ledningen på 
Butiksadministrationen och andra studenter som finner fallföretaget och ämnet 
intressant. Fortsatta studier skulle kunna göras på både grund- och avancerad nivå.  
 
För att utveckla den här studien ytterligare skulle ICA Butiksadministration kunna 
ta tillfället i akt att vidare undersöka personalens uppfattning angående den 
interna kommunikationen. Förslagsvis skulle fokusgrupper kunna sammanfogas i 
samma utsträckning som tidigare tillämpat till pågående omorganisation, för att på 
sådant vis åstadkomma en diskussion där samtliga medverkande är insatta i 
organisationen. Utifrån kombinerande av den här studien med en eventuell egen 
intern fördjupning skulle ICA Butiksadministration kunna ta fram specificerade 
riktlinjer för personalen att följa om hur den interna kommunikationen bör se ut. 
 
Aktuell uppsats skulle även kunna fungera bra som stöd för andra studenter som 
ämnar följa ett likvärdigt spår i studerandet av andra organisationer. Likaså kan det 
vara av intresse att genomföra liknande studieupplägg på ett flertal organisationer 
av olika slag för att se om problemet är återkommande i fler organisationer än ICA. 
På så sätt kan det undersöka om fler företag tenderar att sidolägga den interna 
kommunikationens relevans. 
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Frågorna användes vid de inledande intervjuerna med personalen på ICA Butiksadministration, syftar 
till att fördjupa kunskapen inom problemområdet.  
 

 
1. Organisationsmässigt: hur ser grupperna på Butiksadministrationen ut? (skiss) 

 
2. Vilka existerande kommunikationskanaler kan du utstaka?  

 
3. Hur tycker du att kommunikationen fungerar på administrationen? 

- Exempel på bra aspekter? 
- Exempel på sämre aspekter? 
- Förslag till förbättringar 

 
4. Kan du ge ett konkret exempel på en kommunikativ handling med en annan 

medarbetare? Med flera medarbetare samtidigt? 
 
5. Tycker du att den informationen du får oftast är tillräcklig för att genomföra ditt 

arbete? För att effektivisera det? - om nej, för vilken information känner 
du att du får vända dig till andra? 

 
6. Vilka kommunikationskanaler skulle behövas förbättras/ tas fram? 

 
7. Vilka datasystem finns det på ICA Butiksadministration? 

 
8. Påverkar personalomsättningen kommunikationen på ICA Butiksadministration? 

 
 
Namn Plats Datum Hur? 
Respondent 1 ICA Butiksadministration 17/10-08 Personlig intervju 
Respondent 2 ICA Butiksadministration 17/10-08 Personlig intervju 
Respondent 3 ICA Butiksadministration 17/10-08 Personlig intervju 
 



BILAGA 2 
INTERVJUGUIDE 
 

31 
 

 

Inför den kommande intervjun vill vi ge dig lite information om vår undersökning. 
undersökningen syftar till att undersöka kommunikationen mellan er på ICA 
Butiksadministration, utifrån de existerande kommunikationskanalerna och hur de 
används. För att uppnå syftet skall vi ställa några frågor om när, hur, mellan vilka, 
och vilka utvecklingsmöjligheter kommunikationskanalerna på ICA 
Butiksadministration har. Resultatet av undersökningen kommer att behandlas 
anonymt.  
 

 

FRÅGOR TILL PERSONALEN 
 Hur använder du kanalen?  
 För vilken typ av information använder du kanalen? 
 Vid vilken situation skulle du välja att använda denna kanal?  
 Mellan vilka medarbetare använder du främst den kommunikationskanalen? 
 Hur skulle kommunikationskanalen kunna utvecklas? 
 

- Manualer/Pärmar 
- Formella möten 
- Intranät 
- E-post 

- Telefon 
- Instant Messenger 
- Personlig kontakt /Öga-mot-öga 
- Rykten (se frågorna nedan) 

                   

 Vilken typ av information brukar komma ut genom rykten? (Möjlig följdfråga 
vad behov: Tycker du att rykten kan vara positivt i någon bemärkelse?) 

 Hur kan man motverka rykten? Möjlig följdfråga vad behov: Anser du att det 
finns negativa konsekvenser med rykten?) 

 

FRÅGOR TILL CHEFERNA 
 Hur bör kanalen användas? 
 För vilken typ av information bör kanalen användas? 
 Vid vilken situation bör kanalen användas?  
 Mellan vilka medarbetare anser du att kommunikationskanalen är användbar? 
 Hur skulle kommunikationskanalen kunna utvecklas? 
 

- Formella rapporter 
- Manualer/Pärmar 
- Formella möten 
- Intranät 
- E-post 

- Telefon 
- Instant Messenger 
- Personlig kontakt /Öga-mot-öga 
- Rykten (se frågorna nedan) 

 
 Skulle du kunna ge ett exempel på någonting som absolut inte får komma ut 

genom rykten? 
 Hur kan man motverka att rykten uppstår? ( Möjlig följdfråga vid behov: Kan du 

se några positiva/negativa aspekter med rykten?) 
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UTVECKLINGSPLAN 
 
För att ge uppdragsgivaren en idé om hur den interna kommunikationen skulle 
kunna utvecklas presenteras en femstegsplan nedan. Planen innehåller bland annat 
en checklista som kan vara till stöd för planeringen och genomförandet av 
utvecklingen av den interna kommunikationen på ICA Butiksadministration. 
Checklistan är inget facit för en positiv utvecklingsprocess utan bör istället ses som 
en inspiration för hur den interna kommunikationen skulle kunna utvecklas. 
 
1. Skaffa bakgrundsinformation 
 Hur ser den interna kommunikationen ut idag? 

 
Den här studien kan ligga till grund för hur den interna kommunikationen på ICA 
Butiksadministration ser ut idag. Samt kan den påvisa några av de 
utvecklingsmöjligheter som i dagsläget existerar.  

 
2. Omfattning/Mål 
 Hur vill vi att den interna kommunikationen ska se ut? 
 Vilka mål har vi med den interna kommunikationen (inom exempelvis ett år)? 
 Hur ska vi nå våra mål? 
 Vilken omfattning har projektet? 

 
3. Organisatoriska förändringar 
 Krävs det några organisatoriska förändringar för att uppnå 

kommunikationsmålen? 
 Vem har hand om utvecklingsarbetet för all intern kommunikation/ för varje 

kommunikationskanal? 
 

4. Upprätta en checklista 
 
Nedan följer ett möjligt exempel på en checklista. Självklart bör den utvecklas 
så att alla aktiviteter som skall genomföras finns med. Varje person som är 
ansvarig över en punkt kan utveckla en egen checklista med alla detaljer för att 
förenkla den övergripande överblicken av aktiviteten. 
 

 

    CHECKLISTA 
 
 

Kommunika-
tionskanal 

 

Utveckling/åtgärder 
 

Vem är 
ansvarig? 

 

När? 

Manualer och 
Pärmar 

Uppdatera manualer   
Göra manualerna sökbara   
Informera personalen om vilka manualer som finns 
och hur de bör användas 
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Kommunicera ut när förändring eller uppdatering 
skett av manualer 

  

Formella 
möten 

Upprätta en kanal som kan användas kontinuerligt 
för att utvärdera vilken information som skall tas 
upp på vilket möte 

  

Intranät Uppdatera information   
Utveckla sökvägar   
Uppdatera utformningen och utseendet   
Kommunicera ut de positiva förändringarna som 
görs 

  

Upprätta en feedback funktion   

E-post Upplysa personalen om vad de kan göra för att 
motverka informationsöverflödet. 

  

Lära ut hur e-posten kan effektiviseras   
Se över vilken information som istället kan förmedlas 
över andra kanaler såsom intranätet 

  

Instant 
messenger 

Informera om att kanalen existerar och vilken 
information som lämpar sig för den 

  

Feedbackfunktion så kanalen kan utvecklas 
ytterligare 

  

 
 

5. Utvärdering 
 

När aktiviteterna är genomförda bör en utvärdering ske för att kunna leda den 
interna kommunikationen vidare, se vad som lyckades och vad som kan göras 
ännu bättre. En utvärdering innebär slutet på en fas men början på en annan, det 
vill säga att det efter en utvärdering bara är att börja om med Steg 1 igen. 
  
 Hur skall utvärderingen ske? Genom ledningsmöte? Enkätundersökning? 
 Hur ser den interna kommunikationen ut idag? Vad har förbättrats? Vad kan 

bli ännu bättre? 
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