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Sammanfattning 

Titel: Kommunicera – att förmedla en möjlighet 

Författare: Ida Eriksson & Petra Lindberg 

Handledare: Johan Grinbergs, Mälardalens Högskola 

Examinator: Cecilia Lindh 

Ämne: Kandidatuppsats, Företagsekonomi  

Nyckelord: kommunikation, intern kommunikation, kanaler, kommunikationsmodeller, 

kommunikationsteorier, information, organisation 

Syfte 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur ABB Sveriges interna kommunikation samt 

informationsspridning ser ut i och drivs från Västerås. Syftet var även att se vilka verktyg och 

kanaler de använder sig av för att kommunicera information internt samt se hur dessa 

uppfattas av medarbetare i Västerås. 

Metod 

Vi har tagit del av litteratur i form av böcker och artiklar som behandlar teorier i ämnet 

kommunikation och däribland intern kommunikation, kanaler och verktyg. Intervjuer 

genomfördes med anställda på ABB i Västerås och kom att ligga som grund för vår empiri. 

En enkätundersökning som Communication Center gjorde våren år 2010 låg även den som 

grund för vår empiri.  

Slutsats 

Kommunikationen har gått allt mer ifrån envägs- till tvåvägskommunikation. För att få en 

fungerande organisation, krävs det att den interna kommunikationen i första hand fungerar. 

När kommunikation sker på ABB så sker det utifrån kommunikationsprocessen och övriga 

teorier om hur kommunikation bör se ut och fungera.  

ABB använder sig av de tre olika formerna av kanaler, muntliga, skriftliga och elektroniska, 

och kombinerar dessa för att vara så effektiva som möjligt 

Sammanfattningsvis kan vi se att kommunikationen på ABB bidrar till att organisationen 

fungerar. Om kommunikationen inte skulle finnas, menar vi att ett fungerande ABB inte heller 

skulle finnas. En fungerande intern kommunikation är inte bara viktigt för ABB utan för alla 

stora organisationer.  När kommunikationen då fungerar menar vi att organisationen också 

fungerar och vi menar att det är såhär ABB och alla andra stora organisationer bör jobba.  

Den interna kommunikationen skapar möjligheter 

och är nyckeln till framgång! 



 

 

Abstract 

Title: Communicate – to provide an opportunity  

Authors: Ida Eriksson & Petra Lindberg 

Tutor: Johan Grinbergs, Mälardalen University 

Examiner: Cecilia Lindh 

Subject: Bachelor's essay, Business Administration 

Keywords: communication, internal communication, channels, communication models, 

communication theory, information, organization 

Purpose 

The idea of this study was to describe how ABB Sweden’s internal communication and 

information appeared in Västerås. The aim is also to see what tools and channels they use to 

communicate information internally and see how employees perceive them in Västerås.  

Method 

We have read literature in form of books and articles that discuss theories on the subject 

communication including internal communication, channels and tools. Interviews were 

conducted with employees of ABB and were to serve as the basis for our empirical work. A 

survey by the Communication Center was made in the spring 2010 and was also the basis 

for our empirical work.  

Conclusions 

The communication has been increasingly from one-to two-way communication. To get 

a functioning organization, it is required that the internal communication in the first place will 

work. When communicating at ABB, it is done based on the communication process 

and other theories of how communication should appear and function.  

ABB uses the tree main types of channels, verbal, written and electronic, and combines 

these to be as efficient as possible.  

In summary, we see that communication at ABB contributes to the organization functions. If 

the communication would not exist, we believe that a functioning ABB also would not exist. A 

functioning internal communication is not only important for ABB, it is important for any large 

organization. Once communication is working, we mean that the organization also works and 

we think that ABB and all other large organizations should work like this.  

Internal communication creates opportunities 

and is the key to success! 
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1 Inledning  

Kommande avsnitt inleds med en bakgrundsbeskrivning av det valda ämnet. Därefter 

kommer problemdiskussion kring kommunikation, syfte och frågeställningar, samt 

avgränsningar. Sedan kommer några begrepp att definieras för att läsaren skall få en 

ökad förståelse av vad som kommer behandlas under arbetets gång samt för att 

läsaren skall förstå hur vi valt att använda begreppen.  

I dagens samhälle är information och kommunikation en del av vår vardag. Från det att du 

betalar i kassan i mataffären, till det att du läser morgontidningen till frukosten. När du betalar 

i kassan förekommer det kommunikation mellan dig och kassörskan. Kassörskan förmedlar 

till dig vilket belopp du skall betala, du tar emot meddelandet och kommunicerar därefter 

tillbaka till kassörskan. När du läser morgontidningen till frukosten så kommunicerar den 

händelser och information om vad som har hänt runt om i världen och du som läsare tar till 

dig informationen. Detta är bara två av många exempel som sker dagligen i vår vardag där 

det förekommer och handlar om information och kommunikation.   

Inom en organisation är kommunikation även där en del av vardagen. Från det att du hälsar 

på en kollega i hissen till att du mejlar chefen. I företag och organisationer är det extra viktigt 

med en fungerande kommunikation. Om det inte finns kommunikation menar forskare på att 

det då inte heller finns en organisation1. De menar på att det är utifrån en fungerande 

kommunikation som en fungerande organisation kan byggas upp2. 

1.1 Bakgrund 
Idag sker kommunikation överallt, både privat men även inom grupperingar såsom föreningar 

och organisationer3.  Kommunikationens innehåll består i grund och botten av information 

som sprids mellan människor och grupper när vi kommunicerar4. Kommunikation handlar om 

att såväl informera inom en organisation som utåt, med andra ord att kommunicera internt 

eller externt.5 Alltså, för att kunna sprida information använder företag och organisationer sig 

av ett antal olika kanaler och medier. Kanalerna underlättar och hjälper företag och 

organisationer att kommunicera och speciellt att kommunicera internt.  

Ett av de stora problem som finns i organisationer är att det är brist på kommunikation och 

att den befintliga kommunikationen endast sker mellan chefer och anställda i en högre del av 

hierarkin inom en organisation. Detta är ett stort problem då medarbetare i lägre nivåer inte 

får ta del av samma information. Kommunikation är därför lika viktigt för medarbetarna för att 

de skall känna sig delaktiga och involverade i organisationen. Om vision, värderingar och 

allmänna tillfredsställelser bara samordnas mellan chefer och ledningen är chansen att 

medarbetare känner utanförskap6. Forskning har även visat på att majoriteten av anställda 

                                                           
1
 Strid, J. (1999) s.13 

2
 Ibid 

3
 Larsson, L. (2008) s.15 

4
 Ibid, s.32 

5
 Ibid, s.34 

6
 Ramsing, Line. (2009)  
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inte vet vad företaget jobbar för samt vad företaget vill uppnå7. En annan orsak till varför 

kommunikation är så viktigt är för de snabba förändrade miljöerna som på den senaste tiden 

skett på grund av företagsskandaler8. Detta kräver då en organisation som ligger steget före 

och tänker på hur de förändrar och kommunicerar och tyder på hur viktigt kommunikation är 

för att få en fungerande organisation9. Inom dagens organisationer har informationsflödet 

ökat mer och mer. Det har blivit allt viktigare att ha fungerande informationskanaler för att 

kommunicera information. Personaltidningar och den nya informationstekniken används idag 

flitigt för att på ett så bra och snabbt sätt kunna sprida information.  

ABB Sverige (här efter förkortat till ABB) är en stor organisation och vi tror att 

kommunikationen är mer komplext och svårare att behärska i stora organisationer, då det är 

många olika faktorer som påverkar. Därför har vi valt att undersöka en stor organisation och 

valde därmed ABB som grund i arbetet för att kunna beskriva hur deras interna 

kommunikation ser ut, fungerar och hur de jobbar med den.  

1.2 Problemdiskussion   
Dagens samhälle har idag blivit allt mer komplext, där information och kommunikation har 

blivit allt mer viktigare för organisationer10 och främst för organisationer som befinner sig i en 

förändring11. Dock tror många organisationer att det handlar om att sprida så mycket 

information som möjligt för att nå en organisations mål och visioner. Kommunikationsforskare 

visar däremot på att det inte är volymen av information som sprids som skall ligga i fokus, 

utan det handlar om att den information som är viktig och relevant verkligen används och når 

fram till mottagaren i fråga. Det gäller alltså inte för företag och organisationer att i första 

hand införskaffa mer information, utan att se till att informationen i fråga kommer fram och 

tas emot.12 

Baker (2007) menar på att 95 procent av alla problem som uppstår i organisationer som 

inkluderar information orsakas av dålig kommunikation och att vikten av att kunna hantera 

kompetensen av kommunikation skall vara av hög prioritet.13 Därför är det viktigt med en 

fungerande kommunikation inom en organisation. Ska kommunikationen fungera så handlar 

det om att det skall fungera på ”hemmaplan” först, dvs. den interna kommunikationen måste 

fungera i allra första hand för att sedan få resten av kommunikationen att fungera14. Jan 

Karlzon VD på SAS: 

”Vi måste se varje medarbetare som en 
resurs i den interna kommunikationen”15 

 
Att kommunicera och bli förstådd på rätt sätt är idag ett ständigt problem för oss människor16 

och problem i organisationer skylls ständigt på bristande kommunikation.17 Det råder ingen 

                                                           
7
 Quirke, Bill. (1996)  

8
 Ströh, U. (2007)  

9
 Ibid 

10
 Strid, J. (1999) s.5 

11
 Ströh, U. (2007) 

12
 Strid, J. (1999) s.5 

13
 Ramsing, Line. (2009) 

14
 Erikson, P. (2005) s.63 

15
 Ibid 

16
 Falkheimer, J. & Heide, M. (2003) s.15 

17
 Cunliffe, A.L. (2009) s.51 
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tvekan om att det är svårt att kommunicera privat dock är det mer komplext i sammanhanget 

organisation då det finns fler faktorer som påverkar kommunikationen oss människor 

emellan18. Framväxten av den nya informationsteknologin är en av faktorerna som ligger 

bakom den ökade betydelsen för kommunikation i alla typer av organisationer.19 Därför 

menar vi att organisationer idag måste få upp ögonen för hur viktig den interna 

kommunikationen är och att det handlar om att kunna förmedla information på rätt sätt och 

med rätt kanal.  

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ABB Sveriges interna kommunikation samt 

informationsspridning ser ut i och drivs från Västerås. Syftet är även att se vilka verktyg och 

kanaler de använder sig av för att kommunicera information internt samt se hur dessa 

uppfattas av medarbetare i Västerås.  

1.4 Frågeställning 
Under arbetets gång kommer följande frågor att besvaras: 

 Hur kommunicerar och sprider ABB information? 

o Vilken information och vilka verktyg finns, och vad är syftet? 

o Hur används information och verktyg? 

 Vad kan kommunikation och informationsspridning bidra till?  

 Vilka möjligheter finns det till förbättring?  

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till den interna kommunikationen inom ABB Sverige, trots att den 

interna och externa kommunikationen är nära kopplat till varandra. Då ABB Sveriges centrala 

informationsavdelning som ansvarar för all kommunikation ligger i Västerås har vi valt att 

intervjua både medarbetare och anställda i Västerås. Vi anser att för att en stor organisation 

skall fungera måste den interna kommunikationen först och främst fungera och det är 

orsaken till avgränsningen till den interna kommunikationen.  

1.6 Definitioner 
I kommande avsnitt kommer vi beskriva och förklara ett antal olika begrepp som kommer 

behandlas under arbetets gång. Vi vill klargöra betydelsen och på så sätt öka förståelsen 

kring uppsatsen samt förklara hur vi kommer förhålla oss till begreppen.  

1.6.1 Kommunikation 

Kommunikation kan ha olika betydelser. Det kan vara kontakter mellan människor och 

grupper i allmänhet men även planerade kontaktformer och strukturer för organisationer. 

Detta för att få en fungerande samverkan människor emellan.20 Ordet kommunikation kan 

enligt Fiske definieras på två olika sätt, ”som en överföring av meddelanden från sändare till 

                                                           
18

 Falkheimer, J. & Heide, M. (2003) s.16 
19

 Holm, O. (2006)  
20

 Larsson, L. (2008) s.13 
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mottagare eller som en social samvaro med hjälp av meddelanden”21. En annan definition 

enligt Engel et al. (1994) är att kommunikation är den process där individer delar mening. 

Mer exakt definierar han det som “a transactional process between two or more parties 

whereby meaning is exchanged through the intentional use of symbols”.22  Vi kommer 

använda begreppet kommunikation när vi skall beskriva hur meddelanden och information 

överförs och sprids mellan sändare och mottagare i den givna organisationen.  

När kommunikation tillämpas i organisationer och myndigheter benämns de vanligen 

antingen som intern eller extern kommunikation. Definitionen av intern kommunikation är 

informationsflödet inom organisationer. Extern kommunikation innefattar därmed 

informationsflödet från organisationen ut mot omvärlden. 23 

1.6.2 Information  

Definitionen av information lyder på följande sätt, ”Överföring av ett budskap från en sändare 

till en mottagare. Termerna används också som det övergripande begreppet för de 

arbetsområde som en informatör ägnar sig åt.” 24Det är såhär vi kommer tolka och använda 

begreppet information.  

1.6.3  Kanaler och verktyg  

Kanaler är ett tillvägagångssätt som används för att överföra budskap mellan sändare och 

mottagare. Kanaler kan utmynna i olika former som skriftliga, muntliga och elektroniska. Man 

kan även säga att kanaler i sig fungerar som verktyg för att kommunicera.25 Vi kommer 

använda begreppet kanal som ovan nämnt.  

                                                           
21

 Falkheimer, J. (2001) s.21 
22

 Holm, O. (2006)  
23

 Falkheimer, J. (2001) s.94 
24

 Erikson, P. (2005) s.272 
25

 Ibid 
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1.7 Disposition 
Här kommer en kort presentation av vad varje kapitel innehåller.  

Kapitel 2. Metod och Tillvägagångssätt 

Kapitel 2 innehåller en beskrivning av vårt tillvägagångssätt där val av företag, metodval, 

metodanalys, valda teorier samt empiri presenteras. Efter det diskuteras metodval och hur vi 

gått tillväga i en metoddiskussion.  

Kapitel 3. Teori 

Kapitel 3 innehåller en beskrivning av valda teorier som senare används för att tillsammans 

med empiri analyseras och diskuteras i analysen. Teorierna behandlar ämnena 

kommunikation, information, kanaler och verktyg.  

Kapitel 4. Empiri 

Kapitel 4 innehåller en beskrivning av organisationen ABB och dess centrala 

informationsavdelning Communication Center. Här presenteras resultaten av inhämtad data 

från intervjuer med anställda på ABB i Västerås. 

Kapitel 5. Analys och Diskussion 

Kapitel 5 innehåller analysering kring valda teorier och empiri med utgångspunkt från våra 

frågeställningar.  

Kapitel 6. Slutsats 

Kapitel 6 innehåller slutsatser dragna utifrån tidigare analyseringar. Förslag till förbättringar 

samt generella slutsatser kring kommunikation kopplat till stora organisationer kommer även 

presenteras.  
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2 Metod och Tillvägagångssätt 

Kommande avsnitt inleds med en beskrivning av hur vi gått tillväga steg för steg 

under arbetets gång. Allt ifrån aspekter på valet av företag till metodval, metodanalys, 

valda teorier och empiri, såsom intervjuer och informationssökningar. Därefter 

diskuteras metodval och tillvägagångssätt i en metoddiskussion.  

2.1 Val av företag 
Meningen med denna uppsats var att göra en undersökning om hur den interna 

kommunikationen ser ut i en stor organisation. Efter introduktionen till kandidatuppsatsen i 

februari så började vi direkt spåna idéer kring ämnet och valet av företag. Vi började med att 

ta kontakt med Bombardier transportion här i Västerås via mejl men insåg snabbt att 

undersökningen vi ville göra inte kunde göras vid den tidpunkt vi önskade på grund av ett 

nyinfört intranät. Vi tackade då för oss och kontaktade då ABB som vi ansåg var en lämplig 

organisation för vår studie. ABB är en stor organisation och vi kände att det passade studien 

när tanken var att studera en stor organisation.  

I och med att Petra Lindberg även tidigare har arbetat på ABB, har hon skapat sig flera 

kontakter och som vi såg till vår fördel. Tack vara kontaktnätet hon skapat sig kontaktade vi 

den interna kommunikationsansvarige på ABB i Västerås. Hon var positivt inställd till det 

valda ämnet och var villig att hjälpa oss med den information som kunde tänkas behövas. Vi 

inledde med en mejl- och telefonkontakt som sedan utmynnade i personliga intervjuer.  

2.2 Metodval 
För att kunna uppnå syftet, som var att beskriva hur ABB:s interna kommunikation ser ut i 

och drivs från Västerås samt se vilka verktyg och kanaler de använder sig av för att 

kommunicera information internt och hur dess uppfattas så valde vi att göra en kvalitativ 

studie som grund för arbetet. En kvalitativ studie används för att skapa en djupare förståelse 

inom ett visst ämne26och svarar på frågorna vem, vad, hur, varför, när och var?27. I och med 

att det finns tidigare studier om hur den interna kommunikationen skall fungera, ville vi skapa 

oss en verklig bild av hur det verkligen ser ut på ABB och hur det stämmer överrens med den 

teoretiska bilden som finns. Därför valdes intervjuer som grund för insamlingen av empirin.  

I och med att vi valt att beskriva och inte undersöka situationen på ABB har vi använt oss av 

en deskriptiv metod. Det är en beskrivande utgångspunkt, där studier används och 

grundläggande kunskaper inom ett visst område finns där målet är att beskriva situationen 

och inte förklara28. När? Var? Hur ofta? Under vilka omständigheter?29 En beskrivning är en 

presentation av verkligheten av ett specifikt område30och detta var precis vad vi ville göra.  

Vi gjorde en grundläggande beskrivning av vad vi skulle göra, där vi sedan använde oss av 

teorier för att öka förståelsen av det studerade området på ett bättre sätt. 

                                                           
26

 Björklund, M. & Paulsson, U.(2003) s. 63 
27

 Nyberg, R. (1999) s.82-83 
28

 Björklund, M. & Paulsson, U.(2003) s. 58 
29

 Andersen, H. (1994) s.43 
30

 Ibid 
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2.3 Sekundärdata  
Sekundärdata är den fakta och information som finns i skrivet material såsom litteratur och 

artiklar. Det kan även definieras som att ”uppgifterna har oftast tagits fram i ett annat syfte än 

det som föreligger för den aktuella studien”31. Utifrån syftet valde vi att leta i lämplig 

sekundärdata efter teorier för uppsatsen för att därefter välja ABB där ämnesområdet vi har 

valt, var möjligt att undersöka.  

Majoriteten av våra valda teorier har vi tagit från litteratur skrivna av kända kommunikations 

forskare och författare så som Fiske, Erikson och Falkheimer. Det mesta av vår litteratur 

valde vi att inhämta från högskolans databaser och bibliotek, med ämnesinriktningen 

kommunikation. Vi har även använt oss av google scholar och där sökt vetenskapliga artiklar 

kring ämnet kommunikation. Sekundärdata kom även från en enkätundersökning som 

Communication Center på ABB i Västerås gjorde i juni år 2010 där undersökningen handlade 

om vad medarbetarna tyckte om den interna kommunikationen på ABB.  

Några av nyckelorden vi använda oss av i vår sökning var: kommunikation, intern 

kommunikation, kanaler, medier, kommunikationsmodeller, kommunikationsteori, 

information, informationsspridning, organisation.  

2.4 Primärdata 
Primärdata är sådana fakta och information som samlas in för den aktuella studien som skall 

genomföras. Primärdata kan ske genom olika former av dialoger, som mejl, telefon och 

personliga intervjuer.32 Alla respondenter i arbetet kommer att benämnas efter position 

istället för namn, då majoriteten av våra respondenter hade önskemål om att vara anonyma.  

Vi inledde med att vi tog kontakt med den interna kommunikationsansvarige (härefter 

benämns endast som kommunikationsansvarig)  i mitten på april på ABB här i Västerås via 

telefon. Vi presenterade vårt syfte och kom överens om att inleda med en telefon och 

mejlkontakt, då tidsbrist hos vår respondent fanns, för att senare träffas vid en personlig 

intervju 2011-05-05. Att kommunikationsansvarige valdes för intervju var självklart för oss när 

det var hon som hade det övergripande ansvaret för den interna kommunikationen inom 

ABB.  

Vi har även varit i kontakt med ett antal personer, som vi intervjuat via mejl eller via 

personliga möten. Dessa personer, kommer benämnas utefter position eller som 

medarbetare, då de jobbar på ABB och kommunicerar i arbetet men inte jobbar med just den 

interna kommunikationen. Målet med intervjuerna var att se hur medarbetarna kommunicerar 

och hur de uppfattar den interna kommunikationen samt att se om det stämmer överrens 

med Communication Centers mål och visioner med den interna kommunikationen.  

Vi intervjuade tre personer utöver kommunikationsansvarige på ABB, en verksamhetschef 

vid en personlig intervju 2011-05-05, en kontorschef via mejl 2011-04-28 och en team-ledare 

via mejl 2011-04-19. De tre intervjuade personerna valdes inte efter position utan för att det 

är personer som använder sig av kommunikation i sitt vardagliga arbete.  

                                                           
31

 Björklund, M. & Paulsson, U.(2003) s. 67 
32

Ibid s. 68 
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Efter första kontakten med kommunikationsansvarige på ABB började vi planera och 

strukturera upp lämpliga semistrukturerade frågor, för att sedan skicka frågorna till henne via 

mejl. Semistrukturerade intervjuer är utformade på så sätt att ämnesområdena är bestämda 

men att frågorna formuleras efterhand33 och detta för att kunna komplettera med mot- och 

följdfrågor beroende på hur respondenten svarar och reagerar på tidigare ställda frågor34. 

Den skickade informationen innehöll syftet med arbetet samt de semistrukturerade 

intervjufrågorna för att kommunikationsansvarige på bästa sätt skulle förstå vad vi ville ha 

hjälp med.  

I och med att vi använde oss av semistrukturerade frågor så var utformningen av 

intervjufrågorna inte av någon speciell karaktär. Det som låg i fokus var ett antal huvudfrågor 

kring ämnet för att därefter kunna ställa följdfrågor för att få en bred bild av hur och varför de 

kommunicerar. Används ”helt” strukturerade intervjufrågor är det svårare att komplettera med 

följdfrågor och det är orsaken till varför vi använt oss av semistrukturerade frågor i våra 

intervjuer.  

Det man skall tänkta på när man väljer att utforma semistrukturerade frågor är att, definiera 

frågorna i tid och rum, fråga en sak i taget, undvika Ja och Nej frågor, vara försiktig med 

laddade ord och ledande formuleringar, tänka på effekten av ordningen av frågorna och 

använda konkreta frågor35.  

Dessa punkter har vi haft i åtanke när vi utformat frågorna till våra intervjuer för att få så bra 

intervjuer som möjligt.  

Kommunikationsansvarige på ABB i Västerås svarade grundligt och bra på våra frågor och vi 

kunde därefter sammanställa resultat av intervjun. Vi kände dock att vi ändå skulle behöva 

komplettera vår mejlintervju och bokade därför in en tid med kommunikationsansvarige för 

en personlig intervju. Under intervjun kunde vår tidigare mejlkontakt kompletteras med bidrag 

till ökad förståelse från respondentens tidigare svar. Under den personliga intervjun fick vi 

även ta del av andra fakta som kom att ligga som stöd för vår uppsats. Vi bokade samtidigt in 

en personlig intervju med en av verksamhetscheferna på ABB här i Västerås efter en tidigare 

mejlkontakt. Detta för att se hur hon ser och arbetar med kommunikation samt för att få en 

bredare bild av den interna kommunikationen. Utöver detvå intervjuer hade vi kontakt med 

ytterligare två medarbetare på ABB i Västerås, men dessa endast via mejl och telefon. 

Samtliga intervjuer som genomförts kom att ligga som det empiriska underlaget genom hela 

arbetet.  

Vi valde att intervjua både chefer och medarbetare på ABB i Västerås, för att se två sidor av 

verkligheten. Ena sida, för hur det är menat att kommunikationen skall fungera och den 

andra sidan för att se hur det faktiskt fungerar. Detta för att få en så klar bild av hur den 

interna kommunikationen såg ut och fungerade i verkligheten men också för att se om 

ledningens syn stämde överens med medarbetarnas.  

                                                           
33

 Björklund, M. & Paulsson, U.(2003) s. 68 
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 Ibid 
35

 Wärneryd, B m fl. (1993) s.99-100 
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2.5 Metodanalys 
Information och data som har samlats in kan på många olika sätt bearbetas och analyseras. 

Analysmodeller kan användas för att strukturera och bedöma den data som samlats in. 

Modellerna kan vara av egen bearbetning eller av redan befintliga modeller36.   

I grunden för vår analys ligger den teoretiska referensramen, samt de empiriavsnitt som vi 

under arbetets gång har bearbetat, analyserat och tolkat. Teoriavsnittet var det som låg som 

grund för hur vi strukturerade empiri och analys. Teori och analysavsnittet har varit 

strukturerad utifrån en trattformad figur (se figur 1.), medan empirin var mer förklarande och 

berättande i sin karaktär, då insamlingen till empirin kom från intervjuer samt en 

enkätundersökning.  

 

Kommunikation 

 

Intern kommunikation 

 
Kommunikationsformer, 
Kanaler och Verktyg 

 

 

Figur 1. Trattformad analysmetod. Egen bearbetning.  

I analysen har vi diskuterat och analyserat den data som framkommit under arbetets gång. Vi 

har försökt att se samband och mönster mellan teori och empiri för att därefter med hjälp av 

analysen kunna dra slutsatser och uppfylla arbetets syfte och frågeställningar.  

2.6 Metoddiskussion 
Att starta upp en kontakt via mejl och telefon anser vi är en bra grund, men att utforma en 

första intervju via mejl ansåg inte vi var det mest lämpliga att göra i vårt fall. Syftet med våra 

intervjuer var att först ha personliga intervjuer och sedan mejlkontakt som kompletterande 

stöd. Så blev inte fallet, då tidsbrist som tidigare nämnts fanns hos våra respondenter. Vi fick 

då tänka om och fick istället inleda med en mejlkontakt trots att vi såg det som ett mindre bra 

alternativ, jämfört med att inleda med en personlig intervju.  

Vårt syfte med arbetet var att beskriva hur den interna kommunikationen ser ut och fungerar 

på ABB Sverige och hur den drivs ifrån Västerås. För att kunna göra detta så ville vi intervjua 

både chefer och medarbetare för att få en bredare bild av verkligheten. Under vår första 

intervju med kommunikationsansvarige på ABB i Västerås berättade vi att vi även skulle vilja 

intervjua ett antal medarbetare på ABB och undrade om hon visste vilka vi kunde vända oss 

till. Hon menade då på att det kunde bli problematiskt och hänvisade oss istället till en 

enkätundersökning som ABB gjorde under våren 2010. Undersökningen gjordes i syfte för att 

                                                           
36

 Björklund, M. & Paulsson, U.(2003) s. 71 
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se hur medarbetarna på ABB runt om i Sverige uppfattar den interna kommunikationen och 

vad de tycker är viktigt och bra med den. 

I och med att vi fick ta del av den undersökningen som även var mer omfattande än den vi 

hade kunnat genomföra till arbetet bestämde vi oss för att ha undersökningen som en stor 

grund till vår empiri, med komplettering av tre ytterligare intervjuer med medarbetare på ABB 

i Västerås. Tyvärr fick vi inte publicera någonting av undersökningen vilket bidrog till att 

undersökningen var svår att beskriva i ord och vi kände att den då endast kunde användas 

som komplement till våra tre tidigare intervjuer.  

Att Petra Lindberg tidigare har jobbat på ABB påverkade inte oss och utfallet i vårt arbete när 

vi ställts oss neutralt till ABB. Då hon endast varit sommaranställd på ABB under en kortare 

tid fick hon då endast skrapa på ytan av det som vi lagt fokus på i arbetet. De enda som 

påverkade oss av Petras tidigare anställning var kontakter på ABB, vilket var positivt för våra 

möjligheter till kontakter för vår undersökning.  
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3 Teori 

Kommande avsnitt inleds med en presentation av lämpligt valda teorier för uppsatsen, 

som senare kommer att användas för att analyseras tillsammans med empirin. Vi har 

valt teorier som behandlar ämnena kommunikation, information, kanaler och verktyg 

och hur de används i den interna kommunikationen.  

3.1 Kommunikation  
Vad som än görs, privat som i en organisation är det att kommunicera37.  Kommunikation har 

även idag blivit ett intressant område vid studier av just organisationer38.  

Shannon och Weaver (1949) utformade en basmodell för kommunikation som är en 

sekventiell och linjär modell som har överlevt i decennier39. Från början avsågs denna modell 

för studier av telefoni. Grundenheterna i modellen, sändare – meddelande (buskap) – kanal 

(medium) - mottagare är grunden i modellen, men även i de senare utvecklade 

kommunikationsmodellerna. Redan då fanns begreppet brus som uppkom i kanalen som 

betyder att det kan uppkomma störningar mellan sändare och mottagare, vilket kan leda till 

missförstånd och misstolkande av budskap.40  

Generellt sett är kommunikationsprocessen avsiktlig, en medveten ansträngning som görs i 

förhoppningen att få ett svar tillbaka41. DeFleur (1970) menade samma sak och utvecklade 

modellen med att tillföra en återföringsfaktor ”feedback”, där det handlar om att mottagaren 

ger ett svar tillbaka till sändaren. I och med den utvecklade modellen blev allt fler involverade 

i modellen och brusfaktorn förekom nu inte bara i kanalen utan i hela processen. Modellen 

utvecklades ännu mer med begreppen kodning och avkodning där ”meningen” med de 

sända och det mottagna budskapet fick mer betydelse. 42  (Se figur 2.) 

 

        Kodning   Avkodning 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Erikson, P. (2005) s.43 
38

 Larsson, L. (2008) s.13 
39

 Holm, O. (2006) 
40

 Larsson, L. (2008) s.48 
41

 Holm, O. (2006) 
42

 Larsson, L. (2008) s.48 

Sändare Budskap Mottagare 

Feedback 

Medium 

Brus 

Effekt 
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Figur 2. En utvecklad basmodell enligt DeFleur (1970)43. Egen bearbetning.  

Även Lasswell har utformat en kommunikationsmodell utifrån Shannon och Weavers 

basmodell. Modellen är linjär och ser fortfarande kommunikation som en överföring av ett 

meddelande. Han hävdar att för att vi människor skall förstå kommunikation, måste vi se 

över och studera de olika stegen i hans modell.  

 

”Vem 
Säger vad 

Genom vilken kanal 
Till vem 

Med vilket effekt? ” 
 

Figur 3. Kommunikationsmodell enligt Lasswell44. Egen bearbetning.  

Denna modell och dessa begrepp fokuserar mer på att se effekten av kommunikationen än 

betydelsen. 45  Stegen är beroende av varandra och om en förändring skulle ske i något av 

dessa steg, så förändras den totala effekten.46  

Många kommunikationsmodeller är ofta linjära i sin form. Newcomb (1953) däremot 

utformade en modell med en annorlunda form som är triangulär. Newcomb menar att 

kommunikation går ut på att bevara jämvikt i ett socialt system.47 (Se figur 4.) 

 

           X 

 

                             A            B 

 

Figur 4. A – B – X – Systemet enligt Newcomb (1953)48. Egen bearbetning.  

A och B är sändare och mottagare i denna figur. De kan vara individer, organisationer eller 

myndigheter. X i sin tur är en del av A och B:s sociala omgivning. A, B och X kan ses som ett 

system, där den interna relationen mellan A, B och X är ömsesidigt beroende. Med det 

menas, att om B förändras, så kommer även A och X att förändras. Och om B förändrar sitt 

fårhållande till X, kommer A att behöva förändra sitt förhållande till antingen B eller X. I 

korthet beskriver denna figur hur interna relationer är ömsesidigt beroende av varandra.49  

                                                           
43

 Larsson, L. (2008) s.49 
44

 Fiske, J. (2009) s. 48 
45

 Ibid 
46

 Ibid, s. 49 
47

 Ibid  
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 Ibid, s. 50 
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 Ibid, s. 49-50 
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Dessa resonemang och modeller visar på hur utvecklingen av kommunikationen gått från 

envägskommunikation till tvåvägskommunikation. Envägskommunikation är en traditionell 

väg där kommunikationsprocessen ses som ett linjärt förlopp som tidigare nämnt enligt 

Shannon & Weaver. Tvåvägskommunikation i sin tur ses som ett nätverk av flera kontakter, 

med andra ord en utvecklingen av Shannon och Weavers basmodell där båda parter 

kommunicerar. 

Det handlar helt enkelt om att antingen tala till publiken eller med publiken. Trots 

utvecklingen från envägs- till tvåvägskommunikation används båda i dag. Ibland var för sig 

eller parallellt.50  

3.2 Intern kommunikation 
Intern kommunikation kan man säga är ”budskapsöverföring mellan människor vars 

relationer är varaktigt strukturerade för att uppnå något bestämt mål”.51  Den interna 

kommunikationen är de delar och individer som ingår i den slutna enheten inom en 

organisation.52 Intern kommunikation är viktigt, speciellt som ett styrmedel när det bidrar till 

en tillfredsställande organisation för medarbetare och anställda53. Peter Erikson pekar på ett 

antal punkter till varför en effektiv intern kommunikation är så viktig.  

Han menar på att det är viktigt att:54  

 Ge medarbetarna en överblick, en helhet, för att kunna visa medarbetarna hur de 

själva bidrar till det totala resultatet. Idag ersätts många lojala trotjänare av unga 

kritiska medarbetare och det kräver då att de unga och kritiska får mer fakta utöver 

det dagliga arbetet för att de skall kunna känna en helhet. 

 Skapa eniga mål genom dialoger om vart företaget är på väg och varför. Det är viktigt 

att alla inom ett företag har gemensamma uppfattningar om företaget och att alla vill 

utvecklas och gå mot samma mål.  

 Ge bättre beslutsunderlag genom rätt information. För att medarbetarna skall kunna 

göra och fatta viktiga beslut, så krävs det att även de får rätt information. Har man rätt 

information så ökar kunskapen och kompetensen, som i sin tur leder till att risken för 

misslyckanden och chansen att gå mot fel riktning minskar.  

 Skapa motivation för ökad utveckling. Motivation skapas när helheten och målen är 

klara och tydliga. När en medarbetare kan se målen, helheten och kan ta rätt beslut 

genom rätt information, så ger det en ökad motivation i och med att de förstår varför 

deras arbete betyder något för företaget. 

 ”VI-känsla” genom ökad motivation som leder till en betydelse av arbetet.  

 

                                                           
50

 Larsson, L. (2008) s.47 
51

 Strid, J. (1999) s.14  
52

 Ibid, s.15 
53

 Chen, Ni. (2008)   
54

 Erikson, P. (2005) s.64-66 
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 Underlätta samarbetet genom nätverk och kanaler. Det bidrar till att kontakten mellan 

organisationens olika delar och medarbetare blir bättre och starkare. När 

medarbetarna jobbar i olika projekt och processer så ökar meningen med att ha en 

effektiv information mellan alla medarbetare. 

 Hindra ryktesspridning, så att inte motivation och glöd försvinner. Den största orsaken 

till varför rykten bildas och sprids beror på missvisande och otydlig information.  Det 

är dock tyvärr vanligt att detta inträffar när en stor förändring sker i organisationer.  

 Underlätta delegeringen. I och med dagens stora och snabba förändringar finns det 

varken tid eller utrymme för hierarkiska beslutsprocesser. I och med det har många 

insett fördelen med att ge medarbetare på en lägre nivå mer ansvar för att ta beslut. 

Detta har i sin tur gett ett klart tecken för en ökad intern kommunikation.  

 Bidra till en personlig utveckling genom att ge medarbetare meningsfulla uppgifter, 

som bidrar till var och ens personliga utveckling. (Se figur 5.) 

 Nå bättre och ökad lönsamhet. I grund och botten som allt annat så skall den interna 

kommunikationen bidra till ökad lönsamhet och bättre reslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Individen i utveckling55. Egen bearbetning. 

Jan Strid menar på att två av de viktigaste delarna när det gäller information och 

kommunikation är att motivera sina medarbetare och få dem alla att arbeta mot samma 

mål.56 Hargie och Tourish (1993) poängterar även de att en effektiv kommunikation är den 

viktigaste ingrediensen i försök att öka deltagandet och öka intresset för företagets mål och 

visioner.57  
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 Erikson, P. (2005) s.66 
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 Strid, J. (1999) s.32 
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3.3 Kommunikationsformer, kanaler och verktyg   
Beroende på hur vi människor kommunicerar så delas kommunikationen in i olika former58: 

 Intrapersonell - Inom människan 

 Interpersonell - Mellan minst två människor 

 Gruppkommunikation - Mellan flera människor 

 Masskommunikation - Med tekniska medier 

 Extrapersonell - Mellan maskiner  

Kommunikationsformerna varierar i den dagliga kommunikationen beroende på syftet. Vilka 

man vill nå ut till, vilken sorts information det gäller och vilka kanaler som används. 59 Av 

dessa fem kommunikationsformer kommer vi lägga fokus på tre av dem, interpersonell, 

gruppkommunikation och masskommunikation, då de andra två punkterna ligger utanför vårt 

undersökningsområde.  

Interpersonell kommunikation innebär att minst två personer utbyter information med 

varandra, men det kan även innebära mindre grupper av individer som utbyter information. 

Kommunikationen omfattar medierad kommunikation, som exempelvis direkt kommunikation 

via e-post och telefon. Vad denna kommunikationsform går ut på är att skapa ömsesidig 

förståelse, meningsspakande, social kontext och påverkan.60  

Gruppkommunikation innefattar en större grupp av individer. För att kommunikationsformen 

skall vara effektiv krävs det att gruppens intresse möts. Gruppkommunikation är den 

kommunikation som kan ske på olika avdelningar i en organisation där individer på samma 

avdelning har samma ”status och intresse”. Kommunikationsformen handlar om identitet, 

socialisation, informella och formella grupper samt regler och normer.61  

Masskommunikation kan i betydelse karaktäriseras utifrån vissa egenskaper, som offentlig 

och enkelriktad, indirekt och samtidig kommunikation. Kommunikationsformen används för 

att nå ut med budskap till en heterogen och stor grupp individer som på olika sätt använder 

sig av medier i arbetet. Tolkningarna av budskapet kan tolkas olika beroende på individen, 

men som på någon nivå skall hänga samman med sändarens ”budskap”. Det handlar om att 

på olika sätt kunna påverka mottagarens beteende, känslor och förnuft till organisationen.62   

Det finns tre olika metoder för att sprida kommunikation på, via skriftliga, muntliga och 

elektroniska kanaler. Det finns både för- och nackdelar med alla dessa givna kanaler och 

valet av vilka kanaler som skall användas är viktigt då det inte bara är en resurs utan även 

en kostnadsfråga. Vissa kanaler kan passa bättre än andra beroende på situation och 

organisation.63  
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3.3.1 Skriftliga kanaler  

Skriftliga kanaler är sådant som kommuniceras via tryckt information. Tryckt information kan 

vara personaltidningar, företags presentationer, nyhetsbrev och faktabroschyrer. Fördelen 

med skriftliga kanaler är att läsarna kan gå tillbaka och läsa informationen igen och risken för 

att feltolkningar skall uppstå är relativt liten via denna kanal, förutsatt att det som står är 

korrekt skrivet. Kanalen kan även nå specifika läsare på många olika platser samt att läsaren 

kan ta del av denna information när det passar. Nackdelen med denna kanal är att 

möjligheten för dubbeldialog är i princip obefintlig och något som är nästintill omöjligt. 

Kanalen används därför bäst när det handlar om att dokumentera och informera fakta i en 

organisation. I och med dagens utveckling där datorn har tagit över mer och mer så har 

mycket av de skriftliga övergått till de elektroniska.64   

3.3.2 Muntliga kanaler  

Muntliga kanaler såsom personliga och fysiska möten är det som tar längst tid men som är 

grunden för att en utveckling skall vara möjlig. De muntliga kanalerna består av konferenser, 

utbildningar, informella och planerade möten. Fördelen med denna kanal är att den skapar 

möjligheten till dialoger och ömsesidiga tankeutbyten, där möjligheten till frågor och 

förtydligande är stor. Nackdelen med denna kanal är som tidigare nämnt att det tar lång tid 

vilket bidrar till att många kan känna tomhet på sin arbetsplats. Det psykologiska, att möta 

och prata med andra människor är ett av människans viktigaste behov och därför något som 

inte bör glömmas bort.65  

3.3.3 Elektroniska kanaler  

Elektroniska kanaler är sådan information som sprids via intranät, e-post, video – och 

telefonkonferenser, databaser, bloggar och andra elektroniska system. Av dessa har vissa 

kanaler möjligheten till att skapa en direkt dialog och kallas för interaktiva medier. Intranät 

och e-post är kanaler som har utvecklats markant under de senaste åren. Kanalerna är dock 

inte lösningen för alla behov. För att kunna tillgodose sina medarbetare så måste 

organisationer anpassa och arbeta parallellt med kanaler för att uppfylla kraven som kan 

tänkas finnas. Fördelarna med denna kanal är att det levandegör fakta bättre än någon 

annan kanal. Det är även en stor fördel att det går att sprida information så otroligt fort med 

elektroniska kanaler. Nackdelen som finns är att det krävs en egen utrusning, såsom datorer 

och internet. Det är även en nackdel då mer omfattande information inte är lämpligt att 

informeras via elektroniska kanaler.66  

3.3.4 Kombinering av kanaler 

En kombinering av olika kanaler krävs för att nå en hög effektivitet. I och med det så är en 

kombination av skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler det bästa för att uppnå effektivitet 

av kommunikation. Detta kan illustreras som en trappa, ju mer de kombineras ju högre upp i 

trappan befinner företaget sig. (Se figur 6.)67  
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Figur 6. Kombinering av kanaler68. Egen bearbetning.  

3.4 Sammanfattning 
Vad som än görs, privat som i en organisation så är det att kommunicera69. Och det är just 

detta som många kommunikationsforskare menar, att allt är kommunikation70.  

Sändare – meddelande (buskap) – kanal (medium) – mottagare, är de grundenheter som 

Shannon och Weaver (1949) menar är grunden för kommunikation och som utgör 

basmodellen de utformade. Denna modell har på senare år utvecklats av DeFleur (1970) 

som tillförde en återföringsfaktor ”feedback”, där det handlar om att mottagaren ger ett svar 

tillbaka till sändaren. 71  

”Vem, Säger vad, Genom vilken kanal, Till vem, Med vilken effekt?”, är en 

kommunikationsmodell som Lasswell har utformat utifrån Shannon och Weavers basmodell. 

Denna modell är fortfarande linjär och han hävdar att för att vi människor skall förstå 

kommunikation måste de olika stegen ses över och studeras.72   

Bevara jämvikt i ett socialt system. Det är vad Newcomb (1953) hävdar att kommunikation 

går ut på. Hans modell är av en annorlunda form då den är triangulär och den visar i korthet 

hur interna relationer är ömsesidigt beroende av varandra.73   

Envägskommunikation till tvåvägskommunikation.  De är vad tidigare resonemang och 

modeller visar. De visar på hur utvecklingen av kommunikationen gått från 

envägskommunikation till tvåvägskommunikation. Envägskommunikationen är en traditionell 

kommunikationsprocess där det handlar om en linjär process medan tvåvägskommunikation 

mer ses som ett nätverk av flera kontakter.  Dessa två kan användas antingen var för sig 

eller parallellt. 74 
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Budskapsöverföring mellan människor vars relationer är varaktigt strukturerade för att 

uppnå något bestämt mål, är vad intern kommunikation handlar om. Det är även de delar 

och individer som ingår i den slutna enheten inom en organisation75. Det finns även ett antal 

punkter som pekar på varför det är så viktigt med effektiv intern kommunikation76.  

En effektiv kommunikation är den viktigaste ingrediensen i försök att öka deltagandet, 

och öka intresset för företagets mål och visioner. Detta är något som Hargie och Tourish, 

(1993) hävdar precis som Jan Strid. Han menar att de två viktigaste delarna när det gäller 

information och kommunikation handlar om att motivera sina medarbetare och få dess att 

jobba mot samma mål. 77 

Interpersonell, mass- och gruppkommunikation är tre av fem kommunikationsformer som 

varierar i den dagliga kommunikationen beroende på syftet. Interpersonell kommunikation 

innebär att minst två personer utbyter information med varandra, men det kan även innebära 

mindre grupper av individer som utbyter information. Gruppkommunikation innefattar en 

större grupp av individer. För att denna kommunikationsform skall vara effektiv så krävs det 

att gruppens intresse möts. Masskommunikation kan i betydelse karaktäriseras utifrån vissa 

egenskaper, som offentlig och enkelriktad, indirekt och samtidig kommunikation. Denna 

kommunikationsform används för att nå ut med budskap till en heterogen och stor grupp 

individer som på olika sätt använder sig av medier i arbetet. 78 

Skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler är tre olika metoder för att sprida 

kommunikation på. Vissa kanaler kan passa bättre än andra beroende på situation och 

organisation.79 Skriftliga kanaler är sådant som kommuniceras via tryckt information. Tryckt 

information kan vara personaltidningar, företags presentationer, nyhetsbrev och 

faktabroschyrer. Fördelen med skriftliga kanaler är att läsarna kan gå tillbaka och läsa 

informationen igen, och risken för att feltolkningar skall uppstå är relativt liten via denna kanal 

Nackdelen med denna kanal är att möjligheten för dubbeldialog är i princip obefintlig och 

något som är nästintill omöjligt.80  

Muntliga kanaler så som personliga och fysiska möten är det som tar längst tid, dock är detta 

grunden för att en utveckling skall vara möjlig. De muntliga kanalerna består av konferenser, 

utbildningar, informella och planerade möten. Fördelen med denna kanal är att den skapar 

möjligheten till dialoger och ömsesidiga tankeutbyten. Nackdelen är att det tar lång tid vilket 

bidrar till att många kan känna tomhet på sin arbetsplats.81 

Elektroniska kanaler används för att sprida information via intranät, e-post, video – och 

telefonkonferenser, databaser, bloggar och andra elektroniska system. Fördelen med denna 

kanal är att det går att sprida information så fort. Nackdelen som finns är att det krävs en 
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egen utrusning, såsom datorer och internet. Det är även en nackdel då mer omfattande 

information inte är lämpligt att informera via elektroniska kanaler.82 

Att kombinera kanaler så mycket som möjligt leder till en hög effektivitet. Därför är en 

kombination av skriftliga, muntliga, elektroniska och interaktiva kanaler det bästa för att 

uppnå effektivitet av kommunikation.83  
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4 Empiri 

Kommande avsnitt inleds med en presentation av organisationen ABB samt den 

centrala informationsavdelningen Communication Center. Därefter kommer vi gå in på 

resultatet av den inhämtade informationen vi fått av intervjuer via mejl, telefon och 

personliga möten, samt resultatet av undersökningen ABB själva gjorde under våren 

år 2010.   

4.1 ABB AB 
ABB AB grundades år 1883 av Ludvig Fredholm i Stockholm och företaget låg då under 

namnet Elektriska Aktiebolaget. De första produkterna som tillverkades var generatorer och 

elbelysningar men år 1890 slogs elektriska aktiebolaget ihop med Wenströms & Granströms 

Elektriska Kraftbolag. Företagen bildade tillsammans Allmänna Svenska Elektriska 

Aktiebolaget som förkortades till ASEA. Utvecklingen gick framåt och år 1988 slogs ASEA 

ihop med BBC och bildade nuvarande ABB, Asea Brown Boveri Ltd som idag är ett av 

världens största elektroniska företag.84 ABB är idag ett ledande företag inom kraft- och 

automationsteknik och de menar på att deras lösningar skall förbättra prestandan och 

minimera miljöpåverkan för industrier och energiföretag.85  

ABB är idag ett börsnoterat företag som är verksam i omkring 100 länder runt om i världen. 

De har cirka 124 000 medarbetare och huvudkontoret ligger i Zürich, Schweiz. Deras 

verksamhet i Sverige är av en strukturerad form och är uppdelad i fem divisioner: Power 

Products, Power Systems, Discrete Automation and Motion, Low Voltage Products, and 

Process Automation. 86 (Se figur 7.) I Sverige är ABB verksam i mer än 30 orter och har cirka 

8700 medarbetare. De största verksamhetsorterna är Västerås med cirka 4100, och Ludvika 

med cirka 2600 medarbetare.87  

 

 

 

 

 

                                                           
84

 www.abb.se (1) 
85

 Ibid (2) 
86

 www.abb.com (4) 
87

 www.abb.se (2)  

http://www.abb.se/
http://www.abb.com/
http://www.abb.se/


21 

 

ABB Sverige AB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. ABB Sverige AB:s Organisationsschema år 2011. Bearbetad efter upplaga från 

Communication Center.  

4.1.1 Visioner och mål för 2011 

ABB har som vision för 2011 att förbättra villkoren för deras kunder. De vill hjälpa deras 

kunders verksamhet, förbättra lättillgängligheten och produktiviteten för att därmed spara 

energi och miljöpåverkan. De vill även satsa på att deras produkt -, system - och 

serviceerbjudanden skall kännetecknas för innovation och kvalitet. De vill samtidigt vara en 

attraktiv arbetsgivare på marknaden och vill satsa på att bevara och behålla kompetenta och 

engagerade medarbetare. Att vara miljömedvetna och satsa på en hållbar utveckling är även 

de ett av de stora målen de vill arbeta mot och erbjuda sina kunder. 88 

4.2 Communication Center 
Samtlig fakta i detta avsnitt, 4.2, är inhämtat från intervjuer med kommunikationsansvarige.  

Communication Center är ABB:s centrala informationsavdelning som är etablerad i Västerås. 

Communication Center är den avdelning som ansvarar för all kommunikation, internt som 

externt. Communication Center är uppdelat i fyra avdelningar med en ledande 

kommunikationsdirektör högst upp som har det övergripande ansvaret över all 

kommunikation inom ABB.  De fyra avdelningarna styrs av vardera avdelningschef som har 
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ansvar för sitt område. Dessa personer går under positionerna presschef, 

internkommunikationsansvarig, specialist och marknadskommunikationsansvarig. (Se figur 

8.) 

Communication Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Communication Centers Organisationsschema år 2011. Bearbetad efter upplaga 

från Communication Center. 

Den interna kommunikationen ansvarar för de olika kanaler och medier som de använder 

inom ABB. De tre främsta kanalerna med mest betydelse är intranätet Inside, 

personaltidningen Inblick samt den muntliga kontakten mellan de anställda, så som 

kontakten mellan chefer och chefer, chefer och medarbetare etc.  Den interna 

kommunikationsavdelningen planerar och kordinerar och ser till att kommunikationen 

kommer ut i rätt tid i rätt kanal. Det övergripande målet är att jobba budskapsdrivet inom hela 

organisationen både internt och externt för att nå ut med deras mål och visioner. De interna 

budskap som hela ABB arbetar för är även de buskap som Communication Center jobbar 

för.  
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De fem budskapen: 

 Tillväxt- och kostnadseffektivt 

 ”Ett” ABB 

 Extern fokus  

 Innovation 

 Affärsetik 

Att jobba för tillväxt på ett kostnadseffektivt sätt är ett av de fem budskapen de jobbar för. 

Det handlar om att växa så mycket som möjligt med en så liten kostnad som möjligt. Att se 

hela organisationen som ”ett” ABB handlar om att alla skall känna sig stolta av att jobba för 

ABB och att alla skall känna en ”VI- Känsla” i organisationen och arbeta för företagets bästa, 

oavsett om du jobbar i Sverige eller Schweiz. Detta är väldigt viktigt, då alla anställda även är 

ABB:s ansikte utåt. Extern fokus handlar om att känna till marknader, omvärld, konkurrenter 

och kundkrav. I och med det måste även alla anställda hänga mer för att organisationen skall 

fungera. Om något stort händer i Schweiz måste anställda i Sverige även de vara medvetna 

om händelsen för att på ett bra sätt kunna stå för vad ABB jobbar för. Att vara innovativ är en 

självklarhet för ABB då de befinner sig i en sådan bransch där det krävs att man ligger steget 

före ens konkurrenter. Att arbeta efter en god affärsetik är även det en självklarhet för ABB . 

De satsar på att anställda skall känna trygghet på jobbet samtidigt som de skall trivas hos 

ABB som är arbetsgivare. De jobbar även mot en grönare värld och jobbar för en bättre miljö.  

Att jobba budskapsdrivet är som tidigare nämnt målen som den interna kommunikationen 

jobbar mot. Kommunikationsansvarige menade även att det inte bara handlar om att jobba 

mot budskapen. Självklart har de en stor del men hon menade på att kommunikation är 

mycket mer än så. Kommunikation är otroligt viktigt. Det är inte bara viktigt för ABB utan hon 

menade att det är viktigt i alla verksamheter där människor jobbar tillsammans. 

Kommunikation handlar om kunskapsöverföring, marknadsföring, motivation, ”VI- Känsla” 

och image. Med andra ord är kommunikation väldigt mycket som är otroligt viktigt och med 

hjälp av budskapen och de olika kanalerna försöker de hela tiden bli bättre.   

4.2.1 Kanaler 

ABB AB har tre stycken grundläggande kanaler de kommunicerar genom. Den främsta 

kanalen är den muntliga och därefter kommer den elektroniska och den skriftliga.  

Att kommunicera muntligt är ett starkt sätt att kommunicera på mycket för att få en fysisk 

kontakt, där även kroppsspråk och reaktioner kan avläsas. Muntlig kommunikation från 

chefer menade kommunikationsansvarige alltid är det bästa alternativet vid kommunikation. 

”Vid stora förändringar och kriser använder vi den 

muntliga kommunikationen i första hand, då den är mest 

effektiv vid sådana situationer”. 

Dock kommunicerar inte chefer endast vid kriser och förändringar utan också i strategisk 

inriktning när det skall stämma av det ekonomiska läget. De kommunicerar även kring frågor 

av mer eller mindre praktiskt natur.  
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När ABB skall kommunicera via elektroniska kanaler använder de sig i huvudsak av 

intranätet Inside. Inside etablerades i organisationen år 2001 och är ett etablerat och 

välbesökt intranät. Intranätet innehåller verktyg och tjänster som anställda och chefer kan 

tänkas behöva i sitt dagliga arbete. Det finns även nyheter publicerade på intranätet som är 

av relevans för alla de anställda på ABB.  

”Det kan vara nyheter allt ifrån att ett nytt avtal har skrivits 

till att en ny chef har tillsatts”. 

Intranätet är indelat i portaler på divisions- och enhetsnivå för att förmedla den mer nära 

kommunikationen. De anställda kan även via intranätet ta del av all information som händer i 

organisationen.  

ABB:s skriftliga kommunikationskanal är personaltidningen Inblick. Inblick har under det 

senaste året omformats från att vara en nyhetstidning med tio nummer per år till att bli ett 

magasin med sju nummer per år.  

”Fokuset ligger idag på att tidningen skall vara en 

kulturbärare och att tidningen skall utmärka medarbetare 

och skapa stolthet inom organisationen”. 

Kommunikationsansvarige menade på att om man skall lyckas med kommunikationen, gäller 

det att nyttja de möjligheter och kanaler som finns. För att göra det menade hon att det är 

viktigt att kombinera kanaler. På ABB jobbar de hårt med att få en fungerande 

tvåvägskommunikation så mycket som möjligt via de olika kanalerna. Just när det gäller 

feedback så har de på intranätet skapat plats för kommentarer på olika inlägg och nyheter. 

De har även skapat en blogg på intranätet med möjlighet till att kommentera där tanken är att 

uppmana folk till att kommentera och föra fram önskade åsikter.  

”Att kommunicera idag handlar om att få feedback och 

dialog, om att få svar tillbaka. Det är så vi jobbar, då vi ser 

tvåvägskommunikation som grunden för en fungerande 

kommunikation, internt som externt”. 

Den interna kommunikationen inom ABB har allt mer gått från envägs- till 

tvåvägskommunikation. Kommunikationsansvarige menade på att tvåvägskommunikation är 

grunden för en fungerande kommunikation idag. Idag är folk allt mer beroende av att få veta 

att rätt information har kommit fram, eller på något sätt få feedback tillbaka samt att de 

anställda kan känna att de kan tillföra något och vara delaktiga med åsikter och synpunkter.  

4.3 Medarbetarnas uppfattning  
Samtlig fakta i detta avsnitt fram till 4.3.1 är inhämtat från intervjuer med dem tre nämna 

respondenterna, verksamhetschefen, kontorschefen och team-ledaren.  

Under våra tre intervjuer med medarbetarna var majoriteten av svaren lika med varandra, 

med vissa skillnader.  
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Verksamhetschefen som varit verksam inom organisationen sedan år 1990 menade på att 

den interna kommunikationen fungerar bra. Hon menade även att de formella kontakterna 

med chefer fungerar väldigt bra så länge det är av en muntlig karaktär. 

”Eftersom jag ligger nära ledningen så är det många som 
kommunicerar med mig, och jag känner att jag alltid får 

den information som jag behöver. Och skulle jag behöva 
någon speciell information så kan jag vända mig till dem, 

och få den information som jag behöver”. 
 

De två övriga respondenterna, kontorschefen som varit verksam i organisationen sedan 

1981 och team-ledaren som varit verksam sedan 1975 menade även de på att 

kommunikationen fungerar bra. De menade dock att det många gånger kan vara komplicerat 

då ABB är ett stort bolag med många anställda. Kontorschefen menade att:  

”Det kan vara svårt att veta vem man skall vända sig till, 

men det gäller även att motparten hittar en då det är så 

otroligt många som jobbar på ABB ”. 

Medarbetarna ansåg att alla tre kanaler, de muntliga, elektroniska och skriftliga är viktiga, 

men att det handlar om att använda dem på rätt sätt för att det skall vara effektiva. Beroende 

på information menade de att vissa kanaler är mer lämpliga än andra och att det handlar om 

att välja rätt kanal beroende på behov.  

Gällande de muntliga kontakter, var alla eniga om att det är den viktigaste och bästa kanalen 

för att förmedla information för att sändaren vet att budskapen kommer fram, samtidigt som 

sändaren får bekräftelse av motparten om budskapet uppfattats på rätt sätt. Det är också en 

bra möjlighet för mottagarna att ställa frågor och be om förtydliganden. De ansåg dock att 

muntliga kontakter med chefer kräver mycket tid om alla ständigt skall gå och prata med 

chefen.  

När det gäller den elektroniska kanalen intranätet var våra respondenter eniga om att det är 

en fungerande och bra kanal som används ofta och av många i det dagliga arbetet. De 

menade på att det är en bra kanal för att hitta information till sig själva men att intranätet inte 

används så mycket för att kommunicera mellan divisioner och enheter.  Möjligheterna och 

kunskapen finns men att det är tidskrävande då det finns mycket information att leta bland. 

De menade även på att mejlanvändningen är relativt stor och att det kan vara problematiskt 

många gånger då det kan leda till missförstånd och massutskick. Verksamhetschefen sade:  

”Det går fortare att skicka ett massutskicka via mejl till fem 

personer, istället för att själv ta reda på vem av dessa fem 

personer som egentligen skall kontaktas. Detta leder till 

att vi då är fem personer som skall reda ut problemet om 

vem som skall lösa det, istället för att rätt person hade 

kontaktats från början.” 

Medarbetarna menade på att mejl är en bra kanal att använda om det används på rätt sätt 

men att den många gånger kan missbrukas som i exemplet ovan. Annars är det en av den 

vanligaste kommunikationskanalen som de använder i sitt dagliga arbete. De menade på att 

det är ett effektivt sätt och som inte är så speciellt tidskrävande. Inom de elektroniska 
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kanalerna ingår även ett veckobrev. Veckobrevet skickas ut till de anställda en gång i veckan 

via mejl. Informationen som finns i dessa brev är baserade på varje avdelning. Jobbar du på 

exempelvis L-processen så får du information om den avdelningen och information om större 

händelser som berör hela ABB. Det kan vara allt ifrån att chefen har gått på semester, till hur 

resultaträkningen ser ut. Denna kanal ser alla medarbetarna som något positivt när det bidrar 

till ökad inblick i vad som sker runtomkring en på sin egen avdelning. Verksamhetschefen 

menade:  

”Beroende på att ABB har så många anställda, så bidrar 

dessa veckobrev med information som då exempelvis kan 

underlätta om vem man skall vända sig till om någon är 

ledig eller borta under en längre tid.” 

Personaltidningen Inblick som är en skriftlig kanal ansåg medarbetarna är en bra kanal. 

Innehållet i tidningen kände medarbetarna ger en ”VI-känsla” för organisationen och en 

stolthet för de anställda som jobbar på ABB. De menade dock att det inte är en kanal som de 

kommunicerar med, utan en kanal som kommunicerar till dem.  

Medarbetarna menade att det är viktigt att använda alla kanalerna på rätt sätt men att det 

även är viktigt att variera och kombinera alla kanaler. Vid stora händelser och förändringar 

menade de anställda att det är extra viktigt att använda alla kanaler för att nå ut till så många 

som möjligt men även i det dagliga arbetet. Verksamhetschefen:  

”Om vi befinner oss i en stor förändring så kommuniceras 

informationen oftast först ut via intranätet och till de 

övergripande cheferna. Cheferna i sin tur har i uppgift att 

kommunicera vidare informationen face-to-face eller via 

mejl vidare till sina medarbetare. Medarbetarna brukar 

därefter sätta sig ner i mindre grupper och diskutera 

saken. Det går från massutskick via intranät och mejl, till 

att sedan diskuteras i små grupper face-to-face”. 

Sammanfattningsvis så ansåg medarbetarna att den interna kommunikationen fungerar 

bra. De menade att de olika kanalerna bör användas på rätt sätt och för olika behov och att 

det är grunden till effektivitet och en fungerande kommunikation. Däremot ansåg de att den 

muntliga kanalen bestående av personliga möten och kontakter med andra är den kanal som 

är starkast och mest effektiv. De menade även att de olika informationsbehoven de kan 

tänkas behöva i sitt vardagliga arbete finns. Problemet var dock att det många gånger är 

svårt att hitta då det finns mycket information som strömmar från olika håll. Eftersom 

organisationen är stor finns det information som skall beröra alla samt enskilda avdelningar 

och personer och det kan då vara svårt att hitta den specifika informationen på egen hand. 

Medarbetarna menade att informationen finns, men att det är upp till var och en att ta ansvar 

till att hitta den.  Att bli serverad med information på ett silverfat är inget som fungerar i stora 

organisationer utan det gäller att ta eget ansvar och själv söka den information som behövs.  
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4.3.1 Undersökning 

Samtlig fakta i detta avsnitt är inhämtat från intervjuer med kommunikationsansvarige.  

Undersökningen vi fick ta del av gjordes av Communication Center i Juni år 2010. Det var en 

kvantitativ enkätundersökning där materialet de behövde samlades in på webben mellan den 

30 mars och 20 april. De som deltog i undersökningen var personal från ABB ifrån Sverige 

och utskicken var till 1000 stycken slumpmässigt utvalda personer. Syftet med 

undersökningen var att Communication Center ville se vad deras medarbetare runt om i 

Sverige tyckte om den interna kommunikationen, vilka kanaler som var viktiga och hur nöjda 

de anställda var med respektive kanal. Dock var deltagandet lågt med en svarsfrekvens på 

endast 56 %. 

Sammanställningen av undersökningen utmynnade i ett diagram bestående av två kurvor 

med olika procent tal. Den ena kurvan beskrev hur nöjda medarbetarna var med respektive 

kanal, och den andra hur viktig respektive kanal var.  

 Respondenterna menade att de allra viktigaste kommunikationskanalerna var: 

 Närmaste chef 

 Kollegor 

 Högsta ledningen 

De kanaler som respondenterna var nöjdast med var:  

 Kollegor 

 Närmaste chef 

 Mejlen 

Undersökningen visade vad respondenterna (medarbetarna) var mest respektive minst nöjda 

med, samt vilka kanaler som de ansåg var viktiga och mindre viktiga. De tre viktigaste 

kanalerna var närmaste chef, kollegor och högsta ledningen. Närmaste chef och kollegor var 

de två kanaler som respondenterna i undersökningen var mest nöjda med. Dock var det här i 

diagrammet som det fanns störst glapp, mellan hur viktig kanalen var och hur nöjda de 

anställda var med den. Det största glappet låg vid högsta ledningen där kanalen var betydligt 

viktigare än vad respondenterna var nöjda med den. Respondenterna i undersökningen var 

självfallet väldigt nöjda med kanalen men förväntningarna och kraven på ledningen var 

betydligt högre och där av det stora glappet.  

Det näst största glappet var vi närmaste chef där även denna kanalen var betydligt viktigare 

för respondenterna än vad de var nöjda med den. Där skilde det inte lika mycket, men 

glappet var ändå stort. Orsaken till detta är precis desamma som vid tidigare kanal, att 

förväntningarna och kraven var större och att det inte riktigt levde upp till respondenternas 

förväntningar. Respondenterna kunde däremot inte peka på några stora brister och fel utan 

problemet var bara att kraven och förväntningarna var betydligt större än vad de var nöjda 

med kanalen.  
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Respondenterna ansåg att intranätet och mejlen var två viktiga kanaler. Intranätet var den 

kanal de tyckte var aningen viktigare än mejlen då intranätet kom på en femteplats och 

mejlen på en sjätteplats på skalan hur viktig kanalen var. Respondenterna ställde sig 

neutrala i undersökningen till hur nöjda de var med dessa två kanaler.  Mejlen var de dock 

nöjdare med än vad de var med intranätet då mejlen kom på en tredje plats och intranätet på 

en sjunde plats. Glappen mellan hur viktig kanalen var och hur nöjda de var med den visade 

att mejlen hade ett betydligt mindre glapp än intranätet.  

Personaltidningen Inblick däremot var den kanal där glappet inte var så stort. Medarbetarna 

var relativt neutrala till hur viktig kanalen var och det matchade nöjdheten. Veckobrevet var 

en annan kanal där viktigheten och nöjdheten matchade varandra väl, där glappet även där 

inte var så stort.  

Generellt sett tyckte medarbetarna i undersökningen att majoriteten av kanalerna var 

betydligt mer viktiga än va de var nöjda med dem. Som tidigare nämnt beror det på att 

kraven och förväntningarna är höga och att detta inte riktigt uppnås. Den enda kanalen som 

medarbetarna var mer nöjda med än vad den var viktig var sociala medier.  Denna kanal låg 

dock långt ner på skalan då undersökningen genomfördes och hade inte fått speciellt stor 

betydelse när det gäller att kommunicera på ABB.   
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5 Analys och Diskussion  

Kommande avsnitt inleds med en analys och diskussion av valda teorier kopplat till 

empirin. Analysen är strukturerad utifrån tidigare valda rubriker i teorin, med 

utgångspunkt i våra frågeställningar för att söka svar.  

5.1 Kommunikation 
Shannon och Weaver (1949) vill förmedla med sin basmodell att grunden för all 

kommunikation bygger på fyra olika grundenheter, sändare – meddelande (buskap) – kanal 

(medium) - mottagare.  

DeFleur (1970) utvecklade denna modeller och tillförande återföringsfaktorn ”feedback” som 

handlar om att sändaren får ett svar tillbaka av mottagaren. Det blir då motsatta roller, då 

sändaren blir mottagare, och mottagare blir sändare. Detta kan även kallas 

tvåvägskommunikation då kommunikationen sker från båda hållen i 

kommunikationsprocessen. På detta sätt försöker ABB:s interna kommunikationsavdelning 

Communication Center arbeta. De menar på att grunden för en fungerande kommunikation 

handlar om att försöka använda sig av en tvåvägskommunikation. Kommunikationsansvarige 

menade på: 

”Att kommunicera idag handlar om att få feedback och 

skapa dialog, med andra ord om att få svar tillbaka. Det är 

så vi jobbar, då vi ser tvåvägskommunikation som 

grunden för en fungerande kommunikation, internt som 

externt”. 

Vi menar som kommunikationsansvarige och Communication Center att 

tvåvägskommunikation är grunden för en fungerande kommunikation. Detta för att man som 

sändare på ABB skall få feedback och vetskap om att budskapet kommit fram på rätt sätt 

samt att budskapets betydelse har förståtts. Vi menar även att tvåvägskommunikation bidrar 

till mindre missförstånd mellan kollegor på ABB då både sändare och mottagare tjänar på 

denna typ av kommunikation vilket vi anser leder till effektivitet för ABB. 

Newcomb (1953) utformade en modell med en annorlunda form som är triangulär. Han 

menar att kommunikation går ut på att bevara jämvikt i ett socialt system och att alla delar är 

beroende av varandra. Han visar även på betydelsen av att ha en fungerande 

kommunikation.  

 

               X 

 

               A                 B  
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Figur 4. A – B – X – Systemet enligt Newcomb (1953)89. Egen bearbetning.  

I ett socialt system där kommunikationsprocessen äger rum menar vi att alla parter i 

systemet är beroende av varandra. Då störningar uppkommer mellan sändare och mottagare 

kan det leda till missförstånd och misstolkande av buskap vilket enligt teoretiker benämns 

som ”brus”. När brus uppkommer är det inte bara en person som drabbas utan alla som är 

involverade i processen.  Detta menar vi visar på hur alla parter i en kommunikationsprocess 

är beroende av varandra och att detta pekar mer på betydelsen av kommunikationen än 

själva effekten. Varför det ser ut så här menar vi beror på utvecklingen av envägs- till 

tvåvägskommunikation. Vid envägskommunikation är man inte på samma sätt beroende av 

andra när budskap skall förmedlas. Vi tror att fokus då ligger mer på effekten av budskapen 

än betydelsen och beroendet av andra parter i processen. Nu däremot när 

tvåvägskommunikation blivit allt vanligare menar vi att effekten fortfarande är ett faktum men 

att betydelsen har fått mer betydelse. Nu handlar det inte bara om att förmedla ett buskap 

utan mer om att budskapet kommer fram på rätt sätt, till rätt person, via rätt kanal och att 

mottagaren i slutändan förstår och lämnar feedback tillbaka till sändaren.  

Att befinna sig i ett socialt system som vi menar att kollegor på ABB gör, där parter är 

beroende av varandra menar vi inte bara handlar om betydelsen utan även om effekten av 

kommunikationen. Sker en förändring i kommunikationsprocessen kollegor emellan så 

kommer även den totala effekten på hela ABB att förändras, precis som Fiske menar på.  

Vi menar även precis som Lasswell att för att vi människor skall förstå kommunikation och 

dess process så måste de olika stegen ses över och studeras då allt hänger ihop.  

 

”Vem 
Säger vad 

Genom vilken kanal 
Till vem 

Med vilken effekt? ” 
 

Figur 3. Kommunikationsmodell enligt Lasswell90. Egen bearbetning.  

Exempelvis, Vem (chefen), Säger vad (budskap), Genom vilken kanal (muntlig), Till vem 

(ledningen), Med vilken effekt?(förändring). I korthet beskriver dessa två figurer hur interna 

relationer är ömsesidigt beroende av varandra.  

5.2 Intern kommunikation 
Intern kommunikation kan man säga är ”budskapsöverföring mellan människor vars 

relationer är varaktigt strukturerade för att uppnå något bestämt mål”91. Den interna 

kommunikationen är de delar och individer som ingår i den slutna enheten inom en 

organisation. Den interna kommunikationsavdelningen planerar, kordinerar och ser till att 

kommunikationen inom ABB kommer ut i rätt tid och i rätt kanal. Det övergripande målet de 

                                                           
89

 Fiske, J. (2009) Kommunikationsteorier – en introduktion, s. 50 
90

 Fiske, J. (2009) Kommunikationsteorier – en introduktion, s. 48 
91

 Strid, J. (1999) Intern Kommunikation - inom organisationer, företag och myndigheter, s.14 
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arbetar för är att jobba budskapsdrivet inom hela organisationen, både internt och externt för 

att kunna nå ut med deras mål och visioner. 

Peter Erikson pekar på ett antal punkter till varför en effektiv intern kommunikation är viktig 

och varför organisationer skall satsa på den. Han menar på att det är viktigt att: Skapa 

motivation och att skapa en ”vi känsla” för ökad utveckling. Ge bättre beslutsunderlag genom 

att få rätt information. Skapa eniga mål genom dialoger med samtliga om vart företaget är på 

väg och varför. Ge medarbetarna en överblick, en helhet, för att kunna visa medarbetarna 

hur de själva bidrar till det totala resultatet. Underlätta samarbetet genom nätverk och 

kanaler. Nå bättre och ökad lönsamhet. Bidra till en personlig utveckling genom att ge 

medarbetare meningsfulla uppgifter. Underlätta delegeringen i organisationen samt hindra 

ryktesspridning, så att inte motivation och glöd försvinner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sammankoppling av Peter Eriksons tio punkter och ABB:s fem budskap. Egen 

bearbetning.  

I figuren ovan är de blåa pilarna Peter Eriksons tio punkter för varför en effektiv och 

fungerande intern kommunikation är viktig. Den röda cirkeln som omfamnar de blåa pilarna 

visar ABB och Communication Centers fem gemensamma budskap de jobbar för. Det vi vill 

visa med denna figur är att vi anser att de fem budskap som Communication Center jobbar 

 

”Ett” ABB 
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för kan kopplas samman med Peter Eriksons punkter. Vi anser att Communication Center 

jobbar för de punkter som Peter menar, men att de är inbakade i deras fem budskap.  

”Ett” ABB anser vi innehåller alla Peter Eriksons tio punkterna. Detta för att vi tycker det är de 

grundliga byggstenar som behövs för att kunna skapa ”ett” ABB. Det krävs samarbete, kunna 

ge medarbetarna en överblick, skapa en ”VI-känsla” och öka motivationen etc. Vi menar med 

andra ord att alla dessa verkligen behövs, men att vissa är av större betydelse än andra. Att 

satsa på att skapa en ”VI-känsla” anser vi är betydligt mer viktigt än att försöka hindra 

ryktesspridning. Vi anser att om ”VI-känslan” finns så behöver inte tid och fokus läggas i lika 

stor vikt på att försöka hindra ryktesspridning då vi anser att det inte är lika sannolikt att det 

inträffar om en ”VI-känsla” finns.  

Vi menar även att alla dessa fem budskap som ABB och Communication Center jobbar för är 

sammanflätade med varandra. Att alla budskap skall bottna i ”ett” ABB är något vi menar 

underlättar för att slutligen kunna nå och jobba effektivt mot alla fem budskap. Detta 

illustrerar vi såhär:  

Peter Eriksons tio punkter  ”Ett” ABB  De fyra resterande budskapen  En effektiv 

och fungerande intern kommunikation.  

5.3 Kanaler, verktyg och kommunikationsformer 
Enligt teorier är skriftliga kanaler sådant som kommuniceras via tryckt information. Det kan 

vara allt ifrån personaltidningar till faktabroschyrer. Fördelen med denna kanal är att läsarna 

kan gå tillbaka och läsa informationen igen och att risken för feltolkningar är relativt liten, 

förutsatt att det som står är korrekt skrivet. Nackdelen med denna kanal är att möjligheten för 

dubbeldialog i princip är obefintlig och något som är nästintill omöjligt. 

Communication Centers främsta skriftliga kanal är deras personaltidning Inblick som skickas 

ut sju gånger per år. Personaltidningen används främst som kulturbärare för att skapa 

stolthet och lyfta fram medarbetare på ABB och är något som ABB och medarbetarna ser 

som en fördel och något som är positivt. De intervjuade medarbetarna på ABB ansåg att 

Inblick är en bra och fungerande kanal men att nackdelen är att kanalen snarare 

kommunicerar till dem och inte tvärtom. Medarbetarna kände att tidningen ger en ”VI-känsla” 

och en stolthet för de anställda på ABB. Att tidningen endast kommunicerar till medarbetarna 

och inte tvärtom är inte svårt att se som en nackdel då ABB idag strävar efter en 

tvåvägskommunikation. Vi ser heller ingen möjlighet till att denna kanal i framtiden skulle 

kunna vara av karaktären tvåvägskommunikation när det är precis som medarbetarna 

antydde, att det är en kanal som kommunicerar till dem och inte tvärtom. Det går dock att 

kommunicera om personaltidningen via andra kanaler men inte genom tidningen.  Däremot 

om personaltidningen skulle användas via en elektronisk kanal anser vi att den skulle kunna 

användas i syfte att fungera som en tvåvägskommunikation vilket är nästintill omöjligt idag. 

Skulle personaltidningen i framtiden användas via elektroniska kanaler så menar vi att den 

skulle tappa sin charm och syftet med att vara en kulturbärare. Vi anser att skriftliga kanaler 

är uppbyggda på ett sådant sätt att den endast informerar och inte öppnar upp för feedback. 

Därför tror vi personaltidningen helt skulle tappa syfte och relevans om den var elektronisk.  

Undersökningen som Communication Center gjorde inom ABB i Sverige visade på att Inblick 

var en kanal som de anställda ställde sig neutrala till. De tyckte att kanalen var relativt viktig 
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och nöjdheten matchade viktigheten. Det var här i diagrammet av undersökningen där det 

var minst glapp och det tror vi hänger ihop med tidigare resonemang om att tidningen 

profilerar som en kulturbärare och att det är därför de anställda ställer sig neutrala till kanalen 

och detta kan bero på att personaltidningen fungerar som en envägskommunikation .  

Muntliga kanaler år sådant som personliga och fysiska möten och kan bestå av allt ifrån 

konferenser och utbildningar. Fördelen med denna kanal är att den skapar möjligheten till 

dialoger och ömsesidiga tankeutbyten där möjligheten till frågor och förtydligande är stor. 

Nackdelen med denna kanal är likväl att det är tidskrävande vilket kan bidra till att många 

kan känna tomhet på sin arbetsplats på grund av brist till muntlig kommunikation. 

Muntlig kommunikation från chefer menade kommunikationsansvarige alltid är det bästa 

alternativet vid kommunikation. Att kommunicera muntligt är ett starkt sätt att kommunicera 

på för att man får en fysisk kontakt där även kroppsspråk och reaktioner kan avläsas. Detta 

var något som hon såg som viktigt och positivt. Vi håller med teorier och 

kommunikationsansvarige om att detta är en stark kanal. Kanalen skapar möjligheter för 

både sändare och mottagare i denna form att kommunicera, när det finns möjlighet för 

tankeutbyten och förtydligande av själva budskapet. Vi menar att detta leder till mindre 

missförstånd och starkare kopplingar personer emellan samt ökat förtroende för inblandade 

parter, för det är trots allt människor som kommunicerar och inte datorer.  

De intervjuade medarbetarna var alla eniga om att muntliga kanaler är den viktigaste och 

bästa kanalen för att förmedla information. Detta för att sändaren vet att budskapen kommer 

fram samtidigt som sändaren får bekräftelse av motparten om budskapet uppfattats på rätt 

sätt. Medarbetarna ansåg dock att muntliga kontakter med chefer kräver mycket tid. Detta 

kan vi hålla med om och att det kan vara orsaken till att elektroniska kanaler idag tagit över 

mer och mer. Som tidigare nämnt så tror vi ändå att den muntliga här är den starkaste 

kanalen i alla lägen, precis som medarbetarna. Skriftliga och elektroniska kanaler menar vi 

aldrig kan ta över den personliga och fysiska kontakten men vi förstår att användandet av 

denna kanal har minskat idag, då det är så tidskrävande som det faktiskt är. Annars skulle 

chefer inte göra annat än att sitta i samtal och möten hela dagarna.  

Undersökningen visade att kanalerna närmaste chef, kollegor och högsta ledningen var de 

kanaler som medarbetarna tyckte var viktigast, oavsett om kommunikationen var i formerna 

skriftlig, muntlig eller elektronisk. Det var även dessa kanaler som de var nöjdast med och att 

det var såhär har vi förståelse för då även vi anser att dessa kanaler är de viktigaste i alla 

former. Dock håller vi fast vid att den allra bästa vägen att kommunicera på är muntligt. Detta 

för att vi ser denna kanal som mest effektiv och mindre osäkert jämfört med andra kanaler då 

muntliga kontakter gynnar båda parter.  

Enligt teorier är elektroniska kanaler det som används för att sprida information via intranät, 

e-post, och andra elektroniska system. För att kunna tillgodose sina medarbetare måste 

organisationer anpassa och arbeta med parallella kanaler för att uppfylla kraven som kan 

tänkas finnas. Fördelarna med denna kanal är att det levandegör fakta bättre än någon 

annan kanal. Det är även en stor fördel att det går att sprida information så otroligt fort med 

elektroniska kanaler. Nackdelen som finns är att det krävs en egen utrusning såsom datorer 

och internet. Det är även en nackdel då mer omfattande information inte är lämpligt att 

informeras via dessa kanaler.  



34 

 

När ABB kommunicerar via elektroniska kanaler använder de sig i huvudsak av intranätet, 

mejlen och veckobrevet. Intranätet innehåller verktyg och tjänster som anställda och chefer 

kan tänkas behöva i sitt dagliga arbete. Det finns även nyheter publicerade på intranätet som 

är av relevans för alla de anställda på ABB. Vi menar att detta visar på att ABB och 

Communication Center anpassar och försöker använda flera elektroniska kanaler precis som 

teorierna menar på. Att anpassa sig till olika kanaler håller vi med teorier och Communication 

Center om att det är det bästa sättet för att kunna tillfredsställa sina medarbetare. Att blanda 

och använda sig av olika elektroniska kanaler kan inte vi se som något negativt då varje 

kanal erbjuder olika slags information beroende på situation. Däremot håller vi inte riktigt 

med teorier om att elektroniska kanaler levandegör fakta bättre än någon annan kanal. Vi 

håller fortfarande fast vid att den muntliga kanalen är det bästa sättet att kommunicera för att 

levandegöra information då vi anser att gester och kroppsspråk är det som levandegör 

information. När det gäller nackdelen med denna kanal, att det krävs egen utrustning och 

internet ser inte vi som ett stort problem i dagens organisationer. Vi förstår resonemanget 

men menar på att stora organisationer idag förser anställda med datorer och internet. I och 

med det, att datorn har fått allt större betydelse i många organisationer idag så ser inte vi 

detta som en nackdel utan snarare som en fördel då företag förser sin anställda med 

utrustning. Vi menar att datorer och dylik utrustning öppnar upp och skapar möjlighet för dem 

anställda att kommunicera på sin arbetsplats.  

De intervjuade medarbetarna var eniga om att intranätet var en fungerande och bra kanal 

som används ofta och av många i det dagliga arbetet. De menade på att det är en bra kanal 

för att söka information till sig själva. Medarbetarna menade på att möjligheterna och 

kunskapen finns på intranätet men att det är tidskrävande då det finns mycket information att 

leta bland. Vi förstår att medarbetarna på ABB ser detta som problematiskt men vi ser inte 

mängden av information som någon negativt utan mer ”svårigheten” i att hitta rätt information 

som negativ. Vi menar att det i slutändan ligger hos var och en att ta eget ansvar till att lära 

sig att hitta på intranätet. Vi menar precis som medarbetarna att kunskapen och 

möjligheterna finns men att ansvaret ligget hos varje enskild individ.  

Medarbetarna menade även på att mejlanvändningen var ganska stor på ABB och att det är 

en kanal som de använder sig av dagligen. Det är ett effektivt sätt att kommunicera på och 

inte speciellt tidskrävande. Medarbetarna ansåg däremot att det kunde vara problematiskt 

många gånger om mejlanvändningen missbrukas. Vid exempelvis massutskick, där ett 

meddelande kan skickas ut till fler än behövligt kan det många gånger leda till irritation och 

missförstånd mellan inblandade parter. Detta har vi full förståelse för och ser som någon 

problematiskt. I stora organisationer blir det extra problematiskt då exemplet om massutskick 

kan leda till att man lägger över ansvaret på någon annan hela tiden istället för att själv ta sig 

tid och ansvar för att ta reda på vem som egentligen skall kontaktas. Själva ”syftet” med 

massutskick behöver inte alltid vara av negativ karaktär, men kan tyvärr många gånger lätt 

bli så.  

Inom de elektroniska kanalerna ingår även ett veckobrev som skickas ut till de anställda en 

gång i veckan via mejl. Kanalen ser alla medarbetarna som något positivt när kanalen bidrar 

till ökad inblick i vad som sker runtomkring en och på sin egen avdelning. Denna kanal är 

något som vi ser som traditionellt och behövligt på många arbetsplatser idag. Denna kanal 

och dess information är lämpad för varje anställd och avdelning vilket vi menar på är ett bra 

sätt att gå tillväga, speciellt när många anställda menat på att det är svårt att hitta information 
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själva via intranätet. Veckobrevet bidrar då till ”en hjälpande hand” och ett komplement för 

intranätet då de innehåller information som är relevant för varje enskild avdelning, alltifrån att 

chefen har gått på semester till hur resultaträkningen ser ut. 

I undersökningen som Communication Center gjorde våren 2010 var mejlen och intranätet 

två av de elektroniska kanalerna som de anställda var relativt nöjda med. Mejlen kom på en 

tredje plats och intranätet på en sjunde plats i skalan hur nöjda de var med respektive kanal. 

Däremot tyckte respondenterna att intranätet i sin tur var viktigare än mejlen då intranätet 

kom på en femteplats och mejlen på en sjätteplats på skalan hur viktig kanalen var. När det 

gäller glappen hade mejlen ett betydligt mindre glapp än vad intranätet hade då glappet där 

var en av de tre största. Vi tror att det såg ut så här på grund av att kraven på ett fungerande 

intranät är höga men att det kanske inte alltid levs upp till dessa krav. Trots att intranätet inte 

levde upp till hur viktig medarbetarna tyckte att kanalen var så var alla generellt sett nöjda 

med den. Mejlen däremot hade inte lika stort glapp, vilket vi tror beror på att det inte ställs 

lika höga krav på ett fungerande mejlsystem som på ett intranät, men det fanns ändå ett litet 

glapp och detta tror vi inte beror på själva mejlsystemet utan snarare att problemet ligger hos 

enskilda individer. Antingen att användaren inte är särskilt bekant med kanalen eller så tror vi 

att det beror på att problemet läggs på kanalen istället för individen. Exempelvis om person A 

kontaktar person B och inte får svar, så kan det vara lätt att dra slutsatsen att ”mejl inte 

fungerar” fast det i själva verket är personen i fråga som inte ”fungerar”.  

Enligt teorier krävs en kombinering av olika kanaler för att nå en hög effektivitet. Därför är 

en kombination av skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler det bästa för att uppnå 

effektivitet. Desto mer det kombineras, desto högre effektivitet uppnås. 

Kommunikationsansvarige menade på att om man skall lyckas med kommunikationen, gäller 

det att nyttja de möjligheter och kanaler som finns. Och för att göra det menade hon att det 

är viktigt att kombinera kanaler. På ABB jobbar de hårt med att få en fungerande 

kommunikation så mycket som möjligt via de olika kanalerna. Vid exempelvis en stor 

förändring menade verksamhetschefen: 

”… i en stor förändring så kommuniceras informationen 

oftast först ut via intranätet och till de övergripande 

cheferna. Cheferna i sin tur har i uppgift att kommunicera 

vidare informationen face-to-face eller via mejl vidare till 

sina medarbetare. Medarbetarna brukar därefter sätta sig 

ner i mindre grupper och diskutera saken. Det går från 

massutskick via intranät och mejl, till att sedan diskuteras 

i små grupper face-to-face”. 

De intervjuade medarbetarna menade att det är viktigt att använda alla kanaler på rätt sätt, 

men att det även är viktigt att variera och kombinera alla kanaler. Vid stora händelser och 

förändringar menade de anställda att det är extra viktigt att använda alla kanaler för att nå ut 

till så många som möjligt, men även i det dagliga arbetet. 

Vi menar på att det här visar hur ABB och Communication Center kombinera de olika 

kanalerna för att på bästa sätt nå en hög effektivitet. Enligt teorier om att kombinera olika 

kanaler har vi fått upp ögonen och förståelsen för hur viktigt det är att kombinera kanaler. Vi 

tycker även att det är intressant och roligt att se att det är just det här ABB jobbar med och 



36 

 

strävar efter, att kombinera kanaler för att nå hög effektivitet. Att bara använda enskilda 

kanaler menar vi inte bidrar till effektivitet eftersom kanalerna tillsammans är starkare än var 

för sig. Alla kanaler stärker och kompletterar varandra vilket vi menar precis som teorierna 

bidrar till ökad effektivitet.  

5.3.1 Kommunikationsfaktorer 

Beroende på hur människor kommunicerar så delas kommunikationen in i olika former. Det 

finns fem olika kommunikationsformer, och de varierar i den dagliga kommunikationen, 

beroende på syftet. Vilka man vill nå ut till, vilken sorts information det gäller och vilka 

kanaler som används.  Av de fem kommunikationsformerna som finns valde vi att lägga 

fokus på tre av dem, interpersonell, gruppkommunikation och masskommunikation. 

Kommunikationsformen kan vi koppla samman till de olika kanalerna, skriftliga, muntliga och 

elektroniska. Vi menar att vid de olika kanalerna så kan alla kommunikationsformer passa in 

mer eller mindre, beroende på vem och vad som skall kommuniceras.  

Masskommunikation kan i betydelse karaktäriseras utifrån vissa egenskaper, som offentlig 

och enkelriktad, indirekt och samtidig kommunikation. Kommunikationsformen används för 

att nå ut med budskap till en heterogen och stor grupp individer som på olika sätt använder 

sig av medier i arbetet. Generellt ser vi då att alla elektroniska kanaler kan kopplas till 

kommunikationsformen masskommunikation för att dessa kanaler sker med hjälp av tekniska 

medier. 

Den elektroniska kanalen mejl är självklart en form av masskommunikation då det är en 

kanal som används via tekniska medier men vi kan även koppla denna kanal till 

kommunikationsformen interpersonell. Detta då de oftast handlar om kommunikation mellan 

två människor i denna kanal. Dock kan även gruppkommunikation som innebär en större 

grupp individer precis som masskommunikation kopplas till kanalen mejl, då det många 

gånger på ABB sker massutskick via mejl. Intranätet kan vi även koppla till dessa 

kommunikationsformer då det oftast handlar om mass- och gruppkommunikation. 

Kommunikationsformen interpersonell däremot ser inte vi används i samma utsträckning då 

det handlar om att minst två personer utbyter information med varandra.  

När det gäller den skriftliga kanalen Inblick kan vi koppla kanalen till kommunikationsformen 

gruppkommunikation. Kanalen används idag endast i ett syfte och det är att sprida 

information och budskap via personaltidningen till alla de anställda på ABB där gruppens 

intresse möts. Då personaltidningen fungerar som en kulturbärare anser vi att gruppens 

intresse möts genom tidningen och därför kan vi se kommunikationsformen 

gruppkommunikation i denna kanal. Vi kan även se en form av masskommunikation kopplat 

till denna kanal, då informationen som sprids är enkelriktad ut till medarbetarna. 

Kommunikationsformen används även för att nå ut till en stor grupp, vilket vi anser passar in 

här då personaltidningen är riktad till alla anställda på ABB. Däremot när det gäller 

kopplingen till medier ser vi kopplingen endast till produktionen av tidningen eftersom den 

inte är handskriven.  

När de gäller det muntliga sättet att kommunicera kan vi koppla de till 

kommunikationsformerna interpersonell och gruppkommunikation. Detta för att de anställda 

på ABB föredrar face-to-face kontakter, alltifrån två individer till större grupper. De på ABB 

ser även denna kanal som det effektivaste sättet att kommunicera på. Alla möjliga typer och 
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former av mutliga kontakter som förekommer på ABB kan variera men vi menar på att 

kommunikationsformerna interpersonell och gruppkommunikation kan förekomma beroende 

på situation och information. Om exempelvis en medarbetare vill tala med chefen om 

löneförhöjningen, så menar vi att kommunikationsformen interpersonell är mer lämplig och är 

störst sannolik i detta sammanhang. Om det istället gäller en stor förändring menar vi att 

gruppkommunikation då med störst sannolikhet kommer att användas.  

Sammanfattningsvis menar vi att kommunikationsformerna, mass-, interpersonell- och 

gruppkommunikation kan kopplas till alla ABB:s kommunikationskanaler men att det varierar 

beroende på kanal och situation.  

  

 

 

 

 

 

 



38 

 

6 Slutsats 

Kommande avsnitt inleds med slutsatser vi kunnat dra utifrån vårt tidigare 

analysavsnitt. Vi kommer därefter även föreslå förbättringar för framtiden samt nämna 

generella slutsatser kring kommunikation kopplat till stora organisationer.  

För att få en fungerande organisation krävs det att den interna kommunikationen fungerar. 

För om det inte fungerar intern, hur ska det då fungera externt?  Kommunikationen har gått 

allt mer ifrån envägs- till tvåvägskommunikation, då faktorn feedback har fått en betydande 

roll i kommunikationsprocessen. När kommunikation sker på ABB sker det utifrån 

kommunikationsprocessen då ett meddelande skickas från sändare till mottagare. I och med 

att feedback har fått en allt större betydelse när det gäller kommunikation, har mottagaren 

fått ett större ansvar om att feedback skall skickas tillbaka till sändaren och det är så här som 

ABB försöker jobba.  

Communication Center som är ABB:s centrala informationsavdelning har som mål att arbete 

budskapsdrivet i all kommunikation med hjälp av de fem olika budskapen för att få en 

fungerande och effektiv kommunikation.  För att få en fungerande intern kommunikation 

utformar och använder ABB och Communication Center sig av sina kanaler som är deras 

verktyg för hur deras information och kommunikation sprids och fungerar. ABB:s 

huvudsakliga syfte med kanalerna är som ovan nämnt för att skapa en fungerande och 

effektiv intern kommunikation.  

ABB använder sig av de tre olika formerna av kanaler, muntliga, skriftliga och elektroniska, 

och kombinerar dessa för att vara så effektiva som möjligt. Detta är precis vad teorier menar 

på att organisationer skall göra för att nå effektivitet i kommunikationen. Utifrån de tre olika 

formerna av kanaler och medarbetarnas uppfattning kan vi dra slutsatsen om att den 

muntliga kanalen är den starkaste och den mest effektiva kanalen men att det är 

tidskrävande vilket har lett till att det elektroniska kanalerna har tagit över mer och mer.  

Kommunikationen på ABB menar vi även bidrar till att organisationen fungerar. Om 

kommunikationen inte skulle finnas, menar vi att ett fungerande ABB inte heller skulle finnas. 

Av det kan vi dra slutsatsen om att ABB har en fungerande intern kommunikation. De 

kommunicerar enligt kommunikationsprocessen, har fungerande kanaler som de kombinerar, 

jobbar budskapsdrivet kopplat till Peter Eriksons punkter och når på så sätt en effektiv och 

fungerande intern kommunikation.   

Kommunikationsprocessen  Fungerande Kanaler  Peter Eriksons tio punkter  ”Ett” 

ABB  De fyra resterande budskapen  En effektiv och fungerande intern 

kommunikation.  

Att ABB har en fungerande intern kommunikation, behöver däremot inte betyda att allt är frid 

och fröjd. Något som kan vara problematiskt som även medarbetarna och 

kommunikationsansvarige pekade på är att möjligheterna och kunskapen finns på ABB men 

att det inte utnyttjas till fullo då ansvaret ligger hos varje enskild individ. Under arbetets gång 

har vi fått uppfattningen om att ABB har anställda i alla åldrar, från nyexaminerade studenter 
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till gamla trotjänare och vi menar att det därför då kan vara svårt att ha kanaler som passar 

och utnyttjas av alla. Vi menar att ungdomar idag är vana vid att söka all information själva 

då det är en del av dagens vardag. De äldre trotjänarna menar vi däremot gärna jobbar som 

de alltid har gjort och kan därför se det som svårt att använda den nya tekniken och anpassa 

sig till alla nya förändringar som sker som ungdomar ser som självklara. Vi kan därför dra 

slutsatsen om att generationsskiftet är ett problem då ABB faktiskt har möjligheterna för en 

ännu bättre fungerande intern kommunikation. Om alla på ABB har instinkten till att själva 

söka information skulle ABB:s interna kommunikation kunna förbättras och utnyttjas ännu 

mer och därmed bli mer effektiv i framtiden. 

Vad kan då ABB göra för att få en mer effektiv intern kommunikation i framtiden? Vi tror att 

ABB skulle behöva vara mer strukturerade i sin uppbyggnad av intranätet där den stora 

mängden information finns. Som medarbetarna menade, att informationen som finns kan 

vara svår att hitta då det finns så otroligt mycket att leta bland. Vi menar då att ABB behöver 

strukturera upp informationen mer än vad de gör idag. Vi tror inte att det räcker med att dela 

in intranätet i enhets- och divisionsnivåer. De bör däremot strukturera upp efter ”ämne” för att 

underlätta och motivera medarbetare att själva vilja och kunna hitta information själva. Detta 

tror vi då skulle utmynna i att medarbetarna själva tar mer ansvar att verkligen hitta den 

information de behöver. Vi tror även i och med att vi ser generationsskiftet som ett problem 

att ABB måste trycka mer på hur viktigt det är att varje enskild individ tar ansvar att hitta 

information. ABB måste vara tydliga med att de inte serverar på silverfat utan att det ligger 

hos varje enskild människa. Kort och gott tror vi att ABB behöver strukturera upp 

informationen som finns samt trycka mer på den enskilda individen och dess ansvar. Görs 

dessa förbättringar tror vi på en mer effektiv intern kommunikation och därmed ett effektivare 

ABB.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att en fungerande intern kommunikation inte bara 

är viktigt för ABB utan för alla stora organisationer. Precis som Jan Strid menar vi att 

kommunikation är grunden för en fungerande organisation, för finns det ingen 

kommunikation så finns det heller ingen organisation. Vi menar även som Peter Erikson att 

ska kommunikationen fungera så handlar det om att det först och främst skall fungera på 

”hemmaplan” dvs. att den interna kommunikationen i allra första hand måste fungera för att 

sedan få resten av kommunikationen. När kommunikationen då fungerar menar vi att 

organisationen också fungerar och vi menar att det är såhär ABB och alla andra stora 

organisationer bör jobba. Kort och gott: 

Den interna kommunikationen skapar möjligheter 

och är nyckeln till framgång! 
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Bilaga 1 – Intervju med Interna Kommunikationsansvarige 

Frågor med en * innan är följdfrågor som vi ställt vid senare tillfällen. 

Hur länge har du varit anställd på ABB? 
 
Vad är din position och arbetsuppgift? 
 
Hur länge har du arbetet på den här avdelningen?  
 

Bytt avdelning? 
 
 
Hur jobbar ni med den interna kommunikationen? 
 
 *Vilka typer av budskap? 
 
 Vem har huvudansvaret för den interna kommunikationen? 
 
 Vad är din roll inom den interna kommunikationen? 
 
 Vilka kanaler använder ni för intern kommunikation? 
 
 Hur fungerar dessa kanaler och vad används dem till? 
 
 Hur länge har ni haft respektive kanal? 
 
 
Peter Eriksson skriver i sin bok om teorier, att det är viktigt att blanda skriftliga, muntliga och 
elektroniska kanaler, Hur ser ni på det? Hur jobbar ni med det? 
 
 
Hur viktig är ABB:s interna kommunikation för dig?  
  
 Vad är det som är viktigt? 
  
 
Vilken typ av information utbyts när ni kommunicerar på ABB? 
 

Olika informationer beroende på kanal? Förklara! 
 

 *Vem får ta del av vilken information? Får alla lika? 
 
 *Vilka olika typer av informationsbehov uppstår vanligen i ditt arbete? 
 

*Använder du dig av olika informationskanaler för olika typer av 
informationsbehov? (chefer, intranät, mail, kollegor, tryckt material, möten etc.) 
Förklara! 
 
*Vilken information söker du på respektive kanaler? 
 
*Vilka fördelar respektive nackdelar ser du på varje kanal? 
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*Vad är bra respektive mindre bra med dagens kommunikation och kanaler?  
 
*Vad tycker du borde ändras för att göra kommunikationen bättre?  
 
 
*Det finns något som kallas för brus, hur hanterar du/ni det? 
 
 
*Vi har idag gått från envägskommunikation till tvåvägskommunikation med feedback. Hur 
ser du på det? Förklara! 
 
 
*Ligger fokus på betydelsen eller effekten av kommunikation? Förklara! 



44 

 

Bilaga 2 – Intervju med Medarbetare 

Hur länge har du varit anställd på ABB? 
 
Vad är din position och arbetsuppgift? 
 
Hur länge har du arbetet på den här avdelningen? Bytt avdelning? 

 
 
Hur ser du på den interna kommunikationen? 
  
 Hur ser du på kommunikationen med medarbetare/chefer?  
 

Hur fungerar den? 
 
Hur kommunicerar du? 
 
Vilka kanaler är du medveten om och vilka kanaler använder du för att 
kommunicera? 
 
Hur tycker du respektive kanal fungerar? 
 
Lätt eller svåra att använda, förklara! 
 

 
Hur viktigt tycker du att kommunikation är på ABB?  
  
 Vad är det som är viktigt? 
 

 
Vilken typ av information utbyter du när du kommunicerar på ABB? 
 

Olika informationer beroende på kanal? 
 

 Får du ta del av all information? Tillräckligt, för lite eller för mycket?  
 
 Vilka olika typer av informationsbehov uppstår vanligen i ditt arbete? 
 

Använder du dig av olika informationskanaler för olika typer av 
informationsbehov? (chefer, intranät, mail, kollegor, tryckt material, möten etc.) 
Förklara!  
 
Vilken information söker du på respektive kanaler? 

 
I vilken utsträckning utnyttjar du den information som finns att tillgå på de olika 
kanalerna? 
 
 

Vad är bra respektive mindre bra med dagens kommunikation och kanaler?  
 
Vad tycker du borde ändras för att göra kommunikationen bättre?  
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Tar du/ni del av de mål och visioner som finns angående den interna kommunikationen? 
 
 
Det finns något som kallas för brus, hur hanterar du/ni det? 
 

 


