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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras betydelsen av internkommunikation, 
studiens syfte och frågeställningarna. Avslutningsvis ges en disposition 
för uppsatsen.  

 
I dagsläget (2000-talet) innebär uttrycket internkommunikation ’överföring av 
information’, och används inom ett företag eller en organisation. Enligt Larsson 
(2000) är internkommunikation en viktig förutsättning för att en organisation skall 
fungera och medlemmarna kan känna samhörighet med varandra i organisationen. 
Ett citat av Heide beskriver vikten av en god internkommunikation i en 
organisation. Heide 2005: 9:  

 
Det är omöjligt att tänka sig en organisation utan kommunikation, en sådan 
skulle snabbt förtvina. Koordinering, styrning och ledning skulle vara omöjligt.  

 
Den interna kommunikationen utgör en stark potential för en organisation. Om den 
fungerar bra kan den lyfta verksamheten som helhet, om den inte fungerar bra kan 
den orsaka ett misslyckande i organisationen som kan leda till att kunderna och 
medarbetarna blir lidande (Larsson 2000: 64). Strid (1999) menar att ett av syftena 
med en god internkommunikation är att främja kontakten med yttervärlden utanför 
den egna organisationen. Det gäller för organisationen att möta de krav som kommer 
utifrån på ett riktigt sätt, det vill säga på ett godartat, vänligt och förståeligt sätt, vilket 
enligt Strid sker när medarbetare på alla nivåer i företaget sköter sitt dagliga arbete 
(Strid 1999: 47 f). Strid hävdar att skillnaden mellan intern och extern kommunikation 
under slutet av 1990 talet blivit svår att skilja på. Företag har i högre grad kommit att 
använda den interna informationskanalen för externa syftet, till exempel genom att 
använda egna medarbetare för den externa marknadsföringen. Detta bidrar till att 
gränsen mellan vad som anses intern respektive externt blir allt mer diffus. Att 
organisationer lever i en föränderlig värld är inget nytt. 
 
Förändring har nästan blivit det normala tillståndet för en organisation (Bruzelius: 
2004: 215). I takt med förändringar har därmed kommunikationen med omvärlden 
och inom företag och organisationer blivit allt viktigare. Snabba interna förändringar 
kan inte åstadkommas utan en mycket väl fungerande kommunikation i en 
organisation, eftersom en effektiv dialog är nödvändig för att engagera och motivera 
medarbetarna (Högström 1999: 7). Organisationen och dess medarbetare måste därför 
kontinuerligt utveckla kompetens i takt med förändringar som uppstår. I och med ny 
teknik bidrar det till att information främjas och därmed blir lättillgänglig för 
organisationsmedlemmarna (Bruzelius 2004). IT-revolutionen inbegriper olika 
områden inom dator- och telekommunikationsområden. Utvecklingen av datorer gått 
snabbt och fortsätter i rasande fart, maskiner kan både snabbare och bättre bearbeta 
informationen kontinuerligt än människor. Informationsteknologin är spridd över 
hela världen och till alla slags verksamheter och organisationer. Tillgången till och 
användningen av IT är mycket stor bland skandinaviska företag, en mängd företag 
använder sig av intranät (Bruzelius: 2004: 215). ”Alla i samhället känner av 
informationsöverflöd” (Högström 1999: 11) Vad som är relevant avgörs av 
mottagaren. För att hantera informationsflödet och göra kommunikationen effektiv i 
företag och organisationer krävs stark fokusering på de viktiga budskapen och den 
viktigaste kommunikationen (Högström 1999). 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Planerad kommunikation och särskilt internkommunikation är något jag tyckt varit 
intressant under studierna i Medie- och kommunikations vetenskap i Halmstad. 
Därför blev detta ett självklart område att utforska och lära mig mer av. Syftet är dels 
att studera informationen och kommunikationsflödet mellan central och lokalnivå 
inom SEB, dels att studera internkommunikations flöde och dess betydelse på ett 
lokalkontor i Halmstad. Dessutom vill jag dels studera vilken betydelse 
internkommunikation har i förhållande till företagskulturen. Ett praktiskt syfte är att 
presentera en del lösningsförslag.  
 
Studiens frågeställningar är: 
 
1. Vilka informations- och kommunikationskanaler används inom SEB, såväl centralt 
som lokalt, och vad är deras syfte?  
 
2.  Hur centralt styrd är den lokala internkommunikationen på bankkontoret i 
Halmstad? 
 
3. Vilken betydelse har internkommunikationen för SEB: s företagskultur, såväl 
centralt (Stockholm) som lokalt (Halmstad)? 
 
4. Vilken syn har anställda på kommunikation på arbetsplasten?  

 

1.3 Disposition 
Inledningsvis (kapitel 2) presenteras SEB: s organisation, dess uppbyggnad samt ett 
policydokument för kommunikation. I nästa kapitel (3) redovisas studiens teoretiska 
utgångspunkter, såsom internkommunikation, synen på information och 
kommunikation, kanaler och slutligen företagskultur. I kapitel 4 presenteras studiens 
valda metod och dess hermeneutiska angreppssätt samt urvalet. I kapitel 5 analyseras 
resultaten från intervjuerna och insamlat material redovisas. Avslutningsvis (kapitel 6) 
förs en slutdiskussion utifrån studiens syfte och frågeställningar. Slutligen ges förslag 
till vidare forskning samt lösningsförslag. I kapitel 7 förtecknas mina källor. I det sista 
kapitlet (8) presenteras intervjubilagor och SEB: s kommunikationspolicy.
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2. Skandinaviska Enskilda Banken 
I detta kapitel ges inledningsvis en beskrivning av SEB: s 
organisation såsom verksamhetens mål, dess uppbyggnad och 
affärsidé. SEB: s huvudsakliga kommunikationskanaler och 
kommunikationspolicy redovisas.  Avslutningsvis presenteras 
företagskulturen.  

2.1 Organisationen 
För att kunna förstå SEB: s organisation i stora drag, behöver man en inblick i SEB: s 
storlek, (anställda, tjänster) samt vilka mål och visioner banken har. Detta ger en 
grund för vad banken arbetar med. SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell 
koncern för företag, institutioner och privatpersoner. Verksamheten omfattar 
huvudsakligen banktjänster. 
 
SEB har även en livförsäkringsrörelse i Sverige och utomlands. SEB är verksamt i ett 
tjugotal länder över hela världen och har cirka 1,5 miljoner privatkunder och 130,000 
företagskunder i Sverige. 5 000 anställda finns bland annat på bankens 200 kontor i 
Sverige, men även via Internetbanken och telefonbanken.  
 
Utmärkande för en organisation är en planerad samordning och styrning. I en 
organisation finns det därför en eller flera personer och enheter som styr och 
samordnar beslut och handlingar (Bruzelius 2004).  I SEB: s fall är det uppbyggt att 
styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och beslutar om 
strategier och mål. De ansvarar även för uppföljning och kontroll.   
 
2.1.2 Affärsidé, vision och mål  
Affärsidé innebär vanligtvis organisationens specifika erbjudanden i form av produkter 
och tjänster, organisationens kunder och andra intressenter samt vilket värde 
organisationen skapar för dessa (Bruzelius 2004). SEB: s affärsidé är att tillhandahålla 
finansiella råd samt hantera finansiella risker och transaktioner för företag och 
privatpersoner. De ord och värderingar som skall styra SEB: s agerande (inåt och utåt) 
till andra organ är kontinuitet, engagemang, professionalism och ömsesidig respekt (www.seb.se 
2005-03-11). SEB: s vision är att vara en ledande nordeuropeisk bank. För att en 
organisation skall uppnå sina mål krävs enligt Bruzelius 2004 strategier, det vill säga 
genomtänkta tillvägagångssätt och handlingsmönster för att utnyttja organisationens 
resurser och kompetens. Med mål enligt Abrahamsson & Anderson 1996 menas det 
tillstånd som en organisation skall befinna sig i framtiden, det önskade tillståndet. 
Visionen är mer oprecist än målet och beskriver en organisations önskvärda tillstånd i 
ett längre perspektiv (Abrahamsson & Andersen, 1996). SEB: s genomgripande mål 
(enligt kommunikationspolicyn) skall nås med hjälp av samtliga medarbetare i 
organisationen samt genom samarbete mellan olika verksamheter inom SEB 
(www.seb.se 2005-03-11).  

2.1.6 Organisationsschema  
SEB: s organisation innefattar olika avdelningar och koncerner. Ett översiktligt 
organisationsschema har tagits fram av mig i syftet att förklara organisationen och 
därmed få en överblick samt kunskap och vilka avdelningar som kommunicerar med 
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varandra och vad de olika avdelningarna är verksamma med (figur 1). De avdelningar 
som studien berör är färgade, för att underlätta för läsaren hur avdelningarna hänger 
samman med utgångspunkt från min studie. En kort beskrivning kommer att följa om 
vilka avdelningar som haft betydelse för studien och hur de hänger ihop. I 2.2 till och 
med 2.5  kommer en mer detaljerad beskrivning om de olika avdelningarna inom SEB 
(som haft betydelse för studien) samt vem som arbetar på respektive avdelningen, där 
även avdelningens kommunikation och val av kommunikationskanal med andra 
personer inom organisationen beskrivs.    
 

 
• Inom boxen "staber" finns SEB: s Corporate Culture-projekt. Gunilla Åkerblom 

arbetar med företagskultur inom hela SEB. Med ””One SEB”” försöker SEB 
skapa en samhörighet länderna mellan genom gemensamma värderingar. 

 
• Inom boxen ”staber” finns också olika koncernstaber, där ibland Group Staff 

Communication and Investor Relations, där Michael Johansson arbetar med 
koncernens nyheter via intranät. Denna grupp kommunicerar sin tur med sex 
stycken underliggande avdelningar, en av dessa Nordic Retaril Private 
Banking.  

 
• Inom Nordic Retrail Private Banking (NRPB) arbetar Sten Törnsten, på 

informationsavdelningen som informationschef. NRPB har i sin tur kontakt 
med alla lokalkontor i Sverige. 

 
• Lokalkontoret i Halmstad blir sista ledet i organisationen där Bengt 

Fredriksson är verksam som disktriktchef och chef för lokalkontoret.  
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Figur 1. SEB: s organisation (egenporoducerat) 
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2.2 Group Staff  Comm. & Invester Relations 
Namn: Michael Johansson 
Titel: Redaktör för SEB:s koncernnyheter 
 
Totalt fyra personer arbetar på informationsavdelning inom ”Group Stab 
Communication and Investor Relations”. Michael Johansson är en av dem och har 
ansvar för hela koncernens intranät på SEB. Group Stab Communication and 
Investor Relations finns i boxen ”staber” (figur 1).  
 
Den stora koncerngemensamma sidan inom SEB når alla i världen och alla 
medarbetare på lokalkontoren i Sverige. SEB har sedan våren (2004) bestämt att 
använda intranätet som huvudkanal för den koncerngemensamma informationen 
(Michael Johansson e-post 2004-12-07). Kanalen intranät används inom denna ”stab” 
för spridningen av information till andra ”staber”, samt till de sex övriga 
underliggande divisionerna. Dessa avdelningar (figur 1) har varsin webbplats på 
intranätet där information inom divisionen finns tillgänglig. SEB: s intranätet är 
uppbyggd med en startsida där det bland annat finns ”koncerninfo”, (övergripande 
information om SEB: s koncernen). På intranätet finns det även lokalnyheter.   

 
Inom Group Stab Communication and Investor har kommunikationskanalen 
telefonmöten pågått under flera år. I telefonmötena som infaller varje vardagsmorgon 
samtalar informationsansvariga från samtliga fyra avdelningar (Nordic Retail Private 
Banking, Corporate and Institutions, SEB Assest Management och SEB Trygg Liv). 
Man diskuterar igenom ”dagens media” och vad som skall göras inom organisationen, 
även vad som kräver en informationsinsats. En gång i veckan hålls även ett liknande 
telefonmöte med informationscheferna i Baltikum och Tyskland (German Retail 
Mortage Baning och SEB Baltic and Poland) (e-post  2004-12-07) 
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2.3 Nordic Retail & Private Banking 
Namn: Sten Törnsten 
Titel: Informationschef, division Nordic Retail & Private Banking,  
 
NRPB är intressant för studien då avdelningen ansvarar för lokalkontoren. Därav blir 
denna avdelning viktigt då det endast är denna avdelning som chefen på lokalkontoren 
har mest kontakt med. Inom NRPB finns en ansvarig chef som har det övergripande 
ansvaret inom avdelningen. Sten Törnsten arbetar som informationschef. Inom 
divisionen finns det tre anställda som arbetar med information. (Sten Törnsten har två 
personer under sig som innehar olika ansvarsområden på informationsavdelningen). 
Törnstens ansvarsområde ligger i den övergripande informationen om avdelningens 
mål, strategier och resultat. Men ansvarar även för att det finns kommunikation och 
informationskanaler som når alla medarbetare i de olika avdelningarna (Sten Törnsten 
2004-11-30). Törnstens arbetsområden är främst presskontakter och finansiell 
information, samt ansvar för den övergripande interna kommunikationen, vilket 
innebär att få ut information från NRPB. Åt de lokala kontoren sköter Törnsten en 
del mediekontakter samt hjälper till med rådgivning. Han stödjer även chefer och 
hjälper till när det skett informationsproblem inom SEB. En gång om året åker 
Törnsten ut till lokala kontor och till andra avdelningar inom SEB där han tränar 
chefer i informationsfrågor. Det sker såkallad ”mediaträning” och annan 
informationsutbildning av distrikts- och kontorschefer sker mer löpande - både på 
efterfrågan av kontoren och på Törnstens egna initiativ. De kommunikationskanaler 
som NRPB använder sig av i kommunikationen med andra avdelningar är e-post, 
möten, telefon och intranät. 
 
Inom NRPB finns det främst tre affärsområden: 
 

• SEB Kort 
• Private Bankning 
• Retail Banking 
 

Dessa affärsområden har olika arbetsuppgifter. Inom SEB Kort1 finns det en egen 
informationsavdelning med egen internkommunikation. SEB Kort har till skillnad 
mot NRPB sina medarbetare jämnt spridda i alla fyra nordiska länder vilket ställer 
krav på språk och kultur i kommunikationen. När det gäller kommunikationen med de 
andra två affärsområdena (Private Banking och Retrail Banking) som inte har en egen 
informationsavdelning har NRPB en webbredaktör för intranätet som sköter 
kontakten med dessa avdelningar. (NRPB webbredaktör skall inte förväxlas med 
Michael Johansson som sköter det övergripande ansvaret på koncernen via intranät).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SEB Kort uppträder inte under varumärket SEB, utan som Eurocard och Diners Club 
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2.4 Lokalkontor - Halmstad  
Namn: Bengt Fredriksson 
Titel: Distriktchef för Södra Halland och rörelsechef i Halmstad 
 
Ett syfte i studien är att se hur det lokala kontoret i Halmstad kommunicerar med 
NRPB och hur de anställda på lokalnivå upplever kommunikation och dess kanaler. 
Halmstads lokalkontor ligger under avdelningen Nordic Retail Private Bankning 
ansvar (NRPB).  
 
SEB är indelat i 33 distrikt fördelat mellan tre regioner, syd (Malmö), väst (Göteborg) 
och öst (Stockholm). Inom syd finns det 8 distrikt. Syd inkluderar bland annat södra 
Halland (Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm) där Bengt Fredriksson arbetar 
som distriktchef. Fredriksson är ytterst ansvarig för allt som händer inom hans distrikt 
(Halland) som har med personalfrågor och resultat att göra. Internkommunikationen 
ligger även på hans ansvar. I Fredrikssons arbete ingår ett övergripande ansvaret för 
de fyra kontor i Halland. På varje lokalkontor finns en kontorschef. På kontoret i 
Halmstad är Fredriksson kontorschef och totalt finns det 26 anställda.  
 
Kontoret är uppdelat i tre grupper; privatmarknad, företagsmarknad och kundtjänst.  
En utvald gruppchef ansvarar mer specifikt för uppgifter inom just det speciella 
ansvarsområdet. Varje gruppchef meddelar anställda på kontoret som befinner sig 
inom respektive arbetsgrupp om förändringar och nyheter som är aktuella för 
anställda att få information om.  

 
”Varje grupp har ett veckomöte samt att kontoret har ett "kontorsmöte" där all 
personal är närvarande. Utöver våra möten använder vi även mail för lokal 
information”.  

 
Det finns ingen informationsavdelning på lokalkontoret i Halmstad (generellt för alla 
lokalkontor i Sverige). Anledningen är att det inte finns resurser för det. I Stockholm 
finns det övergripande ansvaret för intranätet, hemsidan och för SEB: s 
kontorsrörelse. Webbredaktion i Stockholm betjänar hela banken. Halmstadkontoret 
är förhållandevis stort om man jämför med andra städers lokalkontor. SEB Trygg Liv 
har även ett eget kontor i Halmstad (då ett bemannat kontor som sköter kontakten 
med andra Trygg Liv kontor inom SEB) (Bengt Fredriksson, 2004-12-15). 
Kommunikation på kontoret mellan chef - anställd sker främst med kanalen möten. 
De tre arbetsgrupperna som presenterades har sedan kontinuerliga möten med 
anställda i veckorna, det förekommer omkring två till tre möten per vecka. Övrig 
kommunikation mellan anställda, men även mellan chef –anställd på lokalkontoret 
sker via e-post.  
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2.5 Koncernstab; Corporate Culture- projekt  
Namn: Gunilla Åkerblom  
Titel: Head of Corporate Culture process 
 

Vårt ansvar har varit att tillsammans med bankens högsta ledning ta fram 
värderingarna och implementeringsplanen, detaljplanera implementeringen av våra 
gemensamma värderingar inom hela SEB och säkerställa att det ‘jobbet’ genomförs 
(Gunilla Åkerblom, 2004-12-10). 2 

 
Kulturkommunikation är fakta som berör företagets värderingar, dess etik och dess 
människosyn. Kulturkommunikationen speglar även synen på ledarskap och 
företagets ansvar i samhället (Erikson 1998). Till kulturkommunikation räknas SEB: s 
företagskultur. Gunilla Åkerbloms stab jobbar nära med kommunikations- HR och 
marknadsstaben inom SEB. Kommunikationen i samtliga avdelningarna fungerar 
genom att avdelningen har en egen ansvarig och ett antal ambassadörer under sig. 
Främst ansvariga i SEB: s organisation är den verkställande ledning och de 50 högsta 
cheferna som kommer från olika delar av verksamheten och geografin (2004-12-13). 
Gunilla Åkerblom arbetar inom SEB: s Corporate Culture-projekt som är en "egen" 
koncernstab och rapporterat till stabschefen (vice VD i SEB och del av 
koncernledningen). SEB: s Corporate Culture-projekt ingår i boxen staber (figur 1). 
Hur Corporate Culture-projekt jobbar med sina värderingar inom denna grupp 
påverkar inte helheten inom SEB (2004-12-06).  
 
På frågan om hur SEB: s befintliga företagskultur påverkar nya medarbetare blir svaret 
”genom större ödmjukhet och bättre samarbete”. Genom att nya medarbetare skolas 
in i gemenskapen med övrigt anställda bidrar detta till bättre samarbete (2004-12-06). 
Om företagskulturen skall ändras inom organisationen måste det börja från toppen, 
dels måste historien alltid finnas med och var SEB härstammar från. Även arbetet 
med organisationen och händelser som präglar historien om SEB genom åren (2004-
12-10). Företagskulturen är enligt svaranden något som det ständigt arbetas med inom 
SEB. Det finns inga planer på att ”förändra” den befintliga företagskulturen hos SEB. 
I dagsläget arbetas det istället aktivt med ””One SEB””, där målet är att skapa 
gemenskap inom SEB: s organisation. ”One SEB” innefattar värderingar som i 
slutändan skall skapa bättre samhörighet och gemenskapa inom SEB: s organisation 
och länderna e mellan.  

 

2.5.1 ”One SEB” 
””One SEB”” är de grundläggande värderingar som styr SEB, både i Sverige och 
utomlands. I häftet ”A new SEB has been created over the past years, we shall now become ”One 
SEB”” ges en beskrivning var SEB står i dagsläget, vad SEB strävar efter att uppnå 
(visionen), vad SEB producerar (synen på kunderna och att bevara en bra relation 
med kunden). Även nyckelord för SEB: s gemensamma värderingar i samtliga länder 
och synen på företagskultur inom hela organisationen presenteras.  
 
 
 

                                                 
2 Implementeringsplanen går ut på att anställda jobbar i cirklar/workshops där de diskuterar värderingarna och 
vad dessa betyder i form av handling. (E-post 2004-12-13) 
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De fyra ledorden för ”One SEB” är: 
• Engagemang  
• Kontinuitet 
• Ömsesidig respekt  
• Kompetens  

 
Med engagemang menas att SEB arbetar med ett långsiktigt engagemang till kunderna 
och jobbar mot gemensamma mål. Kontinuitet, innefattar att SEB är en modern bank 
med mål att bygga relationer med kunder och medarbetar. Ömsesidig respekt bygger på 
att SEB bryr sig om och respekterar den enskilde individen, då lyssnar till och föra en 
dialog med kunder och kollegor. SEB: s grund bygger på etik och förtroende. Med 
professionalism, hög integritet och kompetens skall SEB bemöta kunderna och 
kollegors förväntningar (2004-12-06).  
 
Bengt Fredriksson (distriktchef) tycker det är ett bra att arbeta med de gemensamma 
värderingarna. En bit in på år 2000 lanserades den organisationen som SEB arbetar 
utifrån nu. ””One SEB”” innehåller inga nya riktlinjer för SEB: s verksamhet och 
organisation. Enligt Fredriksson står banken på samma nivå som de gjorde innan 
bankkrisen under 1900 talet och fortsätter arbeta framåt med sina värderingar för 
framtiden (2004-12-15).  
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2.6 SEB: s kommunikationspolicy 
Under rapportens gång sade sig SEB forma om sin kommunikationspolicy för den 
interna och externa kommunikationen. Den nya planen (eller riktlinjerna) tordes vara 
klara i slutet av året 2004. I kommunikationspolicyn (som i skrivande stund gäller) tas 
bland annat fasta på visionen för kommunikationen, även intern och extern 
kommunikation, samt förhållningssätt till medarbetare och kunder finns att tyda. 
Anledningen till att SEB gör om sin policy grundar sig på att under våren 2004 slogs 
Koncernstab Information samman med Investor Relationsavdelningen (figur 1). Följden blev 
att en avdelning spänner över ett större område inom SEB. Därför görs enligt Michael 
Johansson kommunikationsplanen mer genomgripande för att passa de nya formerna 
för SEB (Michael Johansson e- post 2004-11-17). 

2.6.1 Vision  
Alla i banken kommunicerar, såväl internt som externt. Det är därför av 
stor vikt att den interna kommunikationen är snabb och öppen så att 
bilden utåt blir samstämmig. Kommunikation är ett avgörande 
ledarskapsinstrument för bankens alla chefer (s. 1).  

 
Nedan följer några rader om SEB: s vision och dess mål som styr verksamheten i 
kommunikations syften: 
 

• Kommunikationen ska stödja bankens mål och affärer.  
• Kommunikationen ska öka förståelsen för bankens verksamhet.  
• Kommunikationen ska bidra till att öka den interna delaktigheten och 

samarbetet samt förankra bankens mål. Genom öppenhet i informationen 
skapas ett klimat som inbjuder till dialog.  

2.6.2 Förhållningssätt 
SEB skall alltid sträva efter att vara så öppen som möjligt. SEB skall sträva efter ett 
okomplicerat språk och så klara budskap som möjligt; Tydlighet prioriteras till 
medarbetarna. Grunden i all kommunikation är att sätta sig in i och känna hur de som 
mottager informationen tänker och reagerar; Lyhördhet är en självklarhet (i detta fall 
utifrån mottagareperspektivet). I all kommunikation är det grundläggande att ha 
förståelse och respekt för att människor har olika åsikter som att mottagarens 
prioriteringar inte alltid sammanfaller med sändarens. Kvalitet är det sista 
förhållningssättet i policyn, all information skall utformas på ett sätt som är väl 
anpassat för tillfället/mottagaren, framgår det. Övrigt skall språkbruk, formgivning 
och innehåll ska vara korrekt och effektivt inom SEB. En grundläggande faktor i alla 
kommunikationsfrågor är att balansera dessa förhållningssätt med gott omdöme för 
situationen, med hänsyn till mål och affärer, framgår avslutningsvis.  

2.6.3 Internkommunikation 
I kommunikationspolicyn framgår det klart och tydligt att bankens alla medarbetare 
själva är ansvariga för att skaffa sig information. Informationsavdelningen roll är att 
tillhandahåller och utvecklar kanaler för snabb och bred informationsspridning. 
Informationsavdelningen på SEB fungerar även som rådgivare till koncernledning och 
chefer i kommunikationsfrågor och utbildning i andra projekt inom banken.
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3. Teori 
Detta kapitel inleds med en presentation till ämnet 
internkommunikation, därefter definieras de centrala begreppen 
information och kommunikation. Även kommunikationens olika 
perspektiv och de nya kraven som ställs på organisationer med ny 
teknik som används fokuseras på. Dels olika kanalen för 
kommunikation. Kommunikationspolicy och ämnet företagskultur 
diskuteras avslutningsvis.  

 

3.1 Internkommunikation 
Insikten om kommunikationens vikt gör allt större intrång i både offentlig som privat 
sektor. Internkommunikation som ibland kommit i skymundan på många 
kommunikationsavdelningar vinner nu respekt, menar Heide (Heide 2005: 9). Inom 
de flesta organisationer ska det skiljas på två typer av kommunikativ offentlighet; 
planerad kommunikation och public relations (PR). Larsson (1997) beskriver den planerade 
kommunikationen som målinriktad och ses som ett ledningsinstrument, den beskriver 
även intern- och externkommunikation, hur kommunikationen fortlöper och hur 
informationen är strukturerad i organisationen. Public relations är inriktad på hur 
organisationer skall gå tillväga för att föra fram sitt budskap och betonar samspelet 
med omvärlden (Larsson 1997). Strid (1999) menar att både sändaren och mottagen 
har i större utsträckning insett behovet av bättre kommunikation; i dagsläget förväntar 
anställda inte bara få ”vad” information från sändaren, utan även hur och varför, samt 
vad resultatet blir. Allt arbete i en organisation sägs börja på hemmaplan. Om inte de 
egna medarbetarna vet vad företaget står för och vart det är på väg lär ingen utanför 
företaget heller känna till det menar Strid. I slutändan skall internkommunikation 
bidra till att höja resultatet eller förbättra lönsamheten för organisationen (Strid 1999: 
21). Kreps (1989) identifieras internkommunikation som budskapsmönster som sker 
genom mänsklig påverkan inom organisationer och Harris betonar att 
internkommunikation rör sig om beteende i en kultur (Larsson 2000). 
Kommunikation har blivit alltmer uppmärksammat vid studier av organisationer. Det 
kommunikativa förhållandet har stor betydelse för en organisation, dess struktur och 
kultur för att kommunikationen skall fungera på ett givande sätt (det vill säga fortlöpa 
problemfritt i organisationen). Enligt Larsson (2000) har kravet på att kommunicera 
på ett bra (givande, förståeligt) sätt ökat de senaste åren från personalens sida (Larsson 
2000: 57). Stein (1996) menar att betydelsen av kommunikation inte gäller minst i 
frågan om feedback från exempelvis personalen inom en organisation (Stein 1996), 
Stein påpekar dock att gränserna mellan intern och externkommunikation inte är helt 
givna och Strid (1999) menar att de under åren närmar sig mer och mer varandra. 
Strid betraktar en organisation som en sluten enhet, med intern menas de individer 
eller delar som ingår i den slutna kretsen (Strid 1999: 15).  

3.2 Kommunikation och information 
I detta avsnitt kommer kommunikation och information att identifieras och diskuteras 
för att ge en bild av ordens betydelse och användning. Enligt Larsson (2000) är 
kommunikation ett mycket brett begrepp som bör definieras, särskilt i förhållande till 
begreppet information (Larsson 2000: 99). Kommunikation sker alltid genom en 
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kanal, kommunikation finns i olika former (exempel envägs eller tvåvägs). 
Information är vad som skickas via en kommunikationskanal (information kan 
exempelvis vara direkt eller indirekt). Larsson (2001) beskriver alltid kommunikation 
som en process (Larsson 2001: 20). McQuail (1994: 248) skriver att begreppet 
information är svår att definiera närmare då det kan ses ur många synvinklar. 
Information är det som förmedlas i kommunikationsprocessen via en 
kommunikationskanal. Informationen är budskapet och hur det kommer fram till 
mottagaren är kommunikationsformen (om kommunikationen sker via möten, e-post, 
anslagstavla eller intranät). I en kommunikationsprocess står informationen för 
innehållet. I yrkeslivet används ofta information och kommunikation som begrepp för 
envägs och tvåvägs kommunikation (Larsson 2001: 26). Den första typen avser 
spridningen av information medan den andra gäller kontakt med människor e mellan 
för att skapa en gemensam kultur och sammanhållning (Larsson 2001: 11). I 
tvåvägskommunikation skapas (men behöver inte alltid skapa) en dialog mellan 
medarbetarna i organisationen, medan informationen i envägskommunikation är 
enkelriktad. Heide (2005) menar att kommunikation är en grundförutsättning för att 
organisationer skall kunna existera och fungera, i många fall tas dock 
kommunikationen för given i en organisation, den uppfattas inte som en viktig fråga. 
En annan anledning är att kommunikationsfrågor i grund och botten inte behandlar 
själva informationsspridning, hur medlemmarna effektivt skall nås av informationen. 
En annan andledning som Heide presenterar kan vara att företagsledare helt enkelt 
saknar kunskap i kommunikation och om dess betydelse för organisationen (Heide 
2005: 11).  

3.2.1 Perspektiv på kommunikation 
Enligt Larsson (2001) finns det inom internkommunikation fyra riktningar på 
kommunikationen i en organisation. Först finns det en nedåtriktad ström, från 
ledningen till de anställda, där motsatsen är ”uppåt information”. Den tredje 
riktningen är en horisontell ström mellan de anställda på samma nivå i företaget. Den 
sista är en tvärgående ström som innebär information som utbyts mellan individer på 
olika enheter och olika nivåer i en organisation. Den nedåtriktade står för den 
enkelriktade kommunikationen inom en formell struktur. Den tvärgående formen har 
ingen koppling till en organisations struktur. De olika typerna av kommunikativa 
strömningar är med andra ord: 
 

• Nedåtriktad 
• Uppåtriktad 
• Horisontell 
• Tvärgående  

 
Det finns olika perspektiv på kommunikation från envägs till 
flervägskommunikation. Heides (2002) syn på kommunikation liknas vid en 
överföringsprocess som han beskriver som en ”transmissionsyn på kommunikation”.. 
Det vill säga överföringen från en sändare till en mottagare, via en 
kommunikationskanal (enkelriktad). Transmission är enligt Heide (2005) det mest 
klassiska perspektivet när det talas om kommunikation. Bakom ”tranmissionssyn” 
står Carey (1988) som önskade att öka hastigheten och effekterna av meddelanden 
när de överförs. Inom PR finns det fyra allmänna kommunikationsteoretiska 
perspektiv från olika vetenskapliga traditioner.  
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I studien tittas närmare på envägs och tvåvägskommunikation, Larsson (1997) utgår 
från: 

 
• Processperspektivet  
• Dialogperspektivet 

 
Enligt Larsson grundar sig basmodellen till kommunikation på, sändare-meddelande-
kanal-mottagare. På frågan om vad kommunikatörerna lägger in meddelandet som 
sänds har lett till begreppen kodning och avkodning av meddelandet (Larsson 2001: 
33). Den stora spridningen av informations- och kommunikationsteknik i 
organisationer har medfört att synen på kommunikation endast utgör en process av 
överföring av information. Processperspektivet går ut på att kommunikationen ses som 
ett flöde av information mellan individer eller mellan organisationen och dess 
mottagargrupp (Larsson 1997: 31). Erikson (1998) och menar att kommunikationen 
blir mer och mer en ”process” där deltagarna tillsammans skapar och delar 
informationen i syfte att nå ömsesidig förståelse.  Kommunikationen innebär själva 
processen och i processen för interaktion mellan människor blir informationen då 
innehållet. Erikson (1998) menar för att kommunikationen skall fungera i en 
kommunikativprocess måste ”vi” bland annat inse att tidsbrist och utbrändhet kan 
försvåra dialogen. Det krävs nämligen tid för att kommunicera på djupet (Erikson 
1998: 35). Grundtanken är att allt värdeskapande arbete sker i processer (Högström 
1999: 16). Ett dialogiskt handlande kännetecknas av öppenhet, ärlighet, empati och 
omsorg om varandra. Vad är det då för skillnad på tvåvägskommunikation och dialog?  
Dialog är förknippat med delaktighet och skall snarare ses som en av flera olika 
former av tvåvägskommunikation. Dialog handlar inte främst om att transportera 
information mellan olika samtalspartner, utan om att omvandla information och 
gemensamt skapa betydelse. Genom dialog utnyttjar vi våra erfarenheter och 
kunskaper för att komma fram till en ny och djupare form av förståelse (Heide 2005).  

3.3 Kommunikationsformer 
I detta avsnitt kommer kommunikationen att sättas i relation till organisationen och 
organisationsmedlemmarna. Enligt Heide (2005) skall organisationskommunikation 
definieras som organisationsmedlemmarnas ”formella och informella 
kommunikation” internt i organisationen. Organisationskommunikation används 
också för att beteckna ett större område, där vissa forskare anser att den borde 
innefatta såväl den interna som den externa kommunikationen. Enligt Heide kallas 
dagens samhälle ibland för ”organisationssamhälle”, eftersom samhället är uppbyggt 
av olika typer av organisationer. Gemensamt för alla är att kommunikation är en 
dominerande aktivitet. Kommunikation blir en förutsättning för att en organisation 
skall kunna skapas, existera och utvecklas, Heide beskriver detta kort och koncist 
”utan kommunikation ingen organisation” (Heide 2005: 17). Kommunikation är 
viktigt för samtliga organisationsmedlemmar, då dessa skall få kunskap och acceptera 
organisationens mål för att därefter översätta mål till handlingar i sitt arbete (Heide 
2005: 19). Begreppet organisationskommunikationen inkluderar företag, myndigheter 
och intresseorganisationens alla kommunikativa handlingar, vilket kan strukturers på 
tre sätt. Kommunikation kan det delas in i två huvudgrenar, intern och extern 
kommunikation. Kommunikationen kan innefatta både formella och informella 
kontaktformen. Kommunikation kan vara en verbal och icke verbal del. Verbal 
kommunikation är sådant som sägs eller skrivs, det kräver med andra ord användningen 
av språket. Icke-verbal kommunikation inkluderar allt annat, det som sker utan ord. Icke-
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verbala former ingår både i interna och externa kommunikationsprocesser (Larsson 
1997). Formell kommunikation innebär de kommunikativa aktiviteter som ledningen i en 
organisation driver. Informell kommunikation är den interaktion som medarbetarna av 
olika skäl själva skapar bredvid den formella under arbetet och på rasterna. Enligt 
Larsson (2001) kan ledning utnyttja informella kanaler genom att skapa nära relationer 
med informella ledare i en organisation (Larsson 1997: 63). Den informella dialogen är 
alltså inte styrd eller planerad konstaterar (Erikson 1998). Ett viktigt val handlar om 
vilka olika metoder eller kanaler som skall användas för den interna 
kommunikationen. Strid (1999) menar att det finns mer eller mindre hierarkiska inslag 
i en organisation eller i ett företag. Sättet att organisera en verksamhet kan avläsas i ett 
organisationschema. Organisationsförändringar är i hög grad en fråga om förändring 
av informationsvägar, då de formella informationsvägarna minskar i betydelse och de 
informella ökar (Strid 1999: 23 f). De som arbetar i organisationer har en viss kunskap 
om sina kollegor, organisationens gemensamma mål och dess mening. Kunskap har 
formats och omformats under lång tid både via formell och informell kommunikation 
och ligger till grund för det vardagliga arbetet (Heide 2005: 156).  

3.4 Kanaler 
I detta avsnitt kommer olika kanaler att presenteras samt deras användningsområden. 
Kommunikation har enligt Heide (2005) blivit mindre beroende av tid och rum, i takt 
med den datormedierad kommunikationen som e-post, intranät och 
diskussionsgrupper. På de flesta arbetsplatser finns idag olika typer av 
kommunikationskanaler (förutom datormedierad kommunikation). Människor träffas 
vid kaffeautomaten och diskuterar, läser en rapport, ringer ett samtal, skriver e-post. 
Både i Larsson (1997) och i Erikson (1998) presenteras olika typer av 
internkommunikation. Även om formerna för kommunikation är olika kommuniceras 
det väldigt mycket utan att människor tänker på det (Heide 2005: 19, 26). Erikson 
(1998) menar att trots alla dessa kanaler kommer den mest väsentliga informationen 
på en arbetsplats ofta inte via någon formell väg, eller med ett tydligt innehåll. Erikson 
menar att:  
 

Den dyker upp via arbetskamrater på kafferasten, under lunchen eller i 
korridoren. (Eriksson 1998: ) 

 
I princip finns det tre olika kommunikationskanaler enligt Erikson, skriftliga, muntliga, 
elektroniska och ny teknik. Nedan diskutera för- och nackdelar med dess valda kanaler, 
som även kommer att knytas an med vilken variant av internkommunikation som det 
rör sig om.  När det gäller informationsvägar finns det som sagt direkta och indirekta 
informationsvägar, alternativt personliga och opersonliga vägar. Direkta informationsvägar är, 
via chef, arbetskamrater eller via informationsmöten. Till indirekta informationsvägar 
räknas massmedia, personaltidning, anslagstavlor, interna TV samt ”den nya 
informationsteknologin” vilket kan innefatta intranät. För att styra och leda 
verksamheten mot uppsatta mål, tidsplaner samt åtgärder finns styrkommunikation. 
Till styrkommunikationen hör policys, regelsystem och om verksamheten i helhet. Den 
strategiska kommunikationen kan även vara verbal och icke verbal, den kännetecknas 
av att vara ett målinriktat och strategiskt instrument för ledningen. För att en 
kommunikationsinsats skall vara framgångsrik krävs det att den är genomtänkt och väl 
planerad. Strategisk kommunikation kan vara möten, utskick och policy. Den 
strategiska kommunikationen är mycket viktig för att kommunikationen skall fungera 
mellan anställd och chef. SEB: s kommunikationspolicy går under detta typexempel av 
kommunikation. Förändringskommunikation inträffar när det sker en drastisk förändring 
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i företaget, något oväntat som en konkurs eller en sammanslagning (Erikson 1998). 
En förändring kommer att ske inom Koncernstaben, SEB: s Corporate Culture-
projekt. Då denna avdelning skall läggas ner och tas över av en annan avdelning.  

3.4.1 Skriftliga kanaler 
Enligt Erikson (1998) inkluderar skriftliga kanaler bland annat företagspresentationer, 
personaltidning, faktabroschyrer, nyhetsbrev, PM och rapporter. Fördelarna med 
skriftliga kanaler är att läsaren kan gå tillbaka i texten och läsa om på nytt. Risken för 
feltolkning och missförstånd är liten, förutsatt att texten är korrekt skriven. Skiftliga 
kanaler lämpar sig när det gäller att förmedla och dokumentera fakta och är betydligt 
sämre för dubbelriktad kommunikation internt. Mycket av den skriftliga 
informationen överförs digitalt (se vidare 3.4.3) dock kan det bli ansträngande att läsa 
långa texter vid datorskärmen. Skriftlig information är en typ av operativ kommunikation, 
den informationen som behövs för att varje medarbetare skall kunna sköta sitt dagliga 
arbete (Erikson 1998).  

3.4.2 Muntliga kanaler 
De muntliga kanalerna består bland annat av planerade eller informella möten, 
konferenser och seminarier. Muntlig dialog har fördelar när det gäller ömsesidig 
tankeutbytning och möjligheter till frågor och förtydligande svar är stora. Mötet 
innebär en chans för alla att få sina frågor besvarade och den egna åsikten framförd. 
Arbetsplatsens möten kan bedrivas en mot en, men även som en konferens. Möten 
tillgodoser människor med ett av våra viktigaste psykiska behov; alltför många känner 
idag en tomhet på sin arbetsplats och det finns ett behov av att prata ut och diskutera 
mål och meningar (Erikson 1998). Dock menar Heide (2005) att möten oftast blir en 
typ av envägskommunikation, chefer har ofta kunskap om att skapa någon form av 
tvåvägskommunikation, men att skapa en dialog är de mindre skickliga på (Heide 
2005: 112). Högström (1999) hävdar att den personligaste och viktigaste 
kommunikations kanal är ”mötet”. Fördelen med möten är att de är flexibla och kan 
användas till problemlösning likväl som till att informera eller fatta beslut i viktiga 
frågor. Heide menar att själva formen för möten kan stoppa en dialog. I de fall där 
chefen inte skickar ut någon dagordning, har medlemmarna inte heller någon chans 
att förbereda sig kring det som skall behandlas på mötet. Medarbetarna tolkar det som 
att bara gå till mötet och lyssna på vad som sägs. Tidsbrist på en arbetsplats kan även 
ge svårighet till en dialog (Heide 2005: 111).  Möten ger även utrymme för den 
berikade icke-verbala kommunikationen, det vill säga kroppsspråk, tonfall och 
ansiktsutryck. Övrigt är möten lämpliga när det gäller komplicerade frågor som ger en 
”kontroll” från chefens sida om organisationsmedlemmarna har förstått innehållet i 
informationen. Öga mot öga blir härmed en viktig del i hela 
kommunikationsprocessen, som leder till att missförstånd lätt kan redas ut (Högström 
1999: 93). Högström (1999) skriver att ytterst få informationsansvariga arbetar med att 
utveckla den muntliga dialogen i sin organisation. Dåligt planerade och slarvigt 
genomförande möten har gjort att de har kommit att uppfattas som något annat än 
arbete ”till ett möte kan man gå för att koppla av och tänka på annat”. För att 
motverka detta bör det tänkas på att ge mötena en form som visar på att det är ett 
viktigt led i arbetet för att uppnå organisationens mål (Högström 1999: 94). En viktig 
kommunikation är även trivselkommunikation, som ger information om aktiviteter på 
arbetsplatsen (Heide 2005: 36, 104). Trivselkommunikation kan uppkomma via vilken 
kanal som helst. 
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3.4.3 Elektroniska kanaler och teknik  
Elektroniska kanaler är en typ av nyhetskommunikation, där det senaste som hänt i 
organisationen beskrivs, detta brukar ske löpande via personaltidning eller intranät, 
även på avdelningsmöten eller med hjälp av andra regelbundna kanaler. Elektroniska 
kanaler består av e-post, intranät, videokonferens, telefonkonferens, intern tv, telefax 
med flera. De elektroniska kanalerna som har möjlighet till direkt dialog brukar kallas 
för interaktiva medier. Fördelen med intranät, video och intern tv är att de levandegör 
fakta betydligt bättre än skriftliga kanaler. Komplexa samband kan förklaras i bild på 
ett enklare sätt. Vissa elektroniska medier är också överträffade i tempo; e –post och 
intranät är omedelbara, tar bara någon minut att skicka, det ges även möjligt att 
vidarebefordra information till andra personer. Svagheten med elektroniska medier är 
att det krävs utrustning för att kunna ta e mot det som sänds. Mer omfattande 
information lämpar sig inte att meddelas via dator. Då kan det övervägas att både ge 
ut en tryckt och en elektronisk version (Erikson 1998). Heides avhandling ”Intranät- en 
ny arena för kommunikation och lärande”, behandlar bland annat den datormedierad 
kommunikationen i en organisation. Heide räknar e-post, anslagstavlor, 
datorkonferenser, webbsidor för internkommunikation. Webbsidor är det som 
förknippas med ett intranät3. Det finns en tanke om att den nya informationstekniken 
inte är till fördel för kommunikativt ledarskap (att dialog kan komma att bli lidande av 
det de elektroniska kommunikationsmöjligheterna förstärks) (Högström 199: 884).  I 
dagsläget har organisationer varit tvungna att fundera igenom hur de skall 
kommunicera med olika intressenter. Heide (2005) menar att Internet gör det möjligt 
att tillhandahålla såväl intern som extern information. Det finns även goda möjligheter 
att kommunicera med intressenterna via e-post och diskussionsgrupper. Ofta är 
företag och organisationer beredda att satsa stora summor på att införa den senaste 
information och kommunikationstekniken. Istället borde en del av dessa resurser 
läggas på att förbättra och utveckla den direkta och personliga kommunikationen i 
organisationen, vilket leder till att chefer kan bli bättre på att föra dialog samt skapa 
gemensamma värderingar och synsätt med de anställda (Heide 2005: 22, 114). En av 
orsakerna till informationsöverflöd beror på den snabba IT-utvecklingen. Samtidigt är 
informationstekniken en stark konkurrensfaktor och lösningen på många problem 
(Högström 1999). Heide (2002) menar att det primära målet med kommunikationen 
är att övervinna tid och rum samt att uppnå tids och kostandseffektiv överförning via 
nätet, där funktioner för (kommunikation) dialog på ett intranät är e-post, 
diskussionsgrupper och elektroniska anslagstavlor. Intranät ses som den mest 
rationella och effektiva kommunikationskanalen för en organisation (Heide 2002: 62 
f). Högström (1999) identifierar intranät i en första fas som en ren informationskanal 
och skriver att många företag och organisationer uttrycker en stark tro på intranät och 
kan i vissa fall se det som en ”frälsning” som skall lösa all de kommunikationsproblem 
som organisationen har.  

 
Sanning är dock att IT kommer att hjälpa oss att lösa många problem 
som uppstår, men kommer aldrig att ersätta behovet av dialog, 
återkoppling (feedback).  (Högström 1999:19) 

 
 

                                                 
3 Intranät handlar om själva överföringsprocessen och kommunikationen mellan datorer och den personal som 
brukar intranätet.  
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Om intranät kommer att användas på ett rätt sätt inom en organisation, bidrar det till 
att hjälpa organisationen att få mer tid för den nödvändiga dialog som krävs. Intranät 
bryter upp mycket av tidigare kommunikationstänkande då intranät är snabbt, alla har 
i stort sett har chans att ta åt sig den information som publiceras på ett intranät. 
Intranät har i dagsläget gått från att ”bara” vara en kommunikations kanal till att också 
bli ett effektivt arbetsverktyg i det dagliga arbetet (Högström 1999). Bark (1997) har 
en liknande syn på intranät som Heide. Barks ser intranät som ett fungerande 
arbetsverktyg eller som en kommunikationskanal för ledning och medarbetare, dels är 
det ett bra sätt att söka information på ett intranät (Bark 1997: 10). I dagsläget har 
drygt hälften av alla svenska företag någon form av intranät i sin organisation 
(Wallström 2000). År 2005 borde det röra sig om fler företag och organisationer som 
introducerar intranät i sin organisation. Ett orsak till att tekniken blivit så populär kan 
vara att intranät är lätt att hantera och ett billigt verktyg menar Bark, Heide mf (2002)  

3.4.5 Att kombinera olika kanaler  
Oftast använder sig företag och organisationer av flera olika kanaler i den interna 
kommunikationen, att kombinera ett par kanaler kan komma att utgöra tyngdpunkten 
i framtiden kommunikationssystem (Högström 1999). Olika former av möten och 
elektroniska medier, tillsammans med en tryckt personaltidning, olika former av lokala 
nyhetsbrev är exempel på kommunikationskanaler som kan utgöra stommen i denna 
kombination av kanaler. Tryckta och elektroniska medier kan aldrig ersätta den 
personliga kontakten. En kombination av olika kanaler gör att mötet blir mer 
effektivt, till tillexempel att en kombination av personliga möten och IT fungerar 
mycket givande eftersom det krävs personlig kontakt för att 
organisationsmedlemmarna skall kunna lita på IT som kommunikationshjälpmedel i 
en organisation eller i ett företag (Högström 1999: 92, 96).  En kombination av 
muntliga, skriftliga, elektroniska och interaktiva kanaler som kompletterar varandra 
leder till största effekt både när det gäller lednings ambitioner att höja medarbetarnas 
kunskap och medarbetarnas möjlighet att ge sin syn på verksamheten. Larsson skriver 
(2000) att det kontinuerligt skapas nya krav på organisationer och dess ledare, men 
även chefer och informationsansvariga. En viktig punkt är också att utvärdera de 
befintliga kanaler som används. Detta görs genom att ställa de olika 
kommunikationskanalerna mot varandra och visa hur effektiva kanalerna är och hur 
de samspelar (med andra ord handlar det om integrerad kommunikation) (Larsson 
2000) 
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3.5 Kommunikationspolicy  
Enligt Erikson (1998) är en policy utan tydliga rubriker svårare att använda som 
dokument och uppslagsbok. Om sedan en policy är alltför stel och tråkig blir den 
däremot inte läst. Däremot skall en policy vara så konkret och handfast som möjligt. 
De bör också vara så kortfattad att de mest väsentliga riktlinjerna verkligen blir synliga 
och inte försvinner i en löpande text.  Enligt Larsson (2001) består en policy av hur- 
mål istället för vad- och vilka mål (det vill säga hur anställda skall kommunicera och 
inte vad de skall kommunicera om). Enligt Larsson bör en policy innehålla olika typer 
av handlingsnormer: 
 

• Allmänna riktlinjer för kommunikationen i organisationen 
• Riktlinjer för den interna och externa verksamheten  
• Etiska regler 
• Ansvar  

 
Policyn innebär alltså generella riktlinjer som skall gälla under en längre tid. En väl 
formulerad policy undanröjer tvivel om vem som har ansvaret inom organisationen. 
Kommunikationspolicy anger helt enkelt ett förhållningssätt till dessa frågor som 
företaget valt att ansluta sig till. Enligt Erikson (1998) skall policyn beskriva hur arbete 
skall utföras och vilka ledord som skall gälla. Bland de allmänna riktlinjerna finns oftast 
en påvisning om att informationen skall ges snabbt samt präglas av tydlighet och 
saklighet (Larsson 2001: 101). Enligt Erikson (1998) är en policy ett skriftligt 
dokument bland många andra. För att policyn skall få genomslagskraft krävs det att 
högste ledningen lever upp till policyn innehåll. En sammanhållen 
kommunikationspolicy beskrivs som ett internt uppslagsverk för hur arbetet med 
kommunikationen skall bedrivas för alla medarbetare.  
 
Kommunikationspolicyn utarbetas oftast av den centrala informationsstaben i samråd 
med högsta ledningen och skall ses som hela organisationens ”rättesnöre”. 
Kommunikationspolicyn påverkar i högsta grad företagskulturen (se vidare 3.6). Om 
VD i policyn uttalat sin och ledningens syn på betydelsen av kommunikationen som 
ett av flera styrmedel för att nå företagets resultat, då avspeglar tar detta synen på 
dessa frågor även i de övriga delar av företaget. En organisation som saknar en 
kommunikationspolicy gör att de inför varje ny situation behöver fundera från början 
på uppläggning och principer, det är skicklig att från början tänka över hur företaget 
ser på kommunikationen så det finns riktlinjer att ”luta sig mot”. När det talas 
generellt om policys måste varje företag och organisation diskutera sig fram till den 
lämpliga policyn för den egna verksamheten (Erikson 1998: 113 f).  
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3.6 Företagskultur  
Företagskultur beskrivs som en uppsättning idéer, värderingar och normer som 
kännetecknar en organisation och företag (Krona 1997: 84). Kulturen handlar om 
vilka värderingar och idéer som gäller, respektive skall gälla inom respektive 
organisation. Heide (Jarlbro 2000) menar att dessa normer och värderingar styr och 
påverkar människor handlingar, beteende och tankar (Jarlbro 2000: 65).  
Värderingarna och idéerna handlar bland annat om vilka affärer företaget skall göra 
och hur de skall göras (Bruzelius 2004: 128).  

 
Enkelt kan företagskultur beskrivas som en oskriven lagbok som talar 
om ”hur vi gör saker här”. (Krona 1997: 84) 

 
Kulturen påverkar allt i företaget oavsett verksamhet. För att just kunna förstå ”hur vi 
gör saker här” måste man gå på djupet och se vad som formar medarbetarnas 
attityder, beslut och handlingar (Krona 1997: 84 f).  Informationsavdelningens 
förmåga är att tolka företagskulturen, får därmed stor betydelse för den interna 
kommunikationen i organisationen. Erikson (1998: 178) menar att kulturen påverkar 
nya medarbetare som anställdes under de första veckorna. När det gäller 
inskolningsprocessen menar Bruzelius (2004) att en viktig punkt handlar om att 
överföra de värderingar och attityder som anses vara avgörande för organisationens 
framgång. Socialisering har att göra med att nya medarbetare lär känna och ta del av 
organisationens värderingar, normer och hur de förövrigt förväntas bete sig i 
organisationen. I inskolningsprocessen informeras den nya medarbetaren om 
organisationens mål, strategier samt krav på medarbetaren i dennes befattning, om 
ansvar och vad organisationen i grunden står för (Bruzelius 2004: 298). Stein (1996) 
menar att det dock kan uppstå spänning, när det gäller huruvida människor förstår 
varandra, spänningar kan även uppstå om individen väljer att avvika från socialt 
etablerade förhållanden, vilket kan liknas med aktiviteter på jobbet som gruppfika 
(Stein 1996: 74).  

 
Kreps (1989) menar att för att skapa ”effektiv” mening kring organisationen måste 
medarbetarna inneha relevant information om organisationen. Kreps (1991) menar att 
företagskulturer utvecklas som tolkande ramar som används för att hjälpa 
medlemmarna i en organisation att koppla mening till aktiviteterna i organisationen. 
Kulturen skapar med andra ord en ram för hur organisationsmedlemmarna skall tolka 
”verkligheten” kring organisationen. Kulturen ger logik och ordning i organisationen. 
Dock har varje organisation sin egen kulturella identitet som är skapad av historien 
och den unika kombinationen av människor som är del av organisationen. Enligt 
Larsson (1997) används kulturen för att tolka omvärlden, kulturen filtrerar bort 
onödig information och impulser (Larsson 1997). Kulturen bestämmer på så sätt vad 
som anses vara viktigt. Kreps (1989) menar att genom att kulturen avgörs vad som 
anses vara viktigt skapar den stabilitet och förutsägbarhet i företaget, något som 
eftersträvas för att de anställda ska kunna utföra sitt arbete. En viktig aspekt enligt 
Erikson (1998) är att den informationsansvariga inom en organisation måste ta reda 
på den företagskultur som ger förutsättningar för den interna och externa dialogen. 
Det finns inte två företag eller organisationer som har samma kultur, varje 
företagskultur är unik. Dessutom finns det åtskilliga subkulturer i ett och samma 
företag, eller inom samma avdelning (Erikson 1998: 172). Det finns åtskilliga 
skillnader mellan de olika avdelningarna inom SEB och de olika ”staberna”. 
Kommunikation i relation till företagskultur är en intressant aspekt att titta närmare 
på. Dock är det väldigt lite litteratur som tar upp detta samspelat. Enligt Krona 
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påverkar företagskulturen bland annat kommunikationen i en organisation och hur 
den uttrycks samt kommuniceras i symbolisk form, genom historier och skämt som 
illustrerar värderingar och ideal (Krona 1997). I och med att det på ett och samma 
företag finns många olika grupper och avdelningar är det mycket vanligt att 
kommunikationen mellan olika enheter i organisationen fungerar dåligt, det finns med 
andra ord en hel del subkulturer. Känslan av samhörighet minskar i och med detta, 
vilket kan bidra till sämre sammanhållningen inom organisationen (Heide 2005: 94)
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4. Metod 
I detta kapitel kommer studiens valda metoder att redovisas och 
diskuteras. Vilka olika sorters intervjumetoder som har tillämpats 
förklaras. Urvalet motiveras och valet av företag och intervjupersoner 
i studien. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där en kritisk 
reflektion kring studiens genomförande ges. 

 

4.1 Kvalitativ metod  
Metod betyder ursprungligen ”en väg som leder till målet” (Jarlbro 2000: 33). För att 
få en översiktlig bild av SEB utifrån studiens syfte är det nödvändigt att få 
information om själva organisationen och om SEB: s övergripande kommunikation. 
Då kvalitativ metod går ut på att försöka få en helhetsbild av det som undersöks och 
även förstå betydelsen av mänskliga handlingar lämpar sig därmed denna metod bäst 
för studien (Holme & Solvang 1997: 13). Metod handlar om att beskriva hur forskaren 
gick tillväga i en studie och beskrivningen finns med hela vägen från 
problemformulering till presentation av resultatet. Arvidson beskriver forskaren som 
det viktigaste kvalitativa verktyget (Jarlbro 2000: 15, 23).  
 
Kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner en viktig del i informationshämtningen i 
denna studie; för att erhålla nödvändig information om internkommunikationen och 
dess roll i företaget eller i detta fall i SEB: s organisation (Furustig & Sjöstedt 2000: 
166). På samma sätt förutsätter hermeneutiken att forskaren känner till det han/hon 
skall tolka. Hermeneutikerna menar att det viktigaste ledet i forskningen är att försöka 
klargöra vad som präglar forskaren inom området som studeras (Jarlbro 2000: 79). I 
den hermeneutiska forskningsansatsen söks det inte efter sanningar, det är ett 
grundläggande faktum att det inte finns någon genomgången typ av sanning. 
Forskarens förhållningssätt till studien genom ett hermeneutiskt synsätt har gjorts då 
forskaren stått i nära relation till det som studeras, forskaren har med andra ord varit 
en del av det som studeras. Dels genom min kritiska utbildning inom Medie- och 
kommunikationsvetenskap, jag har inte haft någon anknytning med SEB innan. 
Resultatet speglar sig på vad jag anser nödvändigt att åtgärda, utifrån min utbildning. 
Allt intervjumaterial har tolkats utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 
Texttolkning är utgångspunkten i hermeneutiken. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) 
avgörs vad som är del och helhet av forskaren med utgångspunkt i hans/hennes 
problematik. Jag utgår från det ”del- och helhetstänkande” som hermeneutiken 
förespråkar. Då delen i min studie är lokalkontor och helheten ses som kärnan 
(Stockholm), jag tittar närmare på hur ”kärnan” i organisationen samspelar med delen. 
Hur Stockholm kommunicerar/samspelar med Halmstad med för att undersöka hur 
det kommunikativa förhållandet fungerar. Dels vilka kanal som används men även 
synen på företagskultur och policys. Jag har i början av studien utgått från helheten av 
SEB. Detta för att skapa förståelse och sedan försöka förstå de olika delarna i 
organisationen. Sedan har arbetet med de olika delarna undersökts. I slutändan har jag 
fått en annan typ av förståelse om SEB och dess organisation, när jag på nytt har sett 
de samspel i organisation. En förförståelse av undersökningsområdet kan fås inte bara 
genom forskningslitteratur utan även genom olika slags dokument son har sitt 
ursprung i den miljön forskaren undersöker (Jarlbro 2000: 39). I efterhand har en 
djupare förståelse av SEB framkommit då olika dokument har använts (exempelvis 
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kommunikationspolicyn och ”One SEB”). Detta har bidragit till att jag har blivit 
involverad och delaktig i bankens kommunikationsarbete.  

4.2 Val av företag 
Vad gäller valet av företag skickades en förfrågan via e-post ut hösten 2004 till tre 
svenska banker i syfte att få kännedom samt en få översikt av respektive banks 
kommunikation och befintliga kanaler. Samtliga banker svarade, Skandinaviska 
enskilda banken, Föreningssparbanken och Nordea. Nordea kunde dessvärre inte 
delta i studien. Kontakten med de två resterande fortsatte då det primära syftet var att 
jämföra två bankers internkommunikation. SEB har kontinuerligt ställt upp med 
tillgängliga kontaktpersoner samt information. Föreningssparbanken har uteblivit med 
svar, både via e-post och telefon. Detta har bidragit till att studies syfte ändrats och 
endast en bank kom att studeras. Enligt Merriam (1994) bygger kvalitativa fallstudier 
på kvalitativ information som hämtas från intervjuer, observationer och dokument av 
olika slag. Larsson (2000) beskriver att inom organisationsforskning är det vanligt med 
fallstudier, vilket innebär en undersökning av en organisation eller grupp. Fallstudier 
är en metod för att förstå och tolka observationer och företeelser. Studiens fallstudie 
genomfördes på SEB: s lokalkontor i Halmstad i syfte dels att se vilken syn anställda 
har på kommunikationen, dels om det lokala skiljer sig i kanalutbud när det gäller 
spridningen av information.  

4.3 Urval  
Förutom val av företag, måste även ett urval av personer göras som skall ingå i 
studien. Urvalet skall svara på frågan vem och vilka som ska utgöra studieobjektet i 
uppsatsen. Sättet att göra urvalet beror på studiens syfte och vad man vill att urvalet 
skall representera (Larsson 1997: 56). Merriam (1994) skriver att ett sätt att få tillgång 
till fältet är att fråga en viss nyckelperson om organisationen och vem som kan tänkas 
känna till mer (Merriam 1994: 91). Michael Johansson som sköter koncernens 
interninformation på central nivå, har tagit fram de personer i företaget som kan 
tänkas ge mig bäst information. Johansson kan liknas vid en gatekeeper, vilket enligt 
Lindlof (2002) beskrivs som är en person som arbetat inom organisationen en längre 
tid och därmed besitter kunskap om människorna och organisationen. En gatekeepers 
uppgift är enligt Lindlof (2002) att känna till miljön och händelseförloppet. Oftast 
relateras gatekeepers till tanken på massmedia och dess behov av gatekeeper som 
berättar vad som ansågs viktigt att veta, gatekeepern ”sollar” bort vad som den 
klassade som onödigt vetande och lyftet fram det som ansågs viktigaste i 
sammanhanget. Dock är personerna ovetande om vad de går miste om i 
sammanhanget då gatekeepern kan ge de en ”vinklad” bild av verkligheten menar 
Melody (i Crowley & Mitchell 1995: 265). I en del sammanhang kan även en 
gatekeeper starkt kontrollera resultaten samt vilja bestämma vilka som skall intervjuas 
(Hammersley & Atkinson 1995). I detta fall har jag förlitat mig på Johansson då det 
gäller hans kännedom och hans strävan att hjälpa mig, samt hans kännedom av 
avdelningarna och de personer som anses lämplig att ingå i studien. Det är omöjligt att 
säga om jag gått miste om någon person i företaget som kunde vara användbar i 
studie, som Johansson inte kände till eller inte ville tala om. Johansson föreslog ett 
antal personer som kunde lämpa sig att ingå urvalet i studien, då dessa visste mest om 
mitt studieområde. Johansson kontaktade de som kunde tänkas ingå i studien och 
berättade om studien och om mig mer ingående, därefter har kontakt från min sida 
upprättats med de personer som han angav. Varför det just blev dessa avdelningar 
som undersöktes i studien grundar sig på frågeställningarna, men även syftet är att 
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undersöka det centrala och det lokala. Utifrån frågeställningarna valdes avdelningar ut 
där jag kunde hitta information om dessa och se det samspel som efterfrågades. Tre 
intervjuer på centralnivå har genomförts med Michael Johansson, Sten Törnsten och 
Gunilla Åkerblom. På lokal nivå har en intervju med Bengt Johansson (gruppchef) 
och en gruppintervju på lokalkontoret i Halmstad gjordes hösten 2004.  

4.3.1 Intervjupersoner  
 

Centralt: Michael Johansson, sköter koncernens nyheter genom intranät  
Sten Törnsten, informationschef inom NRPB  
Gunilla Åkerblom, sköter företagskultur och ”One SEB”  
 

Lokalt:  Bengt Fredriksson, Chef på Halmstadskontoret 
Gruppintervju, totalt tre anställda inom telefontjänst, reception.  

 
På central nivå har Michael Johansson intervjuats som sköter koncernens övergripande 
intranät och svarat på frågor gällande hur kommunikationen centralt fungerar. 
Informationschefen på Nordic Retail & Private Banking, Sten Törnsten, där alla 
bankkontor, telefonbank och Internetkontor hör hemma, har svarar på frågor om 
kommunikation och kanal utifrån sin situation. NRPB har även den övergripande 
kontakten med lokalkontoren. Gunilla Åkerblom, anställd inom SEB: s kulturprojekt, 
har svarat på frågor gällande företagskulturen i SEB: s organisation, även till viss del 
utomlands. Jag hade redan grunderna i organisationen när jag kontaktade Gunilla 
Åkerblom för att få en djupare inblick om företagskulturen, det underlättade en hel del 
för mitt fortsatta arbete med henne, då jag redan hade förkunskap av SEB. 
På lokalnivå har Bengt Fredriksson (distriktchef på Halmstadskontoret) intervjuats, för 
kännedom om det lokala inom SEB. På lokalkontoret i Halmstad har Fredriksson 
tagits fram tillgängliga personer som skall medverka i intervjuerna. Därefter 
genomfördes en gruppintervju med de tre anställda på bankkontoret, med variation 
gällande ålder, kön och anställning. Gruppintervjun bestod av två kvinnor och en man, 
blandade åldrar och med olika lång anställning inom SEB. Kvinna 31 år, 12 års tjänst 
inom SEB, kvinna 54 år, jobbat inom SEB sedan 1972 och en man, 44 år som har varit 
i SEB: s tjänst sedan fem år tillbaka. Samtliga intervjupersoner kommer även från olika 
områden och befattningar på bankkontoret. På lokalnivå har personliga intervjuer 
gjorts, urvalet av gruppintervjun har personligen inte kunnat påverkas. Bengt 
Fredriksson plockade ut personer efter direktiv från min sida, då för att uppfylla mina 
önskemål. Om jag själv hade fått bestämma hade jag velat ha med någon yngre, 
tillexempel runt 30 år och nyanställd för att se vad personen hade för syn när hon/han 
nyanställdes på lokalkontoret. Hur personen påverkades av företagskulturen, samt hur 
den anställde socialiserades in i hela samhörigheten i organisationen. Det fanns inte så 
många som var mellan 25-30 år på kontoret. Totalt har sju personer ingått i studien, tre 
på centralnivå och fyra på lokalnivå i SEB: s organisation.  
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4.4 Olika intervjumetoder 
Olika intervjuformer har använts, intervjuer via telefon samt med hjälp av e-post har 
använts vid insamlingen av material till studien. Vilken som passat bäst är beroende 
på vem i företaget som har intervjuats. Först behövdes en helhet av organisationen, 
detta resulterade i flitig e-post kontakt under 2-3 veckor i november 2004 främst med 
Michael Johansson som var min första kontakt med SEB. En rapport med SEB: s 
årsredovisning 2003 och ett häfte om SEB: s grundläggande värderingar hjälpte till i 
kartläggningen av SEB: s organisation. Efterhand övergick e-postandet till 
telefonintervju med nyckelpersoner som sedan intervjuades. Lokalt har det skett 
personliga intervjuer i arbetsmiljön. Svaren från samtliga intervjuer (e-post, 
telefonintervju, och ”face to face”) har hjälpt till att bilda en uppfattning om 
kommunikationskanaler och hur internkommunikation fungerar central och lokalt 
på SEB. Jag vill även undersöka vilken roll företagskulturen spelar i organisationen 
och i den faktiska kommunikationen. Innan intervjuerna har en e-postguide gått ut 
med intervjufrågor till respektive intervjuperson.  

4.4.1 Att intervjua  
Enligt Holme och Solvang (1997) är en viktig förutsättning för en framgångsrik 
kvalitativ intervjuundersökning att forskaren skaffat sig goda förkunskaper om det 
ämne som skall studeras. I mitt fall skaffade jag mig kunskap om de områden jag 
hade för avvikit att studera. SEB: s hemsida (www.seb.se 2005-03-11) gav mig en 
överblick. Kommunikationspolicyn gav en inblick i internkommunikationen och 
denna policy låg till grund när frågor ställdes om kommunikationen. Generellt är 
fördelen med kvalitativa intervjuer att de liknar vardagliga situationer och vanliga 
samtal (face to face). Att utföra kvalitativa intervjuer är dock en svår balansgång 
mellan att utöva så lite styrning av intervjun som möjligt och samtidigt se till att få 
svar på de frågor som skall belysas. (Holme & Solvang 1997: 99) Syftet med 
personliga intervjuer är att genom dialog och ”förhandling” få insikt i 
intervjupersonernas erfarenhet samt få kunskap av den intervjuade (Larsson 2000: 
51). Lindlof (1995) menar att en kvalitativ forskning tenderar att söka efter 
mänskligt beteende och sen skall dess egenskaper, då svaren försöks analyseras för 
att upptäcka likheter och olikheter (Lindlof 1995). Strategier som bygger på dialog 
diskuteras av Dervin i (Larsson 1997). Det innebär att forskaren gått ut till dem som 
han/hon vill kommunicera med, dels för att skaffa sig en bild av den situation som 
dessa lever i, dels för att använda de som rådgivare både i förarbete och fortlöpande 
under projektet. Enligt Dervin betyder dialogteorin att planeraren använder sig av 
intervjuer och samtal med ett urval ur mottagargruppen för att skaffa sig underlag.  

4.4.2 Typ av intervju  
Det finns olika typer av intervjuer och i studien har det figurerat olika 
intervjupersoner och olika intervjuformer. Vid en informantintervju intervjuas 
någon som står utanför det som studeras och vid en respondentintervju intervjuas 
någon som själv är en del av det som studeras (Holme & Solvang, 1997). En 
respondentintervju är en personintervju (intervjuer med endast en person åt gången). 
En god respondent enligt Merriam (1994) känner till kulturen inom företaget, men 
är även i stånd att reflektera över den och i ord formulera för forskaren vad det är 
som är relevant inom området som skall studeras (Merriam 1994: 90). Holme & 
Solvang (1997) talar även om gruppintervjuer, där det sker en kommunikation 
mellan forskaren och en grupp, som liknas vid ett socialt samspel där vi utvecklar 
uppfattningar och åsikter (Holme & Solvang 1997: 108). I halvstrukturerad intervju är 



  Metod 
  ______________ 

 28

intervjufrågorna strukturerade till viss del, men inte bunden till frågorna i ordningen 
(Larsson 2000). I en intervjumanual är teman och frågor sammanställda efter någon 
typ av ordning, antingen så följs ordningen eller så tillämpades en samtalsordning. 
Eftersom syftet är att skapa ett samtal bör intervjuaren vara flexibel och inte låsa sig 
till manualens ordning (Larsson1997: 61). När intervjufrågorna sändes ut inför 
intervjuerna poängterades att dessa frågor endast skall vara en guide, vi skulle inte 
vara låsta vid frågorna, utan öppna för diskussioner kring ämnet utanför frågorna. 
Dock var det viktigt att får svar på ”grundfrågorna” som är förknippat med syfte i 
studien. Intervjumallen med frågor till anställda på SEB skiljer sig åt beroende på 
vem i företaget som skall svara på dessa frågor. Det har delvis gått ut samma frågor 
till de olika kontaktpersonerna på central nivå, dels för att få olika perspektiv på 
svaren och dels för att se om det var någorlunda likartade svar som angavs. Svar 
från fler källor känns även säkrare då man skall bilda sig en uppfattning om 
kommunikationen, kanaler och företagskultur. Frågor på lokalnivå till gruppchefen 
har formulerats om för det ”lokala” ändamålet, själva mallen är i grunden den 
samma som i centralnivå. I gruppintervjuer har andra frågor formulerats för att ge 
svar utifrån syfte med frågeställningarna.  

4.4.3 Inspelning  
Enligt Mats Ekström kan inspelning av intervjuer ha en viss påverkan på språk och 
beteende (Larsson 2000: 230), dock ser intervjupersonen i alla fall inte 
inspelningsapparaten, då intervjuerna är gjorda mest på telefon (Michael Johansson 
och Sten Törnsten). Inspelning via telefon var det mest ”personliga” jag kunde 
genomföra på centralnivå, åka till Stockholm fanns det inte resurser till. Under 
intervjun med Bengt Fredriksson på lokalnivå och gruppintervjun har inspelning 
även skett. I detta fall har inspelningsapparat varit synlig hela tiden, jag har inte 
märkt några tydliga tecken på att detta skulle vara negativt. 
 

Rent generellt kan det sägas att ju mer information man vill ha, desto 
personligare teknik skall användas (Strid 1999: 105).  

 
Enligt Ekström skall en intervju skrivas ut så snabbt som möjligt efter 
genomförandet, då forskaren fortfarande minns de reflektioner som gjordes på 
svaren (Larsson 2000: 64). Informationen har generellt efter genomförda intervjuer 
sammanställts direkt för att få en översikt vad frågor gav för svar. Jag har avlyssnat 
och skrivit ner det som sades, i efterhand har vissa svar varit mer intressanta i den 
bemärkelsen, andra svar har noga övervägts för att fylla funktion i studien och mitt 
område. I efterhand behövdes vissa svar preciseras, då har intervjupersonerna 
kontaktats igen via e-post, och kompletteringar av informationen har skett. Under 
två telefonintervjuer har tekniken inte fungerat som den skulle. Detta har resulterat i 
att inget spelats in under de 30 minuter långa intervjuerna. Jag har antecknat under 
tiden (ovetande om att inspelningen inte fungerade). Om vi skall se något positivt 
har jag varit avslappnad i tron att det spelades in och jag har under samtalets gång 
fokuserat på det som varit viktigt och antecknat det. När problemet kom till min 
kännedom har snabbt följdfrågor skickats ut med ett erkännande att tekniken 
strulat, inom en timme har jag fått de svar som behövs i studien. En tredje person 
har inte telefonintervjuats. Hon har gett mycket bra och tydliga svar via e-post, men 
en telefonintervju vore självfallet det optimala även i Gunilla Åkerbloms fall. Om 
kommunikationen mellan oss inte fungerat på ett fruktbart sätt, hade telefonintervju 
varit bättre för att få svar ”direkt”. I detta fall har långa och utförliga svar getts via e-
post. Den tredje personen på centralnivå har inte telefonintervjuats. 
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Telefonintervjuer med Johansson och Törnsten beror delvis på att jag inte hade 
kännedom om organisationen och kommunikationen i starten av studien och vilken 
central roll de hade i företaget. Fallstudien på ett lokalkontor i Halmstad 
genomfördes via person och gruppintervjuer, detta fungerade utmärkt, personerna 
som ingick i intervjun var positivt inställda och glada för att föra ett samtal. Bengt 
Johansson var tillmötes gående och hjälpsam.  

 

4.5 Metoddiskussion  
I början av studien hade jag hur många olika infallsvinklar på internkommunikation 
och väldigt svårt att begränsa mig till ett fåtal frågeställningar. Att tiden inte räckte 
till märkte jag snabbt av, att söka information och att få tag i lämpliga personer kan 
ta sin lilla tid. Att undersöka internkommunikation på olika nivåer som jag gjort 
hoppas jag ska ge en syn på hur kommunikation fungerar inom SEB. Dock är det 
inte säkert att exempelvis andra lokalkontor upplever kommunikationen, kanal, 
företagskultur dylikt inom organisationen. Intrycket jag fick när jag arbetade med 
SEB: s organisation, kommunikation och dess personal, är att alla har varit mycket 
hjälpsamma mot mig. Även den information som jag samlat på mig, i form av 
broschyrer, men även de svaren från intervjuerna har varit reliabel. Jag förutsätter att 
alla intervjupersoner har varit ärliga i sina svar.  
 
Jag är nöjd med uppsatsen och vad jag kommit fram till i min kvalitativa 
undersökning. Att analysera intervjuerna och ge kopplingar till teorin har varit 
lärorikt, men även svårt.  Att analysera materialet tog längre tid än vad jag först trott.
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5. Resultat och analys 
Det ges svar på synen på kommunikationen bland anställda på 
SEB, vilka kanaler för spridning samt vilken betydelse 
företagskultur har. Analysen tar dels utgångspunkt i det centrala 
och lokala när det talas om styrning på SEB. Matriser har 
sammanställts för att ge en överblick av analyssvaren.   
 

Att analysera innebär att forskaren blir tvungen att utifrån materialet tolka och ställa 
sig frågan ”varför” (Jarlbro 2000: 79). Kvalitativa och kvantitativa undersökningar 
kan användas att få fram svar på frågor om vad en viss tillfrågad grupp har för 
kunskaper, kännedom, åsikter och attityder i olika frågor (Erikson 1998). De resultat 
som framkommit i studien från intervjupersoner på SEB både centralt och lokalt 
har sammanställts, för att spegla hur/om det skiljer sig centralt och lokalt inom 
SEB: s organisation med utgångspunkt från kanal, kommunikation och styrning. 
Även företagskulturens roll i organisationen diskuteras. I detta kapitel kommer 
svaren av intervjuerna att presenteras, därefter kommer en analyseras göras (till viss 
del kommer analysen att följa upplägget i teorin). Matriser har gjorts för att lättare 
sammanfatta de svar som pekar på olikheter och likhet inom organisationen, dessa 
matriser fungerar även som en sammanfattning. (Lösningar som grundar sig på 
analyssvaren, kommer att presenteras i slutdiskussionen).   

 
 
De frågor som studien vill besvara är följande; 
 
1. Vilka informations- och kommunikationskanaler används inom SEB, såväl 
centralt som lokalt, och vad är deras syfte?  
 
2.  Hur centralt styrd är den lokala internkommunikationen på bankkontoret i 
Halmstad? 
 
3. Vilken betydelse har internkommunikationen för SEB: s företagskultur, såväl 
centralt (Stockholm) som lokalt (Halmstad)? 
 
4. Vilken syn har anställda på kommunikation på arbetsplasten?  
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5.1 Kommunikation 
I detta kapitel kommer kommunikationspolicyn (som är en typ av strategisk 
kommunikation) att diskuteras, därefter ges en analys kring vilken syn det finns på 
kommunikation bland anställda inom SEB. I analysen kommer varje enskild persons 
svar inte att redovisas på alla frågor. Slutligen kommer kommunikationen att 
förklaras utifrån olika perspektiv och former, som dialog- och processperspektiv, 
envägs- och tvåvägs kommunikation. (Vissa svar har valts ut för att spegla 
verksamheten på olika nivåer).  
 
Enligt Eriksson (1998) innebär en policy generella riktlinjer som skall gälla under en 
längre tid. En kommunikationspolicy anger helt enkelt ett förhållningssätt till dessa 
frågor som företaget valt att ansluta sig till. Policyn beskriver hur arbete skall utföras 
och vilka ledord som skall gälla (Erikson 1998). Sten Törnsten (2004-11-30) menar 
att den nya kommunikationsplanen som skall tas fram inte innehåller någon 
drastiskt gällande internkommunikationen inom SEB: s organisation. SEB ser på 
möjligheterna att komplettera intranätet med tidning/blad för att få en bättre 
kommunikationskanal och för att skapa sammanhang och en helhet inom banken.  
Michael Johanson som sköter koncernens interninformation på centralnivå via 
intranät menar att förändringarna tydligare (kommer att) pekat på att intern/extern 
information kommer att hålla ihop mer i framtiden. Samt att den internationella 
prägeln utåt sett för SEB blir mycket tydligare än vad den i dagsläget är. SEB har 
expanderat utomlands, sedan den tidigare planen skrevs. SEB har majoriteten av 
kunder och anställda utanför Sverige. (Se 1) Enligt Strid (1999) har företag i högre 
grad kommit att använda den interna informationen för externa syftet, detta bidrar 
till att gränsen mellan vad som anses intern respektive externt blir allt mer diffust.  
 

 
Det är därför av stor vikt att den interna kommunikationen är snabb 
och öppen så att bilden utåt blir samstämmig.” ”All kommunikation 
bedrivs långsiktigt genom att bygga relationer och trovärdighet med så 
väl kunder som medarbetare. (s.1-2)  

 
Enligt både medarbetarna själva, policyn och övriga intervjuer i studien framgår det 
att varje medarbetare är medveten om att ansvaret för att skaffa sig den information 
som de behöver vilar på varje enskild person inom banken, samt att det största och 
viktigaste ansvaret för bankens interna kommunikation vilar på varje chef. 
Kommunikationspolicyn skriver även att det är informationsavdelningen ansvar att 
tillhandahålla och utveckla kanaler för snabb och bred informationsspridning. 
Informationsavdelningen fungerar alltså som rådgivare till koncernledning och 
chefer i kommunikationsfrågor samt utbildning och andra projekt. Enligt Erikson 
(1998) har alla medarbetare och chefer rättighet och skyldighet att uttala sig inom 
den egna verksamheten (Erikson) Alla personal i SEB är tillåtna att uttala sig externt 
om det egna ansvarsområdet, den som är mest kunnig inom ett område är oftast 
mest lämplig att uttala sig för övrigt, i övergripande strategiska frågor uttalar sig 
koncernledningen eller informationschefen”.  

 
Varför denna ‘process’ beror bland annat på att det är så mycket som är 
specifikt för varje arbetsplats och kontor att ansvaret ligger på den 
lokale chefen (Sten Törnsten 2004-11-30).  

Den stora frågan är om medarbetarna är införstådda med de policys som skall råda 
och råder inom SEB. På intranät finns alla policydokument som skall gälla, alla 
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anställda har ett ansvar att hålla sig uppdaterade. Enligt Bengt Fredriksson läser 
chefer och anställda lokalt inte policydokumenten dagligen, dock finns det en 
uppfattning om vad där står bland medarbetarna. Det ligger på var och ens ansvar 
att ta åt sig de policys som råder inom banken. De anställda loklat uppger att de inte 
sitter och ”lusläser” policys, utan gör det efter behov. 

”Man har det (policys) med sig automatsikt, man talar mycket om etik 
och värderingar, det kommer upp på mötena, inget man följer upp på 
intranätet” (Gruppintervju).  

Även Bengt Fredriksson 2004-12-15 säger; 

Det är ju inte så att jag kontrollerar att de tar åt sig informationen som 
finns, det ligger som sagt på var och en 

Bengt Fredriksson (distriktchef/rörelsechef i Halmstad) berättar att det är bra med 
dokument som tar upp riktlinjer, han syftar på att det finns policys för det mesta 
inom SEB, där av kommunikationspolicyn, men även hur medarbetare skall förhålla 
sig till sin arbetsplats. Att påverka några riktlinjer genom ett policydokument har 
Fredriksson aldrig försökt att göra. Alla dokument och riktlinjer är publicerade på 
intranätet. Fredriksson tycker att det mest betydelsefulla är ordning och reda inom 
organisationen, något som inte acceptabelt är att kunderna skadas, då kunderna 
inom ett företag är viktigt. Om inga kunder finns i företaget går inte heller 
verksamheten runt, när inga kunder utnyttjar tjänsterna och den service som 
företaget ger (Bengt Fredriksson 2004-12-15).  

5.1.1 Styrning inom SEB 
I detta avsnitt kommer styrningen av internkommunikationen att tas upp, hur 
samspelet mellan det centrala och lokala i SEB: s organisation fungerar. Styrningen 
inom SEB på olika de olika avdelningarna leds av varje chef (inom respektive 
avdelning eller kontor). Enligt personalen som tillfrågats på lokalnivå, pekar svaret 
på att det är många chefer som har ansvar för olika områden inom SEB: s 
organisation. Det råder (samma policys) inom SEB: s organisationen oberoende på 
vilken nivå på företaget man arbetar inom.  
 
När det gäller kommunikationsarbetet inom SEB finns det inte något direkt 
kontrakt med webbredaktionen i Stockholm, där Michael Johansson jobbar (och 
lokalkontoret i Halmstad). NRPB sköter den kommunikationen då ansvar för 
lokalkontor ligger hos dem.   

 
Vi har inte mycket kontakter med Stockholm, min chef sitter ju i Malmö 
(Bengt Fredriksson 2004-12-15)  

 
Ansvaret på lokalkontoren ligger under Sten Törnstens ansvarsområde (inom 
NRPB). NRPB har kontakt med respektive chef (inom region syd, öst och väst) 
(figur 1), som vidarebefordrar informationen vidare till cheferna på lokalnivå. Den 
lokale chefen för ett bankkontor (inom SEB) har huvudansvaret för specifik 
information som sedan når medarbetare på lokalnivå. Cheferna på respektive 
lokalkontor bär alltid huvudansvaret för kommunikationen och informationen. 
Genom svaren har det kommit fram att det centrala (Stockholm) inte styr det 
lokala (i detta fall Halmstad), i frågan om kanal för kommunikations- och 
informationsspridning. Vilka kanaler de på centralnivå främst använder sig av 
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behöver inte speglar hur ett lokalkontor sköter kommunikationen med anställda. 
Det finns en uppsjö av lokalkontor. Varje lokalkontor är med andra ord 
”självstyrt”. När det talas om samspel mellan det centrala och det lokala strävar 
lokalkontoren efter att hänga på de centrala kampanjer, så att tillexempel tv-reklam 
skall stämma överens med skyltningen. Det skall med andra ord finnas en rödtråd i 
budskapet till kunden oberoende i vilken stad kunden befinner sig i. Då 
lokalkontor är självstyrande i fråga om kanal för kommunikation och information, 
kan en slutsats dras att det inte finns tillräcklig information centralt om hur ett 
lokalkontor arbetar. (Inom NRPB och Sten Törnsten finns det en mer förståelse 
och kännedom om lokalkontor, men inte övrigt inom SEB). Dock kanske det inte 
känns nödvändigt eller relevant för personer högre upp i organisationen (som inte 
har hand om ansvaret för lokalkontoren) att veta hur lokalkontor kommunicerar. 
Internkommunikationen lokalt är alltså inte styrd från det centrala. I Malmö finns 
en ledning på fyra personer som håller ansvarar för de kontor som tillhör region 
syd (därav Halmstadskontoret). Generellt skall distrikten vara lokala och fatta sina 
egna beslut. Bengt Fredriksson (2004-12-15) syftar på att det finns en stor frihet att 
själva lägga upp och planera på sitt kontor. Kommunikation sker mellan kontoren i 
distrikten, då genom e-post och möten. Vad som kännetecknar organisationen som 
helhet är att möten är en viktig kanal i budskap och dialog, vilket genomsyrar hela 
SEB. Enligt Bengt Fredriksson (2004-12-15) läses kommunikationspolicyn på alla 
nivåer inom banken och fungerar som riktlinjer i arbetet med kommunikation. 
Varje bankkontor sköter sig mest själv i arbete med den interna spridningen av 
information och kommunikation. Lokalkontoret ansvarar själv för kanalerna och 
chefen för respektive kontor planerar utifrån lokalkontorets behov och i 
förhållande till hur stort lokalkontoret är. Att chefen väljer vad anställda skall ta del 
av för information kan även tolkas som informationsstyrning. Enligt intervjusvaren 
på lokalnivå från anställda kommer det en del e-post från Stockholm. Anställda 
lokalt menar att de har rättighet att läsa de dokumenten från Stockholm (som inte 
e-postas ut till dem om intresse finns). Dessa dokument borde finnas på intranätet, 
för tillgång anser de. Anställda lokalt syftar på att det faller bort mycket produktiv 
tid med alla dessa led av chefer, anställda menar att det blir mer produktiv tid om 
det är färre chefer som styr inom SEB.  

5.1.2 Möjligheter  
För att förstå synen på kommunikationen inom SEB görs först en klartläggning av 
vilken betydelse den enskilda individen tycker sig ha i banken. Enligt intervjusvaren 
känner den enskilda individen inom SEB sig uppskattad och betydelsefull i det 
dagliga arbetet. Anställda lokalt är eniga om att banken på olika plan försöker bidra 
till en bra arbetsmiljö och jämlikhet inom organisationen. Genom interna 
utbildningar främjas kommunikationen med andra inom organisationen på olika 
nivåer. Samtliga i gruppintervjuerna har deltagit i interna utbildningar, 
kurserna/utbildningen hålls internt och räknas som högskolekompetens. Betydelsen 
att själv utvecklas inom sin yrkesroll prioriteras högt på lokalkontoret i Halmstad.  
 

Det finns väldigt många fina utbildningar och möjligeter(Gruppintervju, 
2004-12-15, Kvinna 54 år).  
 
Banken ser till att man utbildar sig (Gruppintervju, 2004-02-15, Man 44 
år).  

  
Något som kan ”bromsa” kommunikationen är att samtliga intervjupersoner på 
lokalnivå ser ett ”hinder” med alla dessa chefer som finns inom varje ”grupp”, på 



  Resultat och analys 
  _________________ 

 34

lokalkontoret, där det finns närmare fyra chefer i Halmstad. Med alla dessa 
”mellanchefer” och ytterligare mellanchefer i organisationen, blir det lång väg upp 
till den som styr. Anställdas syn lokalt är att en optimal organisation skall vara 
”platt” och inte innehålla så många led. Anställda lokalt menar att med mycket 
chefer inom en organisationen kan bidra till en ”sämre” syn på organisationen, att 
kommunikationen ”stockar” sig på vägen. 
 

Tanken är att ett organisationsschema skall vara platt, men det är 
mycket led med chefer, bara på vårt kontor har vi ju fyra chefer 
(Gruppintervju, 2004-12-15, Man 44 år). 

 
När yngre blir ny anställda kan ”äldre” känna sig ”undanskuffade”, på arbetsplatsen. 
I detta fall när yngre arbetskraft anställs i organisationen, kan äldre inom SEB 
fungerar som ”ambassadörer” som tar hand om och inskolar den nyanställda i 
organisationen och på arbetsplatsen. På detta sätt främjas kommunikation när olika 
åldrar ger och tar kunskap från varandra. Intervjugruppen på lokalkontoret är eniga 
om att det är bra att det inom SEB satsas på äldre som skall hjälpa de yngre att 
komma in i arbetet och i organisationen som helhet. Enligt en anställd har även en 
så kallade ”55+” startats inom företaget. Det är en grupp inom SEB som heter just 
55+, med syfte är att bevara kompetens från äldre medarbetare 
 

Nu när man själv börjar bli äldre har det startas 55+ inom organisationen, 
tanken är att äldre kompetens är bra och skall tas tillvara på, det går SEB lite i 
bräschen för (Gruppintervju, 2004-12-15, Kvinna 54 år). 

 
Anställda lokalt tror att ”55+” och att äldre hjälper yngre att känna sig till rätta inom 
SEB är givande, de tror att detta kommer att främja kommunikationen mer bland de 
anställda och på längre sikt bidra till att samhörigheten och kommunikationen 
kanske ökar ännu mer inom organisationen. Övrigt när det talas om rekrytering 
inom SEB försöker ledningen få in kvinnor i toppen av organisationen, vilket 
kanske bidrar till en förändring inom kommunikationen i organisationen. Med en 
blandning av fler kvinnor i ledande chefspositioner kan kvinnorna på olika nivåerna 
inom banken söka sig till kvinnliga chefer istället för manliga. På det sättet kanske 
det främjas en annan typ av dialog mellan chef- till anställd.  

 
Banken är väldigt manlig och den försöker bryta ner de gamla könsvallarna 
som ligger kvar i banken (Gruppintervju, 2004-12-15, Man 44 år). 

 
En intressant tanke är att analysera hur SEB: s organisation ser ut och applicera det 
på hur kommunikationen fungerar. Om det vore fler kvinnor i chefsposition kanske 
kommunikationen hade sett annorlunda ut inom SEB: s organisation än vad den gör 
idag. Enligt Fagerfjäll (2003) bedrivs ledarskap ofta som feminint när det är inriktat 
på samverkan och kommunikation. Den manliga ledarskapsprofilen anses 
traditionellt ha att göra med uppgiftsorientering, kontroll, resultatorientering och 
allmänt pådrivande förhållningssätt (Fagerfjäll 2003: 41). Enligt Fagerfjäll finns det 
flera framgångsrika toppchefer i över medelåldern inom olika företag. Som exempel 
ges Annika Falkengren, vice vd för SEB. Men ansträngningarna att rekrytera fler 
kvinnor till chefspositioner har endast pågått några decennier och resultatet är ännu 
begränsat. Det finns drygt 1000 chefer inom SEB, varav 422 är kvinnor. Det finns 
fortfarande en dominans av manliga chefer som leder kvinnliga banktjänstemän, 
men den är på väg att försvinna, (Fagerfjäll 2003: 55, 61). Under färdigställandet av 
uppsatsen skedde en förändring inom SEB. Annika Falkengren blev koncernchef i 
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för SEB under november 2005. Detta bevisar att SEB aktivt arbetat med att ska 
jämvikt inom organisationen. 

 
SEB är ett företag där men än hälften av medarbetarna är kvinnor. Ju högre 
upp i hierarkin man kommer, desto mer tilltar snedföredelning i 
befattningsbesättningen till kvinnors nackdel, (SEB: s jämställdhets policy 
från 2003?)  

 
Det långsiktliga målet för koncernen SEB är en jämna fördelning av kvinnor och 
män på alla nivåer och för alla kategorier av befattning. Med jämna fördelning menas 
att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent. Det målet ska vara 
uppnått den 1 september 2005. (Fagerfjäll 2003: 71 f).  

5.1.3 Syn på kommunikation och kommunikationspolicy  
I detta stycke kommer kommunikationspolicyn att diskuteras, samt vad de tillfråga 
i intervjuerna inom SEB har för syn på kommunikation. I SEB: s 
kommunikationspolicy står det att läsa att den; 
 

Interna kommunikationen är snabb och öppen.  
 

”Snabbhet och öppenhet” syftar inte till direkt inbjudan till dialog, dock kan 
öppenhet spegla tvåvägskommunikation. Snabbhet kan tolkas som en ”effekt” som 
meddelandet skall ha, inget samband kan kopplas till hur internkommunikation 
skall arbetas med inom SEB, eller vad den interna kommunikationen skall liknas 
vid, eller uppfattas hos anställda. Medarbetarna (2004-12-15) på lokalkontoret syn 
på kommunikation, är att den skall vara; 
 

Enkel, tydlig och lättillgänglig och relevant. 
 

Synen på kommunikation loklat är att betydelsen i kommunikationen mellan 
anställd till anställd är en viktig del i det dagliga arbetet. Intervjupersonerna lokalt 
beskriver att det är viktigt med en fungerande kommunikation, som håller ihop de 
anställda på en arbetsplats och i en organisation. En del ”gruppering” förekommer 
inom dem olika grupperingar på lokalkontoret med en chef inom varje 
ansvarsområde. Kontoret är litet och de anställda känner varandra på kontoret. 
Tydlighet kan knytas an till att respons i form av dialog har betydande i den 
mening att kommunikationen skall vara tydlig. Michael Johansson betonar en hel 
del med effekten hos mottagaren, då att kommunikationen har ett meddelande 
som mottagen måste ta till sig från avsändaren. Kan liknas vid en transmissionssyn på 
kommunikation (envägskommunikation).  
 

Den (kommunikationen) ska hjälpa till att driva förändring eller 
förstärka ett önskat beteende, all kommunikation ska syfta  
till att uppnå effekt hos mottagaren. (Michael Johansson 2004-12-20)  

 
Sten Törnsten betonar att kommunikationen liknas vid en process. Det som 
kännetecknar process perspektivet är att informationen ses som ett flöde mellan 
individerna i organisationen. Hela processen av kommunikation blir en 
tvåvägskommunikation. 
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När det gäller kommunikation tycker jag det viktigaste är att aldrig 
glömma att det handlar om dialog, om tvåvägsinformation, lyssnandet är 
minst lika viktigt som att tala själv (bildligt talat) - om inte annat för att 
förstå mottagarens utgångspunkter och förutsättningar att ta emot mina 
budskap. (Sten Törnsten 2004-12-20)  

 
Kommunikationen innebär själva processen och i processen för interaktion mellan 
människor blir informationen då innehållet (Erikson 1998) (se 5.2.1). Med rätt 
utformad dialog menar Strid (1999) att grunden sätts för ett bra arbetsklimat, det är 
viktigt att skapa informationssystem för kontakt mellan organisationens olika delar 
och dess medarbetare. Om möten sätts in som kommunikationskanal blir 
informationen direkt, det finns chans att ge feedback och inte som med intranät 
och personaltidning som räknas som indirekta informationsvägar. Eriksson (1998) 
menar att den informella dialogen inte är styrd eller planerad (3.1.2). 
Kommunikationen innebär själva processen för interaktion mellan människor, 
informationen blir själva innehållet i processen, det vill säga budskapet (Erikson 
1998). Enligt Eriksson (1997) är utgångspunkten att kommunikation är nödvändig 
inom en organisation, annars kan ju ingen i organisationen veta något. Larsson 
(2002) menar att kommunikationen i en organisation sker på flera nivåer i 
företaget. Den kommunikation som planeras har i princip ledningen som 
avsändare och produceras på dess uppdrag med personal eller externa grupper som 
mottagare. Detta stämmer bra inom SEB: s organisation, där cheferna har ansvaret 
för att informationen sprids, det följer med andra ord ett hierarkiskt inslag och är 
nedåtriktad med chefer som ger direktiv till anställda, men kommunikationen är 
även tvärgående i organisationen mellan anställd till anställd. Kommunikationen 
har en betydande roll i SEB då anställda har chans att utveckla sitt eget arbete och 
blir på det sättet bättre delaktiga i frågor som rör banken, samt att den anställda 
känner samhörighet med andra inom banken, då utveckling är en viktig punkt för 
att främja sin arbetssituation.  
 
Genom svaren från anställda inom det centrala och lokala, samt vad policyn säger 
kan jag tyda en del olikheter på deras syn kommunikationen inom organisationen. 
Denna figur anger skillnaden i vad som står skrivit i kommunikationspolicyn och 
vad mina intervjusvar har gett. Figuren är framtagen för att spegla en del av de 
olika syner som finns på kommunikation inom organisationen och hur den ”bör” 
vara. Möten är klassade som en viktig kommunikationskanal då dialogen är viktigt 
inom SEB. Mycket av SEB: s arbete i organisationen bygger på just dialog. Genom 
att påvisa detta kan policyn bidra till att betona och ge en förändrad syn på 
kommunikation, som bör lyftas fram i den. Visa betydelsen av just dialog inom 
organisationen. Informationschefen centralt lyfter fram betydelsen av dialog i 
samband med kommunikationen, även lokalkontoret i Halmstad betonar 
betydelsen och av dialog och tvåvägskommunikation, medan Redaktören centralt 
syftar till att kommunikationen skall uppnå effekt hos den som mottager den.  
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Figur 2: Synen på kommunikation enligt policyn och anställda.  
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KONCERNEN (centralt)

INFORMATIONSCHEF 
(centralt) 

HALMSTAD 
(lokalt) 

 
Policyn går ut på att 
bygga relationer med
medarbetarna, men  
det står inte hur detta
skall gå till. Hur skall 
relationerna byggas? 

 

 
Kommunikation finns inom  
SEB för att uppnå effekt hos 
mottagaren. 

 
Själva dialogen är viktig i  
samband med 
kommunikationen. Det gäller  
att ta till sig informationen och 
förstå den.  

 
Kommunikation  
skall vara ”direkt”, 
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5.2 Kanaler  
Den första grundläggande frågan i studien är vilka kanaler som SEB använder sig av 
i sin kommunikation och informationsspridning lokalt och centralt. I detta avsnitt 
kommer kanalerna inom SEB att presenteras och vilken funktion kanalen har inom 
organisation (centralt och loklat). För att ge en klarare bild av SEB: s 
kommunikation centralt och lokalt har jag försökt att analysera kanalerna både från 
det centrala och det lokala för att se likheter och olikheter i spridningen av 
information och kommunikationskanal. Upplägget för detta kapitel är att först göra 
en sammanfattning av vilka kanaler som används på central och lokalnivå. En aspekt 
som även studeras är om samma kanal har olika syften på central och lokal nivå. De 
kanaler som räknats upp ses som mest betydelsefulla i SEB: s kommunikation och 
informationsspridning. De kanaler som främst kommer att studeras är möten, 
intranät och e-post. Därefter kommer kanalen att sättas in i ett större perspektiv där 
jag identifierar vad för typ av kommunikation som det rör sig om med utgångspunkt 
från den valda kanalen. Dock vill jag upplysa om att SEB tagit bort en del 
kommunikationsvägar. Ett exempel är TV- sändningsteknologin som användes en 
tid inom SEB: s organisation. I dagsläget finns teknologin kvar men används inte på 
bankkontoren (Sten Törnsten). Tidigare köpte de som ville ta del av den lokala TV- 
sändningen från SEB-sändningen in sig på sändningstiden med hjälp av parabol. 
Tidigare hade SEB även interna tv-sändningar i samband med SEB: s 
kvartalsrapporter. Lågt tittarantal gjorde att SEB under våren 2004 valde att ta en 
paus med tv-sändningarna (Michael Johansson, e-post, 2004-12-07). 

5.2.1 Möten  
SEB använder sig av verbal kommunikation i sin kommunikation inom organisationen, 
alltså sådant som sägs eller skrivs (möten, e-post, telefon intranät). Samtalen i den 
verbala kommunikationen uppmuntrar till dialog, exempelvis använder man sig 
oftast av en direkt informationsväg (möten) i syftet att få klara direktiv och uppgifter 
från källan och chans till samspel i syftet att få information. Erikson (1998) 
beskriver direkta informationsvägar som personlig kontakt med chefen under möten 
(Erikson 1998). Inom SEB: s organisation i helhet är det många veckomöten. SEB 
värdesätter personlig kontakt högt. Sten Törnsten talar om på tvåvägskommunikation, i 
den mening att anställda och personal har chans att ge svar direkt på de möten som 
anordnas. Själva dialogen spelar en stor roll med tanke på alla möten som hålls mellan 
chefer och anställd. Sten Törnsten menar att det bara är mottagaren som kan avgöra 
kvaliteten på information. Dvs. att "avsändaren" har ansvaret inte bara för att 
"skicka ut" information, utan också för att den når fram och att mottagaren tar till 
sig och förstår budskapet (Sten Törnsten 2004-12-20). Sten Törsten beskriver SEB: 
s organisationskommunikation om att det rör sig mycket om en ”process” inom 
företaget, då att en chef förmedlar informationen vidare till de anställda via en kanal. 
Kommunikationen liknas på detta sätt vid en ”process”. Eriksson (1998) menar att 
kommunikationen mer och mer blir en form av ”process” där deltagarna tillsammans 
skapar och delar informationen i syfte att nå ömsesidig förståelse (se 5.1.3). Att 
synen på kommunikation är väldigt viktigt inom SEB hävdar samtliga 
intervjupersoner i studien. På central nivå anses möten viktiga, då ”personligkontakt 
mellan chef och anställd är viktigt, möten är väldigt viktiga” (Sten Törnsten 
telefonintervju 2004-11-30). Inom NRPB (Nordic Retrail Private Banking) är den 
informella kontakten på centralnivå möten. Sten Törnsten talar utifrån sin egen 
position som informationsansvarig. Michael Johansson som sköter koncernnyheter 
inom sin stab håller med om att möten är grunden i organisationen. Lokalt infaller 
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veckomöten ofta. Hela kontoret har möten tillsammans (cirka två stycken i veckan). 
Varje enhet har ytterligare veckomöten (finns tre olika enheter på lokalkontoret). På 
veckomötena lyfter (distrikt/rörelse- chef) Bengt Fredriksson fram 
lokalinformationen till de anställda (inom respektive grupp på kontoret lyfter även 
”mellan chefen” fram vad som är aktuellt). Möten har en viktigt roll inom banken 
lokalt, det som sägs muntligt står ibland ingen annanstans, därför definierar Bengt 
Fredriksson möten som;  
 

Det är någon form av lokalkommunikation med anställda, utöver vad 
som finns på intranätet (Fredriksson 2004-12-15). 

 
Anställda loklat anser att möten är dyrt. De påpekar även att det förekommer för 
mycket möten under veckorna. Utöver mötena på lokalkontoret finns det protokoll 
tillgängliga som anställda kan ta del av om någon har missat ett möte.  
 

Ibland kan det bli för mycket möten, 2-3 möten varje vecka, 30 min varje 
gång (Gruppintervju, 2004-12-15, Man 44 år) 

 
Grunden i SEB: s organisation är möten. De på lokalnivå upplever att möten 
infaller för ofta och att det känns krävande att gå dessa. Mötena blir ”informella” 
och i längden tråkiga. Vad SEB kan ändra på är att försöka introducera intranät 
mer bland de anställda lokalt och därmed lägga upp en del information där, då 
introduceras intranät mer naturligt. Stockholm har ansvar ansvaret för hela 
intranätet inom SEB: s organisationen. Varje lokalkontor kunde distribuerade en 
egen individuell sida. Ett alternativ vore att den lokala chefen lägger ut mer 
information på intranätet. Färre möten under veckorna för anställda lokalt bidrar 
till att mötena blir mer betydelsefulla, det blir mer intressant att gå på ett möte. 
Möten ska inte uteslutas helt, den synliga dialogen, dvs. den personliga kontakten 
bör inte tas bort.  

5.2.2 Telefonmöten 
Erikson (1998) menar att möten och andra former av muntliga kontakter tar lång 
tid, dock är detta själva grunden för att någon utveckling skall ske på arbetsplatsen. 
Telefonmöten som förekom på Michael Johanssons avdelning räknas som en typ av 
tvåvägskommunikation och då finns chans att ge svar direkt på tal. Det finns 
fördelen med denna typ av kommunikation centralt. De inblandade kan regelbundet 
talas vid och enkelt reda ut vem som skall göra vad (till exempel om divisionen själv 
skall skriva om det lokala eller om koncernen skall ta hand om det på intranätet). 
Enligt Michael Johansson kompletteras telefonmöten med ”fysiska möten” 
varannan vecka, där det finns chans till en personigkommunikation som annars bara 
talas vid via telefonen. (Michael Johansson) På lokalkontoren fungerar telefonmöten 
mer inom rådgivning med analytiker, då aktuellt på börsen (Bengt Fredriksson). 
Anställda lokalt använder sig inte av telefonmöten. Lokalt sänds mest e-post mellan 
anställda och mellan chef och anställd.  

5.2.3 E-post  
Enligt Heide är e-post en populär kanal om anställda och chefer vill nå en större 
grupp av anställda. Dock kan spridningen av information via e-post nästan gå till 
överdrift om det skickas ”CC” mellan varandra på kontoret (Heide 2002 s 80, 190). 
Heide menar att när kommunikationsmedier införs i en organisation kan det bidra 
till ett ökat informationsflöde, vilket kan resultera i att människorna blir störda i sitt 
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ordinarie arbete av den ökande informationen (Heide 2002 79). Centralt fungerar e-
post som telefon när man endast skall ha tag på en person. När det gäller en grupp 
på 50 personer blir e-post den huvudsakiga kommunikationskanalen (Sten Törnsten 
telefonintervju 2004-11-30). Lokalt finns det olika mailgrupper på kontoret (i och 
med de olika enheterna) och en mailgrupp i hela distriktet med personal som arbetar 
på de olika SEB kontoren. ”Man kan med andra ord nå alla inom distriktet” (Bengt 
Fredriksson 2004-12-15). Det är med andra ord mycket information i rörelse på 
lokalkontoret, detta märker både Bengt Fredriksson (chefen) och de anställda av. E- 
post bidrar till detta stora flöde av information som skickas, då den anställda inte 
kan ta del av allt som sänds. Det finns alltså ett problem med att e-post skickas 
regelbundet lokalt. Anställda berättar att de oftast kommunicerar via e-post med 
varandra. Anställda påpekade att det skickas ut för mycket information på e-post. 
Det cirkulerar mycket e-post som inte berör den enskilde individen på 
lokalkontoret. Anställda tycker e-postandet kan vara snudd på mailbombning. Det 
blir svårt att skilja på vad som egentligen är viktigt (Gruppintervju 2004-12-15). Det 
har blivit för mycket information för de anställda loklat att ta del av via e-post.  
Citaten förklarar synen på e-post som kanal. 
 

Så fort folk skickar ett e-mail menar de att de tagit del av informationen 
och nu är jag fri från detta (Gruppintervju, 2004-152-15, Kvinna 54 år). 
 

Och fortsätter; 
 

Vi får mer information plus lite till. 
 

Varje chef ansvar inom sitt område (finns tre områden på kontoret), 
cheferna sitter på viktigt information och mailar till respektive grupp 
(Gruppintervju, 2004-12-15, Kvinna 31 år). 

5.2.4 Intranät  
Enligt Heide (2002) ses intranät som den mest rationella och effektiva 
kommunikationskanalen för en organisation (Heide 2002 s 62, 63). Olika funktioner 
för dialog på ett intranät är; e-post, diskussionsgrupper och elektroniska 
anslagstavlor (Heide 2002). Nästa alla företag har någon typ av datormedierad 
kommunikation i organisationen. Heide menar att det primära målet med 
kommunikationen är att övervinna tid och rum samt att uppnå tids- och 
kostandseffektiv överförning (Heide 2002: 64). SEB: s huvudsakliga kanal vilket 
skall vara intranätet (enligt Sten Törnsten, Michael Johansson) ses som ett affärs- 
och arbetsverktyg. Intranätet har ersatt den tidigare personaltidningen. 1996 
introducerade intranätet på SEB. Innan använde sig banken huvudsakligen av e-
post, personaltidning och intern tv & video både på central som lokal nivå. 
Intranätet fyller olika funktioner på olika nivåer inom organisationen. 
Kommunikationen samspelar inte likadant centralt som på loklat I dagsläget 
används intranät centralt i kommunikations och informationssyften. På centralnivå 
spela intranätet en större roll än vad den gör på lokalnivå. Intranät ses på lokalnivå 
som en kanal för envägskommunikations, ingen respons ger direkt till avsändaren själv. 
Centralt ges respons på inlägg på intranätet av anställda. På lokalnivå upplevs alltså 
intranätet inte som den huvudsakliga kanalen för att sprida information. Intranät 
kategoriseras av anställda lokalt som ”snabbt och effektivt och man kan nå alla”. 
och ses som en utmärkt kanal där det finns information om SEB, men även svar på 
frågor som är arbetsrelaterat. Även lösningar på problem, forum, policys med mera 
finns att ta del av för alla anställda när de har tid. Det är lite otydligt hur många som 
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använder intranätet dagligen, då inte alla på lokalkontoret använder sig av intranät 
när det gäller ren kommunikation. I teorin når ett intranät alla medarbetarna, men i 
praktiken använder sig inte alla på lokalnivå intranätet i syfte att kommunicera, eller 
söka information. Anställda lokalt uppger att de inte är uppkopplade mot intranätet 
dagligen och att det ibland kan bli upp mot en vecka. Anledningen är att det finns så 
mycket att ta del av att det är svårt att finna direkt vad man letar på intranätet, då det 
inte finns tid för att söka. Bengt Fredriksson (distrikt/rörelse- chef i Halmstad) 
menar att intranät har ersatt ”allt”. De instruktionsböcker som tidigare fanns 
tillgängliga i pappersform ligger i dagsläget på intranätet, där även alla 
policydokument är samlade. Alla i gruppintervjun lokalt är enliga om att intranät ett 
bra medium, men det har blivit uppförstorat inom organisationen. Intranätet 
används på lokalkontoret i Halmstad mest i mån av tid.  
 

Man gör upptäckter när man har tid, när man väl söker är det lätt att hitta 
(Gruppintervju, 2004-12-15 Kvinna 31 år, Kvinna 54 år).  
 
Finns instruktioner där (intranätet), man hittar nya saker varje 
dag”(Gruppintervju, 2004-12-15, Kvinna 31 år). 

 
 Finns inte tid till att sitta och ta del av informationen där, gäller att sollra, 
det finns ofantligt mycket, kan upplevs svårt att hitta rätt. (Gruppintervju, 
2004-12-15, Kvinna 54 år).  

 
Enligt Heide (2002) sker det i stort sett överproduktion av information som finns 
tillgänglig på intranätet och på e-posten hos organisationsmedlemmarna. Vilket 
verkar stämma överens inom SEB loklat. Organisationsmedlemmarna beskriver 
intranätet som en plats där ”allt finns”. Man delar med sig av allt, det offentliga 
rummet har vuxit i och med intranätet. Fredriksson syn på intranätet är att ”där 
finns så mycket att man drunkna”. Dock borde intranätet göras mer 
”användarvänligt” om de nu är svårt att finna vad man söker efter (beror dels på 
tidsbrist). Enligt Sten Törnsten är intresset kring intranätet stort, det beräknas att 
runt 80-90 procent av de anställda enligt SEB: s mätningar använder sig av 
intranätet (Sten Törnsten 2004-11-30). På lokalnivå använder anställda och chefer 
sig av intranätet, men den uppfattar inte som en huvudkanal, som brukas i vardagen 
(som det på centralnivå gör). Intressant är hur frågan kring avvändning av intranätet  
är formulerad. Intranät används inte främst som en vardaglig kanal för att 
kommunicera eller skaffa sig information lokalt.  

5.2.5 Kanal och typ av kommunikation  
Möten är en kommunikations- och informationskanal som genomsyrar hela 
organisationen i helhet, både centralt och lokalt. Möten passar bäst som dialog då 
den ges ansikte mot ansikte. E-post verkar bland anställd personal lokalt vara den 
mest utnyttjade kommunikationskanalen. E -post kan liknas vid en ”process 
kommunikation” där det tydligt pekar på att förmedla något till någon via en kanal.  
Intranät är generellt en typ av envägskommunikation, där anställda kan ta åt sig av 
informationen när de själva vill, det kräver ingen tvåvägskommunikation. Det är 
även en indirekt informationsväg, ingen ifrågasätter om den anställda förstår vad 
den just läst på intranätet. Telefonkontakt tillhör verbal kommunikation, som även 
är en direkt informationsväg (man ser inte hur personen reagerar på vad som just 
sagts). För att enklare kunna knyta rätt kanal till rätt typ av kommunikation har en 
figur gjorts utifrån SEB: s kanaler och vad kanalen används till för typ av 
kommunikation och kanalernas starka och svaga sidor. 
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Figur 3: Kommunikationskanalernas starka och svaga sidor.  

5.2.6 Kombination av kanaler  
Enligt Eriksson (1998) är det viktigaste för informationsansvariga att ha tillräckig 
kunskap om den nya tekniken, men framför allt hur de nya medierna ska integreras 
med andra kanaler i en organisation. 
 

 Det är viktigt att både kombinera skriftliga och elektroniska medier i 
informationsspridningen.  (Erikson 1998)  

 
En kombination av kanaler är viktigt i en organisation. Det finns då en möjlighet att 
ta mot budskapet från olika kanaler som passar en själv. Generellt sker SEB: s 
internkommunikation via en kombination av intranät, e-post och personalmöten (se 
5.2.6). Enbart via intranät når informationen inte alla som skall bruka den inom 
organisationen. Alla anställda inom SEB har inte en egen PC, eller tid att surfa på 
intranätet. En kombination för att nå ut med budskapet har i dagsläget stor prioritet 
(Michael Johansson 2004-12 07). Bark, Heide mf (2002) menar att kombinationen 
mellan möten och intranät skall vara en givande kombination, då användningen av 
intranät är stort inom organisationer, samt att möten är en viktig kanal för dialog. 
Företag och organisationer kan av ekonomiska skäl få ner kostnader för möten och 
därmed ta vissa möten över webben (Bark, Heide mf 2002: 35).  Enligt Heide (2002) 
är syftet med ett intranät i en organisation att effektivisera den interna 
informationsspridningen, spara pengar, förbättra den vertikala och horisontella 
kommunikationen i organisationen, samt effektivisera organisationslärandet. Med 
andra ord att sprida information om den egna organisationen om vad som händer 

KANAL OCH TYP AV 
KOMMUNIKATION 

STARKA SIDOR SVAGA SIDOR 

Möten 

Face to face 
Dialog 
Tvåvägs kommunikation 
Direkt informationsväg 

 
Lämplig för gestaltaning av 
problem, för tillfällen när 
interaktion med målgruppen är 
viktig 

 
Informationen sparas inte, hög 
kostnad. Måste uppfylla krav att 
mötet håller hög standard är 
informativt.  

Telefon  

Dialog 
Tvåvägskommunikation 

Snabbt, möjlighet till dialog och 
snabba svar.  

Ser inte ansiktsuttryck, eller om det 
uppstår problem.  

E-post 

Process 
Snabbt och enkelt medium, lämplig 
för massutskick. 

Lätt att mediet blir överproducerat, 
mottagaren blir ”förvirrad” av all e-
post. Riks att personen missar det 
relevanta. Finns inte tid att läsa all e-
post och ge respons.  

Intranät  

Indirekt - informationsväg 
Envägskommunikation 

Enkelt att ta del av när man vill. Når
alla som använder intranät. Om ett 
forum finns ges respons på inlägg.  

Risk för envägskommunikation. Inge
direkt kontakt med varken avsändare
eller mottagare. Risk att inlägg blir 
inaktuella.  
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där man själv arbetar (Heide 2002: 62). Inom SEB är främst intranät ett verktyg för 
att sprida information och att kommunicera. En fråga är om den horisontella och 
vertikala kommunikationen har blivit förbättrad på SEB sedan intranätets intåg. 
Intervjusvaren på lokalkontoret pekar på att en lite del av personalen använder 
intranätet (dagligen) och i dessa fall endast i syfte att söka information samt lära sig 
nya saker. Huvudsyftet är alltså inte att kommunikation via intranätet (då anställda 
inte använder det som en kommunikationskanal). På andra nivåer inom SEB: s 
organisationen fyller kanske intranätet ett annat syfte och funktion. De kanaler som 
kombineras i SEB: s internkommunikation går att utläsa nedan under respektive 
rubrik. Bark mf (2002) påpekar att en kombination av just möten och intranät en 
lönsam kommunikation (vilket SEB borde utveckla mer, särskilt lokalt).  

 
Centralt   
Kombinationen av kanaler på central nivå är; Intranät – Möten och Telefonmöten – 
Möten. Larsson diskuterar en kombination av kanaler av medier, vilket ger bättre 
resultat än användningen av enstaka medier (Larsson 2000: 161). Bark, Heide mf 
(2002) menar att möten, intranät och personaltidning är tre hörnstenar i ett väl 
fungerade kommunikationssystem (Bark, Heide mf 2002: 38). En kombination av 
kanaler inom SEB leder till att intranät kombineras med en annan kanal (möten) för 
att ge en väl fungerade kommunikation. Även telefonmöten centralt skulle behöva 
kombineras med en fysisk kontakt för att ge chans till feedback, då det bevisas om 
informationen är förståelig. Michael Johansson talar om att intranät är SEB: s största 
kanal och kommunikationsväg. Möten är huvudkanalen inom organisationen och 
anses vara den viktigaste kommunikations- och informationsvägen.  

 
Lokalt 
Kombinationen av kanaler på lokal nivå är; E-post – möten. Varför det inte sker så 
många kombinationer mellan kanalerna lokalt, beror del på att alla kanaler som finns 
på centralnivå inte används på lokalnivå. Telefonmöten fyller inte samma funktion 
centralt som lokalt. Intranät ses inte som en kommunikationskanal, utan som en 
informationskanal, därför behöver inte det kombineras med någon 
kommunikationsmässig kanal. Det primära syftet med intranät på lokalnivå är att 
söka information, eller göra nya upptäckter när det finns tid till det.  Bengt 
Fredriksson (chef på lokalkontoret i Halmstad) berättar att mycket av sådant som 
sägs på mötena inte står på nätet. Mötena blir i detta fall den viktigaste kanalen, då 
informationen endast kan fås där. E-posten fungerar som ett komplement då 
protokoll skickas ut innan möten och efter.  
 
Slutligen 
Rent generellt sker kommunikationen i SEB: s organisation planerat och målinriktat, 
där huvudansvaret ligger på varje chef, därefter har varje mellanchef ett eget ansvar.  
Kommunikationen verkar fungera tillfredställande, anställda får de information de 
behöver för att kunna sköta sitt dagliga jobb. På lokalnivå verkar det vara risk för 
kommunikationsöverflöd, särskilt via kommunikations kanal e-post, där näst in till 
alla information sprids, central är det mer utspritt, där intranätet har en mer central 
roll. Som det framgår används kommunikationsmediet telefon när det talas om 
telefonmöten centralt, eller när man endast skall nå en person i organisationen. E-
post används flitigt på lokalnivå både som kommunikation och informations kanal 
mellan anställd och chef anställd. Möten förekommer ungefär tre gånger i veckan 
loklat och kompletteras med e-post. Möten inträffar även på central nivå med 
utvalda grupper och kompletteras centralt med e-post eller intranät. Intranät används 
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centralt för informationsspridning, övrigt som ett arbetsverktyg i hela 
organisationen, vilket anses fruktbar lokalt. Matrisen (figur 4) visar vilka kanaler och 
vilken lokalt funktion centralt som lokalt och som finns för de olika informations- 
och kommunikationssituationerna inom SEB. (Det som står i de olika rutorna är 
citat som är nedkortade på vilken syn de tillfrågade har på de olika kanalerna). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Kanaler och dess funktion inom SEB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 CENTRALT LOKALT 

Möten 

 

Personlig kontakt mellan chef och 
anställd värdesätts, möten är väldigt 
viktigt. 

Möten har en viktigt roll, det som 
sägs muntligt står ibland ingen 
annanstans. 

Telefon- 

möten 

 

De inblandade tals regelbundet vid och 
kan snabbt lösa vad som skall göras. 

Telefonmöten fungerar mer inom 
rådgivning med analytiker, då aktuel
på börsen. 

E-post 
E-post fungerar när man endast skall ha 
tag på en person. 

Anställda kommunicerar mycket via
e-post med varandra och till chefern
Det är nästan snudd på 
mailbombning 

Intranät 
Centralt blir kommunikationen en 
”process”. I syfte att ge respons på inlägg
på intranätet. Kanalen blir som ett 
informations och kommunikations-
verktyg. Intranätet skall vara huvudkanal 
inom hela SEB när det gäller spridning  
och kommunikation. 

De anställda är inte uppkopplade m
intranätet så ofta (kan gå en vecka). 
Anledningen är att det är svårt att 
finna vad man letar eftersom anställ
inte har tid att söka. 
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5.3 Företagskultur  
I detta avsnitt kommer det först att ges en generell syn på företagskultur av de 
tillfrågade i intervjuerna, därefter kommer central och lokal internkommunikation 
att sättas i relation till företagskulturen. Företagskulturen startar alltid från toppen i 
en organisation (Gunilla Åkerblom, Corporate Culture Project). Enligt Eriksson 
(1998) är informationsavdelningens förmåga att tolka företagskulturen så den får 
betydelse för den interna kommunikationen. Företagskulturen påverkar nya 
medarbetare under de första veckorna som nyanställda (Eriksson 1998: 178). Enligt 
Bruzelius (2004) handlar en viktig del av inskolningsprocessen om att överföra de 
värderingar och attityder som anses vara avgörande för organisationens framgång 
(2004: 298).  Detta kallas för ”socialiseringsprocessen” som går ut på att anpassa 
nyanställda personer till den kultur som finns inom en arbetsplats.  
 
Inom SEB kommer ingen i högsta ledningen ”utifrån”, kulturen inom SEB är med 
andra ord endast svenskorienterad. Däremot i nästkommande led finns det 
människor av annan nationalitet som tillexempel litauer, letter, estländare, tyskar, 
engelsmän, norrman, danskar och finländare (Gunilla 2004-12-06). Tillsammans 
med alla kontor i världen, från lokal till centralnivå är det en tanke att det ät ””One 
SEB”” inom organisationen (Gunilla e-post 2004-12-06). Gunilla Åkerblom har 
följande åsikt om företagskulturen och dess betydelse för organisation. 

Den gemensamma företagskultur bygger på organisationens värderingar 
men självklart präglas varje land av sin kultur d v s den som finns i 
respektive land (Gunilla Åkerblom 2004-12-06).  

Sten Törnsten (2004-12-20) menar;  

Vi vill också att vår företagskultur ska präglas av de gemensamma 
värderingarna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att i ett så här stort 
och "diversifierat" företag finns det också "subkulturer", lokala 
företagskulturer beroende på geografiska skillnader (mellan alla de länder där 
vi är verksamma) och olika specialiserade verksamheter och marknader.  
 
Med hjälp av kommunikationen har organisationen, personalen, ja allt fört 
oss samma, vi har fått ihop det till en bank.  (Bengt Fredriksson 2004-12-
15). 
 

Företagskulturen enligt Krona (1997) påverkar bland annat kommunikationen i en 
organisation och uttrycks samt kommuniceras i symbolisk form, genom historier 
och skämt som illustrera värderingar och ideal. Fredriksson tycker att 
kommunikationen har bidragit till bättre samhörighet i organisationen i syftet att se 
SEB som ”en” bank som är enig och inte splittrad i sin organisation. Sten Törnsten 
(2004-12-20) beskriver kommunikation som en del av SEB: s företagskultur 
”företagskulturen är ju inget som bara finns, utan skapas av alla anställda i företaget 
varje dag”. I takt med att koncernen både har växt geografiskt och de olika delarna 
blivit allt mer specialiserade, har det blivit svårare för många medarbetare att behålla 
överblicken och därmed att förmedla det till kunder (Sten Törnsten 2004-12-20).  
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Michael Johannson menar att den gemensamma företagskulturen skall genomsyra all 
kommunikation som SEB gör internt. Johansson fortsättar;  

 
Självklart skall även den kommunikation som görs externt 
(marknadsföring och PR) präglas av samma teman. Det är viktigt att SEB: 
s medarbetare känner igen bilden av banken både på jobbet och utanför 
(Michael Johnsson).  
 
Berättelser som inte färgas av våra gemensamma värderingar och " ”One 
SEB” " skall inte berättas via oss (Michael Johansson)  

 
Gunilla Åkerblom E-post (2004-12-10) säger: 

 
I ett sådant arbete som vi gör behövs massor av kommunikation både 
planerad men också i form av Gerilla kommunikation, cheferna måste i 
alla interna sammanhang alltid nämna värderingarna. 
 

En aspekt som är intressant att studera är om det står något skrivit om 
företagskultur i kommunikationspolicyn. I kommunikationspolicyn presenteras de 
förhållningssätt som internkommunikationen vilar på. Dessa förhållningssätt är 
kvalitet, respekt, lyhördhet, tydlighet och öppenhet. Det står inget om företagskultur i den 
kommunikationspolicy som jag tagit del av. Det borde läggas mer tyngd på 
utformning av SEB: s kommunikationspolicy, samt utveckla policyn genom att ha i 
åtanke hur SEB: s företagskultur kan integreras i samband med kommunikationen.  
En kommunikationspolicy som lägger strävar efter ”dialog” och som pekar på 
samspelet mellan kommunikation och företagskultur hade varit fruktbart för SEB. 
SEB arbetar i dagsläget arbetar aktivt med ”One SEB” som ett internt mål inom 
organisationen. I dagsläget har jag funnit en del överensstämmande likheter mellan 
de grundpelare som internkommunikationen vilar på och de förhållningssätt som 
”One SEB” vilar på. ”One SEB”: s ledord är engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt 
och kompetens. Kanske kunde SEB vidareutveckla internkommunikationen samt 
försöka integrera ”One SEB” i den. På detta sätt främjas ett samspel mellan 
internkommunikation och företagskultur. SEB: s hemsida (www.seb.se 2005-03-11) 
beskrivs synen på företagskulturen i organisationen.   

 
Företagskulturen är en naturlig del av organisationen, ledarskapet, 
relationerna mellan medarbetare i det dagliga arbete och med 
kunderna. Värderingarna speglas i engagemanget för kunden men 
också för samhället. Målet är att skapa värde för företagets kunder 
och aktieägare men självklart också för medarbetarna (www.seb.se 
2005-04-02). 

 
”One SEB” 
Denna kultur försöker SEB arbeta med inom hela banken. Michael Johansson 
(redaktör för koncern nyheter, centralt) menar att: i och med en växande koncern 
med allt större del av verksamheten utanför Sverige så är det viktigt att ha en 
gemensam "själ" i företaget. SEB: s företagskultur skall präglas av koncernens 
gemensamma värderingar och ge en minsta gemensam plattform för samarbetet 
inom och utom Sverige. ”One SEB” (se vidare 2.6.1) är de grundläggande 
värderingar som styr SEB, både i Sverige och utomlands. Häftet ”One SEB” ger en 
beskrivning var banken står i dagsläget, vad banken strävar efter och vad den ska 
uppnå (visionen). Även vad banken producerar (synen på kunderna och att bevara 
en bra relation med kunden). ”One SEB” är till för att lyfta vikten och betydelsen av 
internt samarbete. Företagskulturen roll i en organisation skall bidra till gemenskap 
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och sammanhållning. På SEB loklat i Halmstad känner sig anställda inte alltid 
”eniga” i sitt arbete. Ett sätt att öka samhörigheten och gemenskapen skulle kunna 
vara att starta någon typ av veckobrev för att ge en koppling mellan företagskulturen 
och den internkommunikationen som de arbetar med dagligen.  
 

På kontoret är det, inte ”One SEB”, då är vi ändå bara 27, vi känner oss 
inte eniga alltid (Gruppintervju, 2004-12-15, Kvinna 54 år).  
 

”One SEB” har som uppgift att beskriva vårt tidigare lite splittrade företag 
som en helhet, oavsett land, produkt eller kund. För att medarbetarna ska 
kunna ta till sig "”One SEB”" är det viktigaste för oss att visa upp goda 
exempel där samarbete över gränserna gett positiva effekter på affären 
(Michel Johannson 2004-12-20).  

 
I dagsläget upplever anställda lokalt att det finns en viss anda inom SEB. Anställda 
känner sig stolta över att jobba och representera SEB utåt. Dock är både de 
anställda på lokalkontoret och Fredriksson (huvudchef) eniga om att gemenskapen 
inte är klar inom organisationen lokalt, eller i organisationen som helhet. SEB har 
kommit en bra bit på vägen anses med ”One SEB”. Bengt Fredriksson (2004-12-15) 
tror att kommunikation har blivit bättre med åren inom banken och att det är något 
kunderna märker av. Anledningen till förbättringen beror enligt honom på 
engagemang och motivation från SEB: s sida, samt att kommunikation fungerar i 
det ”stora” (extern) men även i det” lilla” (intern). Samtliga i gruppintervjun menar 
att det är upp till varje medarbetare att ansvara för företagskulturen, samt vårda den 
inom banken. Att ”One SEB” är en grundpelare är alla i gruppintervjun eniga om, 
men den fungerar nog inte riktigt som det är tänkt. SEB är en bra bit på vägen med 
företagskulturen, men att det är långt kvar att nå målet med en sammanhängande 
organisation och en kultur som går igenom i alla led. 
 

Våra värderingar är vår kompass och grunden till vad som är rätt och vad 
som är fel. De måste in i medarbetares medvetande men det är först som 
de sitter i fötterna som det märks! Walk the talk (Gunilla Åkerblom 2004-
12-06) 
 
Det går åt rätt håll, men det går väldigt sakta (Gruppintervju, 2004-2-15, 
Man, 44 år) 
 
Vissa anda, man kände sig stolt på något sätt, andan försvann under 
omorganisationer, nu börjar den byggas upp igen, det har blivit mycket 
bättre, men det är fortfarande långt till ”One SEB” (Gruppintervju, 2004-
12-15, Kvinna, 54 år ) 

 
”One SEB”, som blivit ett internt mål de senaste åren, är egentligen inget 
konstigt, våra kunder utgår ju från att de är kunder i en och samma bank 
och att de har tillgång till alla tjänster och all kompetens som finns här 
(Sten Törnsten 2004-12-20).   

 
Citaten i detta avsnitt talar väldigt starkt för sig själva. ”One SEB” är något som 
SEB i dagsläget håller på att arbeta och utforma. Lokalt uppfattar anställda det 
som att ”One SEB” måste fortsätta utvecklas. Både lokalt och centralt finns en 
medvetenhet om att ”One SEB”: s utvecklas med ett mål att få ihop 
samhörigheten inom SEB: s organisation och arbeta med en större enighet mot 
framtiden. 
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6. Slutdiskussion 
Det sista kapitlet ägans åt en slutdiskussion samt förslag på 
lösningar angående SEB: s internkommunikation och 
företagskultur. För att avsluta studien kommer jag göra en reflektion 
av mitt arbete, för sedan att blicka fram emot framtida forskning. 
(Avslutningsvis med mössan i handen kommer jag att tacka för 
mig).  

 
Syftet med en internkommunikation inom en organisation bidrar bland annat till en 
starkare samhörighet inom organisationen. Om organisationsmedlemmarna inom 
SEB känner samhörighet med varandra, grundar sig i olika utgångspunkter. En av 
punkterna är ”klimat” inom banken och den andra synen på organisationen. 
Klimatet bestäms av den rådande företagskulturen, organisationen på hur 
kommunikationen flödar och synen på dem olika leden av chefer. Även vilka 
kanaler som används inom en organisation har betydelse för hur kommunikationen 
fungerar och samverkar mellan olika avdelningar/nivåer på ett företag.  
 
Studiens syfte var först och främst att studera vilka informations- och 
kommunikationskanaler som används inom SEB centralt och lokalt, och vad är dess syfte. De 
befintliga kommunikations- och informationskanaler som studerats inom SEB är 
bland annat synen på möten och intranätets funktion, samt synen på e-post. Dessa 
kanaler innehar olika syften central och lokalt. Intranätet har i dagsläget en 
betydande roll inom en organisation, vilket bidrar till att spridning av information 
och chans till kommunikation är möjlig, dels ökad hastighet av budskapen. Inom 
SEB: s organisation har intranät en betydelsefull roll och ses som ett arbetsverktyg 
både centralt och lokalt. Intressant är om intranätet fyller samma funktion på olika 
nivåer inom en organisation. Centralt blir intranät en indirekt kanal, med chans att 
ge respons på inlägg. På lokalnivå en kanal för envägskommunikation. Varför det 
inte är samma kanaler som används i spridningen centralt som lokalt beror på att det 
finns olika förutsättningar inom organisationen (exempelvis kommuniceras det mer 
via intranät centralt). När det gäller kanalerna och dess syften är möten en viktig 
kanal på SEB, det är den informella kontakten på både central och lokalnivå. 
Kommunikationen syftar att bli en ”dialog” inom SEB då 
organisationsmedlemmarna tillsammans skapar och delar informationen i syftet nå 
förståelse och samspel. Det sker en kombination mellan olika kanaler på de olika 
nivåerna inom SEB. Det är av intresse studera intranätets funktion i en organisation, 
både som en kommunikationskanal och som en kanal för information. Vilken roll 
ett intranät kommer att spela i framtiden beror nog på hur det utvecklas inom SEB, 
möjligheten att spela upp ljud och rörliga bilder bidrar kanske till att möten kan 
följas upp via ett intranät. Hur synen på ”face to face” kommunikation kommer att 
uppfattas vore intressant att studera. Internet och ett intranät skapar nya 
förutsättningar för dialog elektroniskt (så väl internationellt som nationellt). Det 
optimala kommunikationssystemet är ett system där de olika kanalerna samverkar 
för att stödja kommunikationen mellan chef och anställd. I dagsläget sker det en 
kombination av befintliga kanaler inom banken. För att uppnå kravet på effektivitet 
gäller det att länka samman olika typer av interna kanaler för kommunikation. Det är 
viktigt att både kombinera skriftliga och elektroniska medier i 
informationsspridningen. I dagsläget saknar anställda saknar något tryckt blad (vilket 
är ett faktum). Det finns inte resurser eller ekonomi för en personaltidning. Dock 



  Slutdiskussion 
  _______________ 

 49

planera det främst två saker inom organisationen. Fredriksson och Törnstens svar 
överensstämmer att personaltidningen skall återupptas, då att intranätet skall 
kompletteras med ett ”nyhetsblad” i trycktform (Fredriksson 2004-12-15). 
Intranätet skall även utvecklas, då med ljud och rörliga bilder (Sten Törnsten 2004-
11-30). Kommunikationen blir med större bättre och effektivare (och bidra till en 
fördel) om det sker en ny kombination av kanaler, kommunikationen kan bli ännu 
bättre om det kompletteras med ännu en kanal.  
 
Vilken syn har anställda på kommunikation? I analyssvaren framkom att det finns olika 
syn på kommunikation i organisationen, från transmissionsyn till dialog. 
Kommunikationen på SEB kan i dagsläget liknas vid en ”process” där deltagarna 
tillsammans skapar och delar informationen i syftet att nå ömsesidig förståelse i 
kommunikationen.  Kommunikationen innebär själva processen och i processen för 
interaktion mellan människor blir informationen då innehållet. Inom SEB är mötet 
den viktigaste kanalen, vilket ger möjlighet till dialog. Dialog ger även grunden till ett 
välfungerande kommunikations- och informationsklimat. I kommunikationspolicy 
som föreligger, pekas det på att ansvaret gällande kommunikation ligger hos varje 
chef och att bankens anställda i grund och botten själva är skyldiga satt anskaffa sig 
information. I kommunikationspolicyn framgår det inte mycket om just formen för 
kommunikation, vilket det kanske borde göra till större del. 
 
Vid analyssvaren av intervjuerna framkommer det att kommunikationen mellan det 
lokala och centrala fungerar på ett tillfredställande sätt. Informationen når fram med 
de valda kanalerna, men förbättringar kan alltid ske. Tillexempel genom att se över 
sina befintliga kommunikationskanaler och hur dessa brukas inom organisationen. 
Lokalt är anställda kritiska till alla möten under veckorna, samtidigt som möten är en 
bra kanal för tvåvägskommunikation (och inte minst dialog). Jag har tagit fram en 
del frågor som SEB kan utveckla och arbeta vidare med för att förbättra sina möten 
loklat. Förslaget grundar sig på ett fåtal frågor som SEB kan ställa till anställda inom 
organisationen. Tanken är att kommunikationen fortfarande skall bibehålla en hög 
standard och inte behöva ske i ”onödan”. För att utveckla kommunikationen och 
informationsspridningen loklat, anser jag att ytterligare en kanal bör användas i 
spridningen av information. En lösning kan vara att försöka introducera intranätet 
mer i anställdas vardag.  E-posten är väldigt överproducerad lokalt. En 
enkätundersökning med förslagsvis dessa frågeställningar kan genomföras för att 
effektivisera internkommunikationen lokalt och få en jämnare spridning av 
informationen i de befintliga kanalerna, eller att introducera en ny kanal.  

 
• Vilken typ av kommunikation och kanal föredrar du och i vilken 

situation(motivera)? 
• Hur ofta skulle du vilja att ni hade möten på kontoret? 
• Blir mötet som en typ av dialog, kommer alla till tals, är det tydligt vad 

som skall diskuteras på möten (förklara)? 
• Skulle SEB kunna dra ner på möten och ändå kunna bibehålla en bra 

kommunikation? (hur)? 
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Vilken betydelse har internkommunikationen för SEB: s företagskultur, såväl centralt som 
lokalt? Företagskulturen har en stor roll för kommunikationen i en organisation 
borde lyftas fram i SEB: s kommunikationspolicy. Hur kommunikation och 
företagskultur påverkar varandra är en viktig fråga. Är anställa medvetna om 
företagets värderingar och uppfattningar? Inom SEB arbetas det aktivt med ”One 
SEB” som skall bidra till just bättre samhörighet och förståelse både i Sverige och 
utomlands. Gemensamma värderingar är något som det kämpas med på alla plan 
inom SEB där ””One SEB”” är grundpelaren. Syftet är att skapa en enighet i 
banken då att bilden utåt från SEB skall bli samstämmig. Hur företagskulturen 
uppfattas i organisationen är vikigt. För att ena medarbetarna i organisationen kan 
man genom att ständigt använda värderingar och kulturen i sitt arbete med 
kommunikationen för att stärka andan inom SEB. Att utvecklas inom en arbetsplats 
är vikigt, detta tror jag kan främja synen på kommunikation och bidra till bättre 
samhörighet. En viktig betoning på internkommunikation i företag och 
organisationer är behovet av ett av ett tydligt ansikte utåt, detta krävs att samtliga 
medarbetare känner till och är delaktiga i internkommunikationen. SEB strävar efter 
att ge samma budskap utåt, men bilden av SEB är inte helt enig inom SEB: s 
organisation.  
 
Hur centralt styrd är den lokala internkommunikationen på bankkontoret i Halmstad? När det 
talas om kommunikation i en organisation kan den vara mer eller mindre styrd. När 
det gällde styrning inom SEB: s organisationen är det upp till varje lokalchef att 
ansvara för kommunikation och kanal. Styrningen inom en organisation sker (oftast) 
genom hierarki.  SEB: s organisationen är uppbyggd med led av många chefer och 
olika områden inom organisationen. Den lokala internkommunikationen är inte 
styrd, varje kontor planera själv sin internkommunikation utifrån sitt eget kontor 
(varje kontor är med andra ord självstyrt). När det gällde hur strukturerad 
informationen var tyckte en anställd på lokalnivå att informationen skall gå rakt ner i 
organisationen och därmed bidra till snabbare informationsflöden. Detta skulle då 
leda till mer produktiv tid inom SEB: s organisation. SEB borde även se över synen 
på chefer, om det är nödvändigt med många led av styrning. Att avstånden känns 
utdragna inom banken, märker anställda lokalt av. De olika leden av chefer kan ses 
som en nackdel i organisationen (med utgångspunk från kommunikationen). När 
många chefer besitter information kanske blir det svårare att kommunicera i en 
organisation. Det krävs vissa inslag av hierarki i en organisation för att 
kommunikationen skall kunna planeras.  Det förekommer som sagt många chefer 
och det är en mycket manlig bild inom SEB. Vilket kanske bidrar till den rådande 
kommunikationen som för tillfället existerar inom SEB: s organisation? SEB borde 
se över sin internkommunikation och eventuellt göra vägen från avsändaren till 
mottagare kortare Att överväga vilken roll kvinnliga chefer spelar i förhållande till 
manliga borde studeras med utgångspunkt från den rådande kommunikationen i 
organisationen. Det uppgavs att SEB försöker få in mer kvinnliga chefer i 
organisationen, intressant vore att se om kommunikationen eller kanaler kommer att 
ändras i spridningen av internkommunikation centralt som lokalt i framtiden (om 
detta sker). Med fler kvinnor i toppen kanske SEB kan utveckla 
internkommunikationen och bedriva kommunikation på andra sätt. Nu låter det 
kanske som att manliga chefer skall ersättas av kvinnor helt, vilket jag inte alls 
menar. I dagsläget har faktiskt SEB ett underskott på kvinnor i chefspositioner. Att i 
rekryteringen välja att ta in fler kvinnor samtidigt när de ser över sina 
kommunikationsled kanske kan ge en lösning som samtidigt kan effektivisera 
internkommunikationen?  
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6.1 Åtgärdsförslag – en sammanfattning 
 
Förslagen skall endast ses som en rekommendation på vad jag funnit i min 
undersökning. Enligt intervjusvar och analysen bör SEB bygga vidare samt utvecklas 
följande inom organisationen.  
 

• Ett nyhetsblad inom organisationen 
Ett nyhetsblad i SEB: s organisation bör tas fram för att stärka andan i 
banken, men även för trivsel (trivselkommunikation) då anställda saknade 
något tryckt blad att ta del av. 
 

• Sker en överproduktion av e-post lokalt 
Att försöka anpassa e-posten så att endast de som berör får dessa kommer 
att underlätt för övrig personal. Massutskick av e-post leder det till 
överproduktion. En ny kanal behöver introduceras för att ge en bättre 
”balans” i kommunikationen och informationsspridandet.  
 

• Introducera intranät mer lokalt 
Då intranät mest används på centralnivå för att kommunicera borde det 
introduceras lokalt för att bidra till dokumentation av information och på 
det sättet minska e-postandet. En lokal sida på intranätet där chefen kan 
lägga ut information istället för att sända på e-posten, borde finnas.  

 
• Effektivisera möten 

Ett första steg är att göra en undersökning om varför anställda lokalt 
upplever att det förekommer möten ofta, och vad det i så fall beror på. I och 
med en enkätundersökning kan SEB effektivera kanalen möten, så dessa 
håller en hög standard. Då möten är kostsamt vore det bra om det fanns 
andra lösningar. Kanske kan intranätet komma till hjälp, samt att utveckla 
intranätet med funktioner som ljud och bild? 

 
• ”Mellanchefer”  

Med färre mellanchefer blir kommunikationen mer effektiv då den slipper gå 
igenom så många ”led” innan den når mottagaren. Att se över 
organisationen för att effektivisera kommunikationen vore något att tänka 
på. (Detta märktes främst på lokalnivå enligt intervjuerna) 

 
• Kvinnor som chefer för att bryta bort det ”manliga” inom SEB 

Med fler kvinnor i toppen kanske kommunikationsflödet ändras och synen 
på kommunikation blir annorlunda. Kommunikationen kanske effektiviseras 
och flödet av kommunikationen leder till en förbättring.  Andra kanaler och 
lösningar kan komma till nytta, då en ny syn på kommunikation och 
information ges.  

 
• ”One SEB” och kommunikationspolicyn 

Då organisationen håller på att arbeta med enighet och samhörighet vore det 
bra om SEB arbetade vidare med ””One SEB””. På det sättet stärks andan 
och företagskulturen. Vilket bidrar till att det blir lättare att sträva mot 
samma mål och för anställda att känna en djupare delaktighet i 
organisationen. Att utveckla ””One SEB”” i den befintliga 
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internkommunikation, där det ges ett samband mellan företagskultur och 
(intern) kommunikation. SEB borde även lägga mer tyngd och utformning 
på sin kommunikationspolicy. Att utveckla policyn och samtidigt ha i åtanke 
hur SEB: s företagskultur kan integreras i samband med kommunikationen. 
Med en kommunikationspolicy som lägger tyngd på dialog inom 
organisationen, samt tyngd på kommunikation och företagskultur hade varit 
det bästa. I dagsläget är ””One SEB”” även ett internt mål inom banken. 

 
• Interna utbildningar  

Enligt intervjusvaren loklat är interna utbildningar något anställda 
uppskattar. Detta skall SEB givetvis fortsätta med i framtiden. Att äldre 
socialiserar in nyanställda i organisationen är det bästa. 
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6.1 Framtida forskning  
Det finns således fog för Heides påstående att fortsatt forskning kring hur 
användning av de digitala medierna påverkar organisationen och 
organisationsmedlemmarna i framtiden (Heide 2002). På SEB hade det sedan 
tidigare funnits en personaltidning, men denna hade dragits in. Fortsatt forskning 
hade kunnat vara att se vilken betydelse det finns för en personaltidning i olika 
organisationer. Det mesta går i dagsläget via elektroniska medier, har den trycka 
informationen blivit förbisedd? Inom SEB vill de återigen använda sig av en 
personaltidning, kanske har det större betydelse i en organisation än man tror. 
Faktorer som ”face to face”, respons, stress, ny teknik, ledarskap skulle man kunna 
väva in för att bilda sig en uppfattning vad den nya tekniken för med sig, vad som 
blivit bättre med åren och vad som har förbättras. Även vilken betydelse 
företagskulturen spelar i olika organisationer skulle vara intressant att forska kring. 
Även hur kommunikation och företagskultur hänger samma. 
 

Sten Törnsten berättade att ”därmed blir ämnet ‘företagskultur’ så stort att 
det nog krävs en egen uppsats” (Sten Törnsten 2004-12-20).  
 

 
En studie där vikten läggs på kommunikation, företagskultur och ledarskap vore av 
intresse. Det vore intressant att även studera synen på kvinnliga chefer i en 
organisation. En studie för att kartlägga hur företagskulturen inom SEB upplevs i 
andra länderna vore en intressant fråga. ”One SEB” skall var enhetlig i alla länderna, 
men hur respektive land ser på värderingarna samt hur det speglar varje lands kultur är 
et ämne att studera. Kanske kan det vara något för nästa C-uppsatsskrivare att sätta 
tänderna i? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Avdelningarna  
 
Bilagan ger en beskrivning om de olika avdelningarna som finns inom SEB. Det 
finns sex avdelningar inom SEB: s organisation som har olika uppgifter. Inom 
alla sex avdelningar finns det informationsavdelningar, eller endast en 
informationschef som ansvarar för respektive avdelnings kommunikation.  
 
 
1. Nordic Retail & Private Banking (NRPB) ansvarar för den Skandinaviska 
kontorsrörelsen, telefon och Internet-tjänster samt Private banking. Denna 
division ansvarar för privatkunder och små/medelstora företag i främst Sverige. 
Hit hör alla lokala bankkontor, telefonbank och Internetkontor. (Sten Törnsten 
2004-11-30) 
 
2. Corporate & Institutions, ansvarar för SEB: s större företagskunder och har 
verksamhet både i Sverige och utomlands (Michael Johansson e-post 2004-11-29) 
 
3. German Retail Mortage Banking, verksamheten bedrivs i Tyskland, det är en 
liknande verksamhet som NRPB men annat land, i detta fall Tyskland. Det finns 
en kontakt inom diversionen i Sverige, men det lokala styret är i Tyskland med en 
egen personaltidning i Frankfurt.  
 
4. SEB Asset Management, ansvarar för kapital- och fondförvaltningen inom SEB. 
Kunderna är både institutionella placerare och privatkunder (som köper 
fondandelar) (Michael Johansson e-post 2004-11-29) 
 
5. Eastern European Banking, divisionen som innehåller SEB: s verksamhet i de 
baltiska länderna och Polen. Verksamheten är inte fullt utvecklad i vissa länder, 
då Litauen tillexempel inte har ett eget intranät att arbete med (2004-11-29), 
(2004-11-07) 
 
6. SEB Trygg Liv, ansvar för pensions- och livförsäkringsprodukterna inom SEB. 
Verksamheten riktar främst in sig på Skandinaviska privat- och företagskunder. 
Sedan några månader tillbaka finns också en del av verksamheten i Danmark 
(Michael Johansson e-post 2004-11-29).  
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Bilaga 2: SEB: s Kommunikationspolicy   
 
Vision 
- Kommunikationen ska stödja bankens mål och affärer.  
- Kommunikationen ska förstärka bankens image och skapa förtroende externt. 
- Kommunikationen ska öka förståelsen för bankens verksamhet. 
- Kommunikationen ska bidra till att öka den interna delaktigheten och 
samarbetet samt förankra bankens mål. Genom öppenhet i informationen skapas 
ett klimat som inbjuder till dialog.  

Alla i banken kommunicerar, såväl internt som externt. Det är därför av stor vikt 
att den interna kommunikationen är snabb och öppen så att bilden utåt blir 
samstämmig. Kommunikation är ett avgörande ledarskapsinstrument för 
bankens alla chefer. 

Informationsavdelningens roll är att initiera, diskutera, förädla och stötta 
kommunikationen i banken genom rådgivning, tillhandahållande av kanaler och 
expertis samt i vissa koncernövergripande frågor även skriva och producera visst 
material. Informationsavdelningen skall vara ett stöd för alla enheter i banken 
som främjar affärerna på kort och lång sikt. 

Extern kommunikation 
Den externa kommunikationen ska präglas av föregripande och proaktivitet. 
Ständig omvärldsanalys och lyhördhet krävs för att föregripa diskussioner och 
debatter samt för att försöka undvika kriser.  
 
Målgrupperna är politiker, aktieägare, journalister, kunder och allmänhet. Dessa 
ska uppleva en samstämmig bild av banken.  
 
All kommunikation bedrivs långsiktigt genom att bygga relationer och 
trovärdighet.  
 
Alla anställda i banken bidrar till den externa bilden. Alla är tillåtna att uttala sig 
externt om det egna ansvarsområdet. Den som är mest kunnig inom ett område 
är oftast mest lämplig att uttala sig. I övergripande, strategiska frågor uttalar sig 
koncernledningen eller informationschefen. 
 
Informationsavdelningen har ansvaret att utforma policies kring uttalanden i 
olika frågor. 
 
Informationsavdelningen stödjer och utbildar bankens personal i 
kommunikationsfrågor. 

Intern kommunikation 
Det första och viktigaste ansvaret för bankens interna kommunikation vilar på 
varje chef. Bankens alla medarbetare är själva ansvariga för att skaffa sig 
information. Informationsavdelningen tillhandahåller och utvecklar kanaler för 
snabb och bred informationsspridning. Informationsavdelningen fungerar som 
rådgivare till koncernledning och chefer i kommunikationsfrågor samt utbildning 
och andra projekt. 
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Förhållningssätt 
Öppenhet  
Banken ska alltid sträva efter att vara så öppen som möjligt utan att affärsmässiga 
hänsyn äventyras och utan att banksekretessen åsidosätts. 

Tydlighet  
Banken ska sträva efter ett okomplicerat språk och så klara budskap som möjligt. 

Lyhördhet  
I all kommunikation är grunden att sätta sig in i och känna hur de som mottager 
informationen tänker och reagerar.  
 
Respekt  
I all kommunikation är det grundläggande att ha förståelse för att människor har 
olika åsikter. Att mottagarnas prioriteringar inte alltid sammanfaller med 
sändarens.  

Kvalitet  
All information ska utformas på ett sätt som är väl anpassat för 
tillfället/mottagaren. Språkbruk, formgivning och innehåll ska vara korrekt och 
effektivt. En grundläggande faktor i alla kommunikationsfrågor är att balansera 
dessa förhållningssätt med gott omdöme för situationen, med hänsyn till mål och 
affärer. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor Michael Johansson  
 
Intervjuperson: Michel Johansson 
Befattning: Sköter koncernens intranät centralt  
 
 
Jag måste få en bra bild om dig och din plats i företaget, därför inleds intervjun 
med att kartlägga organisationen.  
 

1) Vad är en ”fungerande” kommunikation för dig? 

2) Vad är internkommunikation för dig? 

3) Vem är mottagarna för den interna informationen (ni är ju en stor koncern)? 

4) Når ni alla mottagare i organisationen med samma typ av kommunikationskanal? 

5) Vilka kanaler utnyttjas? (Gradera, e-post, möten, forum, tavla, telefon, 

personaltidning, intranät etc) och i vilket sammanhang? 

6) Tror du informationen når fram med de valda kanalen till alla mottagare? 

7) Brukar det ske ”missförstånd” i kommunikationen? 

8) Har ni ändrat något i er internkommunikation på sistone så kommunikationen 

fortlöper snabbare/bättre/enklare? 

9) Använder ni er av intern-tv inom SEB? 

10) Hur samspelar centralt och lokalt på din avdelning? 

11) Ser kommunikationen annorlunda ut när ni informerar/kommunicerar internt i 

företaget (till lokalnivå)? 

12) Lista tre bra saker med er nuvarande internkommunikation i företaget, samt tre 

mindre bra. 

13) Vad tror du om den nya kommunikationspolicyn? 

 

- Dessa frågor fungerar som en mall beroende på dina svar. Det 
kommer säkerligen att bli följdfrågor. 

- Jag vill även att du beskriva hur en dag kan se ut. 
- Intervjun kommer (med stor sannolikhet) att spelas in, hoppas du 

inte har problem med det. 
 

Tack! 
 
 
Caroline Bjärlestam 
 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
Högskolan I Halmstad  
 



  Bilagor 
  _____________ 

 62

Bilaga 4: Intervjufrågor Sten Törnsten 
 

 
Intervjuperson: Sten Törnsten 
Befattning: Informationschef i NRPB  
 
 
Jag måste få en bra bild om dig och din plats i företaget, därför inleds intervjun 
med att kartlägga organisationen.  
 

1. Vad är en ”fungerande” kommunikation för dig? 

2) Vad är internkommunikation för dig? 

3) Vem är mottagarna för den interna informationen (ni är ju en stor koncern)? 

4) Når ni alla mottagare i organisationen med samma typ av kommunikationskanal? 

5) Vilka kanaler utnyttjas? (Gradera, e-post, möten, forum, tavla, telefon, 

personaltidning, intranät etc) och i vilket sammanhang? 

6) Tror du informationen når fram med de valda kanalen till alla mottagare? 

7) Brukar det ske ”missförstånd” i kommunikationen? 

8) Har ni ändrat något i er internkommunikation på sistone så kommunikationen 

fortlöper snabbare/bättre/enklare? 

9) Använder ni er av intern-tv inom SEB? 

10) Hur samspelar centralt och lokalt på din avdelning? 

11) Ser kommunikationen annorlunda ut när ni informerar/kommunicerar internt i 

företaget (till lokalnivå)? 

12) Lista tre bra saker med er nuvarande internkommunikation i företaget, samt tre 

mindre bra. 

13) Vad tror du om den nya kommunikationspolicyn? 

 

- Dessa frågor fungerar som en mall beroende på dina svar. Det 
kommer säkerligen att bli följdfrågor. 

- Jag vill även att du beskriva hur en dag kan se ut. 
- Intervjun kommer (med stor sannolikhet) att spelas in, hoppas du 

inte har problem med det. 
 
Tack! 
 
 
Caroline Bjärlestam 
 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
Högskolan I Halmstad  
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Bilaga 5: Gunilla Åkerblom 
 

Intervjuperson: Gunilla Åkerblom 
Befattning: Head of Corporate Culture- project  
 

 
E-posta den 6 December 2004 

 
1) Ni är en stor koncern med många länder inblandade, det finns ju då olika 

kulturer. Har ni några "nyckelord" för er företagskultur. 
 
2) Hur se företagskulturen ut på central nivå? 

 
3) Kan man på lokalnivå se att det följer samma "företagsanda", dvs att  kulturen 

finns bland chefer och personal? 
 

4) Kan man ändra en företagskultur?  
 

5) Finns det några policydokument om er företagskultur? Vill ta del av de i så fall. 
 

 
 
Komplettering av frågor: den 10 December 2004 
 
"Företagskulturen påverkar bland annat kommunikationen i en organisation och 
dessa uttrycks samt kommuniceras i symbolisk form, genom historier och skämt 
som illustrera värderingar och ideal (Krona). Enkelt kan företagskultur 
beskrivas som en oskriven lagbok som talar om "hur vi gör saker här"." 

 
1) Kan du applicera ovanstående utdrag på SEB:s företagskultur? 

 
2) Hur påverkar kulturen nya medarbetare? 

 
3) Hur påverkade du själv av företagskulturen när du anställdes? 

  
4) Vilken betydelse anser du att kommunikationen har i organisationen för er 

företagskultur? 
 
 
 

 
 
Tack! 
 
 
Caroline Bjärlestam 
 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
Högskolan I Halmstad 
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Bilaga 6: Intervjufrågor Bengt Fredriksson  
 
 
Intervjuperson: Bengt Fredriksson, rörelsechef 
Befattning: Distriktchef inom Halland, lokalchef på kontoret i Halmstad 

 
 
Jag måste få en bra bild om dig och din plats i företaget, därför inleds intervjun 
med att kartlägga organisationen.  

 

1) Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2) Hur ser informationsavdelningen? (Hur många anställda mm) 

3) Vad har du för syn på kommunikation? 

4) Vem är mottagarna för den interna informationen? 

5) Når ni alla mottagare på lokalnivå med samma typ av kanal för information och 

kommunikation? 

6) Vilka kanaler utnyttjas? (Gradera, e-post, möten, forum, tavla, telefon, 

personaltidning, intranät etc.) och i vilket sammanhang? 

7) Tror du informationen når fram med de valda kanalen till alla mottagare på 

lokalkontoret? 

8) Brukar det ske ”missförstånd” i kommunikationen mellan sändare och 

mottagare? (Utveckla) 

9) Har ni ändrat något i er internkommunikation på sistone så kommunikationen 

fortlöper snabbare/bättre/enklare? 

10) Hur samspelar centralt och lokalt? 

11) Vad tror du om den nya kommunikationspolicyn?  

12) Lite om ämnet företagskultur för att se vad du har för tankar om det. 

 

- Dessa frågor fungerar som en mall beroende på dina svar. Det kommer 
säkerligen att bli följdfrågor. 

- Intervjun kommer (med stor sannolikhet) att spelas in, hoppas du inte har 
problem med det. 

 

Tack! 
 
 
Caroline Bjärlestam 
 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
Högskolan I Halmstad  
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Bilaga 7: Gruppintervju  
 
 
Intervjuperson: Gruppintervju- SEB 
Befattning: Anställda på lokalkontoret i Halmstad 
 
 
En grupp intervju med förslagsvis fyra olika kassörskor (eller annan personal 
som finns tillgänglig). Önskas en bladning av åldrar, samt både män och kvinnor. 
Cirka 20-30 minuter beräknas intervjun ta med inspelningar i arbetsmiljö 
(förslagsvis något rum på kontoret). Inledningsvis kommer det att ske en 
presentation av mig (Caroline) och min studie, jag gör en djupdykning i SEB: s 
internkommunikation och behöver intervjuerna er i samband med frågor om det 
lokala på SEB.  
 
 
Intervjun inleds med en kort presentation om vad intervjupersonerna befattning, 
och hur länge de varit verksamma på SEB. 
 

1) Hur fungerar kommunikationen mellan er, chefen samt till högre nivåer i 

organisationen? 

2) Vad har ni för syn på kommunikation? 

3) Vilka kanaler används i spridningen av informationen? (intränat, anslagstavla, ect) 

4) Vilken kanal fungerar bäst? Varför? samt i vilken situation 

5) Vad tycker du om intranätet? Är det bra/dåligt 

6) Finns det något du vill ändra på i kommunikationen? 

7) Vad vet du om er företagskultur på SEB? 

 

- Dessa frågor fungerar som en mall beroende på era svar. Det kommer 
säkerligen att bli följdfrågor. 

- Intervjun kommer (med stor sannolikhet) att spelas in, hoppas n inte har 
problem med det. 

 

 

 

 

Tack! 
 
 
Caroline Bjärlestam 
 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
Högskolan I Halmstad  

 


