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Sammanfattning  

Dagens samhälle ställer höga krav på individer att vara sociala, kommunikativa och 

inneha en förmåga att hantera ett ökande informationsflöde. Samtidigt som det ligger 

mycket ansvar på den enskilde individen att sålla bland stora mängder information har 

olika individer skilda förutsättningar att möta dessa krav. Studiens syfte var att 

undersöka om upplevelse av kontroll och välbefinnande hos medarbetarna påverkar 

kommunikationstillfredsställelse och föredragna kommunikationskanaler. Som teoretisk 

referensram har teori om kommunikation och subjektivt välbefinnande samt Rotters 

(1966) teori om Locus of Control använts. En kvantitativ enkätstudie genomfördes på 

en förvaltning i Tidaholms kommun i Västra Götalands län där de upplevt 

kommunikationsproblem i sin internkommunikation. Resultatet visade signifikanta 

samband mellan upplevd kontroll på arbetsplatsen och kommunikationstillfredsställese 

(β = -.98) samt mellan välbefinnande och kommunikationstillfredsställelse (β = 1.43). 

De med hög upplevelse av kontroll föredrog elektroniska och skriftliga 

kommunikationskanaler mer än de med låg upplevelse av kontroll. Resultatet indikerade 

därmed på att upplevelse av kontroll och välbefinnande inte bara påverkar hur man 

kommunicerar, vilket tidigare studier har visat, utan att det även påverkar hur man 

uppfattar kommunikation. 

Nyckelbegrepp: kommunikationstillfredsställelse, locus of control, välbefinnande, 

kommunikationskanaler.  



 

 

Abstract 

Today’s society places high demands on individuals to be social, communicative and to 

have the ability to process an increasing flow of information. While there is a lot of 

responsibility on the individual to screen large amounts of information, different 

individuals have various abilities to meet these requirements. The purpose of this study 

was to examine if the experience of control and well-being of the employees affect their 

communication satisfaction and preferred communication channels. As a theoretical 

framework, theories of communication and subjective well-being and Rotters (1966) 

theory of Locus of Control were used. A quantitative survey was conducted in 

Tidaholm municipal administration in Västra Götaland county, Sweden, where they had 

experienced problems in their internal communication. The results showed a significant 

correlation between Work Locus of Control and communication satisfaction (β = -.98) 

and between well-being and communication satisfaction (β = 1.43). The employees 

with internal Locus of Control preferred written and electronic communication channels 

more so than the employees with external Locus of Control. The results indicate 

therefore that Locus of Control and well-being not only affects how individuals 

communicate, which previous studies have shown, but it also affects how individuals 

perceive communication. 

Keywords: communication satisfaction, locus of control, well-being, communication 

channels. 
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1. Introduktion 

Vi lever idag i ett informations- och kommunikationssamhälle där vi ständigt blir 

exponerade för stora mängder information. Den snabba tekniska utvecklingen gör att 

nya kommunikationskanaler hela tiden utvecklas och vi får tillgång till snabbare sätt att 

ta del av informationsflödet. Trots alla dessa nya kommunikationskanaler och tillgång 

till information är fortfarande kommunikationen ett återkommande problem i 

organisationer. Missförstånd och otydlig kommunikation var den tredje största orsaken 

till tidsförlust på arbetsplatser 2012 enligt Chefstidningen (Brandsma, 2012, s. 6). 

Samhället ställer höga krav på vår sociala kompetens, kommunikativa förmåga, 

flexibilitet och förmåga att filtrera stora mängder information (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006, s. 100). Idag finns det mycket information att 

tillgå och med den nya flexibiliteten som samhället fört med sig finns det ett 

underliggande krav på att vi ständigt ska vara tillgängliga, vilket kan otydliggöra 

gränsen mellan arbete och fritid. Idag förväntas vi vara positiva till informationsflödet 

men informationen till trots anser många att de har kommunikationsproblem men att 

brist på information inte behöver vara problemet. Problemet kan istället vara att 

informationen är för omfattande och enskilda individer lämnas med ansvaret att sålla 

fram den information vilken för dem är relevant. Här finns ett problem med för mycket 

information som en eventuell orsak till att arbetsgivares budskap inte går fram. 

Arbetsgivaren kan tycka att de tydligt har informerat och kommunicerat under en längre 

tid utan att budskapet nått fram till medarbetarna. Att kunna ta in all denna information 

kräver en utarbetad strategi för att filtrera bort det som är irrelevant. Saknas denna 

förmåga hos medarbetarna drabbas de av stress, ångest och uppgivenhet till följd av 

upplevd förlorad kontroll över den stora mängden information (Bawden & Robinson, 

2009, s. 183). Stress har visat sig vara en anledning till de senare årens ökning av den 

psykiska ohälsan som orsak till sjukfrånvaro (Arbetsmiljöverket, 2012). Jan Larsson, 

verksamhetsområdeschef på försäkringskassan, säger i en intervju i Dagens Nyheter att 

den psykiska ohälsan främst tros bero på samhällets krav på att alltid vara engagerade, 
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flexibla och kommunikativa (Wolodarski, 2013, mars 27). Flexibiliteten har medfört ett 

större ansvar för den enskilde individen att själv söka information, lägga upp sin 

arbetsdag och vara delaktig. Dock finns en risk att medarbetarna inte är mottagliga för 

eller har möjlighet att ta detta ansvar. Om personalen inte upplever att de kan 

kontrollera och påverka sin situation känner de troligtvis heller ingen mening med att 

vara delaktiga. Att organisationer idag ger mer ansvar till individen och vill öka 

delaktighet och inflytande bland personalen kan vara ett sätt att förbättra produktiviteten 

(Wolvén, 2000, s. 47). Det behövs dock en fungerande kommunikation för att 

delaktigheten skall upplevas som meningsfull och är inte medarbetarna tillfredsställda 

med den interna kommunikationen riskerar reformerna att misslyckas.  

Om det finns ett upplevt kommunikationsproblem i organisationen där man ständigt 

kommunicerar men ändå inte når ut med rätt budskap väcks det en fråga om vad som 

hindrar kommunikationsprocessernas effektivitet. Olika individer har olika 

förutsättningar att hantera det rådande informationssamhället. Något som tycks påverka 

kommunikationsklimatet är medarbetarnas välbefinnande och upplevda känsla av 

kontroll. När en individ har en högre känsla av kontroll och välmående upplever denne 

sig troligtvis ha större möjlighet att kunna hantera informationsflödet och får en mer 

positiv bild av kommunikationen i organisationen. Att få förståelse för hur en individs 

personliga upplevelse av kontroll och välmående påverkar upplevelsen av 

kommunikation i en organisation är därmed huvudfokus i denna studie.  

1.1. Studieobjekt 

Studieobjektet är en förvaltning i Tidaholms kommun i Västra Götalands län som har 

upplevt problem att nå fram med vissa budskap till sin personal. Kommunen 

introducerade sitt problem för högskolans studenter i samband med exjobbsmässan 

hösten 2012, vilken anordnades av Högskolan i Skövde. Problemet uppdagades efter en 

friskvårdskampanj som ägde rum våren 2012. Kampanjen var ett led i ett större EU-

finansierat projekt vars huvudsakliga mål var att öka delaktigheten och inflytandet hos 

medarbetarna samt sänka deras sjukfrånvaro. Friskvårdskampanjens syfte var att 

uppmuntra de anställda att nyttja de friskvårdsalternativ som kommunen tillhandahåller 
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samt låta dem testa på många av dessa aktiviteter. Kampanjen ägde rum under ett par 

veckors tid och personalen fick även gå på föreläsningar om kost och motion samt blev 

erbjudna frukt. Ett par veckor efter den avslutade kampanjen gjordes en 

medarbetarundersökning vilket bland annat tog upp frågan “I vilken grad uppmuntras 

du av din arbetsgivare till regelbundna motionsaktiviteter”. Till förvaltningens 

förvåning svarade en betydande majoritet på den sämre halvan i den sexgradiga skalan, 

det vill säga att de inte ansåg sig bli uppmuntrade av sin arbetsgivare att nyttja 

friskvården. Det skapade en frustration hos arbetsgivaren och en nyfikenhet hos 

studenterna om varför budskapet inte gick hem hos medarbetarna. För att undersöka 

kommunikationen på förvaltningen i kommunen blev denna studie inkluderad som en 

liten del i projektet som förvaltningen redan arbetar med. Fokus i den här studien blev 

att undersöka vad det kan finnas för inre faktorer hos personalen som påverkar deras 

mottaglighet och upplevelser av kommunikationen.  

1.2. Syfte och hypoteser 

Studiens syfte var att undersöka hur medarbetares upplevelse av kontroll och 

välbefinnande påverkar uppfattningen om informationen som förmedlas av 

arbetsgivaren. Målet med studien var att öka förståelsen för hur medarbetarna upplever 

den interna kommunikationen i organisationen samt om kommunikations-

tillfredsställelse och önskad kommunikationskanal påverkas av interna faktorer hos 

individen. Studien har även undersökt om bakgrundsvariablerna utbildningsbakgrund 

och personalansvar påverkar kommunikationstillfredsställelse. Resultatet kan bli ett 

bidrag till organisationers kommunikationsarbete. Genom en ökad förståelse för vad 

som påverkar individers uppfattning av kommunikation kan organisationer forma 

kommunikationen därefter för att effektivare förmedla information.  

Ur genomgången av tidigare forskning som redovisas i kapitel 3 har följande hypoteser 

funnits vara troliga. 

Då tidigare forskning visar att en individs upplevese av kontroll påverkar hur och varför 

personen kommunicerar bör detta även påverka hur denne uppfattar intern- 
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kommunikationen i en organisation. Därmed formulerades hypotes 1: När känslan av 

att kunna kontrollera och påverka omgivningen ökar, ökar kommunikations-

tillfredsställelsen. 

Då tidigare forskning visar att personer med högt skattat välbefinnande också känner 

mer positiva känslor än de med lägre skattat välbefinnande bör det positivt påverka 

deras känslor kring den upplevda internkommunikationen. Därför formulerades hypotes 

2: När välbefinnandet ökar, ökar kommunikationstillfredsställelsen. 

Upplevelsen av kontroll har visat sig påverka individens upplevda ansvar över bland 

annat arbete och informationssökning. Då upplevelsen av kontroll i tidigare studier har 

visat sig påverka kommunikationsmotivation borde det även påverka hur de vill få sin 

information. Därför formulerades hypotes 3: Den föredragna kommunikationskanalen 

påverkas av individens upplevda kontroll. 

1.3. Disposition 

Inledningsvis i kapitel 2 finns de teoretiska utgångspunkterna som har legat till grund 

för arbetet. Definitioner och beskrivningar på de aspekter i kommunikation som i denna 

studie har ansetts vara betydelsefulla för förförståelsen hittas i detta avsnitt. Kapitlet 

innehåller även definitioner och beskrivningar av de centrala begreppen Locus of 

Control (LoC) och välbefinnande. I kapitel 3 redogörs för det rådande forskningsläget 

med fokus på kommunikationstillfredsställelse i relation till upplevelsen av kontroll och 

välbefinnande. Kapitel 4 består av redovisning av de avgränsningar som gjorts. Därefter 

följer kapitel 5 som skildrar de metodval och etiska överväganden som väglett arbetet. 

Här återges även hur operationalisering av begreppen gått till, vilka instrument som 

använts samt beskrivning av undersökningens tillvägagångssätt. En statistisk 

presentation av resultatet följer i kapitel 6. Slutligen förs en diskussion kring 

forskningsfynd och metod samt förslag till vidare forskning i kapitel 7. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna är kommunikationstillfredsställelse, välbefinnande och 

teorin om extern och intern Locus of Control (LoC). Teorierna och begreppen som 

ligger till grund för undersökningen beskrivs närmare i detalj här nedan. 

2.1. Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer ursprungligen från det latinska orden ”communis” och 

”communicare” (Wiio, 1973, s. 59). Communis betyder gemensam och communicare 

betyder att göra något tillsammans. Därmed blir betydelsen av ordet kommunikation att 

man gör något tillsammans med andra. Den mänskliga kommunikationen blir alltså en 

fråga om ett ömsesidigt utbyte av information (Wiio, 1973, s. 59). I vårt dagliga liv är vi 

ständigt beroende av att kunna sända och ta emot information från olika håll (Nilsson & 

Waldermarsson, 2007, s. 34). Kommunikation är en ständigt fortlöpande process vilket 

även pågår under tystnad när vi kommunicerar med våra kroppar mer eller mindre 

omedvetet (Nilsson & Waldermarsson, 2007, s. 35).  

Kommunikationsprocessen sker mellan två aktörer, en som sänder och en som tar emot. 

När sändaren ämnar skicka ut ett budskap kodar denne informationen i symboler. För 

att kunna skicka informationen behöver sändaren en kanal och ett lämpligt kanalval 

måste göras. Mottagaren måste sedan avkoda, det vill säga tolka meddelandet för att få 

en uppfattning om vad denne tror att sändaren vill säga. Sista delen i 

kommunikationsprocessen är vanligtvis feedback där sändaren får ett svar på det 

mottagna meddelandet. En illustration av hur kommunikationsprocessen kan se ut finns 

i Figur 1.  

  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kommunikationsprocessen (reviderad efter Jacobsen & Thorsvik, 2002 s. 335). 

 

De faktorer som kan påverka kommunikationen negativt är störningar och hinder. 

Störningar i kommunikationsprocessen kan vara inre faktorer hos både sändare och 

mottagare och yttre faktorer i kommunikationskanalen. Dessa störningar skapar en 

bristfällig samstämmighet mellan den information som sändaren ämnar utsända och den 

information som mottagaren faktiskt tar emot. De inre faktorerna beror bland annat på 

åsikter, attityder och flera andra psykologiska faktorer hos individen (Wiio, 1973, s. 72). 

Om informationen är för omfattande kan en individ drabbas av ”information overload”, 

vilket innebär att individen inte klarar av att behandla all information denne tar emot 

(Allvin et al., 2006, s. 68). Detta kan försvåra beslutstagandet då individen inte vet 

vilken information som är relevant. Dessutom kan det skapa en känsla av att man tappat 

kontrollen vilket skapar en kognitiv överbelastning som ofta genererar stress, vilket i sin 

tur påverkar kommunikationen negativt (Eppler & Mengis, 2004, s. 333). Om 

informationen är bristfällig kan den fyllas med rykten och skvaller vilket kan skapa en 
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otrygghet och problem inom organisationen (Michelson, Iterson & Waddington, 2010, 

s. 374). Det ställer krav på organisationerna att förmedla rätt information i rätt mängd 

genom rätt kommunikationskanaler. 

2.1.1. Organisationskommunikation 

Kommunikation som begrepp är brett och det finns många definitioner. Denna studie 

har använt Goldhabers (1990) definition av organisationskommunikation då den är 

riktad mot intern kommunikation i organisationer: 

 

”Organizational communication is the process of creating and 

exchanging messages within a network of interdependent relationship to 

cope with environmental uncertainty” (Goldhaber, 1990, s. 16). 

 

Kommunikation på arbetsplatsen kan vara av antingen formell eller informell karaktär. 

Den formella kommunikationen är de kommunikativa aktiviteter som av ledningen 

förväntas ske och som utformas efter den rådande organisationsstrukturen (Larsson, 

2008, s. 80). Det vill säga den kommunikation som sker i en direkt följd av den 

organisatoriska hierarkin, den kommunikation som går uppifrån och ner (Goldhaber, 

1990, s. 152). Den informella kommunikationen är den som sker av medarbetarna vid 

sidan om den formella (Larsson, 2008, s. 80), det vill säga den kommunikation som sker 

utan hierarkisk- eller arbetsordning (Goldhaber, 1990, s. 162). 

Kommunikation gör allt annat i en organisation möjligt. Finns det inte någon 

kommunikation kan det heller inte finnas någon organisation (Wiio, 1988, s. 95). En 

organisations interna kommunikation kan, om den fungerar bra, lyfta organisationen. 

Fungerar den mindre bra finns det risk för att denna istället bidrar till misslyckanden i 

verksamheten. För den interna kommunikationen är saklighet, trovärdighet och att den 

är aktuell, några av de viktigaste kriterierna som behöver uppfyllas för att den ska vara 

effektiv (Larsson, 2008, s. 82). 
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2.1.1.1. Informationskanaler 

Information förmedlas genom olika kanaler vilka brukar delas upp i skriftliga, muntliga 

och elektroniska. Skriftliga kanaler är till exempel personaltidningar, broschyrer, 

rapporter, nyhetsbrev med mera. Muntliga kanaler är bland annat seminarier, informella 

möten, utbildningar och konferenser. De elektroniska kanalerna består av bland annat e-

post, intranät och andra elektroniska meddelandesystem (Erikson, 2002, ss. 61-63). 

Problem med kommunikationen i organisationer rör ofta många olika aspekter och en 

aspekt rör problem med använda kommunikationskanaler (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 

s. 334). Om kanalen som valts för att sända budskapet är olämplig finns en risk för att 

viktig information inte når fram (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 344). Även om 

informationen når fram kan det bli misstolkningar av budskapet och även det blir ett 

problem för organisationerna. Nilsson och Waldermarsson (2007, s. 27) beskriver hur 

kanalen som meddelandet sänds genom påverkar budskapet och hur den tillsammans 

med psykologiska filter och brus kan innebära att misstolkningar av budskapet görs (se 

Figur 2). Filter som kan påverka budskapet är en individs förväntningar och förutfattade 

meningar. Psykologiskt brus som kan störa kommunikationen är påföljder av 

misstänksamhet, fördommar och psykologiska försvar.  

Att organisationer väljer rätt och tillfredsställande kanaler är av stor vikt för att behovet 

av information nås och att samtliga anställda förstår budskapet på ett liknande sätt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 334). Om kanalen innebär en begränsad möjlighet till 

återkoppling kan det hämma en eftersträvansvärd tvåvägskommunikation (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002, s. 344) och arbetsgivaren missar då eventuella signaler från 

medarbetarna om att feltolkningar förekommit.  
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Figur 2. Filter- och brusmodellen (ur Nilsson & Waldermarsson, 2007, s. 26). 

 

2.1.1.2. Kommunikationstillfredsställelse 

Kommunikationstillfredsställelse är ett multidimensionellt fenomen som av Downs och 

Hazen (1977) delats upp i åtta dimensioner. Ofta ses kommunikationen som en enkel 

konstruktion, dock är det ett väldigt komplext fenomen (Downs & Adrian, 2004, s. 3), 

därav har Downs och Hazen (1977) funnit att de åtta dimensionerna är fördelaktiga för 

att bedöma medarbetares tillfredsställelse med den interna kommunikationen i 

organisationen. De åtta dimensionerna består av tillfredsställelse med; 

organisationsklimat, kommunikation med chefer, organisationsintegration, 

mediakvalitet, horisontell och informell kommunikation, organisationsperspektiv, 

kommunikation med underställda och personlig feedback (Clampitt & Downs, 2004, ss. 

140-141).  

I denna studie har fyra av de åtta dimensionerna använts. De fyra dimensionerna som 

undersökts är; tillfredsställelse med kommunikation med chefer, som undersöker 
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medarbetarens upplevelse av både den nedåtgående och den uppåtgående 

kommunikationen med dennes chefer. Tillfredsställelse med horisontell och informell 

kommunikation, som rör frågor om i vilken grad den horisontella och informella 

kommunikationen flyter på. För att få förståelse för organisationsklimatet tittar man på 

upplevelsen av hur motiverande kommunikationen är för att nå mål. Den sista 

dimensionen som används är tillfredsställelse med personlig feedback och rör frågor om 

behov av att som medarbetare veta hur denne blir bedömd i sitt arbete (Clampitt & 

Downs, 2004, ss. 140-141). 

2.2. Locus of Control 

Känslan av huruvida man kan påverka sin omgivning eller inte kallas för Locus of 

Control (LoC), vilket är ett välkänt begrepp inom psykologin. LoC används för att 

förklara en individs personlighet och beteende (Passer, Smith, Holt, Bremner, 

Sutherland & Vliek, 2009, s. 696). Arbetet bakom begreppet gjordes av Rotter (1966) 

och har sitt ursprung i den sociala inlärningsteorin. Teorin bygger bland annat på idén 

om att belöningar efter ett beteende bygger en förväntan om att liknande beteenden i 

framtiden också genererar belöningar. Detta ökar sannolikheten att liknande beteenden 

upprepas i framtiden och beteenden som ej belönas minskar. Människor bygger upp 

erfarenheter under sin uppväxt där de försöker se samband kring händelser och deras 

egen påverkan på dessa. Det påverkar hur människan ser på framtida belöningar, det vill 

säga om det är slumpen i högre grad eller dennes egna beteenden som ligger bakom 

belöningen (Rotter, 1966, s. 2). 

Rotter (1966, s. 1) menar att individer kan kategoriseras in i två olika personlighetstyper 

beroende på deras förhållningssätt till resultaten av deras handlingar. Om de anser sig 

kunna påverka omgivningen med sina handlingar besitter de en intern LoC. Om de tror 

att omgivningen, ödet eller tur, i högre grad påverkar resultatet av deras handlingar har 

de en extern LoC. Individers LoC kan också användas för att förutsäga hur väl de 

kommer att klara av vissa specifika uppgifter (Rotter, 1966, s. 7). LoC är ett relativt 

stabilt personlighetsdrag (Rotter, 1966, s. 1) men går att påverka enligt Boshoff och van 
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Zyl (2011, s. 299) som föreslår att man bör rikta insatser för att öka individers känsla av 

kontroll genom åtgärder som motiverar till självständighet, uthållighet och medvetenhet. 

För att mäta LoC har Rotter (1966) utformat en Intern-Extern skala (I-E). Testet är 

utformat som parvisa påståenden där respondenten kan välja ett internt eller externt 

påstående. Därefter räknas antal externa och interna val, den kategori som fått flest 

poäng visar om respondenten har en extern eller intern LoC. Vissa forskare menar dock 

att Rotters Intern-Extern skala är allt för generell för att användas optimalt i alla 

kontexter och därför har forskare utvecklat LoC-instrument för att passa specifika 

sammanhang i livet. Till exempel skapade Wallston, Wallston, Kaplan, och Maides 

(1976) en LoC-skala för att förutse hur personer beter sig ur ett hälsoperspektiv, där 

belöningar är till exempel snabb tillfrisknad. Spector (1988) utvecklade en LoC-skala 

som speglar LoC i en organisationskontext. I en organisationskontext handlar 

belöningarna och utfall om till exempel befordringar, löneökning, karriärsavancemang 

och gynnsamma omständigheter (Spector, 1988, s. 335). 

2.3. Välbefinnande 

Välbefinnande som begrepp är omfattande och innefattar olika komponenter beroende 

på vilket synsätt man ser det ifrån. I den här studien har endast det subjektiva 

välbefinnandet studerats då den bygger på individers upplevelser av välbefinnandet. 

Filosofer och samhällsforskare har alltid funderat över vilka faktorer som ligger till 

grund för att vissa människor värderar sina liv mer positivt än andra; deras subjektiva 

välbefinnande (Diener, 2009, s. 13). Det subjektiva välbefinnandet innehåller 

komponenten livstillfredsställelse, vilket är människans helhetsbedömning av sitt liv där 

bland annat faktorer som kärlek och arbete vägs in. Ytterligare komponenter inom 

begreppet är positiva och negativa känslor (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999, s. 277). 

Enligt detta synsätt kan ett högt skattat välbefinnande bygga på en god tillfredsställelse 

med livet och överhängande positiva känslor i förhållande till de negativa känslorna. 

Den stabilaste av de här dimensionerna är livstillfredsställelsen då den inte påverkas i 

allt för hög grad av små vardagliga händelser som tillfälligt kan påverka humöret 
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(Diener & Seligman, 2004, s. 207) vilket gör att mätning på livstillfredsställelse ofta 

används för att mäta välbefinnande. 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel finns en genomgång av tidigare forskningsstudier för att få en överblick 

av forskningsläget inom de tre huvudområdena intern organisationskommunikation, 

Locus of Control (LoC) och välbefinnande. Inledningsvis beskrivs forskning på ett mer 

övergripande plan för att sedan påvisa kopplingar mellan de olika fälten vilket byggt en 

grund för studiens hypoteser. 

3.1. Organisationskommunikation 

Kommunikationen i organisationen har visat sig ha en påverkan på medarbetarnas 

produktivitet (Clampitt & Downs, 2004, s. 156) och arbetstillfredsställelse (Downs & 

Hazen, 1977, s. 72; Carriére & Bourque, 2009, s. 42). I studier om kommunikations-

beteende mellan medarbetare och chefer har man funnit att de flesta föredrar 

kommunikation som sker ansikte mot ansikte då det visat sig skapa mer förtroende 

(Mackenzie, 2010, s. 534) än annan kommunikation. 

De delar i kommunikationstillfredsställelse som har störst betydelse för den upplevda 

arbetstillfredsställelsen är personlig feedback, relationer med arbetsledare eller chefer 

och kommunikationsklimatet (Downs & Hazen, 1977, s. 72). Medarbetare med högre 

utbildning eller som har en kort anställningstid har visat sig vara mer nöjda med 

kommunikationen (Clampitt & Girardi, 1993, ss. 91, 93). Även de medarbetare som fått 

utbildning i kommunikation är mer tillfredsställda med kommunikationen på 

arbetsplatsen (Hargie, Tourish & Wilson, 2002, s. 431). Kommunikations-

tillfredsställelse som rör de mellanmänskliga relationerna har visat sig formas mest av 

informell kommunikation, medan kommunikationstillfredsställelse som rör grupp- och 

organisatoriska faktorer formats av den formella kommunikationen på arbetsplatsen 

(Kandlousi & Ali, 2010, s. 56). Studier som gjorts har visat att medarbetare som är 

tillfredsställda med informationen på deras arbetsplatser har en större känsla av 
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förtroende för chefer och ledning (Thomas, Zolin & Hartman, 2009, s. 303; Zeffane, 

2012, s. 66). Förtroende har även visat sig påverka hur medarbetarna ser på 

organisationens öppenhet och påverkar deras uppfattning om möjligheten till egen 

inblandning i organisationens mål (Thomas et al., 2009, s. 299). Chefens eller ledarens 

kommunikationskompetens och relationsskapande ledarstil har ett visst inflytande på 

kommunikationstillfredsställelsen hos medarbetarna (Madlock, 2008, s. 69). Även 

kvaliteten av informationen i utbytet mellan medarbetaren och chefen har visat sig 

påverka kommunikationstillfredsställelsen (Mueller & Lee, 2002, s. 232). 

Att medarbetare är nöjda med kommunikationen har i och med denna genomgång av 

tidigare forskning visat sig vara viktigt för flera aspekter i relationen mellan 

medarbetare och deras arbetsgivare. Att kunna påvisa vad som ytterligare kan påverka 

kommunikationstillfredsställelsen har därmed ett intresse då det kan förbättra 

kommunikationsarbetet samt påverka andra faktorer i arbetslivet positivt. Finns det en 

ökad förståelse för vad som påverkar tillfredsställelsen med kommunikationen kan de 

gynnande effekterna lättare erhållas.  

3.2. Locus of Control 

Att inneha en intern Locus of Control (LoC) är i de flesta avseenden positivt. Tidigare 

forskning har visat att individer med en högre grad av intern LoC har högre motivation 

till studier eftersom de anser att de kan påverka sina betyg (Rotter, 1966, s. 21). Detta 

avspeglas även senare i arbetslivet då de med intern LoC tenderar att anstränga sig mer 

på sina arbetsplatser och har högre mål än de med extern LoC då de i högre grad tror sig 

bli belönade för det (Spector, 1982, s. 485). 

Studier har visat att de med intern LoC hade en bättre självskattad hälsa och mindre 

upplevd stress än de med extern LoC (Strickland, 1978, s. 1195). En anledning till det 

kan vara att de med intern LoC i högre grad tror sig kunna påverka sin hälsa och således 

gör de åtgärder som de anser sig behöva för att bli friska. Den fysiska hälsan och 

välbefinnandet är oftast bättre hos de med intern LoC vilket delvis kan förklaras med att 

ett lågt välbefinnande anses kunna förändras. De tar i högre grad ansvar för sitt 
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välbefinnande och utför aktiva åtgärder för att förändra de omständigheter som ligger 

till grund för det låga välbefinnandet (Diener, 2009, s. 34; Strickland, 1978, s. 1200). 

I en organisatorisk kontext har intern LoC en positiv påverkan på arbetstillfredsställelse, 

upplevd arbetsmiljö (Judge & Bono, 2001; Mitchell, Smyser & Weed, 1975; Organ & 

Greene, 1974) samt tillfredsställelsen med ledningen (Garson & Stanwyck, 1997, s. 

254). Både medarbetare med extern och intern LoC anser sig vara mer nöjda med 

ledning och chefer när de får vara delaktiga i beslut och arbetsutförande. De med mer 

intern LoC var dock mer nöjda än de med extern LoC vid delaktighet och mer 

missnöjda när arbetet var direkt styrt (Mitchell et al., 1975, s. 628). 

Personal som sitter högre upp i den organisatoriska hierarkin har i större utsträckning 

intern LoC än övriga medarbetare (Mitchell et al., 1975, s. 627). De tar även med fler 

etiska aspekter i samband med beslutstagande än de med extern LoC (Trevino & 

Youngblood, 1990, s. 382). 

3.2.1. Locus of Control och kommunikation 

Locus of Control (LoC) har visat sig påverka individers inhämtning och hantering av 

information (Rotter, 1966; Spector, 1982; Rubin, 1993). När Weiner och Daughtry 

(1975, s. 508) studerade LoC hos studenter fann de att de med intern LoC sökte mer 

information om en given uppgift när graden av kontroll var otydligt definierat. Dock 

fann de ingen skillnad i informationssökningsgrad mellan de med extern och intern LoC 

när graden av möjlig kontroll var förbestämd. I tidigare studier har även samband hittats 

mellan LoC, kommunikationsmotivation och kommunikationsoro (Rubin 1993). De 

med extern LoC var ofta mindre tillfredsställda när de kommunicerade och kände större 

oro än de med intern LoC. De med extern LoC kände att de kunde påverka situationen 

mindre än de med intern LoC och använde kommunikationen mindre målinriktat. Även 

om de var mindre tillfredsställda i kommunikationsprocessen sökte de umgänge och 

inkludering när de kommunicerade mer än de med intern LoC. 

Efter genomgången av den tidigare forskningen tycks kommunikationsuppfattningen 

skilja de med extern och intern LoC åt, vilket gör det intressant att utforska denna 



21 

 

relation mer utförligt. Medarbetares LoC har i och med denna genomgång visat sig 

påverka flera viktiga aspekter i människors arbetsliv. Förståelsen för dess inverkan på 

kommunikationsupplevelsen bland medarbetare blir därmed en relevant 

forskningsfråga. 

3.3. Välbefinnande  

Det finns mycket som påverkar välbefinnandet där bland annat delar av vår personlighet 

spelar en stor roll. Optimism och självförtroende är de egenskaper som korrelerar 

starkast med högt välbefinnande (Lucas & Diener, 2009, s. 93) vilket påverkar hur vi 

ser på med- och motgångar. När en individ känner positiva känslor påverkar det dennes 

välbefinnande positivt vilket i sin tur skapar förutsättningar för att känna positiva 

känslor även senare. Enligt Fredrickson och Joiner (2002, s. 175) skapas en 

uppåtgående spiral där personer med högt välbefinnande också känner i huvudsak 

positiva känslor. Studier har visat att psykisk ohälsa kan bero på lågt välbefinnande då 

individer med lågt välbefinnande oftare är deprimerade eller har andra psykiska 

åkommor (Diener & Seligman, 2004, s. 2). 

Det påverkar även hur vi upplever vår arbetsplats och hur vi beter oss på arbetet då 

människor som mår bra också trivs bättre på sina arbetsplatser. Välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse har visat sig påverka varandra positivt, dock tenderar 

välbefinnande ha större inverkan på arbetstillfredsställelse än tvärtom (Judge & 

Watanabe, 1993, s. 945). Individer med hög arbetstillfredsställelse har färre 

sjukfrånvarodagar (Nakata, Takashi, Irie, Ray & Swanson, 2011, s. 119), känner sig mer 

delaktiga och byter i mindre utsträckning arbetsplats än de med låg arbets-

tillfredsställelse (Porter & Steers, 1973, s. 26). 

3.3.1. Välbefinnande och kommunikation 

Välbefinnandet har visat sig bli starkt påverkat av den tillgängliga informationen som 

individer får i sitt arbete. Både för lite och för mycket information ger ungefär lika hög 

stress- och ångestnivå vilket enligt Bawden och Robinson (2009, s. 159) beror på 

oförmågan att få tillgång till, förstå och använda viktig information. En del individer är 
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mera mottagliga för denna stress och känslan av att inte ha kontroll över informationen 

försätter dem i ett upplevt hjälplöst tillstånd som kan leda till depression och utbrändhet 

(Heylighen, 2002, s. 13).  

Att få utbildning i hur man på bästa sätt kommunicerar har visat sig kunna förbättra 

välbefinnandet hos individer med lågt självskattat välbefinnande. Forskarna menar att 

det troligtvis beror på att sociala färdigheterna ökar med den förbättrade kommunikativa 

förmågan, vilket förhindrar ensamhet och utanförskap (Ghorbanshiroudi, Khalatbari, 

Salehi, Bahari & Keikhayfarzaneh, 2011, s. 1563). Personer med ett högt välbefinnande 

skattar oftast sin hälsa och sociala kompetens mer positivt än de med lågt välbefinnande 

(Pavot & Diener, 2008, s. 141). I den sociala kompetensen ryms vår förmåga att 

kommunicera med människor i vår omgivning (Nationalencyklopedin, 2013) vilket 

också torde påverka vår uppfattning av kommunikationen omkring oss. 

Högt välbefinnande har visat sig vara positivt korrelerat med många delar av livet. Då 

välbefinnandet påverkar arbetstillfredsställelsen i hög grad blir det även en relevant 

variabel att testa mot kommunikationstillfredsställelse. 

4. Avgränsning 

I detta kapitel beskrivs de avgränsningar som gjorts i studien. 

Det finns många omständigheter som påverkar hur en individ upplever 

kommunikationen på sin arbetsplats vilket gör att arbetet behöver avgränsas. Därför har 

den här studien avgränsats till att mäta en individ upplevelse av kontroll samt dennes 

subjektiva välbefinnande i förhållande till uppfattningen om den interna 

kommunikationen i en organisation. Andra teoretiska idéer om personlighet utöver 

Locus of Control (LoC) som rör arbetsplatsen har inte undersökts. För att studera 

individernas välbefinnande har livstillfredsställelse används som mått och därmed har 

inte positiva och negativa känslor mätts. I studien har endast uppfattningen om den 

interna kommunikationen i organisationen undersökts. Därmed har inte den faktiska 
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interna kommunikationen i organisationen eller andra aspekter av kommunikation 

studerats.  

Frågeskalan som ämnat mäta kommunikationstillfredsställelse är ett omfattande 

instrument vilken behövde avgränsas. Därför har endast fyra av de åtta dimensionerna 

använts i denna studie. De fyra studerade dimensionerna är personlig feedback, 

horisontell och informell kommunikation, kommunikation med chefer samt 

kommunikationsklimat. Valet att fokusera på dessa fyra dimensioner gjordes då den 

tidigare forskningen pekar på att dessa har ett samband med arbetstillfredsställelse. Då 

arbetstillfredsställse tidigare har visat sig korrelera med LoC och välbefinnande torde 

dessa variabler tydligt påverka de fyra dimensionerna. Det innebär att de resterande fyra 

dimensionerna inom kommunikationstillfredsställelse ej har undersökts.  

5. Metod 

I kapitlet beskrivs metodval, urvalsgrupp, etiska utgångspunkter, validitet, reliabilitet 

och hur det praktiska genomförandet har gått till. Studiens instrument och 

operationalisering av variabler beskrivs. Syftet med kapitlet är att ge en skildrande bild 

över hur undersökningen gått till från metodval till genomförande. 

5.1. Metodval 

Studien har antagit en kvantitativ metod där data samlats in genom en internetbaserad 

enkät för att statistiskt jämföra olika variabler med varandra. En tvärsnittsdesign antogs 

för att standardiserat samla in data från flera olika personer för att upptäcka 

sambandsmönster, det vill säga om det föreligger en korrelation mellan variablerna 

(Bryman, 2002, s. 57). I det här fallet om det föreligger en korrelation mellan 

välbefinnande och kommunikationstillfredsställelse, Locus of Control (LoC) och 

kommunikationstillfredsställelse samt mellan LoC och föredragna kommunikations- 

kanaler. Viljan att finna samband styrde valet av undersökningsdesign där önskan om 

att kunna förklara varför vissa medarbetare är mer nöjda med kommunikationen än 

andra var huvudfokus. En internetbaserad enkät anses enligt Reips (2006, s. 75) 
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uppfylla liknande kvalitet som en pappersenkät och möjliggör ett kostnadseffektivt sätt 

att nå ut till många respondenter (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008, s. 207) vilket 

har ökat förutsättningarna för generalisering. Generaliserade slutsatser utöver 

urvalsgruppen är enligt Bryman (2002, s. 93) svåra att göra. Således kan slutsatser, med 

säkerhet, endast gälla den aktuella urvalsgruppen. De likheter som det innebär att arbeta 

under samma arbetsgivare antogs ändå göra att resultaten kunde visa på tendenser för 

hela kommunen.  

Insamlingsmetoden underlättade administrationen av svaren, då enkäten gjort det 

möjligt att få svaren registrerade i ett dataprogram direkt. En nackdel med att använda 

sig utav en enkätmetod är att det inte finns möjlighet att följa upp svaren. Det går heller 

inte att helt säkerställa att rätt person har fyllt i enkäten och det kräver att den innehåller 

lätta frågor så att korta instruktioner räcker för att kunna svara på. Utskickade enkäter 

innebär dock större anonymitet och mindre interaktionspåverkan på respondenterna 

(Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008, s. 207). Fördelarna med den valda metoden 

har i denna studie ansetts överväga de nackdelar som metoden kan innebära. 

5.2. Urval 

Urvalet bestod av medarbetare från sju enheter i Tidaholm kommuns Vård, Omsorg- 

och Socialförvaltning. Hela förvaltningen bestod av 476 anställda och antalet inbjudna 

att besvara enkäten var 178 personer. Urvalet av respondenter var av 

bekvämlighetskaraktär då enheterna som deltog valdes ut av projektledaren som var 

ansvarig för det EU-projekt som denna studie blev inkluderad i. Således har tillgängliga 

enheter använts i urvalet vilket, enligt Bryman (2002, s. 114), är ett exempel på 

bekvämlighetsurval. 104 personer deltog vilket innebar en svarsfrekvens på 58%. Av de 

104 som besvarat enkäten var 93% kvinnor och 7% män. Den procentuella fördelningen 

av kvinnor och män som besvarat enkäten är i enighet med hur könsfördelningen i 

förvaltningen ser ut. Respondenternas utbildningsbakgrund sträckte sig från 

grundskoleutbildning till universitetsutbildning, där 34% hade någon form av 

eftergymnasial utbildning. Respondenternas åldrar var blandade, där en majoritet var 
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mellan 30 och 55 år. Både medarbetare med och utan personalansvar har deltagit i 

studien, varav de med personalansvar utgjorde 15% av respondenterna. 

5.3. Etiska överväganden 

För att styrka god etik i studien har vetenskapsrådets grundläggande huvudkrav för att 

skydda individer i undersökningar använts som riktlinje. Dessa fyra krav benämns 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

För att uppfylla informationskravet ska ansvariga för forskningen informera 

respondenterna om syftet med studien, vilken uppgift som denne har i undersökningen 

och de villkor som det innebär att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s .7). För att uppfylla 

informationskravet fick respondenterna information om studien i ett följebrev som fanns 

tillsammans med enkäten (se Bilaga 1). Brevet förklarade att medverkan i studien var 

frivillig och att de när de ville hade möjlighet att avbryta sin medverkan. I brevet fanns 

kontaktuppgifter till ansvariga för studien där de kunde höra av sig vid eventuella 

oklarheter. 

Samtyckeskravet beskriver hur respondenterna ska lämna sitt samtycke till att delta i en 

studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Då det i denna studie har handlat om en 

internetenkät, som kan likställas med postenkät, anses samtycke ha medgetts då enkäten 

fyllts i och skickats iväg. Då respondenterna informerats enligt informationskravet anses 

de fått den information som krävs för att varje individ ska kunna ta ställning till om de 

vill delta eller ej. Varje respondent har haft möjlighet att enskilt fylla i enkäten och har 

således även haft möjlighet att avbryta när de velat. Därmed har de som valt att delta 

ansetts gett sitt samtycke och kravet anses vara uppfyllt. 

Nyttjandekravet beskriver vad en forskare får använda informationen från en 

undersökning till (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). I den här studien har inga uppgifter om 

enskilda personer använts i icke-vetenskapliga syften. Således uppfylldes kravet för 

nyttjande av insamlade uppgifter. 
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För att uppfylla konfidentialitetskravet, som innebär att alla uppgifter om deltagarna i 

studien ska behandlas konfidentiellt och personuppgifterna hanteras på sådant vis att 

inga obehöriga kan komma åt dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12), har respondenterna 

fått information om att insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt. Endast 

upphovspersonerna bakom studien har tillgång till opublicerad data och ingen enskild 

person kommer att kunna identifieras av utomstående. All data som samlats in i studien 

har behandlats med det i åtanke vilket gör att konfidentialitetskravet anses vara uppfyllt. 

Utöver vetenskapsrådets fyra huvudprinciper har även frågan om vilket intrång i 

privatlivet som undersökningen inneburit för deltagarna beaktats. Det blir här en fråga 

om respondenterna förstått vad forskningsstudien inneburit och vilka eventuella avkall 

det medfört på privatlivet (Bryman, 2002, s. 448). Då undersökningen genomförts på 

arbetet och de flesta frågor behandlat faktorer som berör arbetet har intrång i privatlivet 

hållits på en minimal nivå. Frågor rörande välbefinnandet kan tolkas som intrång i 

privatlivet då denna faktor belyser livet i största allmänhet. Denna faktor var en del i 

studiens syfte och har därför medvetet behandlat respondenternas privatliv. 

Respondenterna har haft möjlighet att avbryta sitt deltagande under pågående 

undersökning och således har inte enkäten setts som ett ofrivilligt intrång. Ytterliggare 

en fråga som kan anses beröra privatlivet är frågan om antalet sjukfrånvarodagar. Den 

frågan har inte varit obligatorisk. Således har respondenterna själva valt om de vill 

uppge sådan information som kan uppfattas vara av känslig natur.  

För att skydda individer som deltar i en undersökning bör forskare se till att det råder 

anonymitet (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008, s. 78). I den aktuella studien har 

respondenterna inte behövt lämna namn eller övriga personuppgifter i samband med 

svaren. I de fall då respondenterna blivit ombedda att lämna viss bakgrundsinformation 

så som ålder, kön och personalansvar som eventuellt skulle kunna kopplas till enskilda, 

har vissa särskilda åtgärder vidtagits. Det har bland annat skett genom att 

respondenterna har kryssat i vilket åldersgrupp de tillhör istället för att skriva exakt 

ålder. Frågan om anonymitet blir extra noterbar i frågan om kön och om personerna har 

personalansvar eller ej. Männen och de som har personalansvar var få till antalet i 

jämförelse med övriga och därmed skulle dessa personer eventuellt kunnat identifieras. 
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Kön har av den anledningen valts att uteslutas i resultatredovisningen, då det inte anses 

störa det slutliga resultatet. De svar som är kopplade till personalansvar kommer endast 

att användas i grupperade svar och inga enskilda personers svar kommer att pekas ut, på 

så vis har även de en anonymitet i de redovisade resultaten. 

5.4. Operationalisering och design 

I undersökningen har välbefinnande och Locus of Control (LoC) varit de variabler som 

antas påverka. Därmed är dessa variabler de oberoende variablerna. De har analyserats 

mot de beroende variablerna kommunikationstillfredsställelse och val av 

kommunikationskanal vilka tros bli påverkade av de oberoende variablerna. Tidigare 

forskning har visat att det finns ett samband mellan LoC och välbefinnande, ett 

samband som inte går att se förbi och då det blir en viss svårighet att skilja dem åt har 

detta samband räknas in i analysen (se Figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Översikt över studiens forskningsdesign. 

 

För att operationalisera de centrala begreppen i studien har variabeln kommunikations-

tillfredsställelse delats upp i indikatorerna; horisontell och informell kommunikation, 

personlig feedback, kommunikationsklimat och kommunikation med chefer. LoC 

Oberoende variabel 
Locus of Control 

Oberoende variabel 
Välbefinnande 

Beroende variabel 
Kommunikationstillfredsställelse 

Beroende variabel 
Kommunikationskanal 
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delades upp i indikatorerna extern och intern LoC. För att undersöka kommunikations-

kanaler delades begreppet upp i muntliga, skriftliga och elektroniska kanaler. 

Välbefinnandets indikator blev livstillfredsställelse. I Tabell 1 finns en beskrivning över 

de indikatorer som funnits för några av de oberoende och beroende variablerna samt 

tillhörande exempelfrågor för att skildra hur enkätfrågorna på de olika indikatorerna sett 

ut. För att läsa samtliga frågor som använts i enkäten se Bilaga 2. 

 

Tabell 1 

Exempel på operationaliserade begrepp med tillhörande karakteristiska exempelfrågor 

ur instrumenten: Communication Satisfaction Questionaire, Work Locus of Control och 

Satisfaction With Life Scale.  

Variabel Indikator Enkätfråga  

 
Kommunikations- 

tillfredsställelse 
Individens bedömning av hur den 

personliga feedbacken fungerar 

 

"Hur nöjd är du med informationen om hur 

du blir bedömd i ditt arbete?", "Hur nöjd är 

du med erkännandet av dina ansträngningar 

på jobbet?"  

 Individens bedömning av 

kommunikationsklimatet 

"Hur nöjd är du med de kommunikativa 

förmågor som personalen besitter?", "I 

vilken utsträckning bidrar kommunikationen 

till att du identifierar dig med, eller känner 

dig som en viktig del av organisationen?"  

 Individens bedömning av den 

horisontella kommunikationen 

"Hur nöjd är du med tillförlitligheten på den 

informella kommunikationen inom 

organisationen?", "I vilken utsträckning är 

den horisontella kommunikationen korrekt 

och öppen?"  

 Individens bedömning av chefens 

kommunikation 

"Hur nöjd är du med den tillit som din 

chef/arbetsledare har för dig?", "I vilken 

utsträckning uppmärksammar och lyssnar 

din chef på dig?"    

Kontroll Intern LoC - Individen tror att 

denne i hög grad har kontroll över 

och kan påverka sin omgivning 

”På de flesta arbetsplatser kan man utföra 

det man bestämt sig för att utföra”, ”De 

flesta människor är kapabla att lyckas med 

sitt arbete om de anstränger sig tillräckligt” 

 Extern LoC - Individen tror att 

omständigheterna styrs av externa 

krafter 

”Befordringar handlar vanligtvis om att ha 

tur”, ”För att få ett bra arbete måste du ha 

vänner eller familj på rätt positioner” 
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5.5. Instrument 

Enkäten var strukturerad på ett standardiserat sätt med mestadels fasta svarsalternativ. 

Bakgrundsfrågor användes för att få information om bland annat deltagarnas ålder, 

utbildningsbakgrund och anställningstid. För att undersöka föredragna kanalval ombads 

respondenterna att svara på följande fråga: ”välj de alternativ som du föredrar att få 

information från din arbetsgivare på”. Sedan följde tre avsnitt med frågor som var 

baserade på frågeskalor som utformats av forskare i tidigare studier. Samtliga verktyg 

översattes från originalspråket engelska till svenska. För att säkerställa att den språkliga 

översättningen fungerade gjordes ett pilottest på ett fåtal, av upphovspersonerna bakom 

studien, utvalda personer. Efter återkopplingen gjordes vissa små justeringar för att det 

skulle vara lättare att förstå frågornas innebörd. 

Då studien innehåller de huvudsakliga begreppen kommunikationstillfredsställelse, 

Locus of Control (LoC) samt välbefinnande har följande instrument använts för att mäta 

dessa; Downs och Hazens (1977) Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ), 

Spectors (1988) Work Locus of Control Scale (WLCS) samt Diener, Emmons, Larsen 

och Griffins (1985) Satisfaction With Life Scale (SWLS). 

Communication Satisfaction Questionaire (CSQ) användes för att mäta medarbetarnas 

kommunikationstillfredsställelse. Här gjordes ett val att använda endast fyra av de åtta 

kategorier som använts i den ursprungliga skalan. Det gjordes för att de fyra ansågs 

passa den rådande studiens syfte bäst eftersom sambandet mellan de oberoende 

variablerna och kommunikationstillfredsställelse tordes synas tydligast i dessa 

dimensioner. De 20 frågorna var utformade som en sjugradig likertskala, där ett var 

”mycket missnöjd” alternativt ”mycket liten utsträckning” och där sju var ”mycket 

nöjd” alternativt ”mycket stor utsträckning”. En fråga för att mäta kommunikations-

tillfredsställelse löd: ”i vilken utsträckning motiverar kommunikationen i organisationen 

Välbefinnande Livstillfredsställelse - Individens 

helhetsbedömning av sitt liv 

”Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta”, 

”Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal”  
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till att nå organisationens mål?”. Valet av instrument föll på CSQ då det har visat sig 

fungera bra för att ta reda på hur nöjda medarbetare är med rådande kommunikation i 

organisationen. Formuläret har visat sig ha en god validitet (Gray & Laidlaw, 2004, s. 

442), hög intern reliabilitet och vara ett bra instrument för att översiktligt få en bild av 

medarbetares upplevelse av kommunikation i en organisation (Zwijze-Koning & de 

Jong, 2007, ss. 278-279). 

Work Locus of Control Scale (WLCS) valdes för att undersöka respondenternas 

upplevda LoC. Då det funnits intresse att mäta medarbetarnas upplevelse på 

arbetsplatsen har denna skala antagits för att mäta LoC just för att den är inriktad mot att 

mäta respondenternas känsla av kontroll på arbetsplatsen. Då WLCS korrelerar starkt 

med Rotters (1966) Intern-Extern skala (I-E) har den funnits vara valid (Spector, 1988, 

s. 339). Mätverktyget består av 16 påståenden som utformats som en sexgradig 

likertskala, där ett på skalan var ”håller inte alls med” och där sex på skalan stod för 

”håller helt med”. Exempel på ett påstående för att mäta LoC var: ”befordringar handlar 

vanligtvis om att ha tur”. Högt värde tyder på extern LoC och lågt värde på intern LoC. 

I instrumentet var 96 maxpoäng (se Figur 4). 

 

 

 

 

 

Figur 4. Locus of Control (egen modell av Spectors (1988) Work Locus of Control 

Scale). 

 

För att mäta respondenternas välbefinnande föll valet på Satisfaction With Life Scale 

(SWLS) då den mäter livstillfredsställelse vilket är den mest stabila av de tre domänerna 

Extern 

 

Intern 

Locus of Control 

96 16 
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som välbefinnandet består utav (Pavot & Diener, 1993, s. 170). SWLS är ett självskattat 

frågeformulär där fem påståenden om livet besvaras på en sjugradig likertskala (Diener 

et al. 1985). På skalan står ett för ”håller inte alls med” och sju för ”håller helt med”. 

Exempelvis användes frågan: ”det mesta i mitt liv är nära mitt ideal” för att mäta 

livstillfredsställelse. Instrumentet har tidigare använts mot kliniska mått på hälsa vilket 

har visat sig korrelera negativt med depression, stress, nedstämdhet och har visat sig 

vara en valid komponent vid mätningar av livstillfredsställelse (Pavot & Deiner, 2008, 

s. 147). SWLS har i tidigare studier funnits ha mycket stark intern reliabilitet (Pavot & 

Diener, 1993, s. 165).  

Valet av WLCS samt SWLS gjordes eftersom intresse fanns att undersöka om det fanns 

inre faktorer hos individen som påverkar upplevelsen av kommunikationen på 

arbetsplatsen. Dessa är instrument som visar på faktorer som är relativt stabila över tid 

(Spector, 1988, s. 339; Wua, Chen & Tsai, 2009, s. 400) och anses vara bra mått på de 

begrepp som önskats mätas. 

5.6. Tillvägagångssätt 

För att informera om arbetet anordnades ett möte med berörda enhetschefer och 

arbetsledare. Efter att ha svarat på frågor om bland annat vad datan ska användas till 

samt hur resultaten ska presenteras beslutades det att undersökningen skulle påbörjas. 

Den 25 mars skickades enkäten ut elektroniskt till projektledaren i kommunen. 

Projektledaren vidarebefordrade sedan enkäterna till berörda enhetschefer som i sin tur 

blev ansvariga att informera sina medarbetare om att enkäten fanns och hur man kunde 

besvara den. Ett följebrev fanns med i början av enkäten som beskrev att syftet med 

studien var att undersöka hur respondenterna upplever att kommunikationen i 

organisationen fungerar (se Bilaga 1). En första påminnelse skickades ut tisdagen den 

andra april när endast 17% av respondenterna valt att svara. Enligt Frankfort-Nachmias 

och Nachmias (2008, s. 207) brukar en enkät som skickas ut utan påminnelser få en 

svarsfrekvens på 20% till 40%. Beslut togs att förlänga svarsmöjligheten till onsdagen 

den tionde april. Eftersom svarsfrekvensen var under 50% den tionde april togs ett 

beslut att förlänga svarsmöjligheten en dag samt skicka ut en sista påminnelse. I 
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samband med detta upptäcktes det att en enhet inte besvarat enkäten. Då tillgång till 

dator i arbetet var begränsad i denna enhet, gavs de möjlighet att besvara en identisk 

pappersenkät vilken delades ut den tionde april och samlades in den elfte april. 

5.6.1. Statistiskt tillvägagångssätt 

För att testa om det fanns samband mellan de olika variablerna har enkel linjär 

regressionsanalys samt multipel regressionsanalys använts. Grupperingar i Locus of 

Control (LoC) och välbefinnande gjordes för att undersöka skillnader i upplevd 

kommunikationstillfredsställelse och val av kommunikationskanal. LoC delades in i 

intern respektive extern LoC efter snittvärde och välbefinnande delades in i högt 

respektive lågt välbefinnande enligt snittvärde (se Tabell 2). Grupperna analyserades 

med hjälp av t-tester med two-tailed signifikansprövning. För att gruppera föredragna 

kommunikationskanaler gjordes en kodning där val av minst två av tre kanaler inom 

respektive variabel innebar att de i testerna ansågs vilja få information genom den 

kanalen. Exempelvis om de kryssade i att de ville få information genom e-post och 

dokumenthanteringssystem (se Bilaga 1) blev de kodade som att de vill få information 

genom elektroniska kanaler. Dessa testades sedan med ett chi²-test mot variabeln LoC.  

5.7. Validitet och reliabilitet 

För att hålla en god reliabilitet, det vill säga om använda mått är stabila och pålitliga 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 104), har noggrant val skett av 

mätinstrument och frågor. Cronbach alpha-test genomfördes för att testa de olika 

variablernas interna reliabilitet, det vill säga hur väl frågorna i skalorna hänger samman 

inom varje svarsskala (Pallant, 2010, s. 97). Testerna visade att de fyra dimensionerna 

av Downs och Hazens (1977) Communication Satisfaction Questionaire (CSQ) fick ett 

värde på .928, Diener et al. (1985) Satisfaction With Life Scale (SWLS) fick ett värde 

på .862 samt Spectors (1988) Work Locus of Control Scale (WLCS) fick ett värde på 

.731. Vilka är bra till godtagbara värden för intern konsekvens då värden över .7 anses 

vara en gräns för en god samstämmighet (Pallant, 2010, s. 100). Resultaten från 
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Cronbach alpha-testerna visar att frågorna hänger samman vilket i sin tur tyder på god 

reliabilitet i mätinstrumenten. 

Validiteten i undersökningen, det vill säga om måtten mäter de begrepp som det ämnats 

mäta (Bryman, 2002, ss. 43, 88) har stärkts bland annat genom ett detaljerat förarbete, 

där en noggrann genomgång av begreppen gjorts. Detta för att på ett säkert sätt 

operationalisera dessa. För att säkerställa validiteten ytterligare genomfördes ett pilottest 

för att utreda om det fanns frågor eller svarsalternativ i enkäten som var tvetydliga eller 

svåra att förstå. En grundlig genomgång av teori och tidigare forskning genomfördes för 

att kunna stärka antaganden om kausalitet i hypoteserna, vilket ökar den interna 

validiteten. Den externa validiteten var svår att säkerställa utöver den aktuella 

urvalsgruppen men genom att möjliggöra för att flera enheter deltagit i undersökningen 

ökades möjligheten att kunna generalisera resultatet även på andra enheter i den aktuella 

kommunen. Den ekologiska validiteten har säkerställts då respondenterna besvarat 

enkäten på sin arbetsplats. Det ansågs vara den miljö som de bäst kunde svara på frågor 

om upplevelser på arbetsplatsen. Undersökningsansvariga har inte närvarat när 

respondenterna besvarat enkäten vilket höjer den ekologiska validiteten. 
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6. Resultat och analys 

Kapitlet innehåller beskrivande statistik och analys av det empiriska underlaget. 

Resultatredovisningen är uppdelad i olika delar för att få en lättare överblick.  

6.1. Statistisk presentation 

 

Tabell 2 

Svarsfrekvens och medelvärde per enhet och totalt 

Enhet Svarsfrekvens Locus of 

Control 

Välbefinnande Kommunikations- 

tillfredsställelse 

A 82% 48,1 24.5 87.9 

B 56% 40.8 25.6 104.4 

C 38% 42.3 27.9 102.4 

D 41% 51.6 25.4 81.3 

E 38% 46.6 24.1 92.3 

F 72% 46.2 26.7 99.7 

G 80% 47.0 27.0 107.1 

Totalt 

enheter 

58% 46.6 25.5 94.1 

 

Av de sju enheter som besvarat enkäten svarade totalt 58%. Medelvärdena för Locus of 

Control (LoC) varierade mellan enheterna från 40.8 till 51.6. Välbefinnandet på de olika 

enheterna skilde sig åt där den enhet som hade lägst skattat välbefinnande fick ett 

medelvärde på 24.1 och den enhet som fick högst hade ett värde på 27.9. Medelvärdet i 

kommunikationstillfredsställese skiljde sig åt mellan enheterna och den enhet som hade 

det lägst uppmätta värdet var enhet D med 81.3 i medelvärde. Enhet G var den enhet 

som hade det högsta uppmätta värdet på kommunikationstillfredsställelse med ett 

medelvärde på 107.1. 
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6.1.1. Kontroll och kommunikationstillfredsställelse 

För att testa hypotes 1, ”När känslan av att kunna kontrollera och påverka omgivningen 

ökar, ökar kommunikationstillfredsställelsen”, gjordes en enkel linjär regressionsanalys 

för att se om det fanns ett samband mellan variablerna kommunikationstillfredsställelse 

och upplevelse av kontroll. Analysen visade att LoC (β = -.98, p < .001) hade en 

signifikant påverkan på kommunikationstillfredsställelse. I regressionsanalysen 

presenterades en ANOVA (F(1,103) = 38.15, p = .001). LoC förklarar 26.5% av 

variansen i kommunikationstillfredsställelse. Se Tabell 5 för en sammanfattning. 

T-tester visade att de med intern LoC hade ett högre medelvärde på samtliga 

dimensioner inom kommunikationstillfredsställelsen. Testet på den upplevda 

kommunikationen med sin chef visade att de med intern LoC (M = 27.24, SD = 6.51) 

hade ett högre medelvärde än de med extern LoC (M = 23.64, SD = 5.98). T-testet 

visade att medelvärdesskillnaden var signifikant (t (102) = 3.31, p = .004). 

Storleksskillnaderna i medelvärde = 3.60, 95% Cl: 1.16 till 6.04. Cohens d visade på en 

medelstark effektstyrka (d = .58). 

Testet på den upplevda feedbacken visade att de med intern LoC (M = 23.52, SD = 

5.68) hade högre medelvärde än de med extern LoC (M = 19.84, SD = 5.65). Testet 

visade att medelvärdesskillnaderna var statistiskt signifikanta (t (102) = 3.31, p = .001). 

Storleksskillnaderna i medelvärdet = 3.68, 95% Cl: 1.47 till 5.88. Cohens d visade på 

medelstark effektstyrka (d = .65).  

T-test på den horisontella och informella kommunikationen visade att de med intern 

LoC (M = 24.24, SD = 4.10) hade ett högre medelvärde än de med extern LoC och (M 

= 22.54, SD = 3.77). T-testet visade att medelvärdesskillnaden var signifikant (t (102) = 

2.20, p = .030). Storleksskillnaderna i medelvärde = 1.70, 95% Cl: .17 till 3.24. Cohens 

d visade på en mindre effektstyrka (d = .43). 

I kommunikationsklimatet hade de med intern LoC ett högre medelvärde (M = 24.81, 

SD = 4.26) än de med extern LoC (M = 22.08, SD = 5.30). Testet visade att 

medelvärdesskillnaden var signifikant (t (102) = 2.91, p = .004). Storleksskillnaderna i 
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medelvärde = 2.74, 95 % Cl: .87 till 4.60. Cohens d visade på medelstark effektstyrka 

(d = .57). För att få en överskådlig bild över medelvärdesskillnaderna se Tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3  

Skillnad i medelvärde i de olika kommunikationsdimensionerna beroende på om de har 

en intern eller extern Locus of Control (LoC) 

 

Kommunikations- 

dimension 

LoC Antal Medelvärde Standard- 

avvikelse 

Standardavvikelse 

för medelvärdet 

P-värde 

Horisontell och 

informell 

kommunikation 

Intern 54 24.24 4.10 0.56 

 .030 
Extern 50 22.54 3.77 0.53 

Kommunikation med 

chefer 

Intern 54 27.24 6.51 0.89 

.004 
Extern 50 23.64 5.98 0.85 

Kommunikationsklimat Intern 54 24.81 4.26 0.58 

.004 
Extern 50 22.08 5.30 0.75 

Personlig feedback Intern 54 23.52 5.68 0.77 

 .001 
Extern 50 19.84 5.65 0.80 

 

Resultatet av analyserna visade att LoC har ett starkt samband med 

kommunikationstillfredsställelse. De med intern LoC var mer nöjda med samtliga av 

dimensionerna i kommunikationstillfredsställelsen. Kommunikation med chefer var det 

som samtliga var mest nöjda med och personlig feedback det som de var minst nöjda 

med oavsett om de hade en mer intern eller extern LoC. Resultaten tyder på signifikanta 

samband och medelvärdesskillnader vilket styrker att nollhypotesen kan förkastas till 

förmån för hypotes ett. 
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6.1.2. Välbefinnande och kommunikationstillfredsställelse 

För testa hypotes 2, ”När välbefinnandet ökar, ökar kommunikationstillfredsställelsen”, 

gjordes en enkel linjär regressionsanalys. Analysen visade att välbefinnande (β = 1.43, 

p < .001), hade en signifikant påverkan samt förklarade 15.4% av variansen i variabeln 

kommunikationstillfredsställelse. I regressionsanalysen presenterades en ANOVA (F 

(1,103) = 19.68, p < .001). Se Tabell 5 för en sammanfattning 

Ett t-test genomfördes för att undersöka skillnaden i kommunikationstillfredsställelse 

med chefer mellan de med högt och lågt välbefinnande. Testet visade att de med högre 

välbefinnande hade ett högre medelvärde (M = 27.37, SD = 5.71) i 

kommunikationstillfredsställelse med sin chef än de med lägre välbefinnande (M = 

22.66, SD = 6.63). T-testet visade att medelvärdesskillnaden var signifikant (t (102) = -

3.85, p < .001). Storleksskillnaderna i medelvärdet = -4.71, 95% Cl: -7.13 till -2.28. 

Cohens d visade på en medelstark effektstyrka (d = .76). 

Testet på den upplevda feedbacken visade att de med högre välbefinnande (M = 23.30, 

SD = 5.48) hade högre medelvärde än de med lägre välbefinnande (M = 19.37, SD = 

5.86). Testet visade att medelvärdesskillnaderna var statistiskt signifikanta (t (102) = -

3.48, p = .001). Storleksskillnaderna i medelvärde = -3.94, 95% Cl: -6.18 till -1.69. 

Cohens d visade på medelstark effektstyrka (d = .69). 

T-testet på den horisontella kommunikationen visade att de med högre välbefinnande 

(M = 24.32, SD = 3.56) hade ett högre medelvärde än de med lägre välbefinnande (M = 

22.05, SD = 4.37). T-testet visade att medelvärdesskillnaden var signifikant (t (102) = -

2.91, p = .004). Storleksskillnaderna i medelvärde = -2.27, 95% Cl: -3.81 till -.72. 

Cohens d visade på medelstark effektstyrka (d = .56). 

 I kommunikationsklimatet hade de med högre välbefinnande ett högre medelvärde (M 

= 24.52, SD = 4.62) än de med lägre välbefinnande (M = 21.93, SD = 5.10). Testet 

visade att medelvärdesskillnaden var signifikant (t (102) = -2.69, p = .008). 

Storleksskillnaderna i medelvärde = -2.60, 95% Cl: -4.51 till -.68. Cohens d visade på 
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medelstark effektstyrka (d = .53). För att få en överskådlig bild över medelvärdes-

skillnaderna se tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4 

Skillnad i medelvärde i de olika kommunikationsdimensionerna beroende på om de har 

ett högt eller lågt välbefinnande 

 

 

Resultaten för hypotes 2 tyder på att det finns ett samband mellan välbefinnande och 

kommunikationstillfredsställelse. Individer som har ett högre välbefinnande är mer 

nöjda med kommunikationen i organisationen. Ett högt välbefinnande visar på mer 

tillfredsställelse med samtliga dimensioner i kommunikationstillfredsställelse där 

dimensionen kommunikation med chefer påvisade den största medelvärdesskillnaden 

mellan de med högt och lågt välbefinnande. Resultaten tyder på signifikanta samband 

och medelvärdesskillnader vilket styrker att nollhypotesen kan förkastas till förmån för 

hypotes två. 

  

Kommunikations- 

dimension 

Välbefinnande Antal Medelvärde Standard- 

avvikelse 

Standardavvikelse 

för medelvärdet 

P-värde 

Horisontell och 

informell 

kommunikation 

Högt 63 24.32 3.56 0.45 

.004 

Lågt 41 22.05 4.35 0.68 

Kommunikation med 

chefer 

Högt 63 27.37 5.71 0.72 

< .001 

Lågt 41 22.66 6.63 1.04 

Kommunikationsklimat Högt 63 24.52 4.62 0.58 

.008 

Lågt 41 21.93 5.10 0.80 

Personlig feedback Högt 63 23.30 5.48 0.69 

.001 
Lågt 41 19.37 5.86 0.92 
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6.1.3. Multipel regressionsanalys  

Efter att ha testat både hypotes 1 och 2 och funnit att det fanns samband fanns intresse 

att undersöka hur mycket de båda variablerna påverkade kommunikations-

tillfredsställelse. En standardiserad multipel regressionsanalys användes för att 

undersöka graden av förutsägelse på kommunikationstillfredsställelse. De två 

variablerna förklarade 33.1% av variationen i kommunikationstillfredsställelse. Ett 

signifikant samband kunde utläsas på både välbefinnande (β = 1.00, p < .001) och 

upplevd kontroll (β = -.83, p < .001). I regressionsanalysen presenterades en ANOVA 

(F(2,103) = 26.53, p = .001). För att se hur de olika skalorna påverkar varandra se Figur 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Spridningsdiagram över hur valda mätinstrument påverkar instrumentet för 

kommunikationstillfredsställelse. Modellen visar att ett lägre tal på LoC och ett högre 

tal på välbefinnandet ger ett högre tal på kommunikationstillfredsställelse. 
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Därefter gjordes en multipel regressionsanalys där även personalansvar och 

utbildningsnivå räknades in. Modellen förklarade 35% av variationen i 

kommunikationstillfredsställelse. Personalansvar (β = 6.23, p = .150) och 

utbildningsbakgrund (β = 3.83, p = .231) hade ingen signifikant påverkan i 

kommunikationstillfredsställelsen. Välbefinnande (β = .96, p = .002) och LoC (β = .78, 

p < .001) visade signifikant påverkan på kommunikationstillfredsställelsen. I 

regressionsanalysen presenterades en ANOVA (F(4,103) = 14.87, p < .001). 

 

Tabell 5 

Skillnad i β och signifikansnivå för de olika oberoende variablerna som mätts mot 

beroende variabeln kommunikationstillfredsställelse 

 

  
β P-värde 

Locus of Control -.78 <.001 

Välbefinnande .96 .002 

Personalansvar 6.23 .150 

Utbildningsnivå 3.83 .231 

Intercept 103.84 <.001 

N= 104, Justerat R² = .350 

 

6.1.4. Föredragen kommunikationskanal 

Hypotes 3 testades genom Chi²-test. Hypotesen förutspådde att det fanns en skillnad i 

hur respondenterna ville få information beroende på deras upplevda kontroll.  

Ett Pearson Chi²-test genomfördes på LoC och elektroniska kommunikationskanaler och 

indikerade på att det fanns signifikant sammankoppling mellan LoC och elektronisk 
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kommunikationskanal, x² (1,104) = 4.31, p = .038, Cramer`s V = .20. visade på en 

medelsvag effektstyrka.  

Ett Pearson Chi²-test genomfördes på skriftlig kommunikationskanal och LoC och 

indikerade på signifikant sammankoppling mellan LoC och skriftlig 

kommunikationskanal, x² (1,104) = 5.39, p = .02, Cramer`s V = .23 visade på en 

medelsvag effektstyrka.  

Muntliga kommunikationskanaler testades men ingen signifikant medelvärdesskillnad 

hittades. De med intern LoC föredrog både elektroniska och skriftliga kommunikations-

kanaler i högre grad än de individer som hade en extern LoC.  

7. Diskussion och slutsatser 

I nedanstående avsnitt återfinns diskussioner till följd av resultat och analys, 

metoddiskussion, förslag till vidare forskning samt de slutsatser som dragits. 

Studien ämnade undersöka medarbetarbetarnas uppfattning om den interna 

kommunikationen i organisationen. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur 

respondenterna upplever den interna kommunikationen i organisationen och om 

kommunikationstillfredsställelsen och önskad kommunikationskanal påverkas av de 

interna faktorerna; upplevelse av kontroll och välbefinnande. Vi hittade stöd för 

samtliga hypoteser vilket ligger i linje med tidigare forskning. Syftet är därmed uppnått. 

7.1. Kontroll och kommunikationstillfredsställelse 

I hypotes 1, ”När känslan av att kunna kontrollera och påverka omgivningen ökar, ökar 

kommunikationstillfredsställelsen” fann vi ett signifikant samband. Det starka 

sambandet visar att personer som upplever sig ha en högre grad av kontroll är mer 

tillfredsställda med kommunikationen. 

Medarbetarna med intern Locus of Control (LoC) var mer nöjda med kommunikationen 

från cheferna vilket kan kopplas till fynden i Garson och Stanwycks (1997, s. 254) 
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studie som tyder på att de med intern LoC var mer nöjda med dess chefer och ledning. I 

Thomas et al. (2009, ss. 299, 303) studie fann man att de som är mer nöjda med 

kommunikationen har större förtroende för chefer och ledning, vilket även påverkade 

hur medarbetarna såg på möjligheten till delaktighet. Att de med intern LoC känner att 

de kan påverka sin omgivning (Rotter, 1966, s. 1) och att de upplever sig ha högre 

kontroll på arbetsplatsen (Spector, 1988, s. 355) kan vara en anledning till skillnaden i 

kommunikationstillfredsställelse. De med intern LoC är troligtvis mer motiverade att 

försöka påverka sina chefer vilket ökar deras chanser att få igenom sina idéer. De med 

extern LoC tror sig inte kunna påverka sin situation vilket kan medföra att de i mindre 

grad försöker påverka. Därmed stärks individernas LoC eftersom både de med intern 

och extern LoC får sina förutfattade meningar bekräftade. 

Eftersom de med extern LoC inte upplever sig kunna påverka sin situation får de 

troligtvis inte lika stort förtroende för det som cheferna kommunicerar. Därmed ser de 

inte lika stor mening med att vara delaktiga eftersom de inte tror att deras åsikter spelar 

någon stor roll. Även om feedback är den dimension som respondenterna är minst nöjda 

med är även här de med intern LoC mer nöjda med kommunikationen. Då personer med 

intern LoC har visat sig vara mer målinriktade och mindre oroliga när de kommunicerar 

(Rubin, 1993, s. 168) kan de i högre grad be om feedback, om de upplever sig behöva 

det, och således få feedback oftare. Här kan det finnas en tolkningsaspekt som gör att de 

interna upplever att de får feedback i högre grad. En annan aspekt kan vara att de 

eventuellt är bättre på att ta åt sig av konstruktiv feedback och känner att även negativ 

kritik är något som de kan arbeta med och förbättra. I denna tanke finns det en idé om 

att de med extern LoC tar mer illa upp vid negativ kritik vilket kan vara ett led i att de i 

större grad känner misstro när de kommunicerar (Rubin, 1993, s. 168).  

De med intern och extern LoC har olika utgångslägen i kommunikationen och tolkar 

därmed budskapen på olika sätt. Extern LoC fungerar då som ett brus (se Figur 2) som 

på grund av misstänksamhet mot avsändaren gör att budskapet förvrängs. Även i 

kommunikationsklimatet och den horisontella- och informella kommunikationen finns 

det skillnader mellan intern och extern LoC. Att de med extern LoC är mindre nöjda 

kan bero på att de i större grad känner en viss kommunikationsoro. Externa har 
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dessutom ett större behov av tillhörighet och gemenskap när de kommunicerar (Rubin, 

1993, s. 168) vilket kan påverkas om arbetsplatsens utformning inte möjliggör den 

typen av kommunikativa aktiviteter. Att de har en annan kommunikationsmotivation 

tros vara en orsak till att de med extern LoC känner sig mindre nöjda, då dagens 

arbetsplatser mer och mer individualiseras. De med intern LoC har en mer målinriktad 

kommunikationsmotivation (Rubin, 1993, s. 168) och känner då mer måluppfyllelse när 

de har inflytande och upplever delaktighet (Mitchell et al., 1975, s. 628) vilket kan vara 

en anledning till varför de är mer nöjda med kommunikationen. De med intern LoC var 

överlag mer nöjda med samtliga dimensioner som studien undersökt vilket stärker LoC 

betydelse för kommunikationstillfredsställelsen.  

7.2. Välbefinnande och kommunikationstillfredsställelse 

Hypotes 2, ”När välbefinnandet ökar, ökar kommunikationstillfredsställelsen”, visade 

sig som förväntat stämma. Sambandet visar att ett högre välbefinnande också ger högre 

tillfredsställelse med internkommunikationen. 

I likhet med Locus of Control (LoC) så visade det sig att välbefinnande har starkast 

inverkan på dimensionerna personlig feedback och kommunikation med chefer. Det här 

beror säkerligen på att upplevelser i livet påverkar hur vi kommunicerar och hur vi 

upplever det vi får tillbaka. Då högt välbefinnande korrelerar med en hög självskattad 

social kompetens (Pavot & Diener, 2008, s. 141) kan det också vara en betydande faktor 

som påverkar medarbetarnas upplevelser av kommunikationen. Då ett högt 

välbefinnande för med sig mer positiva känslor (Fredrickson & Joiner, 2002, s. 175) bör 

det påverka det mesta i livet och därmed även upplevelsen av organisations-

kommunikationen. Det kan göra att individen kommunicerar bättre och således blir mer 

nöjd med kommunikationen i organisationen. Att känna sig bekväm i sociala situationer 

bör därmed ha en påverkan på hur medarbetarna upplever det sociala klimatet och i sin 

tur kommunikationsklimatet i organisationen. Då välbefinnande visade sig ha ett 

samband med kommunikationstillfredsställelse tros en individs välbefinnande fungera 

som ett filter, som i filter- och brusmodellen (se Figur 2). Det vill säga individens 

välbefinnande skapar då antingen en positiv eller negativ förväntan på 
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kommunikationen, helt beroende på om individen har ett högt eller lågt välbefinnande. 

Denna förväntan kan således i sin tur påverka hur medarbetaren tolkar den förmedlade 

informationen. 

Vi tar stöd i tidigare studier när vi menar att det bör vara välbefinnandet som påverkar 

kommunikationstillfredsställelsen mer än det omvända förhållandet. De har visat att 

välbefinnande påverkar individernas arbetstillfredsställelse i högre grad än 

arbetstillfredsställelsen påverkar välbefinnandet (Judge & Watanabe, 1993, s. 945). Det 

gör att vi tror att det även är välbefinnandet som har den största påverkanskraften i detta 

sammanhang. Då dagens arbetsliv ställer höga krav på flexibilitet och ansvar (Allvin et 

al., 2006, s. 100) kan det medföra att kommunikationsproblem i arbetet även påverkar 

individernas privatliv på ett eller annat sätt. I dag, när gränsen mellan arbetsliv och 

privatliv har blivit en gråzon, kan dessa i hög grad påverka varandra. Vi kan därmed 

inte med säkerhet säga att det är välbefinnandet som påverkar kommunikations-

tillfredsställelsen och inte tvärt om, men då välbefinnandet genomsyrar hela livet så 

talar det dock för att det är välbefinnandet som i större grad påverkar 

kommunikationstillfredsställelsen. 

7.3. Föredragen kommunikationskanal 

I hypotes 3: ”Den föredragna kommunikationskanalen påverkas av individens upplevda 

kontroll” fann vi stöd för att det finns en skillnad i föredragen kommunikationskanal. 

Där de med intern Locus of Control (LoC) i högre grad än de med extern LoC föredrar 

elektroniska och skriftliga kommunikationskanaler. 

I kommunikationsprocessen (se Figur 1) och val av kanal för att sända ett budskap blir 

det i det här fallet en skillnad i hur de med extern och intern LoC avkodar budskapet på 

grund av att de har olika åsikter om kanalvalet. Att de med intern LoC föredrar 

elektroniska och skriftliga kanaler i högre grad än de med extern LoC kan innebära att 

de uppfattar budskapet och intentionerna bakom detta på olika sätt. Dessa kanaler 

innehåller oftast stora mängder information vilket gör att medarbetarna först måste 

filtrera och sålla ut den relevanta informationen. Att de med intern LoC i högre grad 
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föredrar dessa kommunikationskanaler i förhållande till de med extern LoC kan bero på 

att de känner sig mer motiverade till att själva orientera sig bland informationen. Då de 

upplever sig kunna påverka sin omgivning mer har de en större kontroll över vilken 

information de väljer att ta emot. Det kan vara så att de litar mer på sin egen förmåga att 

själva ta reda på vilken information som de behöver vilket gör dem mer säkra som 

informationssökare i skriftliga och elektroniska kanaler.  

De med extern LoC har visat sig vara mer oroliga inför kommunikationssituationer 

(Rubin, 1993, s. 167) och när de får envägskommunikation som består av stora mängder 

information blir de ensamma ansvariga att filtrera denna. Då de är mer oroliga och 

känner mindre kontroll riskerar de att drabbas av ”information overload” och stress i 

högre grad. Kommunikation som sker ansikte mot ansikte har visat sig skapa mer 

förtroende (Mackenzie, 2010, s. 534). Eftersom de med extern LoC upplever att de i 

mindre grad kan påverka sin omgivning kan förskjutningen mot elektronisk 

kommunikation inverka på deras upplevelse av delaktighet på arbetsplatsen. Enbart 

elektronisk och skriftlig kommunikation kan därmed minska förtroende hos de med 

extern LoC och leda till mindre delaktighet. Då samhället går mer åt att förmedla 

information elektroniskt kan det göra att de med extern LoC blir mindre tillfredsställda 

med kommunikationen i organisationen. Då de inte får behovet av tillhörighet och 

gemenskap (Rubin, 1993, s. 168) tillfredsställt genom kommunikationen i samma grad 

som de önskar kan missnöjdhet bli en följd. Då de med intern LoC känner större 

kontroll över omgivningen upplever de sig troligtvis mer trygga att anamma ny teknik 

medan de med extern LoC känner att det är omgivningens krav som gör att de måste ta 

till sig det nya. Därmed ser de med extern LoC troligtvis inte de elektroniska 

kommunikationskanalerna som lika fördelaktiga som de med intern LoC gör. 

7.4. Metoddiskussion  

Vid val av design för studien har intresse för samband styrt valet. Tvärsnittsdesign 

ansågs vara det bästa för att uppfylla syftet med studien. Tvärsnittsdesign rymmer dock 

en risk för otydlig riktning i vad som är orsaksvariabel och vad som är verkansvariabel. 

Den eventuella otydligheten gör att det finns en risk för att slutsatserna blir missvisande 
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i form av vilken variabel som föregår den andra (Bryman, 2002, s. 92). För att minimera 

den risken har vi gjort en noggrann genomgång av teori och tidigare forskning för att 

hitta grund för riktningarna i våra hypoteser. 

En svårighet i att säkerställa validiteten i studien rör eventuella bortfall av respondenter 

och enskilda frågor i frågeformuläret. Då enkäten var frivillig att svara på och 

respondenterna underrättas om det i början av studien finns det en risk för bortfall. Ett 

bortfall är enligt Djurfeldt et al. (2010, s. 108) en stor osäkerhet vid kvantitativa studier. 

Det ryms en viss osäkerhet kring varför bortfall skett i den här studien då 

respondenterna besvarat frågorna genom en internetenkät. Då vi inte varit närvarande 

när de svarat på enkäten kan vi inte veta med säkerhet varför bortfall skett. Det finns 

även risk för systematiskt bortfall då vissa frågor varit frivilliga att svara på. Det kan ha 

inneburit att personer med vissa upplevelser eller åsikter låtit bli att svara på just dessa 

frågor. De flesta respondenter har dock valt att svara på samtliga frågor. Att vissa 

enheter har begränsad tillgång till dator i arbetet kan göra att det kan ha haft en viss 

påverkan på hur och om de besvarat enkäten.  

Risk för bortfall av hela frågeformulär kan även ha skett då det finns en risk att de som 

eventuellt är missnöjda valt att inte svara på enkäten. Frankfort-Nachmias och 

Nachmias (2008, s. 207) menar att de största nackdelarna med enkäter bland annat är att 

det inte går att följa upp svaren eller säkerställa att rätt person har svarat. Dock har vi 

kontrollerat att det inte finns fler svar från varje enhet än inbjudna respondenter (se 

Tabell 2), vilket tyder på att det troligtvis inte är några obehöriga som besvarat enkäten. 

Att svarsfrekvensen inte var högre hänger troligtvis samman med att deltagandet i 

studien var frivilligt, vilket kan tolkas som att följebrevets förklaring av frivilligt 

deltagande uppfattats av respondenterna. Svarsfrekvensen kan också bero på att enkäten 

skickades ut under en period med många allmänna helgdagar vilket kan ha påverkat 

respondenternas möjlighet att ta del av informationen. Att enkäten fanns på internet och 

inte i pappersform, i kombination med att alla inte har en dator i arbetet kan också ha 

påverkat svarsfrekvensen. Detta tog vi hänsyn till och en enhet gavs möjligheten att 

svara på enkäten i pappersform då tillgång till dator var låg. Det går inte med säkerhet 

att säga var respondenterna befann sig när de svarade på enkäten, dock tros de flesta ha 
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svarat på enkäten på sin arbetsplats. Det har troligtvis inte påverkat svaren i speciellt 

stor grad om de valt att svara någon annanstans. 

Validiteten i måttet på kommunikationstillfredsställelse är starkt, dock sänks det något 

då vi valt att plocka ut och använda fyra av de åtta dimensionerna som Downs och 

Hazens (1977) specificerat. Dock har de åtta dimensionerna i tidigare studier haft ett 

högt Cronbach alpha-värde (Clampitt & Downs, 2004, s. 153) vilket gör att mätningarna 

i kommunikationstillfredsställelse med de fyra dimensionerna ger en indikation på hur 

den totala kommunikationstillfredsställelsen är. Spectors WLCS skalas aktualitet idag 

kan ifrågasättas till viss del. Frågan som berör individens kontakters betydelse för att få 

ett bra arbete behöver i vår mening inte vara en fråga som tyder på extern LoC. Då 

kontakter i dagens samhälle faktiskt är ett vanligt sätt att få arbete på, kan det mer tyda 

på en förståelse för hur dagens arbetsmarknad ser ut än att personen har en extern LoC. 

Frågan i det här fallet kanske mer borde handla om individens ansvar att själv skaffa 

och vårda sina kontakter. För att inte röja skalans reliabilitet har denna fråga inte tagits 

bort eller bytts ut, det tros vägas upp av att övriga frågor antas kunna mäta LoC även på 

dagens arbetsplatser. 

7.5. Förslag till vidare forskning 

Denna studie har studerat hur upplevelsen av kontroll och välbefinnande påverkade 

kommunikationstillfredsställelsen i en offentlig organisation. Förslag till vidare 

forskning är att studera de andra dimensionerna i Down och Hazens (1977) 

Communication Satisfaction Questionaire (CSQ), som i denna studie inte har 

undersöks, för att säkerställa att sambanden med välbefinnande och LoC även gäller 

dem. För att utesluta att kön inte har för stor påverkan på sambanden bör även jämlika 

och mansdominerande arbetsplatser undersökas. För att se om kontexten som 

undersökningen genomförts i påverkat resultatet bör liknande studier även göras i privat 

verksamhet och mindre organisationer. Att göra studier på andra förvaltningar där 

arbetsuppgifterna ser annorlunda ut kan även det skapa större insikt om vad för olika 

faktorer som påverkar uppfattningen av den interna organisationskommunikationen. 

Med hjälp av kvalitativ forskning kan ökad kunskap fås om varför LoC påverkar hur 
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medarbetare främst vill få information från arbetsgivaren. Genom sådana studier kan 

även en djupare förståelse erhållas om vad det är som gör att de med extern LoC i lägre 

grad önskar få information via elektroniska kanaler. Att utforska relationen mellan LoC 

och föredragen kommunikationskanal ytterligare kan även frambringa kunskap om det 

finns någon kommunikationskanal som de med extern LoC föredrar i högre grad. 

7.6. Slutsatser 

Resultatet kan med säkerhet bara sägas gälla på den undersökta förvaltningen, dock 

tyder resultatet i enlighet med tidigare studier på att LoC är en bidragande faktor som 

påverkar kommunikationen. Att de med intern LoC är mer nöjda med kommunikationen 

bör även tala för att de på så vis är bättre rustade för att klara av det ständigt ökade 

informationsflödet som sker i samhället. Därmed bör de vara bättre på att möta det 

ansvar som idag läggs på den enskilde medarbetaren när det kommer till att vara 

kommunikativ och ha förmågan att sortera i informationsflödet. Den här studien har 

därmed bidragit med kunskap om hur LoC på arbetsplatsen påverkar hur nöjda 

medarbetarna är med den rådande internkommunikationen. En fördjupad förståelse för 

det här sambandet kan underlätta för arbetsgivarens kommunikationsarbete och kan 

även göra att flera aspekter i kommunikationen blir viktiga att ta hänsyn till om en 

organisation önskar få mer nöjda medarbetare. 

Även om det inte går att säkerställa att det rör sig om orsakssamband så tros denna 

studies fynd om positivt signifikant samband mellan välbefinnande och 

kommunikationstillfredsställelse stärka antagandet om att en individs självskattade 

välbefinnande påverkar uppfattningen om den interna kommunikationen. När gränsen 

mellan arbetsliv och privatliv suddas ut kan satsningar på att höja arbetstillfredsställelse 

leda till ett ökat välbefinnande. Ett ökat välbefinnande som i sin tur ökar chanserna för 

nöjda medarbetare när det kommer till kommunikationen. Den ökade förståelsen för hur 

individers välmående påverkar arbetslivet är av vikt för dagens arbetsgivare speciellt då 

kommunikationsproblem är återkommande i många organisationer. 
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Att organisationer tar hänsyn till skillnaden i föredragen kommunikationskanal kan bli 

en nyckel till att öka kommunikationstillfredsställelsen i organisationen. Om endast 

elektroniska kanaler används för att kommunicera finns risk för att medarbetare med 

extern LoCs kommunikationstillfredsställelse minskar. 

Resultatet från arbetet hoppas vi ger ökad förståelse för personlighetens inverkan på 

kommunikationsprocesser i organisationer. Resultatet kan användas som underlag för 

uppdragsgivarens fortsatta arbete med kommunikation. Studien ämnar bli ett bidrag till 

kunskapen om vilka individuella faktorer som underlättar eller försvårar en effektiv 

kommunikation. Samhället fortsätter att utvecklas mot att individer får mer ansvar över 

ett ökande informationsflöde. För att anpassa sig till detta bör organisationer rikta 

utvecklingsinsatser mot personalen för att få medarbetarna att uppleva en högre grad av 

kontroll och ett högre välbefinnande. Då det i hög grad visar sig påverka 

kommunikationstillfredsställelse kan insatserna vara avgörande för att lösa den interna 

kommunikationsproblematiken. 
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Bilaga 1.  

Följebrev 

Denna undersökning görs i samarbete mellan Högskolan i Skövde och Tidaholms 

kommun, som en del av projektet "Hälsobefrämjande Organisationer i Tidaholms 

kommun". Syftet med studien är främst att undersöka hur du upplever att 

kommunikationen i organisationen fungerar och hur nöjd du är med din arbetsplats. 

Studien kommer att fungera som ett utvärderingsverktyg vilket kan skapa grund för 

fortsatt förbättringsarbete. 

Att svara på enkäten tar ungefär 10 minuter och att medverka i studien är frivilligt. Du 

kan när som helst välja att avsluta din medverkan. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt av studenterna från Högskolan. Du kommer kunna ta del av det färdiga 

arbetet när detta publiceras. 

Har du några frågor eller funderingar om enkäten svarar vi gärna på dem via Epost. 

Maila till adress: xxxxx@student.his.se 

Tack för din medverkan! 

 



 

 

Bilaga 2. 

Enkätfrågor 

Bakgrundsfrågor 

- Vilken enhet arbetar du på? 

 

- Kön.  

 Kvinna 

 Man 

 

- I vilket ålderspann befinner du dig? 

 < 23 

 24-29 

 30-45 

 46-55 

 56 < 

 

- Vilken är din högsta utbildningsnivå? 

 Grundskola 

 Gymnasieskola/Komvux 

 Yrkeshögskola 

 Universitet/Högskola 

 

- Personalansvar - Har du en ledande befattning? 

 Nej 

 Ja 



 

 

- Hur många år har du arbetat i organisationen? 

 0-1 

 2-5 

 6-10 

 10 < 

 

- Jag tar helst del av information... (Du kan kryssa i flera alternativ). Välj de 

alternativ som du föredrar att få information från din arbetsgivare på. 

 På personalmöte 

 Via mail  

 Via brev 

 Via sms 

 Via personaltidning 

 På intranätet 

 På Facebook 

 På en anslagstavla 

 I fikarummet 

 På chefens kontor 

 Via veckobrev 

 Via dokumenthanteringssystem 

 

- Jag ser helst att informationen från arbetsgivaren är: (Välj det alternativ som 

stämmer bäst in på dig). 

 Skriftlig 

 Muntlig 

 Både skriftlig och muntlig 

 

-  Jag vill få min information: (Svara hur du helst vill ha din information) 

 Från min chef/arbetsgivare 

 Från mina medarbetare/arbetskamrater 

 



 

 

- De senaste sex(6) månaderna, vad har hänt med din arbetstillfredsställelse?  

 Varit på samma nivå 

 Blivit högre 

 Blivit mindre 

 

- De senaste sex(6) månaderna, vad har hänt med din hälsa? 

 Oförändrad 

 Blivit bättre 

 Blivit sämre 

 

- Hur nöjd är du med ditt jobb? 

 Mycket nöjd 

 Nöjd 

 Ganska nöjd 

 Varken nöjd eller missnöjd 

 Ganska missnöjd 

 Missnöjd 

 Mycket missnöjd 

 

- Hur nöjd är du med den feedback du får under ditt medarbetarsamtal?  

 Mycket nöjd 

 Nöjd 

 Ganska nöjd 

 Varken nöjd eller missnöjd 

 Ganska missnöjd 

 Missnöjd 

 Mycket missnöjd 

 

- Uppskatta hur många sjukfrånvarodagar du haft de senaste 12 månaderna. 



 

 

Del I - Upplevelser i arbetet 

Frågorna i del 1 besvarades på en sexgradig skala, där ett var ”Håller inte alls med” 

och sex var ”Håller helt med”.  

 

1. För att få ett bra arbete är det viktigare att känna rätt personer än att ha rätt 

kunskaper.  

2. På de flesta arbetsplatser kan man utföra det man bestämt sig för att utföra.   

3. De flesta människor är kapabla att lyckas med sitt arbete om de anstränger sig 

tillräckligt.  

4. Befordringar handlar vanligtvis om att ha tur.  

5. Det är omständigheterna som styr om en människa tjänar mycket eller lite 

pengar. 

6. Om du vet vad du vill få ut av ett arbete, kan du hitta ett arbete där du får det du 

vill ha.   

7. Om personalen är missnöjda med chefens beslut borde de göra något åt saken.  

8. Att få det arbetet du vill ha är mest en fråga om lyckliga omständigheter. 

9. Att tjäna mycket pengar är främst en fråga om att ha turen på sin sida. 

10. För att få ett bra arbete måste du ha vänner eller familj på rätt positioner. 

11. Befordran får de som är duktiga på sina arbeten. 

12. För att tjäna mycket pengar behöver du känna rätt personer. 

13. På de flesta arbetsplatser krävs det mycket tur för att bli en framstående 

medarbetare. 

14. Ett arbete är vad man gör det till. 

15. De som presterar väl i sitt arbete blir oftast belönade för det. 

16. De flesta har mer inflytande på sin chef än vad de tror. 



 

 

Del II – Välbefinnande 

Frågorna i del 2 besvarades på en sjugradig skala, där ett var ”Håller inte alls med” 

och sju var ”Håller helt med”.  

 

1. Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta. 

2. Jag är nöjd med mitt liv. 

3. Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal. 

4. Så här långt har jag fått de saker jag anser vara viktiga i livet. 

5. Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag inte förändra särskilt mycket. 

 

 

Del III – Kommunikation på arbetsplatsen 

Frågorna i del 3 besvarades på en sjugradig skala, där ett var ”Mycket missnöjd” 

alternativt ”Mycket liten utsträckning” och sju var ”Mycket nöjd” alternativt ”Mycket 

stor utsträckning”.  

 

1. Hur nöjd är du med informationen om dina framsteg i arbetet? 

2. Hur nöjd är du med informationen om hur dina arbetsprestationer förhåller sig 

till dina arbetskamraters?   

3. Hur nöjd är du med informationen om hur du blir bedömd i ditt arbete?   

4. Hur nöjd är du med erkännandet av dina ansträngningar på jobbet?   

5. Hur nöjd är du med informationen om hur problem i arbetet hanteras?   

6. I vilken utsträckning bidrar kommunikationen till att du identifierar dig med, 

eller känner dig som en viktig del av organisationen?   

7. I vilken utsträckning anser du att individerna i din arbetsgrupp fungerar bra 

tillsammans?   

8. I vilken utsträckning motiverar kommunikationen i organisationen till att nå 

organisationens mål?   

9. Hur nöjd är du med de kommunikativa förmågor som personalen besitter?   

10. I vilken utsträckning har personalen sunda inställningar till kommunikationen 

inom organisationen?   



 

 

11. I vilken utsträckning förstår din chef de problem som personalen kan ställas 

inför?   

12. I vilken utsträckning uppmärksammar och lyssnar din chef på dig?   

13. Hur nöjd är du med den grad som din chef/arbetsledare erbjuder vägledning för 

att lösa jobbrelaterade problem?   

14. Hur nöjd är du med den tillit som din chef/ arbetsledare har för dig?   

15. I vilken utsträckning är din chef/ arbetsledare öppen för nya idéer?   

16. I vilken utsträckning är organisationens kommunikation intressant och 

användbar?   

17. I vilken utsträckning får du information i rätt tid för att kunna utföra ditt arbete?   

18. I vilken utsträckning förekommer det rykten inom organisationen?   

19. I vilken utsträckning är den horisontella kommunikationen korrekt och öppen?  

20. Hur nöjd är du med tillförlitligheten på den informella kommunikationen inom 

organisationen?  


