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Forskningen visar att effektiv kommunikation inom organisationer 

förutsätter en gemensam tolkningsgrund. Det huvudsakliga syftet med 

kommunikation kan sägas vara att överföra kunskap mellan varandra för att 

skapa en förståelse för motpartens avsikter. Ju mer gemensam parternas 

tolkningsgrund är desto effektivare blir kommunikationen. Det kan dock 

vara svårt för beslutsfattare i organisationer att få en tydlig uppfattning om 

graden av effektivitet vad gäller organisationens interna kommunikation. 

Syftet med denna studie var att utveckla ett allmänt mätinstrument för intern 

kommunikation i organisationer. Utifrån olika teoretiska ramverk genereras 

sex hypotetiska dimensioner av intern kommunikation. För att testa och 

validera ett mätinstrument för dessa sex dimensioner administrerades en 

enkät med 53 delfrågor till 120 anställda på ett svenskt företag. Femtiosex 

respondenter inkom med användbara enkäter vilket resulterade i en 

svarsfrekvens på 47%. Data analyserades med principalkomponentanalys 

(PCA) för att identifiera bakomliggande faktorer i materialet. I analysen 

framkom tre komponenter: Respekt, Återkoppling och Tillit, vilka 

tillsammans förklarade 75% av den totala variansen. Analysen gav således 

delvis stöd för de sex ursprungliga hypotetiska dimensionerna. Resultaten 

diskuteras mot existerande empiri samt i relation till vidare forskning på 

området.  

 

Nyckelord: Intern kommunikation, Mätinstrument, Relation, Närhet 

 

 

En ineffektiv intern kommunikation kan ha väldigt många aspekter men som blir ganska 

tydliga när de belyses i en konkret situation. En patient har precis anlänt till akuten med 

symptom som för denne upplevs som hotande eller t.o.m. livshotande. Det blir då för denne 

en stor angelägenhet att få sina problem avhjälpta på ett så snabbt och smidigt sätt som 

möjligt. Om kommunikationen mellan sjuksköterskan som tar emot i receptionen och den 

personal som skall ta hand om patienten, är otydlig, kan det leda till att patienten får vänta 

längre än nödvändigt. Ju längre patienten får vänta desto mer ökar dennes oro, som i sin tur 

kan riskera att förvärra symptomen. När patienten väl får vård, tar det lång tid att komma till 

rätt del av sjukhuset, då det verkar oklart vilket område patientens ärende verkar tillhöra. 

Detta rör en strukturellt kommunicerad oklarhet gällande arbetsfördelning som går ut över 

patienten. När patienten väl kommit till rätt avdelning och ska få träffa sin läkare finns risken 

att läkaren som tar emot har en otydlig kommunikation med sin sjuksköterska. Sjuksköterskan 

tolkar läkarens diagnos på ett annorlunda sätt än vad läkaren avsåg, vilket resulterar i en 

felbehandling som riskerar att patienten dessutom tar skada av själva behandlingen. Vidare 

kan sjukhuspersonalens sätt att behandla patienten, genom sitt faktiska bemötande 

kommunicera en känsla av tillit som återspeglas i patientens mottagande av behandlingen. 

Kort och gott kommunikationen är som Hagard och Ellis (2006) uttrycker det hörnstenen i 

organisationers aktiviteter när det kommer till effektivitet.  
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I dagens informationssamhälle har kommunikation fått en allt viktigare roll för 

organisationernas utveckling mot en alltmer globaliserad världsmarknad (Bardhan & 

Patwardhan, 2004). Världsmarknaden har gett företagen en allt större arena att verka på och 

en naturlig utveckling av detta har då blivit att fler aktörer konkurrerar på samma marknad. 

Denna konkurrens har lett till en kapprustning. Kapprustningen bär budskapet att just detta 

företag vill vara kundens bästa möjliga alternativ genom att tillgodose kundens behov på ett 

sätt som ligger i linje med det som kunden värderar. Informationen skall kunna 

kommuniceras, förstås och behandlas på ett korrekt sätt. Alla led i organisationen som kan 

tänkas påverka ett företags kunder har här kommit att bli en väg till kommunikation. Det blir 

på så sätt inte bara PR– och säljavdelningens uppgift att skapa en god relation till kunderna 

och framtida spekulanter, det har nu landat på hela organisationens personal. Detta har lett till 

att det blivit allt viktigare att få idéer och visioner att sippra ner genom den hierarkiska 

pyramiden för att på så sätt skapa en mer unisont kommunicerad bild mot omvärlden. 

Fungerar inte den interna kommunikationen på ett tillfredställande sätt blir också följden att 

organisationen i stort ger en brokig bild av vad som menas i den externa kommunikationen.  

 

Ändamålet med kommunikativa handlingar mellan företag och organisation blir att i allt 

större grad överföra kunskap genom en så effektiv interaktion som möjligt. Då blir det också 

allt viktigare att kunna kontrollera hur pass marknadsanpassad organisationen är. Med ett 

mätinstrument för den interna kommunikationen kommer organisationen både finna sina 

svagheter samtidigt som den ökar förståelsen av vad som krävs kunna bestå på marknaden. 

Det ligger i kapitalismens intresse att endast låta de bäst lämpade parterna på marknaden 

överleva och på så sätt blir det allt viktigare att se till att kommunikationen emellan olika 

enheter fungerar på ett så optimalt sätt som möjligt (Bardhan & Patwardhan, 2004). Dagens 

marknad präglas redan av nyckeltal för olika processer inom organisationers verksamhet, 

vilka agerar som riktvärden för effektivisering. Här blir det då helt naturligt att se över den 

interna kommunikationen inom organisationen som ett huvudmål för granskning, då denna 

bör beaktas, som Hargad och Ellis (2006) uttryckte det, som hörnstenen för effektivitet 

rörande organisationens olika aktiviteter. Betydelsen av den interna kommunikationen kan på 

så sätt inte nog understrykas när det kommer till marknadens krav på effektivisering. 

 

Syftet med föreliggande studie är att skapa ett mätinstrument för intern kommunikation inom 

ramen för en organisation.  

 

Vad är kommunikation? 

Denna studie avsåg att testa och mäta de bakomliggande komponenterna för vad som kallas 

för intern kommunikation. Men för att kunna uppnå detta syfte krävst först att grundbegreppet 

kommunikation benas ut. Enligt Al-Alawi, Al-Marzooqi och Mohammed (2007) handlar 

begreppet om överföring av kunskap. Här skiljs kunskap från information. Det senare ses 

endast som meningsfullt strukturerade data medan den tidigare står för förståelsen bakom den 

meningsfulla struktureringen av data (Al-Alawi et al., 2007). Holm (2006) menar att 

kommunikation bör ses som en process där parter utbyter mening med varandra, en process av 

transaktionell karaktär mellan två eller flera parter där mening utbyts via avsiktligt 

användande av symboler. Detta förutsätter att båda parter kan tolka varandra på ett likvärdigt 

sätt för att skapa en gemensam förståelse av meningen i kommunikationen. Detta ligger till 

grund för organisationens största målsättning med kommunikation, att genom sin förståelse 

kunna influera sina motparters beteende (Holm, 2006). Denna beskrivning fungerar på ett 

generellt plan för både intern och extern kommunikation. Larsson (1997) illustrerar dessa 

samspel i sin basmodell för kommunikation. Modell visar de element överföringen av ett 

budskap är beroende av (se Figur 1.).  
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Figur 1. Basmodell för kommunikation i ett kontextuellt sammanhang (Larsson 1997, s. 34). 

I denna modell måste det beaktas att varje led i kommunikationsprocessen är en eventuell 

källa till brus eller påverkan på originalbudskapet i kommunikationen. Bruset är det som gör 

kommunikationen mindre effektiv. Brus motsvaras av den förvrängning av budskap som sker 

under hela den kommunikativa processen, ex kodningen av meddelandet, mediet/kanalen som 

används, sociala faktorer, situationen/kontexten osv. Alla delar i modellen kan ha inverkan på 

det förmedlade budskapet och dess tolkning. Modellen visar hur sändarens egen bakgrund 

färgar budskapet samtidigt som mottagarens egen tolkning påvekar tolkningen av budskapet. 

Även det kontextuella sammanhanget för kommunikationsprocessen är avgörande för hur 

kommunikationen sänds och tolkas (Larsson, 1997). 

 

Kodning. 

En effektiv kommunikation borde, sett till ovan, innebära en kommunikation med så lite brus 

som möjligt. Kommunikationsprocessen skall därför vara så ren som möjligt och budskapet 

skall vara klart och tydligt formulerat (Balle, 2008; Bambacas & Patrickson, 2008). Det 

handlar om att formulera budskapet på ett så lättbegripligt sätt som möjligt för den som skall 

ta emot den sända signalen. Om budskapet inte förstås av mottagaren, kan denne lätt hamna i 

ett dissonans förhållande till den sända signalen, vilket kan ge upphov till känslor av oro. 

Skapades oro, i mottagandet av den information/kommunikation individen inte förstod, så 

kommer individen att vilja göra sig av med oron på lättast möjliga sätt (Bordia & DiFonzo, 

2002). Oron kan leda till en utveckling av attityden ”det här rör inte mig”. Utgångsläget ”att 

inte förstå” eller känslan av att ”det saknas en massa bitar i kommunikationen” kan bli 

grogrunden till ryktesspridning. Graden av ryktesspridning kan på så sätt bli en indikator på 

hur pass bra förutsättningar det finns för kommunikation.  

 

Situationer som leder till ryktesspridning kategoriseras, enligt Bordia och DiFonzo (2002) av 

att: 

- situationen leder till emotionell rubbning  

- situationen är ovanlig för de berörda 

- situationen innehåller många okända aspekter för de som drabbas 

- situationen innehåller flera icke-verifierade faktorer  

- situationen involverar ett gruppintresse relevant för gruppen, eftersom att 

ryktesspridning kräver ett kollektivt svar. 
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Att anpassa budskapet till mottagaren.  

Mottagarens roll i kommunikationsprocessen bör ej underskattas. Det är exempelvis viktigt att 

anpassa sitt budskap till mottagaren genom att använda rätt kommunikationsmedium på rätt 

sätt. Detta kan påverka känslan av pålitlighet i det som kommuniceras (Bambacas & 

Patrickson, 2008). Ur ett retoriskt perspektiv är det även viktigt att rama in budskapet på ett 

sätt som lämpar sig för en specifik mottagare. Enligt Pelletier och Sharp (2008) bör budskapet 

skräddarsys för mottagaren för att denne skall motiveras att tolka och ta till sig det. Att tala ett 

mycket tekniskt språk kommer endast vara tilltalande för mottagaren om denne förstår och 

uppskattar ett tekniskt språk. Vad det gäller rätt sätt så avser det såväl vem som är sändaren 

som den använda kommunikationskanalen. Båda dessa kan påverka mottagarens avkodning 

Ogillar mottagaren personen som överför budskapet (sändaren) eller exempelvis att prata i 

telefon så kan det påverka överföringen av det sända budskapet. 

  

Avkodning/tolkningen hos mottagaren.  

Det finns, enligt Larsson (1997), tre alternativ när det kommer till tolkningen av mottagen 

signal: 

 

1) Accept, individen godtar budskapet  

2) Oren accept, individen väger för och nackdelar och godtar bara vissa bitar 

3) Oppositionell position, där individen avvisar budskapet  

 

Tolkningen hos mottagaren blir, likt kodningen för sändaren, även den påverkad av de för 

individen bakomliggande faktorerna samt situationens specifika påverkan. Exempelvis kan 

personer med läs- och skrivsvårigheter känna oro för svårt skrivna texter och rättfärdiga att 

inte ta till sig budskapet då dessa kan känna att budskapet egentligen inte är riktat till dem. Ett 

annat exempel skulle kunna vara att två personer från samma företag, chef och underställd 

möts i en matvarubutik. Här kommer kontexten att göra att chefens ord inte följs på samma 

minutiösa sätt som i en arbetssituation på arbetstid.  

 

Återkoppling. 

Återkoppling är av naturen ett socialt fenomen, som avser att underlätta mellanmänskliga 

kontakter (Rose & Bednar, 1980). I en informationsström skickas information bara åt ett håll 

från en sändare till en mottagare likt en monolog. Återkoppling har däremot för avsikt att ge 

respons på sändarens signaler. Här vänds den kommunikativa basmodellen (Figur 1) växelvis 

så att båda parter i interaktionen får agera både sändare och mottagare. I interaktionen skapas 

möjlighet för båda parter att reda ut oklarheter i signalens innehåll/substans. Samtidigt som 

kontakten dem emellan ger dem en relation till varandra vilken speglar trovärdighet hos det 

kommunicerade. Detta kommer i slutänden att mynna ut i en viss förståelse av varför 

kommunikationen äger rum. Sammantaget kommer alla delar i kommunikationsprocessen (se 

Figur 1.) att påverka hur tolkningen/avkodningen av signalen slutligen blir (Bambacas & 

Patrickson, 2008; Larsson, 1997).   

 

Återkopplingen blir en form av värdemätare på hur pass värdefull parten är att kommunicera 

med. Geister, Konradt och Hertel (2006) menar att återkoppling på vad en person eller grupp 

presterar delvis ökar motivation och belåtenhet i arbetet. Samtidigt som motivationen ökar av 

Återkoppling kan återkoppling även ha en stark påverkan på tilliten mellan parter (Geister, 

Konradt & Hertel 2006). Allport (1954) påtalar vikten av att ha ett jämbördigt 

kommunikationsförhållande de olika parterna emellan, då ett ojämnt beroendeförhållanden 

lätt kan begränsa den ena partens talan dvs. verka negativt på återkopplingen. Enligt 
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Bambacas och Patrickson (2008) ger en miljö med konstruktiv återkoppling inte bara ökad 

tillit, den höjer även ”taket” för vad som kan tas upp i kommunikationen. Det kommunikativa 

klimatet blir mer öppet. Öppenheten ger en renare och effektivare kommunikation men har 

även sidoeffekten att den verkar positivt på engagemanget för arbetet (Bambacas & 

Patrickson, 2008).    

 

Relationen påverkar kodning och tolkning 

Social Exchange Theory är en social utbytesteori som beskriver att förutsättningarna för 

kommunikation är att de berörda parterna får, eller vill ha ett socialt utbyte för att interagera 

(Morgan & Sawyer, 1979). Värdet i det sociala utbytet finns i ackumuleringen av värderade 

resurser som interaktionen kan ge, såsom bl.a. kärlek, pengar, information. Teorin förutsätter 

dock att det inte föreligger något beroendeförhållande mellan parterna (Sullivan, Callow, 

2005). Morgan och Sawyer (1979) menar att om relationen till motpart inte värderades högt 

skulle personen agera mer tävlingsinriktat och betrakta den andre som konkurrent i större 

utsträckning än om relationen betydde något mer innerligt.  

 

En god och nära relation ger en mer avslöjande kommunikation, den speglar tillit och delas 

inte med vem som helst. På så sätt ger en god relation en ärligare kommunikation vilket ger 

ett högre subjektivt värde (Petty & Mirels, 1981). Relationen speglar alla de aspekter som tas 

upp i återkoppling eftersom dess fundament grundar sig i vilken relation som föreligger 

mellan parterna.  

 

Leader–Member Exchange Theory (LMX) är en form av Social Exchange Theory som bygger 

på relationen mellan chef och medarbetare. Här menar teorin att relationen speglar i vilken 

utsträckning chef/medarbetare kan kräva respektive krävas på olika kvalitéer av 

kommunikation och prestation. Teorin säger att ju bättre relation, ju mer får parterna vara 

beredda att offra för att upprätthålla sin relation. För ett högrelationsförhållande krävs det, 

exempelvis på arbetsplatsen, en högre grad av deltagande och koordinering, men här ges då 

även en större grad av förtroende, respekt och inflytande (Yrle, Hartman & Galle, 2003). I ett 

lågrelationsförhållande, motsatsförhållandet till ovan, menar Yrle, Hartman och Galle (2003) 

att endast koordineringen återstår. Samtidigt upplever ofta den underställda att 

kommunikationen i denna relation inte tillåter en fullvärdig tvåvägs kommunikation. 

 

I pilotstudien till föreliggande uppsats (Östling, 2008) presenterades en hypotes om att 

relationen mellan sändaren och mottagare är en viktig aspekt när det gäller överföringen av 

kunskap. Allport (1954) framhäver vikten av relationen mellan två eller flera parter i en 

interaktion. Han menar att kommunikationen dem emellan måste utgå från att det inte råder 

någon obalans i status, vilket även Alvesson (2002) menar är en viktig faktor bakom 

kommunikation. Status kan i situationer gällande kommunikation begränsa det 

kommunikativa klimatet. Maktaspekten i status kan handla om bl.a. att ha förmågan att 

undvika alt. administrera sanktioner mot annan part. Den kan även utgå från att ha tillgång 

och undanhålla viss information. Därför blir det här mycket viktigt att ta upp att det faktiskt 

kan skilja i relationen mellan ledare och medarbetare jämfört endast medarbetare emellan 

(Alvesson, 2002).  

 

Anknytningen påverkar upplevelsen av dignitet 

Ytterligare en aspekt som Allport (1954) beskriver som mycket viktig är att kontakten mellan 

de två parterna skall vara nära och ha en personlig anknytning. För att kommunikationen skall 

betyda något för en person eller en grupp så måste den ha någon form av nära personlig 

anknytning. Den nära personliga anknytningen mellan två parter reducerar oro för oväntade 
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reaktioner hos motpart (Allport, 1954) samt ökar gillande då individer och grupper tenderar 

att i större grad lägga värde vid sådant de känner till eller står för, sk. in-grupps bias (Myers, 

2005; Wilhelm, Herd & Steiner, 1993). 

 

I pilotstudien till föreliggande uppsats (Östling, 2008) framkom tre typer av anknytning som 

kom att kallas, Fysisk Närhet, Närhet till Arbetsroll samt Närhet till Egenintresse. Den 

förstnämnda, Fysisk Närhet, var ämnad att röra tillgängligheten, att via kontinuerlig kontakt 

skapa gemensamma intressen. Denna aspekt berör möjligheten att själv införskaffa sig en bild 

av det som kommuniceras i dialog tillsammans med sändaren. Den fysiska närheten till den 

som kommunicerar ökar tillgången på information och underlättar därmed överföringen av ett 

budskap. Det är sedan tidigare känt att fysisk närhet ökar ömsesidig koordinering mellan 

människor (Jacobsen & Thorsvik, 1998, 2002). Motsatsen blir dålig tillgänglighet och ”fylla i 

luckorna själv”–kommunikation. Detta tenderar att minska tilliten och den egentliga 

förståelsen för sin kommunikativa mottpart (Al-Alawi et al., 2007). Fel-attribueringar, 

exempelvis in-grupps bias, sker oftast då mottagaren saknar kontextuell information, vilket 

ger en minskad medvetenhet och förståelse för sin kommunikativa mottpart. Fel-

attribueringarna sker gärna i kombination med att det samtidigt föreligger en begränsad 

kommunikation parterna emellan. Mottagaren visar sig här då vara mindre ”känslig” för 

influens av externa faktorer vilka istället attribueras till den sändande parten (Wilhelm, Herd 

& Steiner, 1993). Men enligt Howell och Hall-Merenda, (1999) kan den fysiska närheten i 

stort kompenseras av en god relation. Mindre motiverade individer/grupper motiveras mer av 

fysisk närhet, ex återkoppling face-to-face, än personer/grupper med en bättre relation gör 

(Geister, Konradt & Hertel, 2006). De andra aspekterna ”Närheten till Arbetsroll” och till 

”Egennytta” bygger på grundantagandet i Social Exchange Theory, där interaktionen ämnar 

ge ett socialt utbyte parterna emellan. Värdet av interaktionen måste vara tillräckligt 

motiverande för att parterna skall ta upp alternativt upprätthålla kommunikationen. 

Mottagaren kommer, enligt pilotstudien till föreliggande uppsats (Östling, 2008), att i mindre 

utsträckning förkasta budskapet då individen upplever att den kan dra nytta av det 

kommunicerade antingen i sin arbetsroll, eller för personlig vinning. Detta stämmer överens 

med tidigare teoribildning, Social Exchange Theory (Sullivan & Callow, 2005). Effektivitet i 

kommunikationen kommer av att båda parters egenintresse uppfylls (Sullivan & Callow, 

2005). 

 

Den interna kommunikationens betydelse 

En förutsättning för att olika parter skall kunna interagera på ett meningsfullt sätt är att 

kommunikationen inom enheterna fungerar. Detta betyder i Holms (2006) ordalag att 

medlemmarna inom en enhet (här organisation) skall ha en enhetlig syn på de symboler som 

utbyts för att meningsinnebörden i det förmedlade budskapet skall kunna tas tillvara. Vidare 

beskriver Allport fyra punkter (1954) för hur gruppers interaktion underlättas. För det första, 

genom att parterna betraktas som jämbördiga; det skall inte föreligga någon maktskillnad dem 

emellan vid kommunikationstillfället. Detta påverkar parternas upplevelse av öppenhet och 

tillit till motpart. För det andra, med en ökad närhet/anknytning till den som kommunicerar, 

menar Allport att oron för att något oförutsätt skall hända minskar. Här menar han att en 

närmare relation ger en bredare förståelsegrund, vilket minskar känslan av oro och spänningen 

parterna emellan. Parterna förstår varandras sätt att uttrycka sig och behöver inte ”fylla i 

luckorna” med egna spekulativa antaganden. För det tredje, de sociala normerna inom 

grupperna ska bygga på en främjande attityd för gruppinteraktioner. Grupper skall eftersträva 

öppenhet samt söka och främja dialog mellan olika grupper/parter. För det fjärde, att 

målsättningarna gällande uppgifter och aktiviteter inom organisationen bör ha väl 

kommunicerade individuella samt kooperativa mål. Den strukturella kommunikationen ska 
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inte bara bygga för individuella prestationer utan även skapa en grundidé om att 

prestationerna ger mervärde då de läggs tillsammans i en kooperativ ansats.  

 

Allports teori (1954) grundar sig egentligen i proaktiv ansats för vad som förebygger 

fördomsfullt tänkande och agerande, men kommer i allra högsta grad till nytta när det gäller 

att se till hur kommunikation kan påverkas inom ett företag. Organisationer påtalar ofta vikten 

av en väl fungerande och organiserad intern kommunikation. Begreppet intern 

kommunikation, härrör egentligen från kunskapsöverföring inom ramen för en organisation. 

Kunskap bör här enligt Al-Alawi et al. (2007) ses som kombinationen av erfarenhet och 

värderingar samt en kontextuell förförståelse, vilken hjälper oss att utvärdera och införliva ny 

information och erfarenheter. Kunskapen bör därför skiljas åt från vad som är information 

enligt Al-Alawis et al. (2007). Med information avses data som är organiserad på ett 

meningsfullt sätt, vilket inte bör likställas med förståelsen bakom organiseringen (Al-Alawis 

et al., 2007).  

 

Interninformation är hela det löpande flödet av information inom organisationen. Den är 

planerad och sker enlig viss form, exempelvis utfärdas den på bestämda tidpunkter. Det kan 

handla om olika rapporter och redovisningar från olika avdelningar eller chefs- och 

ledningsinformation. Det finns en uppsjö av kanaler med vilka denna information kan skickas 

t.ex. intranät, personaltidning, e-mail, möten osv. (Vinco, 2008). Men den interna 

kommunikationen innefattar även alla de aktiviteter som sker för att föra fram en dialog inom 

företaget. Detta kan innefatta kommunicerandet av strategier, beslut och viktiga 

målformuleringar som ämnar skapa förståelse och engagemang hos medarbetarna. Detta kan 

ske under samtal, möten av olika formella grader samt e-mail och intranät (Vinco, 2008). 

 

Baserat på denna empiri och teori kommer mätinstrumentet att baseras på dimensionerna; 

Fysisk Närhet (DemN), Närhet till Arbetsrollen (ArbR) samt Egennytta/till personlig vinning 

(EgeN), Relation Medarbetare emellan (RelM), relation mellan chef och medarbetare (RelC) 

samt återkoppling (RelF).  

 

Studiens syfte 

Syftet med föreliggande studie är att skapa ett mätinstrument för intern kommunikation inom 

ramen för en organisation.  

 

 

M E T O D 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökning utfördes på företaget Anticimex och den innefattade huvudkontoret (HK) samt 

deras Stockholmskontor (Sk). Totalt har företaget ca 1100 anställda, men HK och Sk 

innefattade sammanlagt ca 120 anställda. I studien deltog 56/120 (46.67%) anställda varav 24 

st. (42.86%) var kvinnor och, 30 st. (53.57%) var män. Deltagarnas ålder varierade från 21–63 

år (𝑥 = 39.96 år). Enkäten innehöll bakgrundsvariabeln avdelning, men tack vare det låga 

deltagandet (56 svarande mot 20 avdelningar) samt ett icke-konsekvent användande av 

kategorisering har denna variabel valts att inte redovisas. Av undersökningsdeltagarna satt 7 

st. (12.50%) med i ledningsgruppen, av dessa var 1 st. kvinnor och 6 st. män. 12 st. av 

undersökningsdeltagarna hade en formell chefposition på Anticimex, 4 st. kvinnor och 8 st. 

män. Utbildningsgraden varierade mellan; Grundskoleutbildning Åk 1–9, 2 st. (3.57%), 

Gymnasieutbildning 2–4 år, 21 st. (37.50%), Eftergymnasial utbildning, 30 st. (53.57%) och 

Ovan ej beskrivet alternativ 1 st. (1.79%). 
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Datainsamling  

Data samlades in via en enkätundersökning på Anticimex. Enkäten administrerades i 

papperskopia via Anticimex interna postkontor. Enkäten innehöll 75 st. delfrågor, varav 53 

var avsedda att mäta den interna kommunikationen. De övriga frågorna/påståendena rörde 

ovan givna bakgrundsvariabler, samt frågor kring ett begränsat urval av källor och 

kommunikationskanaler. Deltagarna fick två veckor på sig att svara på enkäten som tog ca 

15–20 minuter att genomföra. Deltagarna lämnade själva sina enkäter i en låst brevlåda 

placerad mycket synlig inne på postkontoret.  

 

Procedur 

Veckan innan enkäten gick ut informerades de anställda om att det skulle utföras en studie 

som ämnade undersöka företagets interna kommunikation via mail från HR–ansvarig. 

Genomförandet av enkäten ägde rum i företagets egna lokaler. Anticimex postreception hade 

försetts med en låsbar brevlåda där deltagarna ämnade lämna sina enkäter under veckan. 

Enkäten lämnades ut till alla 120 anställda på HK och Sk. Efter en utskickad påminnelse från 

HR–avdelningen, samtidigt som både receptionen och postansvarige instruerades att påminna 

anställda om att delta i studien, inkom 54 användbara enkäter.  

  

Material 

Enkäten bestod av 7 bakgrundsvariabler (kön, ålder, kontorstillhörighet, avdelning, 

ledningsgrupp, formell chefsposition, samt utbildningsnivå). Själva mätinstrumentet delades 

in i 6 olika kategorier; fysisk närhet (DemN, 6 delfrågor), närhet till innehållet i 

kommunikation relaterat till arbetsrollen (ArbR, 8 delfrågor) samt närhet i förhållandet till 

egennytta/till personlig vinning (EgeN, 10 delfrågor), relation medarbetare emellan (RelM, 7 

delfrågor), relation chef och medarbetare (RelC, 8 delfrågor), återkoppling (RelF, 9 

delfrågor). Sista delen av enkäten togs ur datarapporten Intern kommunikation (2005) som 

avsåg olika informations-/kommunikationskanaler. Denna betraktades ha ett förklarande 

värde för både anknytning och relation, men ämnade inte vara en egen del i mätinstrumentet. 

Exklusive bakgrundsvariablerna så byggdes hela enkäten på påståenden som graderades från 

stämmer inte alls till stämmer helt på en femgradig skala (1 – 5). På två ställen förekom det 

kvalitativa frågor som ämnade bredda förståelsen för ovan givna svar. 

 

Etiska överväganden 

På enkätens framsida redovisades studiens syfte, att materialet endast skulle nyttjas för 

forskningsändamål, samt att deltagandet var frivilligt och fick avbrytas när helst de önskade. 

Vidare framgick det att hanteringen av inkomna data endast skulle administrerades 

enkätförfattaren, men att handledare och opponenter skulle kunna få ta del av hela 

datainsamlingen. Intervjupersonerna försäkrades om att de data de lämnade skulle vara 

avidentifierad i den slutgiltiga rapporten.   

 

Analys  

Den låga svarsfrekvensen, med 54 användbara enkäter mot testade 53 delfrågor, gjorde att en 

faktoranalys inte på ett meningsfullt sätt kunde redovisa erhållna resultat. Därav valdes den 

mer robusta principalkomponentanalysen (PCA) som analysverktyg. Svarsfrekvensen 

resulterade i att antalet variabler överskred antalet undersökningsdeltagare. För att reducera 

antalet variabler och sedan identifiera bakomliggande dimensioner till dessa analyserades data 

därmed i tre steg via tre separata principalkomponentanalyser med oblimin rotation. I Steg 1. 

analyserades de 6 dimensionerna individuellt för att reducera antalet variabler inom varje 

dimension. I nästa steg analyserades samtliga kvarvarande delfrågor för att analysera 

dimensionaliteten i materialet. Här exkluderades dessutom komponenter med färre delfrågor 
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än tre. I det tredje och steget testades den slutgiltiga lösningen. Här klargörs den slutgiltiga 

strukturen för de bakomliggande komponenterna i insamlade data, vilket utgör 

mätinstrumentets grund. Gemensamt för alla de tre stegen (PCA 1, PCA 2 & PCA 3) var att 

de analyserna utfördes med oblimin rotation, samt att delfrågor med svaga 

komponentladdningar effekt (e < .4), dubbelladdningar, och låga kommunaliteter togs bort för 

att lättare urskilja varje delfrågas mätegenskap.  

 

 

R E S U L T A T 

 

En bivariat korrelationsmatris över erhållna data utfördes för att fastsälla en acceptabel 

faktoriabilitet i materialet. Denna visade att många av korrelationerna var över .3 vilket ses 

som en god  indikator på faktoriabilitet i datamaterialet. 

 

Steg 1.  

I det första steget, PCA 1, analyserades varje dimensions enskilt var och en för sig, för att få 

grepp om vilka delfrågor som innehöll starkast komponentladdning mot ett gemensamt 

konstrukt. Detta för att minska antalet delfrågor och istället ytterligare koncentrera och 

urskilja de olika delfrågornas mätegenskaper. Här tvingades varje dimension att bilda ett 

gemensamt konstrukt. Resultaten av PCA 1 visade att 23 av variablerna inte klarade 

prövningen på grund av låga faktorladdningar och kummunaliteter. Detta resulterade i att 

endast 30 variabler kvarstod för vidare analys.  

 

Steg 2.  

I PCA 2, se Tabell 1, analyserades de 30 variablerna delgivna av PCA 1. Resultatet av PCA 2 

hade en acceptabel faktorialbilitet (över .6) och gav 9 komponenter alla med ett egenvärde 

större än 1. Inom dessa togs ytterligare 17 bort variabler på grund av låga faktorladdningar, 

kommunaliteter och dubbelladdningar. 
 

Tabell 1. Komponentladdningar och kommunaliteter för delfrågor i PCA 2 (N = 44) 

           

Kategorier med delfrågor K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 h
2 

Fysisk närhet 
          

(Dem 1B) Under min arbetsdag sitter jag fysiskt nära min                

                 Chef 

  -.74       .78 

(Dem 1C) Under min arbetsdag sitter jag fysiskt nära     

                 min arbetsgrupp 

  -.87       .83 

(Dem 2B) Jag upplever det vara väldigt lätt att få kontakt 
                 med min chef  

   .60      .85 

(Dem 2C) Jag upplever det vara väldigt lätt att få kontakt 

                 med min arbetsgrupp  

      .65   .88 

(Dem 4B) Jag har väldigt ofta kontakt med följande min    
                 chef  

   .84      .87 

(Dem 4C) Jag har väldigt ofta kontakt med följande min  

                 Arbetsgrupp 

  -.47     .60  .78 

Arbetsrelaterad närhet 
          

(ArbR 1) Jag upplever att jag alltid får den information jag   
                behöver för att kunna utföra mitt arbete på ett för  

                mig tillfredställande sätt 

       -.51  .73 

(ArbR 3) Jag får den information jag behöver oavsett var i  
                organisationen jag söker den 

     .43    .73 

(ArbR 4) Jag känner mig välinformerad när det sker  

                förändringar på min arbetsplats 

    -.83     .84 

(ArbR 5) Jag känner mig välinformerad om vad som  1      2      3      4      5      
                händer på min avdelning/mitt team 

    -.90     .86 
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(Tabell 1. Fortsättning) Kategorier med delfrågor  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 h
2 

Egenintresse (närhet)  
          

(EgeN 8) Jag känner mig välinformerad om visioner och  
                värderingar på min arbetsplats 

     .50 .44   .68 

(EgeN 9) När jag blir tillfrågad om vad som händer på min   

               arbetsplats kan jag alltid svara  

     .57  .48  .76 

(EgeN 10) Jag känner stolthet när jag berättar om  

                  min arbetsplats 

     .88    .79 

Medarbetar relation 
          

(RelM 3) Jag känner alltid att min åsikt respekteras i              

                diskussioner inom arbetsgruppen  

.50       .40  .74 

(RelM 4) Jag känner att vi i min arbetsgrupp är bra på att  
                lyssna på varandra 

.69         .79 

(RelM 5) Jag kan lita på att min arbetsgrupp inte  

                undanhåller viktig information för mig 

.77         .85 

(RelM 6) Jag känner att min arbetsgrupp förstår mina  
                arbetsrelaterade problem och behov 

.79         .79 

(RelM 7) Jag känner att jag har min arbetsgrupps  1      2      3      4      5 

                fulla stöd 

.74         .75 

(RelM 8) Jag upplever att vi har en trevlig jargong i min    

                Arbetsgrupp 

.64         .57 

Chefs relation 
          

(RelC 1) Jag känner att jag alltid får säga min åsikt till min   

               chef om jag vill 

      .65  -.41 .79 

(RelC 2) Jag känner alltid att min åsikt respekteras 
               i diskussioner med min chef 

        -.78 .90 

(RelC 3) Jag känner att min chef är bra på att lyssna på mig 
        -.86 .92 

(RelC 4) Jag kan lita på att min chef inte undanhåller 

               viktig information för mig 
        -.83 .79 

(RelC 5) Jag känner att min chef förstår mina 

               arbetsrelaterade problem och behov 
        -.90 .86 

(RelC 6) Jag känner att jag har min chefs fulla stöd         -.92 .90 

(RelC 7) Jag upplever att min chef har en trevlig jargong    .50     -.65 .89 

Återkoppling relation  
          

(RelF 1) Min arbetsgrupp går ofta tillsammans med 
               chefen igenom utförda arbetsuppgifter 

 .81        .88 

(RelF 2) Jag får ofta personlig feedback på utförda 

               arbetsuppgifter från mina arbetskollegor 
 .90        .90 

(RelF 3) Jag får ofta personlig feedback på utförda 

               arbetsuppgifter från min chef 
 .88        .89 

(RelF 4R) Jag känner ofta att jag inte riktigt vet om jag    
                  utför mina arbetsuppgifter på rätt sätt 

 .45    .41    .69 

 
          

Extraheringsmetod: Principalkomponentanalys (PCA) 
KMO = .64 

 

 

Steg 3.  

PCA 3 genererade i 3 komponenter, vilka redovisas i Tabell 3. De tre erhållna komponenter 

hade alla ett egenvärde över 2, alla komponentladdningar översteg .5, med en generell 

laddning kring 0.8 och kommunaliteten  h
2
 > .75 med undantag för (RelM8 = .53). 
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Tabell 2. Komponentladdningar och kommunaliteter för delfrågor i PCA 3 (N = 48) 

 

Delfrågor K1 K2 K3 h
2 Tot 

(RelC 2) Jag känner alltid att min åsikt respekteras i diskussioner med min chef .92   .80  

(RelC 3) Jag känner att min chef är bra på att lyssna på mig .93   .90  

(RelC 4) Jag kan lita på att min chef inte undanhåller viktig information för mig .78   .73  

(RelC 5) Jag känner att min chef förstår mina arbetsrelaterade problem och behov .86   .82  

(RelC 6) Jag känner att jag har min chefs fulla stöd .94   .90  

(RelF 1) Min arbetsgrupp går ofta tillsammans med chefen igenom utförda arbetsuppgifter  .89  .83  

(RelF 2) Jag får ofta personlig feedback på utförda arbetsuppgifter från mina arbetskollegor  .93  .86  

(RelF 3) Jag får ofta personlig feedback på utförda arbetsuppgifter från min chef  .80  .71  

(RelM 4) Jag känner att vi i min arbetsgrupp är bra på att lyssna på varandra   -.76 .63  

(RelM 5) Jag kan lita på att min arbetsgrupp inte undanhåller viktig information för mig   -.81 .81  

(RelM 6) Jag känner att min arbetsgrupp förstår mina arbetsrelaterade problem och behov   -.83 .74  

(RelM 7) Jag känner att jag har min arbetsgrupps fulla stöd   -.83 .78  

(RelM 8) Jag upplever att vi har en trevlig jargong i min arbetsgrupp   -.75 .54  

Andel förklarad varians 41.29 18.39 15.49   

Total förklarad varians     75.16 

Egenvärde  5.78 2.56 2.17   

Alfa nivå .94 .82 .86   

      

Extraheringsmetod: Principal komponentanalys (PCA) 

KMO = .77 

 
Komponent 1 – Respekt.  

Aspekten rör här relationen i en hierarkilös dialog. Kommunikationen innehåller olika 

aspekter där ojämlikhet eller makt alt. status kan inverka på interaktionen. Jämbördighet 

öppnar upp för förståelse, medan en känsla av kränkning här kan komma att begränsa 

kommunikationen. Komponenten bestod av delfrågorna: 

RelC 2 Jag känner alltid att min åsikt respekteras i diskussioner med min chef 

RelC 3 Jag känner att min chef är bra på att lyssna på mig 

RelC 4 Jag kan lita på att min chef inte undanhåller viktig information för mig 

RelC 5 Jag känner att min chef förstår mina arbetsrelaterade problem och behov 

RelC 6 Jag känner att jag har min chefs fulla stöd 

Denna komponent kom därav att kallas Respekt. I denna komponent skall samtliga delfrågor 

(1-5) beaktas som positiva, höga värden ger bättre förutsättningar för god intern 

kommunikation 

 

Komponent 2 – Återkoppling. 

Denna komponent hade en mycket tydlig struktur och innefattade återkoppling från chef till 

arbetsguppen, personlig återkoppling från kollegor och chef. Denna komponent innehöll även 

upplevelsen att ha kontroll på arbetsprocessen. Komponenten bestod av delfrågorna: 

RelF 1  Min arbetsgrupp går ofta tillsammans med chefen igenom utförda arbetsuppgifter  



 
 

12 
 

RelF 2 Jag får ofta personlig återkoppling på utförda arbetsuppgifter från mina arbetskollegor 

RelF 3 Jag får ofta personlig återkoppling på utförda arbetsuppgifter från min chef 

Denna komponent kom därav att kallas Återkoppling. I komponent 2 är samtliga delfrågor 

(6–8) att betrakta som positiva, därav ses höga värden på dessa som önskvärda för god intern 

kommunikation 

 

Komponent 3 – Tillit. 

Denna komponent är mycket lik den första (Respekt–komponenten), men kommunikationen i 

den här aspekten ska räknas mer till det allmänna kommunikationsklimatet. Komponentens 

olika delfrågor visade upp grunden för en långvarig relation. Komponenten bestod av 

påståendena:       

RelM 4 rör upplevelsen av hur pass bra kollegor upplevs lyssnar på varandra. 

RelM 5 rör upplevelsen av hur ärliga, i benämningen att kollegor kan lita på att varandra, att 

de inte undanhåller information från varandra. 

RelM 6 rör aspekten av att kollegor förstår varandra relaterat till problem och behov i 

tjänsten. 

RelM 7 rör aspekten upplevt stöd från kollegor. 

RelM 8 rör aspekten av hur individerna upplever sättet att kommunicera inom arbetsgruppen. 

Denna komponent kom därav att kallas Tillit. Samtliga delfrågor (9–13) i komponent 3 är att 

betraktas som positiva, höga värden ses som främjande för den interna kommunikationen. 

 

 

D I S K U S S I O N 

   

Implikationerna med att inte ha en väl fungerande intern kommunikation tycks väldigt 

uppenbara, då den interna kommunikationen har en tendens att spegla av sig på den externa 

kommunikationen vilket kan komma att påverka exempelvis ett företags kunder (Hagard & 

Ellis, 2006). På en alltmer globaliserad världsmarknad där konkurrensen hårdnar (Bardhan & 

Patwardhan, 2004) kan kommunikationen på så sätt komma att bli ett konkurrensmedel. Detta 

eftersom kommunikationen, enligt Hagard och Ellis (2006), utgör hörnstenen för effektivitet i 

företagets aktiviteter. På så sätt blir arbetet med att identifiera svagheter i den interna 

kommunikationen en grund för organisationen att utveckla en mer unison förståelse, mellan 

organisationens olika delar. Vilket i sin tur kan göra att kommunikationen kan anpassas och 

relationer mellan olika parter inom organisationen förändras. Sett ur detta perspektiv så skulle 

ett validerat mätinstrument för den interna kommunikationen skapa en bättre intern struktur 

och förståelse vilket i det dagliga arbetet skulle underlätta för organisationens operativa 

personal. Med en effektiviserad intern kommunikation skulle dessutom organisationen kunna 

öka kvalitén i alla dess utförda arbetsuppgifter, och på så sätt skulle den interna 

kommunikationen kunna agera som ett konkurrensmedel. Att finna dessa nyckelkomponenter 

skulle ur ett organisatoriskt perspektiv gynna hela organisationen, men i nuläget är det bara att 

konstatera att ämnet saknar undersökningar, vilket även konstateras av Hagard och Ellis 

(2006).  

 

Mätinstrumentet  

Föreliggande studie handlade om att finna komponenterna bakom hur det på bästa möjliga sätt 

skapar en unison användning av symboler i interaktionen inom organisationen. Effektiviteten 

i kommunikationen rör den gemensamma förståelsen av det som kommuniceras som hur det 

kommuniceras. Eller som Holm (2006) hade uttryckt det, den gemensamma behandlingen av 

symboler.  
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Innan enkäten sammanställts fanns det farhågor att de tre anknytnings- respektive de tre 

relations–dimensionerna skulle vara delar av samma sak. Alltså att anknytnings– 

dimensionerna egentligen var en annan aspekt av relations–dimensionerna, och visse versa. 

Men resultaten från den erhållna studien visar att dessa dimensioner tydligt skildes åt. 

Resultaten visar att de olika delfrågorna som tillhörde de olika aspekterna av närhet spreds ut 

utan struktur, samtidigt som delfrågorna tillhörandes relations–dimensionens placerade sig 

enligt förutsatt ordning. Samtliga delfrågor i Respekt–komponenten kom från samma kategori 

(RelC) av påståenden ur ursprungsenkäten, de delfrågor som bildade Återkopplings–

komponenten kom även de från samma kategori (RelF), liksom de delfrågor som bildade 

komponenten Tillit (RelM). De tre komponenterna studien genererade rörde alla dimensionen 

Relation. Detta stämmer väl överrens Allports teori (1954) som också den visar att 

kommunikationen mellan parter en i interaktion färgas av relationen de har till varandra.  

 

Sett till frågekonstruktionen kan Komponent 1 – Respekt och 3 – Tillit, ses som ganska lika. 

För att visa att dessa inte berör samma koncept har dessa ordningen på erhållna komponenter 

här i diskussionen ändrats (från egentlig komponentordning 1, 2, 3 till 1, 3, 2). Detta för att 

här i diskussionen tydliggöra skillnaderna mellan komponent 1 och 3 samt minska risken för 

upprepning. Den redovisade komponentordningen blir därav först komponent 1 – Respekt, 

följt av komponent 3 – Tillit och sist komponent 2 – Återkoppling. 

 

Komponent 1 – Respekt. 

Respekt och Tillit, innehåller snarlika frågekonstruktioner, men de skiljer sig åt i aspekten 

som rör formell status. Relationen till chefen bör inte likställas med relationen till 

arbetskollegor då parterna ur hierarkisk synpunkt inte erhåller samma rätt att agera inom 

organisationen. Den föreliggande studiens resultat delar klart och tydligt upp de två 

dimensionerna i olika komponenter. Detta går i linje med Allports (1954) teori om effektiv 

kommunikation mellan grupper, där han menar att interaktion mellan parter skall ske utan 

obalans i status. Detta eftersom denna obalans annars kan komma att begränsa deras 

kommunikativa förmåga, för att undgå reprimand från motpart. Med detta sagt kan det vara 

värt att poängtera att strikt hierarkiska organisationer tenderar att filtera sända signaler mellan 

varje genomgången instans och varje hierarkiskt skikt (Jacobsen & Thorsvik, 1998, 2002), 

samtidigt som underordnade vill framstå som så bra som möjligt för sina överordnade vilket 

därmed kan göra bottom-up kommunikation opålitlig och otillräcklig (Eriksson & Markulic, 

2005). På så vis tolkar jag komponenten respekt och dess maktaspekter som en förutsättning 

för tillit och öppenhet. Genom inskränkningar i denna komponents olika items förskjuts 

vikten från ett jämbördigt kommunikationsförhållande och den ena parten blir underställd den 

andra (Alvesson, 2002), vilket tenderar till att göra den underställdes kommunikation som 

Eriksson och Markulic (2005) precis påpekade opålitlig och otillräcklig. 

 

Komponent 3 – Tillit. 

Tillit väger in aspekterna av att känna sig trygg och säker i sin i sin kommunikativa miljö. 

Tilliten inverkar på hur pass öppen du vågar vara i din kommunikation, vilket i sin tur 

påverkar i sin tur det allmänna diskussionsklimatet i olika forum (Östling, 2008). Al-Alawi et 

al. (2007) menar att tillit är en grundförutsättning när det gäller kunskapsöverföring. Utan 

relationen till en kommunikativ motpart, saknas även kunskapen om denne går att lita på (Al-

Alawi et al., 2007). Bristen på tillit måste då vägas mot eventuell påföljd. Kommunikationen 

blir inte lika ren när sändaren inte vågar/vill ge hela sanningen, detta kan komma att influera 

den kommunikativa motparten inte heller känner sig trygg i interaktionen. Bristen på tillit 

kommer att verka ytterst begränsande på det allmänna diskussionsklimatet om inte parterna 

känner att de har vinning av interaktionen trots dess begränsning (Morgan & Sawyer, 1979). 
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Den kommunikativa motparten kan även vara organisationen en individen arbetar i. Enligt 

Hagard och Ellis (2006) kan inställningen till organisationen påverka effektiviteten i 

kommunikationen, vilket gör att Tillit här blir en flaskhals för den kommunikativa 

effektiviteten och i slutänden då även organisationens operativa verksamhet. 

 

Återkommande aspekter som ger tillit är när kommunikationen präglas av tydlighet 

(Bambacas & Patrickson, 2008; Balle, 2008), ordentlighet och att den framförs konsekvent i 

lagom doser (Balle, 2008) samt präglas av ärlighet (Sullivan & Callow 2005). Tilliten speglar 

en upplevelse av att kunna förutsäga händelseförloppet i kommande interaktion. En 

gemensam förförståelse för det kommunikativa sammanhanget och den kommunikativa 

motparten, minskar eventuella aspekter av oro. En god relation mellan två kommunikativa 

parter, ger en ökar känsla av förståelse för vilka krav/behov som skall tillfredställas för att 

meningsöverföringen skall optimeras. Olika personer/grupper kräver olika saker (Hagard & 

Ellis, 2006), det är ofta mellan hierarkiska nivåer som missförstånden uppstår då parterna 

drivs av olika drivkrafter, inte använder samma vokabulär och har olika sätt att se på 

situationen (Holm, 2006). Därav lönar det sig att skräddarsy sitt budskap efter vem som avser 

mottaga budskapet, då detta ökar känslan av förståelse (Pelletier & Sharp, 2008). Samtidigt 

ökar känslan av tillit och ett öppet/fritt kommunikativt klimat parternas engagemang och 

känsla av förpliktelse till det förmedlade (Bambacas & Patrickson, 2008). 

 

”...to be effective, the communication of information needs to get people not only to 

attend to the message but also to process them in a manner that optimises their impact 

on how people think about the issue.” (Petty & Wagener, 1998 refererat i Pelletier & 

Sharp, 2008, sid. 211). 

 

Komponent 2. – Återkoppling. 

Återkoppling rör både kommunikationen med den hierarkiska överordningen såväl som den 

mellan kollegor. En av de kvalitativa frågorna rörde just vad undersökningsdeltagarna 

upplevde som optimal återkoppling. De eftersträvade framförallt att återkoppling skulle vara 

framförd sakligt, på ett konstruktivt sätt, i rätt tid samt gärna med idéer om förbättring. 

Återkoppling handlar bl.a. om tillfredställelse (Sullivan & Gee, 2007) och motivation 

(Geister, Konradt & Hertel, 2006). Enligt Sullivan och Gee (2007) ges tillfredställelse när 

återkoppling härrör resultat eller den process som gav resultat, och återkopplar på individnivå 

och/eller gruppnivå. Genom en utvärdering av erhållen insats, ges parten en möjlighet att 

förhålla sig till sin prestation. Det är via responsen på sänd signal en part kan skapa sig en 

större förståelse av vad som faktiskt krävs för den specifika situationen. Här menar Sullivan 

och Gee (2007) att erkännandet av parten som deltagare (att denne får en roll), via förhållande 

till sitt och gruppens resultat samt processen bakom detta, ger tillfredställelse. 

Tillfredställelsen skulle kunna betraktas länkad till vad jag tillför är märkbart och ger en 

känsla av att få vara delaktig.   

 

Geister, Konradt och Hertel (2006) förklarar motivations aspekten i återkoppling med VIST-

modellen. De fyra delarna består av Valence; den subjektiva betydelsen av teammål för 

individen. Instrumentality; upplevelsen av oumbärlighet för sitt individuella bidrag. Self-

efficacy; upplevd förmåga till att utföra uppgift. Trust; tillit och villigheten att lita på person 

eller process. Valence och instrumentality rör båda aspekterna av delaktighet, medan tilliten 

till den/det kommunicerade kommer att påverka den upplevda förmågan att utföra eller 

behandla det kommunicerade innehållet.  
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Återkoppling påverkar relationen mellan parterna då tillit och nivån av hierarki genomsyrar 

vad som kommuniceras tillbaka. Enligt Bambacas och Patrickson (2008) kommer tolkningen 

av återkopplingen att färgas av innehållet i det kommunicerade, samtidigt som innehållet 

speglas i parternas relation till varandra vilket reflekterar trovärdigheten av det 

kommunicerade. Om båda parterna får ta lika mycket plats i kommunikationen, kommer den 

gemensamma förståelsen att öka, och leda till att återkoppling skapar en känsla av upplevd 

rättvisa (Deconninck & King Jr., 2003). Återkoppling är av naturen interpersonell vilket 

ämnar till att underlättar de kommunikativa processerna. I tidiga gruppstadier ger 

återkoppling en mer användbar interaktion och leder till effektivare gruppinteraktion och 

större sammanhållning (Rose& Bednar, 1980).  

 

Några oväntade resultat.  

Det hade i förundersökningen (Östling, 2008) visat sig finnas tre olika nivåer av 

anknytning/närhet; Fysisk Närhet, Arbetsrelaterad Närhet och Närhet till Egenintresse. 

Märkligt nog föll alla delar av anknytning bort. Initialt i PCA 1 visade dessa kategorier en 

lägre faktoriabilitet (under .6), vilket var klart lägre än övriga komponenter. Det finns som 

tidigare påpekats väldigt lite studier på området gällande nyckelkomponenterna bakom intern 

kommunikation (Hagard & Ellis, 2006), men när det gäller Fysisk Närhet så stödjer Howell 

och Hall-Merenda (1999) att fysisk närhet inte är en nödvändighet för effektiv 

kommunikation om parterna har en god relation till varandra.  

 

Mindre motiverade individer/grupper motiveras mer av fysisk närhet, ex återkoppling ansikte 

mot ansikte, än personer/grupper med en bättre relation gör (Geister, Konradt & Hertel, 

2006). Till kategorin som behöver närhet hör även de som interagerar i en nystartad grupp. 

Att tvingas att bolla sändare/mottagare-rollen skapar förståelse och utvecklar den 

kommunikativa miljö samt en bättre sammanhållning (Rose & Bednar, 1980). Den Fysiska 

Närhets-dimensionens bortfall kan på så sätt vara en indikation på att den undersökta gruppen 

har en väl utvecklad struktur som gör att deras relation till varandra ersätter behovet av fysisk 

närhet (Howell & Hall-Merenda, 1999). 

 

Såväl Egenintresse som till Arbetsroll saknar helt stöd i denna studie. Enligt Social Exchange 

Theory är det motiverat att se intentionen bakom varför två parter vill kommunicera med 

varandra. Antagandet bakom dessa anknytnings–kategorierna baserades på Social Exchange 

Theory och Morgan och Sewyers (1999) studier som visade att interaktionen mellan två parter 

måste ge någon form av ”utdelning” för att uppstå alternativt bestå. Sullivan och Callow 

menar (2005) att bakomliggande faktorn till interaktionen är att båda parternas egenintresse 

uppfylls via interaktionen. Men i denna studie finner sig dock inte stöd för att så skulle vara 

fallet. Samtidigt påvisar förstudien (Östling, 2008) tydliga gränsdragningar mellan olika 

avdelningar och deras intressen och flertalet av de intervjuade påtalar bristande intresse 

utanför det egna områdets intressen (Östling, 2008). Detta fenomen förklarar Jacobsen och 

Thorsvik (1998, 2002) som avdelningsegoism, och sägs bero på att avdelningarnas autonomi 

gör att avdelningarna knyter fokus till sitt ämne och inte till det stora perspektivet ”företagets 

bästa”. Ytterligare en förklaring till detta beteende skulle kunna ligga i organisationens 

belönande av entreprenörskap (Östling, 2008). Enligt Allports teori (1954) skulle de sociala 

normerna inom grupperna bygga på en främjande attityd för gruppinteraktioner för att 

kommunikationen skulle flyta på effektivt. Grupper skall eftersträva öppenhet samt söka och 

främja dialog mellan olika grupper/parter. Entreprenören ska maximera sitt område, inte 

andras. Allport Viktigt menade även att målsättningarna gällande uppgifter och aktiviteter 

inom organisationen bör ha väl kommunicerade individuella samt kooperativa mål. Den 

strukturella kommunikationen ska inte bara bygga för individuella prestationer utan även 
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skapa en grundidé om att prestationerna ger mervärde då de läggs tillsammans i en kooperativ 

ansats. I andan av Morgan och Sawyers (1979) resultat från studien av Social Exchange 

Theory, och Allports teori (1954) så kan avdelningsegoismen förklaras av att den ena parten 

inte känner sig få ett tillräckligt värdefullt utbyte av interaktionen parterna emellan.   

 

Avslutningsvis så blir det aktuellt att se hur resultatet förhåller sig till Larssons basmodell för 

kommunikation. Komponent 1 – Respekt kan härledas till bakgrundsfaktorer (individuella–, 

sociala– och organisatoriska faktorer) som påverkande för kommunikationen. Som individuell 

faktor kan den skapa problem då parterna i interaktion inte ger varandra lika mycket plats att 

kommunicera. Tar det individuella utrymmet för stor plats kan de komma att påverka det 

större sociala sammanhanget. Den sociala aspekten av respekt kan som tidigare teoribildning 

visar verka begränsande via att den ena parten kan känna att det sociala utbytet är tillräckligt 

stort för att motiveras att delta alternativt tvingas till mindre ärlig återkoppling (Jacobsen & 

Thorsvik, 1998, 2002; Eriksson & Markulic, 2005). Som organisatorisk faktor berör respekten 

organisationens hierarki och dess strukturella påverkan på det kommunikativa klimatet och 

dess förutsättningar. Komponent 3 – Tillit har med förtroende och förståelse att göra och 

denna aspekt förutsätter att det kommunikativa klimatet inte präglas av alltför mycket 

ojämnheter i respekten. Tillit rör och berörs av samtliga bakgrundsvariabler som 

Respektkomponenten. Både Respekt och Tillit påverkar nivån av brus i såväl kodningen, valt 

medium som avkodningen. Komponent 2 – Återkoppling kan se som en värdemätare på hur 

pass värdefull relationen mellan parterna. Ju mer kvalité denna inbringar ju mer präglas 

relationen av tillit och respektbalanserat förhållande. Ur ett organisations perspektiv blir det 

på så sätt viktigt att vara medveten om vilken kommunikativ struktur som organisationen 

erbjuder för att ta ställning till hur pass ren kommunikationen är som når företagets 

strategiska kärna (cheferna).  

 

Metoddiskussion 

 

Initialt skall här uppmärksammas att komponent 3 – Tillit var den enda komponenten som 

erhöll negativa faktorladdningar. Så länge alla delfrågor laddar åt samma håll, här negativt, så 

betyder det inte mer än att alla delfrågorna tillhör samma komponent och har samma typ av 

påverkan på komponenten. Så förhållandet mellan denna komponents delfrågor bör beaktas 

precis på samma sätt som de övriga komponenternas delfrågor, trots att de vid första inblick 

kan verka skilja sig åt.  

 

Reliabilitet. 

Mätinstrumentet visade höga alfa–nivåer inom respektive komponent, vilket tyder på att 

konstrukten är pålitliga. Men samtidigt är respektskalans alfa–nivå aningen hög (relativt nära 

1) vilket indikerar att de olika delfrågorna inom den komponenten är nära att mäta samma 

sak. Men den erhållna studien mycket explorativa ansats, då inga tidigare studier på området 

gjorts, ger en viss försiktighet i hur resultaten bör tolkas. Den erhållna studiens starka alfa–

nivåer kan i viss mån kompenseras av relativt få undersökningsdeltagare, vilket skulle göra en 

replikering mycket intressant. 

 

Validitet.  

Ansiktsvaliditeten rör undersökningsdeltagarens syn eller perspektiv på 

undersökningssituationen (Bryman, 2004). I vissa fall tror jag att ansiktsvaliditeten kan ha 

påverkat erhållna resultat då vissa delfrågor varit starkt utpekande. Detta kan ha gjort att vissa 

delfrågor fallit mellan stolarna för att undersökningsdeltagarna inte vågat svara på ett sätt som 

strider mot bolagets principer. Denna aspekt av social önskvärdhet hade jag som 
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förhoppningen om att undvika via att utlämningen och inlämningen inte kunde relateras till 

någon som person. Enkäten kom med posten som all annan post och inlämningen var till en 

låst brevlåda.  

 

Det blir svårt att uttala sig om mätinstrumentet innehåller alla de dimensioner och begrepp 

som studien avser mäta, då en dimension (Anknytning/Närhet) oförklarligt föll bort och inte 

verkar ha med begreppet intern kommunikation, trots att tidigare teoribildning talar emot 

detta. Samtidigt var deltagandet, endast var 56 st. vilket motsvarade 46.67% det avsedda 

urvalet. Risken med detta låga deltagande är undersökningsdeltagarna inte alls representerar 

populationen. Eventuellt är det ”de redan frälsta” de som inte upplever några som helst 

problem med kommunikationen som var studiens undersökningsdeltagare. Men studien 

bekräftar delvis de resultat som den föreliggande studiens pilotstudie (Östling, 2008) visade. 

Detta då relations–dimensionerna inte skiljs åt i den slutgiltiga komponentlösningen, utan står 

kvar inom samma kategori (alla RelC–delfrågor inom samma komponent (Respekt), alla Rel 

M–delfrågor inom samma komponent (Tillit) och alla RelF–delfrågor inom samma 

komponent (Återkoppling)). Detta indikerar att instrumentet funnit belägg för tendenser som 

tyder på att begreppet intern kommunikation innefattar minst dessa komponenter. 
 

Samtliga komponenter i mätinstrumentet påvisar hög grad av homogenitet via sina höga α- 

nivåer. Studiens 3 komponenter visar god konvergent validitet vilket rör korrelationen mellan 

delfrågor och komponent. Detta samtidigt som komponenternas delfrågor hade en avsaknad 

av divergent korrelation, dvs. korrelationer mellan delfrågorna och andra komponenter. Detta 

gör att studiens konstruktvaliditet på erhållna data bör anses som fullgjord. 

 

Studiens begränsningar 

I efterhand så känns det som att introduktionen via mail, borde ha ersatts med att jag som 

undersökningsledare skulle ha försökt att presentera enkäten på i ett forum där alla var 

närvarande. Att exempelvis presentera mig själv, enkäten och mitt syfte personligen på ett av 

företaget stormöten. Detta för att proaktivt avlägsna eventuell oro, via att tydliggöra 

eventuella oklarheter samt svara på undringar från undersökningens potentiella 

undersökningsdeltagare. Detta för att skapa tillit i deras relation till enkäten.  

 

Ytterligare en aspekt som rör introduktionen via mail är att denna kanal tillsammans med 

manuellt utdelad post bara föreligger en svarsfrekvens på 46.67%. Hade närhets- 

komponentens aspekter rörandetillgång och egenintresse klarat PCA:n kanske detta hade varit 

en förklaring, men tillsvidare får kanalerna i sig ses som en del av problemet. 

 

Det går alltid att ifrågasätta sin egen paketering eller inkodning som Larsson (1997) hade 

kallat, alltså formuleringarna av ursprungsenkätens olika delfrågor. Risken är som sagt att 

mitt hanterande av symboler inte stämde överrens med undersökningsdeltagarnas (Holm, 

2006). Genom olika möjligheter till tolkning av enkäten kan det ha uppstått oro hos 

mottagande part. Oron hos mottagaren kan ha gjort att denne inte känt att utdelningen av 

deltagandet i interaktionen övervägde insatsen, vilket resulterade lågt deltagande då det inte 

setts som meningsfullt att svara på enkäten. 

 

Givetvis bör inte tidpunkten för enkätens administrerande heller underskattas. December 

upplevs ofta som en mycket stressig månad, då många uppgifter skall vara klara innan årets 

slut.    
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Framtida studier  

Företag har sina begränsningar när det gäller att avsätta tid för ändamål som inte inbringar 

pengar, men det här är ett område som kommer att inbringa pengar genom effektivisering. 

Fortsatta studier i sökandet efter komponenterna bakom kommunikationen kommer att 

renderar i fördelarna en ökad förståelse, en ökad kommunicering, bättre relationen och 

slutligen bättre prestationer (Hagard & Ellis, 2006).  

  

Trots att studien inte visade några resultat på att de olika aspekterna av anknytning så tycker 

jag fortfarande att det skulle vara intressant att fortsätta undersöka dessa aspekter. Men 

kanske rikta den åt någon form av perspektivmedvetenhet i det kommunicerade. Wilhelm, 

Herd och Steiner (1993) påtalar just att Fel attribueringar oftast sker då den observerande/ en 

mottagare saknar kontextuell information, samt en begränsad möjlighet till kommunikation 

med motpart alternativt ut-grupp, vilket gör denne mindre ”känslig” för influens av externa 

faktorer. Aspekten närheten till motparten skapar en minskad medvetenhet och 

uppmärksamhet (Wilhelm, Herd & Steiner, 1993). Risken är att närheten egentligen är en 

aspekt i konstruktet för relation, vilket skulle vara intressant att försöka mena ut. 

 

En aspekt som inte riktigt tagit plats här är upplevelsen av belåtenhet med kommunikation. 

Detta kan givetvis röra hur vi kodar in våra signaler och om det finns generella mönster för 

specifika grupper. Men här tänker jag mer på vilka kanaler används för vilka typer av 

meddelanden och hur stor överföringsgrad har respektive källa?    

 

I mer kvalitativ inriktade studier skulle det vara intressant att gräva djupare i de två 

kvarvarande ringarna i Allports modell (1954), Normer och kooperativ struktur ligger båda 

inom ramen för en kommunikativ kultur (Fallgren & Svanström, 2008). 

  

Konklusion 

Föreliggande studie finner delvis stöd för sin konstruktion av ett mätinstrument av intern 

kommunikation. Studiens resultat bör dock tolkas med viss med försiktighet, bl. a. på grund 

av aningen lågt svarsfrekvensen. Mätinstrumentet baseras på tre olika aspekter av relation; 

komponent 1. – Respekt = RelC; som visar hur obalans i parternas jämbördighet verkar 

negativt för kommunikationen dem emellan. Komponent 2. – Återkoppling = RelF;  där 

återkopplingen kan svara för hur värdefull parten är att kommunicera med. Samt komponent 

3. – Tillit = RelM; denna aspekt rör ärlighet öppenhet som verkar främjande för 

kommunikationsklimatet. Men fortsatta studier krävs för att verifiera dessa fynd, samt för att 

bena ut hur tillvida dimensioner som anknytning/närhet verkligen inte påverkar 

kommunikationen.  
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Appendix 1 – Det slutgiltiga mätinstrumentets för intern kommunikation inom 
organisationer 
 
 
 

1. Jag känner alltid att min åsikt respekteras  1      2      3      4      5 
i diskussioner med min chef 

 
2. Jag känner att min chef är bra på att lyssna  1      2      3      4      5 

på mig 
 

3. Jag kan lita på att min chef inte undanhåller  1      2      3      4      5 
viktig information för mig 

 
4. Jag känner att min chef förstår mina  1      2      3      4      5 

arbetsrelaterade problem och behov 
 

5. Jag känner att jag har min chefs fulla stöd 1      2      3      4      5 
 
 
 

6. Min arbetsgrupp går ofta tillsammans  1      2      3      4      5 
med chefen igenom utförda arbetsuppgifter  

 
7. Jag får ofta personlig återkoppling på utförda  1      2      3      4      5 

arbetsuppgifter från mina arbetskollegor 
 

8. Jag får ofta personlig återkoppling på utförda  1      2      3      4      5 
arbetsuppgifter från min chef 
 
 

9. Jag känner att vi i min arbetsgrupp är bra  1      2      3      4      5 
på att lyssna på varandra 

 
10. Jag kan lita på att min arbetsgrupp inte 1      2      3      4      5 

undanhåller viktig information för mig 
 

11. Jag känner att min arbetsgrupp förstår  1      2      3      4      5 
mina arbetsrelaterade problem och behov 

 
12. Jag känner att jag har min arbetsgrupps  1      2      3      4      5 

fulla stöd 
 

13. Jag upplever att vi har en trevlig jargong  1      2      3      4      5 
i min arbetsgrupp 
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Appendix 2 – Original enkäten 
 

Utvecklandet av ett mätinstrument för intern kommunikation 

- En kandidatuppsats  i psykologi för Stockholms universitet 

 
 
 
 
Syfte 
Syftet med denna enkät är att försöka fastställa vilka faktorer som påverkar ett företags 
kommunikation. Studien syftar till att skapa ett verktyg som skall kunna mäta den allmänna 
kommunikationen på företag. I nuläget saknas mätinstrument för hur man skall kunna mäta 
kommunikation, så ni som deltar kommer alla att bidra till att vi åtminstone kommer ett steg 
närmare ett sådant mätinstrument. 
 
Upplägg 
Enkäten tar 15 – 20 minuter att ta sig igenom. Enkäten bygger på 75 påståenden som du skall ta 
ställning till på en skala från 1 – 5.  Enkäten är indelad i tre olika delar. De olika delarna tar upp olika 
aspekter som kan tänkas påverka den interna kommunikationen. Den tredje och sista delen tar upp 
konkreta mer direkta aspekter av kommunikation och rör här några av Anticimex olika kanaler för 
kommunikation.  
 
Etiska regler 
Deltagandet är helt frivilligt. Insamlade data kommer endast att brukas i ett vetenskapligt syfte. Era 
personliga resultat är inte av något intresse för mig utan det är den samlade bilden som kommer att 
presenteras i min kandidatuppsats. Det är bara jag och eventuell opponent som kommer att kunna ta 
del av ert material. INGEN OBEHÖRIG KOMMER ATT KOMMA ÅT ER ENKÄT! 
 
Med det sagt vill jag bara poängtera att det är viktigt för mig att ni är så ärliga som möjligt i enkäten, 
så att jag får en så rättvis bild av de olika konstrukt som enkäten består av. Att kunna 
medvetandegöra brister i kommunikationen är första steget till en förbättrad intern kommunikation. 
En förbättrad intern kommunikation ger i sin tur er en ökad effektivitet i ert arbete, en bättre 
kamratskap och förståelse inom företaget! 
 
Tack för att du vill hjälpa till!  
 
Nikolay Östling       

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
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Denna enkät har för avsikt att mäta den interna kommunikationen på din arbetsplats. Enkäten är en del av ett C-

uppsatsarbete på Stockholms universitet. Deltagandet är helt frivilligt, men ditt deltagande skulle utgöra ett viktigt 

bidrag i utvecklandet av detta mätinstrument, samtidigt som resultatet från denna enkätundersökning förhoppningsvis 

kan användas för att förbättra den interna kommunikationen på din arbetsplats. Det är viktigt att du svarar med så god 

noggrannhet som möjligt och inte hoppar över frågor om du inte absolut måste. 

Först kommer här lite enkla bakgrundspåståenden och frågor. Jag vill att du fyller i det som saknas. 

1.  Jag är  Kvinna Man         

2. Jag är född år  ……………………………………… 

3. Jag jobbar på  Huvudkontoret(HK)    Stockholmskontoret 
 

4. Vilken avdelning jobbar du på  ……………………………………………………………………………………………… 
 

5. Jag sitter med i lednings gruppen Ja              Nej  
 

6. Jag har en formell chefsposition på Anticimex     Ja  Nej 

7. Ringa in det alternativ som bäst beskriver din högst genomförda skolutbildning 
 
A) Jag har grundskoleutbildning (Åk 1-9)  

B) Jag har gymnasieutbildning (2-4 år)  

C) Jag har eftergymnasial utbildning (Universitet/Högskola) 

D) Ovan ej beskrivet alternativ.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Del 1 
Resten av denna enkät är uppdelad i 3 delar. Första delen handlar om olika aspekter av närhet i den interna 

kommunikationen. Kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer överrens med din egen uppfattning.  

Närhet, fysisk    Stämmer                          Stämmer  
    inte alls                         helt 

 
8. Under min arbetsdag sitter jag fysiskt nära: 

 A) Ledningen 1      2      3      4      5 

B) Min chef 1      2      3      4      5 

C) Min arbetsgrupp 1      2      3      4      5 
 
 

Närhet, kontakt    Stämmer                          Stämmer  
    inte alls                         helt 

 
9. Jag upplever det vara väldigt lätt att få kontakt med:  

A) Ledningsgruppen 1      2      3      4      5 

B) Min chef  1      2      3      4      5 

C) Min arbetsgrupp  1      2      3      4      5 

10. Jag upplever det vara väldigt lätt för andra att komma i  1      2      3      4      5 
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kontakt med mig  
 

11. Jag har väldigt ofta kontakt med följande grupper/personer  

A) Ledningsgruppen 1      2      3      4      5 

B) Min chef 1      2      3      4      5 

C) Min arbetsgrupp 1      2      3      4      5 

12. Jag upplever att jag utan större problem kan få tag  1      2      3      4      5 
på den information jag behöver i mitt arbete 

 
13. Jag upplever att anställda på Anticimex är väldigt 1      2      3      4      5  

tillmötesgående när jag vill kommunicera 

Upplever du att vissa grupper inom Anticimex är mindre tillmötesgående får du gärna peka på var problemet ligger på 

nedanstående rader. (Obs! Ej personer) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Närhetsaspekten nedan berör hur kommunikationen påverkas av din arbetsroll och hur du upplever kommunikationen i 

din egen arbetssituation.   

Närheten, din arbetsroll   Stämmer                           Stämmer  
    inte alls                          helt 

 
14. Jag upplever att jag alltid får den information   1      2      3      4      5  

jag behöver för att kunna utföra mitt arbete      
på ett för mig tillfredställande sätt 
 

15. Jag får mycket ofta information som inte rör 1      2      3      4      5 
mitt arbete 

 
16. Jag får den information jag behöver oavsett var i 1      2      3      4      5 

organisationen jag söker den 
 

17. Jag känner mig välinformerad när det sker  1      2      3      4      5  

förändringar på min arbetsplats 

18. Jag känner mig välinformerad om vad som  1      2      3      4      5      

händer på min avdelning/mitt team 

19. Jag har en klar bild av målen för min egen  1      2      3      4      5  

avdelning/mitt team 

20. Jag upplever inte något behov av att veta hur  1      2      3      4      5            

det går för övriga avdelningar/team 

21. När information om andra avdelningar ges  1      2      3      4      5             
tappar jag fort intresset 
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Närhetsaspekten i följande avsnitt berörs det rent personliga perspektivet, hur du personligen prioriterar och agerar på 

jobbet. Denna bit ska inte bara beröra vad du tycker i din arbetsroll, utan inkludera ett mer egennyttigt perspektiv, vad 

du som individ får ut av kommunikationen.   

Närhet, egennyttigt perspektiv   Stämmer                           Stämmer  
    inte alls                           helt 

 
22. Information som inte rör mig personligen  1      2      3      4      5 

sållas/sorteras lätt bort i mitt arbete 
 

23. Jag tycker att jag får alldeles för mycket  1      2      3      4      5 
 information som inte är riktad till mig 
 

24. Jag får alltid tillräckligt mycket information 1      2      3      4      5 
 

25. Det händer ofta att jag får information  1      2      3      4      5 
som jag inte förstår 
 

26. Information som inte rör mitt arbete eller  1      2      3      4      5 
mig personligen är inte intressant 
 

27. Jag får alltid information i tid 1      2      3      4      5 
 
28. Personligen är jag inte intresserad av hur 1      2      3      4      5 

 det går för Anticimex övriga arbetsområden 
 

29. Jag känner mig välinformerad om visioner  1      2      3      4      5            
och värderingar på min arbetsplats 
 

30. När jag blir tillfrågad om vad som händer  1      2      3      4      5 
på min arbetsplats kan jag alltid svara 
 

31. Jag känner stolthet när jag berättar om  1      2      3      4      5 
min arbetsplats 

 
 
Del 2 
Denna del berör det kommunikativa klimatet. Avsnittet fokuserar på kommunikation dels mellan medarbetare ,dels chef 

och medarbetare.  

Kommunikation, mellan medarbetare  Stämmer                          Stämmer  
    inte alls                         helt 

 
32. Jag känner att jag alltid får säga min åsikt 1      2      3      4      5 

i min arbetsgrupp om jag vill 
  

33. Jag känner alltid att min åsikt respekteras  1      2      3      4      5 
i diskussioner inom arbetsgruppen  

 
34. Jag känner att vi i min arbetsgrupp är bra  1      2      3      4      5 

på att lyssna på varandra 
 

35. Jag kan lita på att min arbetsgrupp inte 1      2      3      4      5 
undanhåller viktig information för mig 

 
36. Jag känner att min arbetsgrupp förstår  1      2      3      4      5 

mina arbetsrelaterade problem och behov 
 

37. Jag känner att jag har min arbetsgrupps  1      2      3      4      5 
fulla stöd 
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38. Jag upplever att vi har en trevlig jargong  1      2      3      4      5 
i min arbetsgrupp 

 
 

Kommunikation, mellan chef och medarbetare  Stämmer                           Stämmer  
    inte alls                          helt 

 
39. Jag känner att jag alltid får säga min åsikt  1      2      3      4      5 

till min chef om jag vill 
 

40. Jag känner alltid att min åsikt respekteras  1      2      3      4      5 
i diskussioner med min chef 

 
41. Jag känner att min chef är bra på att lyssna  1      2      3      4      5 

på mig 
 

42. Jag kan lita på att min chef inte undanhåller  1      2      3      4      5 
viktig information för mig 

 
43. Jag känner att min chef förstår mina  1      2      3      4      5 

arbetsrelaterade problem och behov 
 

44. Jag känner att jag har min chefs fulla stöd 1      2      3      4      5 
 

45. Jag upplever att min chef har en trevlig  1      2      3      4      5 
jargong 
 

46. På min arbetsplats har vi inga problem  1      2      3      4      5 
med ryktesspridning 

 
 
Nedan följer några frågor gällande din uppfattning om återkoppling/återkoppling på Anticimex.  

Relation, återkoppling   Stämmer                           Stämmer  
    inte alls                          helt 

 
47. Min arbetsgrupp går ofta tillsammans  1      2      3      4      5 

med chefen igenom utförda arbetsuppgifter  
 

48. Jag får ofta personlig återkoppling på utförda  1      2      3      4      5 
arbetsuppgifter från mina arbetskollegor 

 
49. Jag får ofta personlig återkoppling på utförda  1      2      3      4      5 

arbetsuppgifter från min chef 
 

50. Jag känner ofta att jag inte riktigt vet om jag  1      2      3      4      5 
utför mina arbetsuppgifter på rätt sätt 
 

51. Jag kommer ofta med egna återkopplingförslag  1      2      3      4      5 
på saker jag tycker vi borde göra på annat sätt 

 
52. Jag känner att det är meningsfullt att försöka  1      2      3      4      5 

uppmärksamma organisationen på onödigt  
tillkrånglade arbetssätt  

 
53. Jag upplever att när organisationen blivit  1      2      3      4      5 

medveten om ett problem så meddelas  
alla berörda parter snabbt 
  

54. När vi löser problem inom organisationen så 1      2      3      4      5  
standardiseras lösningen så att vi har färdiga  
tillvägagångssätt nästa gång problemet uppstår 
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55. För mig personligen är det viktigt att får  1      2      3      4      5 
återkoppling på mitt arbete 

 
56. Beskriv här vad det är som är viktigt för att du ska uppleva att återkopplingen skall vara tillfredställande  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………..……………………………………  
 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Del 3 
Nu har du kommit till den sista delen i enkäten. Följande påståenden i undersökningen berör organisationens 

informations-/kommunikationskanaler.  

Informations-/kommunikationskanaler   Stämmer                           Stämmer  
    inte alls                          helt 

 
57. Vår ledning är bra på att förklara sina idéer 1      2      3      4      5 

och tankar så att jag förstår vad de vill och  
varför  
 

58. Det finns en god överensstämmelse mellan  1      2      3      4      5 
vad ledningen säger och vad den gör 
 

59. Vår ledning prioriterar högt att komma ut  1      2      3      4      5 
bland medarbetarna och att kommunicera  
direkt med dem  
 

60. Min chef är bra på att förklara saker så att  1      2      3      4      5 
jag förstår vad de har för betydelse för vår  
avdelning/vårt team 
 

61. Min chef är tillgänglig om det är något jag  1      2      3      4      5 
vill prata med honom/henne om 
 

62. Om jag frågar min chef om något, får jag  1      2      3      4      5 
alltid ett tillfredställande svar  
 

63. Min chef är bra på att ge mig återkoppling  1      2      3      4      5 
på hur jag sköter mitt arbete 
 

64. Vi håller regelbundna avdelnings-/teammöten 1      2      3      4      5 
 
65. Vi har fler än fyra avdelnings-/teammöten per 1      2      3      4      5 

Månad 
 

66. Den tid vi använder på att hålla möten är  1      2      3      4      5 
välanvänd  
 

67. Alla kommer i regel till tals när vi har möte 1      2      3      4      5 
 

68. Jag använder regelbundet vårt intranät 1      2      3      4      5 
 

69. Jag tycker det är lätt att använda vårt intranät 1      2      3      4      5  
 

70. Intranätet gör det lättare för mig att förstå  1      2      3      4      5 
arbetsplatsens överordnade mål och strategier 
 

71. Vårt intranät gör det möjligt för mig att följa  1      2      3      4      5 
med i vad som händer på arbetsplatsen 
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72. Jag läser alltid arbetsplatsens personaltidning 1      2      3      4      5 
”Nytt från Anticimex” 
 

73. Jag tycker att personaltidningen ”Nytt från  1      2      3      4      5 
Anticimex” är intressant 
 

74. ”Nytt från Anticimex” gör det lättare för mig att  1      2      3      4      5 
förstå arbetsplatsens överordnade mål  
och strategier 
 

75. ”Nytt från Anticimex” gör det möjligt för mig att  1      2      3      4      5 
följa med i vad som händer på arbetsplatsen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


