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Kommunikations- och arbetstillfredsställelse i relation 
till KASAM 

Katarina Svärd och Marie Wedin 

 

Internkommunikation berör alla individer inom en organisation och utgör en 
stor och viktig del i arbetslivet. Ett grundläggande behov hos människan är 
att ordna verkligheten, att abstrahera mening ur tillvaron och på så sätt 
motverka kaos. Då graden av individuella resurser, såsom känsla av 
sammanhang (KASAM), bidrar till hur individen tolkar och upplever 
arbetsmiljömässiga faktorer så är studiens syfte att undersöka samband 
mellan kommunikations- och arbetstillfredsställelse i relation till KASAM. 
Deltagarna var 141 medarbetare inom tillverkningsindustrin från fem 
privata företag i Mellansverige. Majoriteten var män, medelåldern 43.5 år 
och anställningstiden varierade mellan 1 och 46 år. För att undersöka 
studiens hypoteser utfördes sambands- och regressionsanalyser. KASAM 
visade sig vara starkt relaterad till individens arbetstillfredsställelse. 
Kommunikationstillfredsställelse visade sig dock predicera 
arbetstillfredsställelse i högre grad än KASAM. Kommunikationsklimat, en 
dimension inom kommunikationstillfredsställelse, visade sig ha det högsta 
sambandet med både arbetstillfredsställelse och KASAM.  

 

Keywords: communication satisfaction, job satisfaction, sense of coherence, 
organization 

 
 

Inledning 
 
 
Denna studie undersöker anställdas kommunikations- och arbetstillfredsställelse i fem olika 
företag inom tillverkningsindustrin. Internkommunikation är något som berör alla individer 
inom en organisation (Goldhaber, 1993) och hur kommunikationen fungerar i praktiken 
reflekteras av organisationsmedlemmarnas kommunikationstillfredsställelse vilket vidare kan 
ha betydelse för arbetstillfredsställelsen (Carriére & Bourque, 2009). Då graden av 
individuella resurser, såsom känsla av sammanhang (KASAM), bidrar till hur individen tolkar 
och upplever arbetsmiljömässiga faktorer (Antonovsky, 2005) så belyser studien också 
samband mellan kommunikations- och arbetstillfredsställelse i relation till KASAM.  
 
 

Internkommunikation 
 

Internkommunikationen i en organisation ses som så viktig att den har liknats vid ett kitt, 
vilket håller organisationens olika delar samman, eller som dess pulserande livsnerv 
(Goldhaber, 1993). Internkommunikationen är också en av organisationens mest dominerande 
aktiviteter. Generellt så spenderar organisationens medlemmar 50-80% av sin tid engagerade i 
ett kommunikativt beteende (Giri & Kumar, 2010). Internkommunikationen är av avgörande 
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betydelse när det gäller att samordna aktiviteter och skapa en gemensam förståelse för 
organisationens mening och mål. Flera studier har visat att en effektiv internkommunikation 
leder till ökad produktivitet och utan förmåga att effektivt kunna inhämta och sprida 
information, är organisationens själva överlevnad hotad (Carriére & Bourque, 2009; 
Goldhaber, 1993).  

Informationsöverföringen i en organisation är antingen av formell- eller informell karaktär. 
Formell kommunikation går genom officiella kanaler och är sanktionerad av organisationens 
ledning. Detta kan ske i form av planerade möten eller via skriftlig information så som 
arbetsrutiner eller företagspolicys. Den informella kommunikationen ses som all 
informationsöverföring som inte är officiellt sanktionerad. De formella kanalerna, ofta 
representerade av organisationsstrukturen, motsvarar den hierarkiskt etablerade ordningen för 
informationsöverföring. Dessa kanaler fungerar som ett kontrollsystem för informationsflödet 
när det gäller vilken information, när och till vem den sprids (Marret, Hage, & Aiken, 1975). I 
motsats är informell kommunikation situationsoberoende och spontan. Den är inte begränsad 
till organisatoriska strukturer utan kan gå i alla riktningar samt uppstå som insprängd mitt i ett 
formellt samtal. Informell kommunikation kan antingen främja eller hämma den formella 
kommunikationen. De organisationer där individerna misstror den formella informationen 
finns tendens till att ryktesspridning eller skvaller uppstår, vilket då utgör en del av den 
informella kommunikationen (Michelson, 2004). 

Den mellanmänskliga kommunikationen ska ses som en dynamisk process där det sker en 
ömsesidig och simultan påverkan mellan varje i kommunikationen inbegripen individ 
(Goldhaber, 1993). Kommunikationsprocessen är beroende av kontexten så väl som 
individens tidigare erfarenheter då betydelsen av sändarens budskap uppstår i mottagarens 
tolkningsprocess (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Kommunikationsprocessen är central för 
individens meningsskapande och en organisations internkommunikation är således mycket 
viktig för både organisation och individ. Ofta upplevs dock internkommunikationen som 
bristande eller problematisk (Dalfelt, 2005; van Vuuren & Elving, 2008). De källor som ligger 
bakom störningar i kommunikationen är i högre utsträckning av kognitiv eller psykologisk 
karaktär än relaterad till brister i den tekniska kommunikationsutrustningen. Dels tenderar 
individen att sända förvrängda buskap, men mottagaren förvränger också i sin tolkning av det 
sända. Förvrängning i tolkningsprocessen har sin grund i att individen tolkar information mot 
hela sin tidigare erfarenhet, där attityder, värderingar samt förtroende för sändaren färgar 
tolkningen. När det gäller att sända förvrängda budskap så har det oftast sin grund i att 
individen lyfter fram vissa detaljer framför andra och kategoriserar verkligheten i strävan att 
skapa mening – verkligheten förenklas (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Enligt Goldhaber (1993) finns en mängd olika definitioner gällande begreppen 
organisations- och internkommunikation, men de flesta definitioner har dock som gemensamt 
att de syftar till informationsutbytet mellan människor inom ett system. Carrière och Bourque 
(2009) definierar internkommunikation som ”…ett helt spektrum av kommunikativa 
aktiviteter, både formella och informella, vilka kan initieras av vilken individ som helst inom 
en organisation med syfte att sprida information till någon eller några individer inom 
densamma” [vår översättning] (s. 31). I denna studie omfattar begreppet internkommunikation 
alla dessa inom organisationen förekommande kommunikativa aktiviteter. 
 
 
Arbetstillfredsställelse  

 
Forskning kring människans villkor i arbetslivet och i synnerhet arbetstillfredsställelse kan 
härledas bakåt i tiden, åtminstone till Hawthorne studierna på 1920-talet. Resultat från 
Hawthorne studierna visade att psykosociala arbetsmiljöfaktorer var mer betydelsefulla för 
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arbetstillfredsställelsen än de fysiska, samt att arbetstillfredsställda medarbetare var mer 
produktiva än de som inte upplevde arbetstillfredsställelse (Furnham, 2008). Flertalet teorier 
inom arbetslivsforskningen berör arbetstillfredsställelse i relation till arbetsmotivation. En 
tidig sådan teori är Herzberg´s tvåfaktorteori, som beskriver under vilka förhållanden som 
medarbetare känner tillfredsställelse respektive missnöje gällande sitt arbete. Enligt Herzbergs 
teori (hämtat från Furnham, 2008) beror de båda upplevelserna, tillfredsställelse respektive 
missnöje på skilda omständigheter. De faktorer som kan leda till tillfredsställelse benämns 
motivationsfaktorer och är kopplade till individens självförverkligande. Exempel på dessa 
motivationsfaktorer är ansvar, avancemang och erkännande för sina insatser. Hygienfaktorer 
är relationer med arbetskamrater och ledning, arbetsförhållanden, lön, status samt säkerhet. 
När hygienfaktorer saknas kan det leda till vantrivsel eller missnöje, dock ej tillfredsställelse 
om dessa finns (Furnham, 2008).  

I slutet av 1970-talet introducerade Karasek krav- och kontrollmodellen som fortfarande är 
en av de mest använda modellerna inom bl.a. hälsopsykologin. Enligt krav- kontrollmodellen 
kan en hög nivå av kontroll i arbetet tjäna som en buffert mot negativ inverkan av höga 
arbetskrav gällande individens hälsa och upplevda välbefinnande (Furnham, 2008; Häusser, 
Mojzisch & Schulz-Hardt, 2011). Forskningsresultat från en experimentell studie av Häusser 
et al. (2011) visade att höga krav i arbetet ledde till en högre kortisolutsöndring i de fall då 
individen upplevde sig sakna kontroll över sin arbetssituation, ingen ökning gällande 
kortisolutsöndring kunde påvisas när individen upplevde sig ha kontroll i relation till högt 
ställda krav. 

När det gäller personlighetens inverkan på arbetstillfredsställelsen har Furnham, Petrides, 
Jackson och Cotter (2002) visat att det finns signifikanta samband, men att personlighet inte 
är någon stark prediktor för varken arbetstillfredsställelse eller för vad individer upplever som 
viktiga arbetsmiljöfaktorer. Det tycks dock förhålla sig så att personer som är 
arbetstillfredsställda också är mer tillfredsställda med livet i stort. Detta ömsesidiga samband 
kan förklaras med att arbetet är en stor del av livet och att detta naturligt influerar övriga delar 
av livet och viceversa, men också genom grundläggande skillnader i personligheten där vissa, 
generellt sett, tenderar att vara mer nöjda med livets alla olika aspekter (Furnham, 2008). 
Bruk-Lee, Khoury, Nixon, Goh och Spectors (2009) har i en longitudinell meta-analys visat 
att variationen av olika personlighetsvariabler såsom Big Five och locus of control, har ett 
signifikant samband med arbetstillfredsställelse. Detta stöds också av Furnham, Eracleus och 
Chamarro-Premuzic (2009) som i sin studie undersökt samband mellan arbetsmotivation, 
arbetstillfredsställelse och Big Five. Resultatet visade att personlighet och demografiska 
faktorer, så som kön, ålder och jobbstatus svarade för 9-15% av variationen i 
arbetstillfredsställelse.  

Hur individer hanterar arbetsrelaterade utmaningar och krav genom olika copingstrategier 
och attributionsstilar har också visat sig ha betydelse för arbetstillfredsställelsen. Både 
coping- och attributionsstil är i viss mån stabila dispositioner, och individen tenderar att 
hantera olika situationer på liknande sätt. En individ som attribuerar stressfyllda händelser på 
arbetet till externa, temporära och specifika orsaker ser dessa stressfyllda händelser som 
möjliga att lösa och använder därmed en copingstrategi som är problemlösningsinriktad. I 
motsats så använder individer som attribuerar stressfyllda händelser till att vara stabila över 
tid samt svåra att förändra en copingstil som är av en mer undvikande karaktär. De individer 
som använder en problemlösningsinriktad copingstrategi och har en större kognitiv flexibilitet 
är också mer arbetstillfredsställda (Welbourne, Eggerth, Hartley, Andrew & Sanchez, 2007). 

Weiss (2002) menar att forskning om arbetstillfredsställelse har utmynnat i ett flertal 
definitioner som inkluderar både attityd och känslostämning i förhållandet till arbetet. Det 
mest vedertagna sättet att definiera och mäta arbetstillfredsställelse är just genom ett abstrakt 
och allomfattande perspektiv (Furnham, 2008). Carrière och Bourque (2009) definierar 
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arbetstillfredsställelse som en individs samlade upplevelse av, och sin attityd till, arbete och 
arbetssituation. I denna studie har författarna valt att använda Carrière och Bourques 
definition.  

 
 

KASAM  

 
I Antonovskys (2005) teori sammanfattas en individs globala känsla av sammanhang 
(KASAM) i de tre dimensionerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med 
begriplighet avses i vilken utsträckning individen upplever att både den inre och yttre världen 
är förutsägbar, att den går att förstå och är tydlig snarare än framträder som något kaotiskt och 
oförutsägbart utan synliga mönster. Det handlar om hur individen tror sig förstå de stimuli 
hon kommer att möta i framtiden, om de kommer att kunna förklaras eller framstå som 
oförklarliga. Hanterbarhet handlar om i vilken grad individen upplever att de situationer hon 
möter genom livet är möjliga att hantera, en tilltro till att där finns resurser och möjlighet till 
kontroll eller om det snarare är så att individen upplever sig som maktlös inför 
omständigheterna. Meningsfullhet är relaterad till motivation och handlar om känslomässigt 
engagemang, där individen tycker sig känna eller uppleva livet och dess utmaningar värda att 
kämpas för. Saknas upplevelsen av meningsfullhet så saknas också motivationen att investera 
energi i livets utmaningar (Antonovsky, 2005). Enligt Antonovskys (2005) teori ska dessa tre 
dimensioner mätas och slås ihop till en total KASAM för individen. Hos Antonovsky (2005) 
definieras KASAM som; 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 
som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 
dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investeringar och engagemang. (s. 46) 

En stark känsla av sammanhang, framgår av Antonovsky (1987), är en hälsofrämjande 
salutogen disposition. Individer med en stark känsla av sammanhang har en större förmåga att 
dels undvika irrelevanta stimuli och stressorer som annars skulle kunna leda till 
informationsöverbelastning och stress, men också att de stimuli och stressorer som bedöms 
vara relevanta ses som mindre hotfulla och möjliga att finna en lösning på. Enligt 
Antonovskys teori ses KASAM som en individs förhållningssätt till omvärlden, en 
orientering, snarare än ett personlighetsdrag eller en egenskap. Det vill säga att KASAM inte 
predicerar något specifikt beteendemönster utan snarare handlar om i vilken grad individen 
möter omvärlden med kognitiv och beteendemässig flexibilitet. Av Antonovskys skrifter 
framgår dock att en individs placering på KASAM-skalan bestäms i det tidiga vuxenlivet, där 
den sedan ligger tämligen stabil oavsett vad som händer i livet – en personlig disposition. 
Hochwälder och Forsell (2011) har i en longitudinell studie, som sträckte sig över ett år, 
kommit fram till resultat som stödjer Antonovskys teori gällande KASAMs stabilitet, det vill 
säga att KASAM inte förändras av starka negativa livshändelser.  
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Kommunikationstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse 
 
Kommunikationstillfredsställelse är en konsekvens av hur den interna kommunikationen 
fungerar i praktiken, då den reflekterar de anställdas upplevelse av densamma. 
Kommunikationstillfredsställelse mäts ofta i multidimensionella termer vars syfte är att mäta 
individens upplevelse av den totala internkommunikationen. Det saknas konsensus kring 
antalet, men kommunikationsklimat, kommunikation med överordnad, organisatorisk 
integration, mediakvalitet, horisontell och informell kommunikation, organisationsperspektiv, 
personlig feedback och kommunikation med underordnade är de dimensioner som användts 
mest frekvent. Dimensionerna är ursprungligen från Downs och Hazens Communication 
Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Carriére & Bourque, 2009; Downs & Hazen, 1977). 

Att det finns ett positivt samband mellan individens upplevelse av den totala 
internkommunikationen och graden av arbetstillfredsställelse visade organisationsforskningen 
redan på 70-talet (Muchinsky, 1977). Vidare visade Muchinsky (1977) i sin forskning att 
vissa dimensioner har en högre korrelation med arbetstillfredsställelse än andra. Det positiva 
samband som visade sig vara starkast återfanns inom dimensionen kommunikation med 
överordnad. Detta stöds i senare forskning av Madlock (2008) som i en studie har visat att 
ledarens kommunikativa kompetens är en större indikator för individens kommunikations- 
och arbetstillfredsställelse, än dennes ledarskapsstil. Giri och Kumar (2010) visar likaså på ett 
positivt samband mellan kommunikationstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse samt 
arbetsprestation, men fann dock inget signifikant samband mellan den uppåtriktade 
kommunikationen och arbetstillfredsställelse eller arbetsprestation.  

Vilken kommunikationskanal som används vid informationsöverföring har också visat sig 
viktig för individens kommunikationstillfredsställelse. Kvaliteten i den mottagna 
informationen upplevs olika beroende på hur informationsrik den använda kanalen är i 
förhållande till vad som informeras. Personlig kommunikation, ansikte mot ansikte, ses som 
den kommunikationskanal som innehåller mest information. Där finns möjlighet att läsa av 
ledtrådar i både ansiktsuttryck, tonläge och kroppsspråk. Det har visat sig att information, som 
är betydelsefull och direkt rör medarbetaren eller dennes arbetssituation, upplevs ha som 
högst kvalitet när den kommuniceras via en informationsrik kanal. När det gäller information 
som är av mer allmän karaktär, så som företagsrapporter och policys, så upplevs den ha som 
högst kvalitet när den kommuniceras via en mindre informationsrik kanal, till exempel via 
mail (Byrne & LeMay, 2006). I en senare studie av Cho, Ramgolam, Schaefer och Sandlin 
(2011) stöds detta resonemang då de har påvisat att synkron kommunikation, kommunikation 
som sker simultant i en informationsrik kanal, generellt sett orsakar mindre informationsstress 
än asynkron kommunikation, vilket är dess motsats.  

Ett grundläggande behov hos människan är att ordna verkligheten, att abstrahera mening ur 
tillvaron och på så sätt motverka kaos. När de formella informationskanalerna inte upplevs 
leverera tillräcklig eller direkt felaktig information så används i stället de informella 
kommunikationskanalerna för att söka den information som krävs för att klara detta 
meningsskapande. Meningsskapandet som då sker via informella kanaler kan i sin tur ge 
upphov till olika typer av rykten (Allport & Postman, 1946; Bordia, Jones, Gallois, Callan & 
Difonso, 2006). Med rykten avses den information som överförs till en annan person oavsett 
om den har blivit grundad i fakta eller ej (Michelson, 2004). Bordia et al. (2006) påvisar i sin 
studie samband mellan negativa rykten och upplevd stress under organisationsförändring. 
Rykten och skvaller kan dock också främja solidaritet och gruppsammanhållning samt ge stöd 
åt individens meningsskapande där den formella kommunikationen misslyckas (Beersma & 
Van Kleef, 2011; Michelson, 2004) 
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KASAM i relation till arbets- och kommunikationstillfredsställelse 
 

KASAM har visat sig vara en viktig individfaktor för att hantera olika stressorer. I många 
studier har de stressorer som studerats varit av dramatisk karaktär eller förekommit under 
extrema omständigheter, såsom egen eller nära anhörigs svåra sjukdom eller nära anhörigs 
bortgång. Arbetslivet är en mindre dramatisk, men allmänt utbredd källa till stress i det 
moderna samhället (Söderfeldt, Söderfeldt, Ohlson, Theorell & Jones, 2000).  

Enligt Feldt (1997) så betonas i Antonovskys teori att individens känsla av sammanhang 
snarare är en hälsoresurs än en viss coping- eller bemästringsstrategi. Personer med en stark 
känsla av sammanhang är alltså inte knutna till en viss typ av copingstrategi, utan tvärtom, de 
använder olika strategier som innebär en stor flexibilitet i att hantera omvärldens krav. Målet 
med Feldts studie var att undersöka rollen av känsla av sammanhang i förhållande till 
välbefinnandet på arbetet. Studiens resultat visade att olika krav gällande arbetet såsom ökat 
ansvar och karriäravancemang var salutogena i relation till en stark känsla av sammanhang, 
men patogen i relation till en svag känsla av sammanhang. Vidare indikerade resultatet att ju 
starkare känsla av sammanhang, desto svagare samband fanns mellan tidspress och variabler 
som mätte välmående. Undersökningen visade också att goda sociala relationer på arbetet 
stärkte välbefinnandet hos individer med en mycket svag känsla av sammanhang, medan 
dessa relationer betydde mindre för välbefinnande hos individer med en starkare känsla av 
sammanhang (Feldt, 1997). Detta stöds i senare forskning av Kinman (2008) som i en studie 
undersökt relationen mellan KASAM, jobbspecifika stressorer och psykisk- samt fysisk hälsa. 
Studiens resultat visar, i linje med tidigare forskning, att de individer vars känsla av 
sammanhang var stark rapporterade lägre nivåer av alla typer av jobbstressorer, samt hade i 
genomsnitt bättre psykisk och fysisk hälsa än de med en svagare känsla av sammanhang. 

KASAM har använts i stor utsträckning i studier angående välbefinnande och dessa 
resultat är mycket konsekventa i resonemanget att: ju starkare KASAM, desto större 
välbefinnande. En stark känsla av sammanhang gör det möjligt att uppfatta en stressande 
situation i arbetet, såsom i livet i stort, som en utmaning snarare än som ett hot (Feldt, 1997).  
I Antonovskys (2005) teori hävdas också att personer med en stark KASAM betraktar stimuli 
och information som en potentiell resurs som efterfrågas när den kan vara användbar, inte när 
individen anser att den kan orsaka överbelastning.  

Individens val av copingstrategi och sätt att hantera arbetsrelaterade stressorer är en viktig 
faktor för arbetstillfredsställelsen. Denna faktor har dock inte fått så mycket utrymme i 
tidigare forskning (Welbourne et al., 2007). 

 
 

Syfte 
 

Intresset för att studera organisationers internkommunikation har de senaste hundra åren varit 
stort och trenden håller i sig då internkommunikation har visat sig ha en stor inverkan på 
arbetstillfredsställelse och vidare på organisationers effektivitet. Den snabba 
kommunikationsutvecklingen samt det ökade informationsflödet bidrar till en kontinuerlig 
förändring av kommunikationsvillkoren och således är frågor som rör internkommunikation 
ständigt aktuella (Byrne & LeMay, 2006; Carriére & Bourque, 2009). Mot bakgrund av detta 
så ämnar denna studie undersöka hur individen upplever de olika dimensionerna inom 
internkommunikationen på arbetsplatsen i relation till arbetstillfredsställelse. Därav följande 
hypotes: 
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H1: Det finns ett positivt samband mellan var och en av de sju dimensionerna inom 
kommunikationstillfredsställelse (från CSQ) och arbetstillfredsställelse.  
 
Då graden av individuella resurser, såsom känsla av sammanhang, bidrar till hur individen 
tolkar och upplever arbetsmiljömässiga faktorer så är studiens syfte också att undersöka 
samband mellan arbetstillfredsställelse och kommunikationstillfredsställelse i relation till 
individens känsla av sammanhang. Det tycks saknas aktuell forskning gällande sambandet 
mellan KASAM, kommunikations- och arbetstillfredsställelse, men som tidigare diskuterats i 
inledningen är en stark känsla av sammanhang en resurs när det gäller att hantera 
arbetsrelaterade utmaningar, en buffert mot negativ inverkan av stressorer och ökad förmåga 
att sålla i informationsflödet. Därav följande två hypoteser: 
 
H2: Det finns ett positivt samband mellan KASAM och arbetstillfredsställelse. 
 
H3: Det finns ett positivt samband mellan KASAM och var och en av de sju dimensionerna 
inom kommunikationstillfredsställelse (CSQ). 
 
Internkommunikationen är något som berör alla individer inom en organisation och då 
kommunikations- och informationsflödet utgör en stor och viktig del i arbetslivet, ställs 
studiens fjärde och sista hypotes. 
 
H4: De sju dimensionerna inom kommunikationstillfredsställelse (CSQ) predicerar 
tillsammans arbetstillfredsställelse i högre grad än KASAM gör. 
 
 

Metod 
 
 
Undersökningsdeltagare 
 

Deltagarna i undersökningen utgjordes av medarbetare i fem olika privata företag i 
Mellansverige. Samtliga företag återfinns inom tillverkningsindustrin och de 141 
respondenter som deltog arbetar inom olika delar av dessa företags tillverkningsprocesser. 
Totalt delades 395 enkäter ut och 141 samlades in, detta innebär ett externt bortfall på 254st 
(64%). Det interna bortfallet var osystematiskt och uppgick till totalt 19 obesvarade frågor. 
Ingen av respondenternas svar exkluderades pga. det interna bortfallet, dessa ersattes med 
övriga respondenters avrundade medelvärden på aktuell fråga. Respondenternas ålder 
varierade mellan 20 och 63 år och medelåldern var 43.5 år: tre av respondenterna uppgav 
ingen ålder. Majoriteten (68%) av respondenterna var män, en respondent uppgav ej kön. 
Anställningstiden varierade mellan 1 och 46 år, medelvärdet var 14.8 år och fyra respondenter 
uppgav inte anställningstid. 124 av 141 respondenter uppgav att de satt nära eller i samman 
byggnad som sin närmsta chef.  
 
 
Material 
 

Undersökningen baserades på en skriftlig enkät med totalt 72 frågor sammansatt av tre väl 
beprövade frågeformulär. Inledningsvis efterfrågades fyra bakgrundsvariabler: kön, ålder, 
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anställningstid i år och närhet till chef. De tre etablerade skalor som användes var Minnesota 
Satisfaction Questionnaire (MSQ), Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) samt 
KASAM, individens känsla av sammanhang. Dessa skalor har genom tidigare forskning visat 
på god reliabilitet och validitet (Antonovsky, 1987; Byrne, & LeMay, 2006; Carrière & 
Bourque, 2009; Downs & Hazen, 1977; Furnham, 2008; Larsson & Kallenberg, 1999; 
Zwijze-Koning, & de Jong 2007).  

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). The Minnesota Satisfaction Questionnaire 
(MSQ), utvecklad av Weiss, Dawis, England och Lofquist (1967) och översatt av Nystedt 
Sjöberg och Hägglund (1999), användes för att mäta undersökningsdeltagarnas 
arbetstillfredssällelse. Frågeformuläret består totalt av 20 frågor som tillsammans mäter 
graden av generell arbetstillfredsställelse (α=.93). Frågorna inleds med: I mitt nuvarande 

arbete tycker jag så här om… Exempel på frågor: Den uppskattning jag får när jag gör ett bra 
jobb. Möjligheten att få arbeta med varierande arbetsuppgifter. Svarsalternativen utgörs av en 
femgradig Likertskala från 1 (mycket otillfredsställd) till 5 (mycket tillfredsställd). Skalans 
variationsvidd är 20-100.  

 
Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ). Kommunikationstillfredsställelsen hos 

undersökningsdeltagarna mättes med hjälp av Communication Satisfaction Questionnaire 
(CSQ), ursprungligen utvecklad av Downs och Hazen (1977). Frågeformuläret som avser att 
mäta kommunikationstillfredsställelse består i sin helhet av 40 frågor, indelade i åtta olika 
dimensioner. Då studiens syfte var att mäta medarbetarens kommunikationstillfredsställelse 
utelämnades den dimension som innefattar chefens upplevelse av kommunikation med 
underordnad.  

Totalt användes 35 frågor i dimensionerna: generellt organisationsperspektiv (α=.84), 
organisatorisk integration (α=.84), personlig feedback (α=.89), relation till överordnad 
(α=.92), horisontell och informell kommunikation (α=.79), mediakvalitet (α=.85) och 
kommunikationsklimat (α=.91). Frågorna i varje dimension mäts på en sjugradig Likertskala 
från 1 (mycket missnöjd) till 7 (mycket nöjd) och ingen av frågorna var skalvänd. I varje 
dimension ingår fem frågor och det maximala värdet på varje dimension är 35 och minimum 
5. CSQ skalan summeras och används även i sin helhet (α=.95).  

Frågorna inleds med: Ange hur nöjd du är med… Här följer exempel på frågor inom de sju 
dimensionerna av CSQ. Kommunikationsklimat: I vilken utsträckning konflikter hanteras 
korrekt och genom rätt kommunikationskanaler. Relation med chef: I vilken utsträckning min 
närmsta chef lyssnar och uppmärksammar mig. Organisatorisk integration: Information om 
förändringar i vår organisation. Mediakvalitet: I vilken utsträckning organisationens 
kommunikation är intressant och användbar. Horisontell och informell kommunikation: I 
vilken utsträckning kommunikationen med andra avdelningar och organisationsmedlemmar är 
korrekt och flyter utan hinder. Organisationsperspektiv: Information om organisationens 
policys och mål. Personlig feedback: I vilken utsträckning mina överordnade känner till och 
förstår de problem som underordnade ställs inför. Då frågeformuläret är utformat på engelska 
översattes detta av undersökningsledarna och lämnades sedan vidare till en privatperson på ett 
internationellt företag som utförde en så kallad back translation.  

 
Känsla av sammanhang (KASAM). Frågeformuläret som användes för att mäta KASAM är 

utvecklat av Antonovsky (1987, 2005) och är en kort version som består av 13 frågor. 
KASAM skalan summeras och används i sin helhet (α=.89). Exempel på frågor: Känner du 
dig orättvist behandlad? Har du mycket motstridiga känslor och tankar? Svarsalternativ 1 
(mycket ofta) till 7 (mycket sällan/aldrig). Frågorna 1, 2, 3, 7, och 10 är negativt formulerade 
och skalvänds innan summering. Poängen från samtliga frågor adderas sedan till en total 
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KASAM-poäng för individen, med variationsvidd 13-93. Låg poäng indikerar en låg känsla 
av sammanhang och en hög poäng indikerar en hög känsla av sammanhang.  

 
 

Procedur 
 
Kontakt togs inledningsvis med företagens olika verksamhetschefer som informerades om 
studiens frågeställning, syfte och tillvägagångssätt. Därefter beviljades undersökningsledarna 
att genomföra studien på de fem olika företagens processenheter för tillverkning. För ett av de 
fem företagen bokades ett personligt möte in med gruppchefer och flödesledning, enligt 
överenskommelse vid den första kontakten. Vid detta möte informerades återigen syftet, 
tillvägagångssättet samt en genomgång av och information om forskningsetiska regler. 
Samtliga undersökningsdeltagare inom de fem företagen fick därefter muntlig information av 
sin chef eller personalfunktion, vidare distribuerades enkäterna till samtliga medarbetare inom 
de olika funktionerna av företagens chefer/personalfunktion. I enkätens medföljande 
missivbrev informerades undersökningsdeltagarna om frivilligheten att medverka, om 
undersökningens anonymitet samt att enkätsvaren sammanställs som en helhet och 
rapporteras som ett examensarbete inom arbetslivspsykologi. I missivbrevet angavs även 
praktisk information om hur frågorna skulle besvaras samt kontaktuppgifter till 
undersökningsledarna. Hantering av insamlad data samt utformning av enkäten behandlades 
efter individskyddskraven (Vetenskapsrådet, 2002). Undersökningen gjordes helt anonymt då 
svarsuppgifter inte kunde kopplas samman med person. Deltagandet var frivilligt och det 
utgick inte någon ersättning. 

 
 

Resultat 
 
 
För att undersöka studiens ställda hypoteser utfördes sambandsanalys (Pearsonkorrelationer) 
och regressionsanalys med metod Enter. Nedan redovisas de signifikanta resultat som ger stöd 
åt studiens hypoteser. Medelvärden, standardavvikelser och Pearsonkorrelationer för samtliga 
variabler återfinns i Tabell 1.  

 
Medelvärdet för arbetstillfredsställelse indikerar en generellt sett hög arbetstillfredsställelse 
hos respondenterna (M = 72.88, SD = 13.26) då skalans variationsvidd sträcker sig från 20 till 
100. Medelvärdet för KASAM indikerar också en generellt sett stark KASAM hos 
respondenterna (M = 67.06, SD = 11.24) då skalans variationsvidd är 13 till 91. Medelvärdet 
för anställningstid (M = 14.77, SD = 8.69) talar för att respondenterna har relativt lång 
anställningstid inom företaget.  Medelvärde för ålder (M = 43.49, SD = 8.91) tyder på att 
majoriteten av respondenterna har utvecklat en stabil disposition gällande KASAM, vilket 
enligt Antonovskys (2005) teori sker vid en ålder av trettio. 

Resultatet visar på ett signifikant positivt samband mellan var och en av de sju 
kommunikationsvariablerna inom CSQ och arbetstillfredsställelse. Korrelationerna varierar 
mellan .50 och .74 vilket ger stöd åt studiens första hypotes. Variabeln 
organisationsperspektiv visade sig ha den lägsta korrelationen och har 25% av variansen 
gemensam med arbetstillfredsställelse. Variablerna personlig feedback, relation med chef, 
mediakvalitet och kommunikationsklimat är de dimensioner som visade sig korrelera högst 
och dessa har ca: 50% av variansen gemensam med arbetstillfredsställelse.   
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Resultatet påvisar också ett signifikant positivt samband mellan KASAM och 
arbetstillfredsställelse, där KASAM har 36% av variansen gemensam med 
arbetstillfredsställelse. Ett resultat som ger stöd åt hypotes två.  

Undersökningens tredje hypotes handlar om att det finns ett positivt samband mellan 
KASAM och de sju dimensionerna inom kommunikationstillfredsställelse. Resultatet visar en 
korrelation mellan .33 och .53 och således föreligger ett signifikant positivt samband mellan 
KASAM och varje av de sju kommunikationsvariablerna. Därmed ger resultatet stöd även för 
studiens tredje hypotes. Variabeln organisationsperspektiv visade sig korrelera minst och har 
10% av variansen gemensam med KASAM. Variabeln kommunikationsklimat visade sig 
korrelera högst och har ca: 28% av variansen gemensam med KASAM. Variabeln 
kommunikationsklimat är den variabel som visat sig ha störst samvariation med både 
arbetstillfredsställelse och KASAM, vilket kan innebära att kommunikationsklimat står för en 
stor del av samvariationen dem emellan. 

Resultatet visar vidare att det inte finns något signifikant samband mellan 
bakgrundsvariablerna kön, ålder, anställningstid och närhet till chef i relation till 
arbetstillfredsställelse. 
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Tabell 1 

Medelvärden (M), standard avvikelse (SD) och korrelations koefficienter för alla variabler 

Variabler M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Arbetstillfredsställelse 72.88 13.26 

2. Kön - - .01 

3. Ålder 43.49 8.91 .06 -.07 

4. Anställningstid 14.77 8.69 .07 -.21** .60** 

5. Närhet till chef - - -.10 .20** -.15* -.05 

Kommunikationstillfredsställelse  

6. Organisationsperspektiv 20.92 5.64 .50** .09 -.03 -.03 .00 

7. Organisatorisk integration 23.25 5.58 .68** .08 -.06 .00 .03 .76** 

8. Personlig feedback 21.30 5.93 .71** .04 -.01 -.00 -.03 .67** .82** 

9. Relation med chef 25.20 6.09 .70** -.05 -.04 .05 .03 .53** .74** .81** 

10. Horisontell informell kommunikation 21.33 4.76 .68** .04 .05 .05 -.04 .61** .65** .74** .71** 

11. Mediakvalitet 21.60 5.08 .72** .05 -.02 .05 -.01 .68** .76** .78** .75** .81** 

12. Kommunikationsklimat 20.55 5.48 .74** .03 .02 .04 -.04 .70** .78** .84** .73** .80** .86** 

13. KASAM 67.06 11.24 .60** .04 .22** .10 -.06 .33** .48** .50** .43** .46** .48** .53** 

Not. Kön; Kvinna=1, Man=0. Närhet till chef; Nära=1, ej nära=0.  

Variationsvidd för Arbetstillfredsställelse 20-100, Kommunikationstillfredsställelse/dimension 5-35 och KASAM 13-91 

*p<0.05, **p<0.01 
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För att undersöka studiens fjärde och sista hypotes utfördes en regressionsanalys med metod 
Enter. Resultatet presenteras i Tabell 2. Värden från samtliga sju dimensioner av CSQ-skalan 
summerades likvärdigt till en totalsumma för skalan och lades in tillsammans med KASAM. 
Modellen visade sig statistiskt signifikant. 
 
Tabell 2 
Regressionsanalys för kommunikationstillfredsställelse och KASAM med arbetstillfredsställelse som 

beroende variabel. 

Variabler Arbetstillfredsställelse 
β

a 
Kommunikationsstillfredsställelse 
(CSQ) .63* 

KASAM  .27* 

F 124.25* 

(df) (2, 138) 

R2 .64 

a β är standardiserade regressionskoefficienter. 
** p < .01 
 
 
Modellen visar att kommunikationstillfredsställelse och KASAM tillsammans förklarar 64% 
av variansen i variabeln arbetstillfredsställelse. Resultatet visar vidare att 
kommunikationstillfredsställelse har det största unika bidraget till variansen i 
arbetstillfredsställelse och att KASAM´s unika bidrag till variansen i arbetstillfredsställelse är 
i förhållandevis lägre. Sammanfattningsvis så ger resultatet stöd åt undersökningens fjärde 
hypotes.  
 
 

Diskussion 
 
 
Resultatet visar att samtliga sju dimensioner av kommunikationstillfredsställelse har ett 
signifikant positivt samband med arbetstillfredsställelse. Vidare visar resultatet att KASAM 
har ett signifikant positivt samband med arbetstillfredsställelse, och att 
kommunikationstillfredsställelse predicerar arbetstillfredsställelse i högre grad än KASAM. 
Detta resultat ger stöd åt studiens samtliga hypoteser.  
 

 

Kommunikationstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse 
 
Inledningsvis ställdes hypotesen att det finns ett positivt samband mellan var och en av de sju 
dimensionerna inom kommunikationstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. Hypotesen 
får stöd i studiens resultat.  
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Variabeln organisationsperspektiv som ska reflektera respondentens tillfredsställelse 
gällande generell information om företaget visade sig korrelera minst med 
arbetstillfredsställelse. En tänkbar förklaring till detta kan vara att information som inte berör 
individen eller dennes arbete direkt inte heller bedöms som lika betydelsefull av individen 
(Byrne & LeMay, 2006). Därmed leder tillfredsställelsen med denna typ av information inte 
till arbetstillfredsställelse i lika hög grad som övriga dimensioner. Det är också tänkbart att 
denna dimension i högre grad än övriga sorterar under vad Herzberg (ur Furnham, 2008) 
benämner som hygienfaktorer. Det vill säga en faktor som är kopplad till behov gällande 
generella arbetsförhållanden vilka inte främjar arbetstillfredsställelse utan enbart förhindrar 
vantrivsel när dessa behov är tillgodosedda. Att variabeln organisationsperspektiv i denna 
undersökning har en hög signifikant korrelation med arbetstillfredsställelse strider dock mot 
detta som en fullständig förklaring.  

Variablerna personlig feedback, relation med chef, mediakvalitet och 
kommunikationsklimat är de dimensioner som visade sig korrelera högst med 
arbetstillfredsställelse. Ett resultat som går helt i linje med tidigare forskning (Carrière & 
Bourque, 2009; Downs & Hazen, 1977; Madlock, 2008).  

Variabeln personlig feedback är tänkt att belysa respondentens tillfredsställelse med den 
individuella återkopplingen. Att relationen mellan personlig feedback och 
arbetstillfredsställelse är hög kan tänkas förklaras av att denna dimension faller under vad 
Herzberg (ur Furnham, 2008) benämner som en motivationsfaktor. Det är möjligt att 
individen genom feedback får bekräftelse, personlig utveckling och möjlighet till 
avancemang, vilket enligt Hertzberg leder till arbetstillfredsställelse.  

Variabeln kommunikationsklimat är tänkt att reflektera ledningens attityd till 
kommunikation samt hur kommunikationen upplevs generellt både på det organisatoriska och 
individuella planet. Vidare belyser variabeln relation med chef respondentens tillfredsställelse 
med hur ledaren lyssnar, kommunicerar och engagerar sig i individen och dennes 
arbetssituation. Studiens resultat gällande betydelsen av ledningens kommunikation för 
arbetstillfredsställelsen går i linje med vad Madlock (2008) hävdar - att ledningens/ledarens 
kommunikativa kompetens är en stark prediktor för individens kommunikations- och 
arbetstillfredsställelse. Madlock (2008) visar i sin studie att ledarens kommunikativa 
kompetens främjar arbetstillfredsställelse i högre grad än dennes ledarskapsstil. Detta är något 
som Carriére och Bourque (2009) också påvisat i en studie om internkommunikationens 
effekter avseende arbetstillfredsställelse och engagemang i arbetet. De pekar på att det enbart 
är den kommunikation som föder kommunikationstillfredsställelse som ger effekter i form av 
ökad arbetstillfredsställelse och engagemang i arbetet. Det handlar alltså inte om att öka 
mängden information och kommunikation. Det är snarare förmågan hos ledningen att förstå 
och tillgodose medarbetarnas informationsbehov, att ge rätt information, i rätt mängd och vid 
rätt tidpunkt som har betydelse för medarbetarnas kommunikationstillfredsställelse och vidare 
arbetstillfredsställelse. Detta stöds av Hicks (2011) som i sin meta-analys menar att en 
förutsättning för ledaren att kunna motivera och skapa arbetstillfredsställelse hos 
medarbetaren är genom en tydlig och klar kommunikation med regelbunden återkoppling. 

Variabeln mediakvalitet ska reflektera respondentens tillfredsställelse gällande 
informationsspridningens mängd, kvalitet och användbarhet. Att denna variabel, samt de 
övriga sex, korrelerar med arbetstillfredsställelse kan förklaras av det grundläggande behovet 
hos människan att abstrahera mening ur tillvaron och på så sätt motverka kaos (Allport & 
Postman, 1947; Bordia, Jones, Gallois, Callan & Difonso, 2006). Att genom en god 
kommunikation motverka kaos kan förstås som att individens kontroll i och över arbetet ökar, 
och ökad kontroll är något som Karazek (ur Furnham, 2008) menar främjar individens 
välbefinnande på arbetet. Kommunikationsprocessen är central för informationsöverföring 
och för individens meningsskapande samt för meningsskapandet i organisationen som helhet 
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(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Forskning har visat på att om individen inte får sitt 
informations- och kommunikationsbehov tillgodosett från formella kanaler så uppstår en 
osäkerhet som individen försöker reducera genom att söka mening och information från andra 
källor. Detta kan påverka individen negativt i form av att osäkerheten leder till stress och 
vidare till en lägre grad av välbefinnande (Bordia et al., 2006). Det är då rimligt att anta att 
brister i information och kommunikation i förlängningen också leder till minskad 
arbetstillfredsställelse. 

 
 

KASAM i relation till arbetstillfredsställelse 

 
Studiens andra hypotes handlar om huruvida det finns ett positivt samband mellan KASAM 
och arbetstillfredsställelse, en hypotes som fått stöd i undersöknings resultat. Författarna har 
inte lyckats finna någon tidigare forskning som undersökt sambandet mellan KASAM och 
arbetstillfredsställelse. Det finns dock studier som redovisar ett positivt samband mellan 
KASAM och välbefinnande i arbetet samt mellan KASAM och individens hälsa på 
arbetsplatsen (Feldt, 1997; Kinman, 2008). Vidare finns studier som visar på samband mellan 
personlighetsfaktorer och arbetstillfredsställelse samt mellan en individs attributions- och 
copingstil och arbetstillfredsställelse. Dessa variabler predicerar dock inte mer än 9-15% av 
variansen i arbetstillfredsställelse (Furnham et al., 2009; Welbourne et al., 2007).  I 
Antonovskys (2005) teori betonas att KASAM inte representerar något konkret och specifikt 
utmejslat personlighetsdrag och inte heller predicerar en individs beteende, det är snarare 
tvärtom, att en individ med en stark känsla av sammanhang möter omvärldens krav med stor 
flexibilitet och adaptivt beteende. Detta kan ses som en förklaring till varför resultatet i denna 
studie visar att KASAM tycks predicera arbetstillfredsställelse i högre utsträckningen än vad 
personlighetsfaktorer, attributionstil samt copingsstil har gjort i tidigare studier. KASAM är 
enligt Antonovskys (2005) teori en individs globala förhållningssätt till omvärlden och på så 
sätt ett vidare och mer allomfattande perspektiv jämfört med olika personlighets 
karaktäristiska.  

När det gäller sambandet mellan KASAM och arbetstillfredsställelse så finner det möjligen 
sin förklaring i att de individer som har en stark KASAM också har en större förmåga att 
skapa ordning och se mening i mötet med olika stimuli och stressorer, att de har ett försprång 
i problemhantering och mobiliserandet av resurser. Sannolikheten för att en individ med en 
stark känsla av sammanhang reder ut livets situationer är högre än för en individ med en svag 
känsla av sammanhang. En svag känsla av sammanhang leder till en upplevelse av att 
problemen hopar sig, att det är meningslöst att agera och vidare till apati. En individ med en 
stark känsla av sammanhang både ser och har en större förmåga att använda de potentiella 
möjligheter situationen erbjuder, och skrider snarare till handling (Antonovsky, 2005). Även 
om individer med en stark känsla av sammanhang inte på något sätt är immuna eller befriade 
från livets förtretligheter och problem så är det sannolikt så att de i högre utsträckning är mer 
tillfredsställda med livet i stort än individer med en svagare känsla av sammanhang – så även 
mer arbetstillfredsställda vilket denna studie också pekar på. 
 

 

KASAM i relation till kommunikationstillfredsställelse 

 
Vidare i undersökningen ställdes hypotesen att det finns ett positivt samband mellan KASAM 
och samtliga dimensioner inom kommunikationstillfredsställelse. Undersökningens resultat 
visar att det finns ett positivt signifikant samband.  
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KASAM visade sig korrelera minst med variabeln organisationsperspektiv och variabeln 
kommunikationsklimat var den variabel med vilken KASAM korrelerade mest. Att KASAM 
korrelerar minst med variabeln organisationsperspektiv kan tänkas bero på liknande orsaker 
som beskrivits i diskussionen ovan. Det vill säga att den information och kommunikation som 
tillhör dimensionen organisationsperspektiv upplevs perifer i förhållandevis med övriga 
dimensioner. Då denna information inte har direkta konsekvenser för individen i dennes 
arbetssituation så kan det tänkas att individen inte heller har något större behov av att förhålla 
sig till brister eller fördelar i densamma. Något som Antonovskys (2005) teori understryker att 
individer med en stark KASAM är duktiga på - att förhålla sig till den inre och yttre världens 
stimuli och krav. När det gäller tillfredsställelsen med dimensionen organisationsperspektiv så 
tycks denna förmåga att förhålla sig inte vara av samma betydelse som för övriga 
dimensioner, det är således inte lika avgörande för tillfredsställelsen om individen har en stark 
eller svag KASAM. 

Att den högsta korrelationen återfinns mellan KASAM och dimensionen 
kommunikationsklimat kan ha sin grund i att kommunikationsklimatet är ledningens och 
organisationsmedlemmarnas samlade gemensamma attityd till organisationens 
kommunikation och meningsskapande (Downs & Hazen, 1977). Då detta utgör 
kommunikationsprocessens kulturella kontext (Furnham, 2008) så är det möjligt att 
dimensionen kommunikationsklimat är något som individen, i motsats till diskussionen ovan, 
ständigt måste förhålla sig till. Då är också en stark eller svag KASAM, förmågan att på ett 
framgångsrikt sätt förhålla sig till omvärlden, sannolikt av större betydelse för individens 
tillfredsställelse beträffande kommunikationsklimatet vilket denna studies resultat också visar.  

Individer med en hög känsla av sammanhang har generellt sätt större möjligheter att 
selektera information efter behov och därmed undvika informationsöverbelastning. Dessa 
individer anses samtidigt ha en bättre förmåga att förhålla sig till den spänning och osäkerhet 
som uppstår vid informationsbrist (Antonovsky, 2005). Detta kan rimligtvis förklara att 
individer med en stark känsla av sammanhang upplever en högre tillfredsställelse med 
samtliga av de sju kommunikationsdimensionerna än individer med en svag känsla av 
sammanhang.    

 
 

Kommunikationstillfredsställelse predicerar arbetstillfredsställelse i högre grad 

än KASAM  
 
Studiens fjärde och sista hypotes handlar om huruvida kommunikationstillfredsställelse 
predicerar arbetstillfredsställelse i högre grad än KASAM, en hypotes vilken får stöd i 
undersökningens resultat.  

KASAM har i denna studie visat sig vara en viktig faktor för att predicera individens grad 
av arbetstillfredsställelse. I tidigare forskning är det dock så att individrelaterade variabler så 
som personlighetsfaktorer och individuella egenskaper generellt sett förklarar en liten till 
moderat del av variansen i arbetstillfredsställelse (Furnham et al., 2009) så också i denna 
studie där individens kommunikationstillfredsställelse predicerar arbetstillfredsställelse i 
jämförelsevis högre grad. Detta kan möjligen förklaras genom att kommunikations- och 
informationsflödet utgör en stor del av den samlade aktiviteten på arbetsplatsen (Goldhaber, 
1993), och att kommunikationen är av central betydelse för individens meningsskapande 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Ur ett meningsskapande perspektiv ses den mellanmänskliga 
kommunikationen som så grundläggande att det är ur denna process allt blir till – att 
verkligheten kommuniceras till existens (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, enligt van Vuuren et. 
al., 2008). Detta är en central process oavsett personlig disposition. För individen tydliggörs 
på så sätt alla aspekter av arbetet genom kommunikation, så som arbetsuppgifter, 
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organisationens mening och mål, sociala roller och feedback på egna insatser. Hur detta sker 
och med vilken kvalitet, kan i stor utsträckning tänkas påverka upplevelsen av arbetet som 
helhet. Därmed är det också rimligt att kommunikationstillfredsställelse predicerar 
arbetstillfredsställelse i högre grad än KASAM. 
 
 
Sammanfattning 
 
De tre mätinstrument som använts i denna studie bidrar till hög reliabilitet då de både i denna 
och i tidigare undersökningar har visat på ett högt Cronbachs alfa. Majoriteten av 
respondenterna var över 30 år vilket innebär att individens disposition på KASAM skalan är 
stabil och bidrar till en hög validitet. Det finns dock ett antal begränsningar i denna 
undersökning som bör uppmärksammas.  
 

Undersökningens begränsningar. Dels har studien ett högt externt bortfall (64%) och om 
det skulle finnas en dold systematik gällande vilka respondenter som besvarat enkäten kan 
detta tänkas ha påverkat studiens resultat och validitet. Här kan det vara av betydelse att 
respondenterna visat sig ha en i förhållandevis hög grad av både arbetstillfredsställelse och 
KASAM, det skulle kunna var så att de som har besvarat enkäten också är de som är mest 
nöjda. Det interna bortfallet är ersatt med avrundade medelvärden och ska på så sätt inte ha 
kunnat påverka resultatet i någon större utsträckning. Ett redan från början begränsat antal 
respondenter blev genom bortfall ytterligare reducerat och påverkar studiens validitet 
negativt. Val av arbetsplatser för datainsamling minskar studiens generaliserbarhet då 
arbetsplatserna uteslutande återfinns inom tillverkningsindustrin och utgör en viss typ av 
kommunikations- och arbetsmiljö. Ytterligare en faktor som kan påverka generaliserbarheten 
är att respondenterna övervägande är män, även om författarna inte funnit att något skulle 
göra gällande att det föreligger en skillnad mellan män och kvinnor beträffande dessa 
variabler. Studiens resultat bör således kunna generaliseras till liknande arbetsplatser oavsett 
könsfördelning. 

Då denna studie i huvudsak undersökt samband mellan olika variabler saknas möjligheten 
att dra några slutsatser om kausalitet. Det är till exempel möjligt att det finns ett ömsesidigt 
samband mellan arbetstillfredsställelse och kommunikationstillfredsställelse. Om en individ 
är arbetstillfredsställd så kan det tänkas ge en ökad vilja och iver att dela kunskap med andra 
individer och i en tänkt förlängning öka kommunikationstillfredsställelsen.  

 
Undersökningens betydelse och förslag till framtida forskning. Denna studie har bidragit 

till att återigen visa på ett starkt positivt samband mellan variablerna kommunikations- och 
arbetstillfredsställelse samt i viss mån bidragit med ny kunskap om att KASAM kan ses som 
en viktig faktor för individens kommunikations- och arbetstillfredsställelse. Att 
kommunikation och tillika kommunikationstillfredsställelse har samband med individens 
arbetsmotivation och vidare arbetstillfredsställelse går i linje med Herzbergs tvåfaktorteori 
vilken beskrivs i studiens inledning. Studiens resultat harmonierar också med Karaseks teori, 
krav- och kontrollmodellen, där tillfredsställelsen med information och kommunikation kan 
ses leda till ökad kontroll i arbetet och vidare till arbetstillfredsställelse (hämtat ur Furnham, 
2008). Vidare visar sig individens disposition på KASAM skalan, alltså individens högst 
individuella förmåga att se tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull, som viktig för 
hur tillfredsställd individen är med både kommunikation och arbete. Ett reslutat vilket går helt 
i linje med Antonovskys (2005) KASAM-teori. 

Då en organisation troligtvis inte fungerar bättre än dess internkommunikation, och där 
organisationsmedlemmarna är beroende av densamma, så finns all anledning att bedriva 
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fortsatt forskning kring internkommunikation och dess effekter på både individ och 
organisation. Då en stark KASAM genom tidigare forskning har visat sig vara salutogen, så 
finns också all anledning att försöka finna svaret på hur det genom en god 
internkommunikation går att göra arbetets olika aspeker både mer begripliga, hanterbara och 
meningsfulla. Med andra ord kan det ses som angeläget att finna svar på hur en god 
internkommunikation, oavsett individens grunddisposition gällande dessa tre faktorer, kan 
stärka individens känsla av sammanhang på arbetet.  

För framtida forskning skulle det också kunna vara intressant att undersöka om individer 
med en stark KASAM skiljer sig åt när det gäller flexibiliteten i kommunikationsstil i 
förhållande till individer med en svag KASAM. Enligt Antonovskys (2005) teori så söker en 
individ med stark KASAM feedback för självkorrigering från stimuli i sin omgivning i högre 
utsträckning än en individ med svag KASAM. Även om Antonovskys teori åsyftar generell 
feedback från omgivning och miljö så är det tänkbart att individer med stark KASAM också 
har utvecklat en för individen i högre grad gynnande flexibilitet i kommunikationsstilen än de 
med en svag KASAM. Kunskap kring detta kanske skulle kunna bidra till en fortsatt 
utveckling av hälsofrämjande internkommunikation. 
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