
Enkätsammanställning
INTERNKOMMUNIKATIONSENKÄT FÖR FÖRVALTNINGEN HT2019



Enkät om internkommunikation - för chefer 
och medarbetare i gemensamma förvaltningen

• Enkäten gick ut till ca 870 medarbetare – 357 svarade 
(41%) under perioden 2019-05-09 - 2019-06-10

• Frågorna är hämtade från en enkät som använts i 
forskningsprojektet ”Den kommunikativa 
organisationen”, vars målsättning var att fastställa 
kommunikationens betydelse för verksamheters 
framgång och hur väl de når sina mål. 

• Besvarades före lanseringen av Förvaltningens 
nyhetsbrev.



Position/roll/funktion

Position/roll/funktion Antal svar

Chef (arbetsledande 
ställning)

47 (13,2 %)

Medarbetare 310 (86,8 %)

Summa 357 (100,0 %)



Vilken del av organisationen är du anställd i? 

Vilken del av organisationen är du anställd 
i? 

% av 
sektionen

Sektionen Ekonomi 30 (8,4 %) 48 % (63)

Sektionen ER 21 (5,9 %) 38 % (55)

Sektionen FSI 60 (16,8 %) 60 % (100)

Företagshälsovården 5 (1,4 %) 42 % (12)

Sektionen HR 24 (6,7 %) 80 % (30)

Sektionen Juridik och 
dokumenthantering

9 (2,5 %) 43 % (21)

Sektionen 
Kommunikation

30 (8,4 %) 86 % (35)

Sektionen LDC 33 (9,2 %) 29 % (115)

Sektionen LU 
Byggnad

20 (5,6 %) 57 % (35)

LU Service 61 (17,1 %) 25 % (245)

Sektionen Student och 
utbildning

47 (13,2 %) 52 % (90)

Universitetsledningens 
staber

17 (4,8 %) 71 % (24)

Summa 357 (100,0 %) 43 % (828)



Det är lätt att hitta den information jag 
behöver för mitt arbete

Antal svar

Instämmer inte alls 18 (5,0 %)

69 (19,3 %)

114 (31,9 %)

117 (32,8 %)

Instämmer helt och hållet 39 (10,9 %)

Vet ej 0 (0,0 %)

Summa 357 (100,0 %)

Medelvärde: 3,3 Standardavvikelse: 1,0 

44 % Instämmer och 24 % Instämmer inte. 



Det finns tillgång till information om 
aktuella händelser i organisationen   

Antal svar

Instämmer inte alls 13 (3,6 %)

73 (20,4 %)

107 (30,0 %)

104 (29,1 %)

Instämmer helt och hållet 49 (13,7 %)

Vet ej 11 (3,1 %)

Summa 357 (100,0 %)

Medelvärde: 3,3 Standardavvikelse: 1,1

43 % Instämmer och 24 % Instämmer inte. 



Det finns en tydlig bild av organisationens
övergripande vision och mål.    

Antal svar

Instämmer inte alls 37 (10,4 %)

61 (17,1 %)

89 (24,9 %)

99 (27,7 %)

Instämmer helt och hållet 60 (16,8 %)

Vet ej 11 (3,1 %)

Summa 357 (100,0 %)

Medelvärde: 3,2 Standardavvikelse: 1,2

40 % instämmer och 28 % instämmer inte. 



Vid större förändringar får jag relevant information

Totalt Chefer

Instämmer inte alls 26 (7,3 %) 0 %

57 (16,0 %) 21,3 %

68 (19,0 %) 25,5 %

117 (32,8 %) 29,8 %

Instämmer helt och 
hållet

81 (22,7 %) 21,3 %

Vet ej 8 (2,2 %)

Summa 357 (100,0 %) 47

Medelvärde: 3,5
Standardav.: 1,2

3,5

56 % instämmer och 23 % instämmer inte. 
Cheferna: 51 % instämmer och 21 % instämmer inte.



Kommunikationen mellan olika avdelningar/ sektioner inom
Gemensamma förvaltningen fungerar bra  

Totalt Chefer

Instämmer inte alls 53 (14,8 %) 6,4 %

106 (29,7 %) 38,3 %

84 (23,5 %) 25,5 %

53 (14,8 %) 23,4 %

Instämmer helt och 
hållet

17 (4,8 %) 2,1 %

Vet ej 44 (12,3 %) 4,3  %

Summa 357 (100,0 %) 47

Medelvärde: 2,6
Standardav.: 1,1

2,8

20 % instämmer, 45 % instämmer inte och 12 % vet inte. 
Cheferna: 26 % instämmer.



Det finns möjligheter att framföra
synpunkter till ledning och chefer

Totalt Chefer

Instämmer inte alls 18 (5,0 %) 2,1 %

45 (12,6 %) 4,3 %

59 (16,5 %) 8,5 %

111 (31,1 %) 31,9 %

Instämmer helt och 
hållet

120 (33,6 %) 53,2 %

Vet ej 4 (1,1 %) 0

Summa 357 (100,0 %) 47

Medelvärde: 3,8 Standardav.: 1,2 4,3

63 % instämmer och 18 % instämmer inte. 
Cheferna: 85 % instämmer.



Min arbetsplats präglas av delaktighet

Totalt Chefer

Instämmer inte alls 31 (8,7  %) 1 (2,1 %)

47 (13,2 %) 1 (2,1 %)

66 (18,5 %) 6 (12,8 %)

112 (31,4 %) 22 (46,8 %)

Instämmer helt och 
hållet

92 (25,8 %) 17 (36,2 %)

Vet ej 9 (2,5 %) 0 (0 %)

Summa 357 (100,0 %) 47

Medelvärde: 3,5
Standardav.: 1,3 4,1

57 % instämmer och 22 % instämmer inte. 
Cheferna: 83 % instämmer.



Rykten bland medarbetarna är ett problem i organisationen

Antal svar

Instämmer inte alls 69 (19,3%)

111 (31,1%)

62 (17,4%)

46 (12,9%)

Instämmer helt och hållet 42 (11,8%)

Vet ej 27 (7,6%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 2,6 Standardavvikelse: 1,3

25% instämmer och 50% instämmer inte. 



På min arbetsplats diskuterar vi vad som händer i omvärlden
och hur det påverkar organisationen

Antal svar

Instämmer inte alls 35 (9,8%)

59 (16,5%)

83 (23,2%)

103 (28,9%)

Instämmer helt och hållet 72 (20,2%)

Vet ej 5 (1,4%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 3,3 Standardavvikelse: 1,3

49% instämmer och 26% instämmer inte. 



I min arbetsgrupp diskuterar vi ofta hur vi vill
att våra möten ska vara

Antal svar

Instämmer inte alls 35 (9,8%)

69 (19,3%)

80 (22,4%)

103 (28,9%)

Instämmer helt och hållet 67 (18,8%)

Vet ej 3 (0,8%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 3,3 Standardavvikelse: 1,3

48% instämmer och 29% instämmer inte. 



Universitetsledningen är tydlig i sin information 
till medarbetare

Totalt Chefer

Instämmer inte alls 41 (11,5 %) 8,5 %

85 (23,8 %) 29,6 %

106 (29,7 %) 29,8 %

78 (21,8 %) 27,7 %

Instämmer helt och 
hållet

28 (7,8 %) 4,3 %

Vet ej 19 (5,3 %) 0 %

Summa 357 (100,0 %) 100 %

Medelvärde: 2,9
Standardav: 1,1

2,9

30 % instämmer och 35 % instämmer inte. 
Cheferna: 32 % instämmer och 38 % instämmer inte.



Ledningen för gemensamma förvaltningen är tydlig
i sin information till medarbetare

Totalt Chefer

Instämmer inte alls 33 (9,2 %) 4,3 %

90 (25,2 %) 27,7 %

104 (29,1 %) 29,8 %

83 (23,2 %) 29,8 %

Instämmer helt och 
hållet

27 (7,6 %) 8,5 %

Vet ej 20 (5,6 %) 0 %

Summa 357 (100,0 %) 100 %

Medelvärde: 2,9
Standardav.: 1,1

3,1

31 % instämmer och 34 % instämmer inte. 
Cheferna: 38 % instämmer och 32 % instämmer inte.



Det är lätt att få en helhetsbild av gemensamma
förvaltningens verksamhet

Totalt Chefer

Instämmer inte alls 76 (21,3 %) 6,4 %

123 (34,5 %) 44,7 %

86 (24,1 %) 21,3 %

35 (9,8 %) 17 %

Instämmer helt och 
hållet

21 (5,9 %) 10,6 %

Vet ej 16 (4,5 %) 0

Summa 357 (100,0 %) 100 %

Medelvärde: 2,4
Standardav.: 1,1

2,8

16 % instämmer och 56 % instämmer inte. 
Cheferna: 28 % instämmer.



Det är lätt att få en helhetsbild av universitetets 
utvecklingsfrågor och övergripande projekt   

Totalt Chefer

Instämmer inte alls 86 (24,1 %) 23,4 %

122 (34,2 %) 34 %

74 (20,7 %) 21,3 %

37 (10,4 %) 17,0 %

Instämmer helt och 
hållet

17 (4,8 %) 4,3 %

Vet ej 21 (5,9 %) 0 %

Summa 357 (100,0 %) 100 %

Medelvärde: 2,3
Standardav.: 1,1

2,4

15 % instämmer och 58 % instämmer inte. 
Cheferna: 21 % instämmer.



Sektionsmöten/avdelningsmöten

Totalt Chefer

Mycket nöjd 71 (19,9%) 23,4%

Ganska nöjd 133 (37,3%) 53,2%

Varken eller 70 (19,6%) 12,8%

Lite nöjd 42 (11,8%) 6,4%

Inte alls nöjd 31 (8,7%) 2,1%

Läser ej/deltar inte 3 (0,8%) 0%

Vet ej 7 (2,0%) 2,1%

Summa 357 (100,0%) 47

Medelvärde:  3,5
Standardav.: 1,2

3,9

Cheferna: 77% är mycket eller ganska nöjda. 9 % inte nöjda 
57 % är mycket eller ganska nöjda. 21% inte nöjda

Frisvar: sektionsmöten och avdelnings-
möten är helt olika och befinner sig i 
motsatta delar på skalan.

Hur nöjd är du med följande interna kommunikationskanaler:



Förvaltningsseminarier

Förvaltningsseminarier Totalt: Chefer

Mycket nöjd 49 (13,7%) 14.9%

Ganska nöjd 94 (26,3%) 40.4%

Varken eller 68 (19,0%) 19,1%

Lite nöjd 28 (7,8%) 2,1%

Inte alls nöjd 9 (2,5%) 4,3%

Läser ej/deltar inte 53 (14,8%) 10,6%

Vet ej 56 (15,7%) 8,5%

Summa 357 (100,0%) 47

Medelvärde: 3,0
Standardav.: 1,7

3,3

40 % är mycket eller ganska nöjda. 31 % deltar inte / vet inte.
Chefer: 55 % mycket eller ganska nöjda. 19 % deltar inte eller vet inte

Hur nöjd är du med följande interna kommunikationskanaler:



Medarbetarwebben

Medarbetarwebben Totalt Chefer

Mycket nöjd 46 (12,9%) 8,5%

Ganska nöjd 171 (47,9%) 42,6%

Varken eller 64 (17,9%) 19,1%

Lite nöjd 47 (13,2%) 10,6%

Inte alls nöjd 26 (7,3%) 19,1%

Läser ej/deltar inte 1 (0,3%) 0%

Vet ej 2 (0,6%) 0%

Summa 357 (100,0%) 47

Medelvärde: 3,5
Standardavv: 1,1

3,1

61 % är mycket eller ganska nöjda. 21 % inte nöjda 
Cheferna: 51% mycket eller ganska nöjda. 30% inte nöjda

Hur nöjd är du med följande interna kommunikationskanaler:



LUM

LUM Antal svar

Mycket nöjd 61 (17,1%)

Ganska nöjd 116 (32,5%)

Varken eller 79 (22,1%)

Lite nöjd 26 (7,3%)

Inte alls nöjd 14 (3,9%)

Läser ej/deltar inte 29 (8,1%)

Vet ej 32 (9,0%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 3,3 Standardavvikelse: 1,4

50 % är mycket eller ganska nöjda. 17% vet inte /läser inte

Hur nöjd är du med följande interna kommunikationskanaler:



Nätverk

Nätverk Antal svar

Mycket nöjd 47 (13,2%)

Ganska nöjd 107 (30,0%)

Varken eller 72 (20,2%)

Lite nöjd 29 (8,1%)

Inte alls nöjd 13 (3,6%)

Läser ej/deltar inte 21 (5,9%)

Vet ej 68 (19,0%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 3,3 Standardavvikelse: 1,4

43 % är mycket eller ganska nöjda. 25 % deltar inte/vet inte

Hur nöjd är du med följande interna kommunikationskanaler:



E-post
E-post Totalt

Mycket nöjd 72 (20,2%)

Ganska nöjd 156 (43,7%)

Varken eller 79 (22,1%)

Lite nöjd 27 (7,6%)

Inte alls nöjd 14 (3,9%)

Läser ej/deltar inte 0 (0,0%)

Vet ej 9 (2,5%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 3,7
Standardav.: 1,0

64 % är mycket eller ganska nöjda. Alla deltar 

Hur nöjd är du med följande interna kommunikationskanaler:



Interna nyhetsbrev
Interna nyhetsbrev Antal svar

Mycket nöjd 33 (9,2%)

Ganska nöjd 131 (36,7%)

Varken eller 87 (24,4%)

Lite nöjd 47 (13,2%)

Inte alls nöjd 28 (7,8%)

Läser ej/deltar inte 6 (1,7%)

Vet ej 25 (7,0%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 2,8 – 6 = 3,2 Standardavvikelse: 1,2

46 % är mycket eller ganska nöjda

Hur nöjd är du med följande interna kommunikationskanaler:

Enkäten gjordes före förvaltningens nyhetsbrev.



Rektorsbloggen

Rektorsbloggen Antal svar

Mycket nöjd 45 (12,6%)

Ganska nöjd 116 (32,5%)

Varken eller 81 (22,7%)

Lite nöjd 21 (5,9%)

Inte alls nöjd 7 (2,0%)

Läser ej/deltar inte 55 (15,4%)

Vet ej 32 (9,0%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 3,0 Standardavvikelse: 1,6

46 % är mycket eller ganska nöjda. 24 % läser inte/vet 
inte

Hur nöjd är du med följande interna kommunikationskanaler:



Sektionsmöten/avdelningsmöten

Sektionsmöte/
avd. möten

Totalt Chefer

Mycket viktig 142 (39,8%) 57,4%

Ganska viktig 119 (33,3%) 27.7%

Varken eller 38 (10,6%) 0%

Lite viktig 27 (7,6%) 10,6%

Inte alls viktig 23 (6,4%) 4,3%

Läser ej/deltar inte 3 (0,8%) 0%

Vet ej 5 (1,4%) 0%

Summa 357 (100,0%) 47

Medelvärde: 3,9
Standardav.: 1,2

4,2

Viktig kanal enligt 73 % 
Chefer: 85% tycker den är mycket viktig / ganska viktig

Hur viktig är denna kommunikationskanal för dig i ditt arbete?



Förvaltningsseminarier
Förvaltningsseminarier Antal svar
Mycket viktig 17 (4,8%)

Ganska viktig 76 (21,3%)

Varken eller 85 (23,8%)

Lite viktig 54 (15,1%)

Inte alls viktig 59 (16,5%)

Läser ej/deltar inte 35 (9,8%)

Vet ej 31 (8,7%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 3,5- 6 = 2,5 Standardavvikelse: 1,4

Viktig kanal enligt 26 %.19 % deltar inte/vet inte 

Hur viktig är denna kommunikationskanal för dig i ditt arbete?



Medarbetarwebben

Medarbetarwebben Totalt Chefer

Mycket viktig 162 (45,4%) 57,4%

Ganska viktig 126 (35,3%) 31,9%

Varken eller 30 (8,4%) 6,4%

Lite viktig 27 (7,6%) 4,3%

Inte alls viktig 9 (2,5%) 0

Läser ej/deltar inte 1 (0,3%) 0

Vet ej 2 (0,6%) 0

Summa 357 (100,0%) 47

Medelvärde: 4,1
Standardav.: 1,1

4,4

Viktig kanal enligt 81 %.1% deltar inte/vet inte 
Chefer: 89% tycker den är mycket viktig / ganska viktig

Hur viktig är denna kommunikationskanal för dig i ditt arbete?



LUM

LUM Antal svar

Mycket viktig 20 (5,6%)

Ganska viktig 66 (18,5%)

Varken eller 97 (27,2%)

Lite viktig 69 (19,3%)

Inte alls viktig 65 (18,2%)

Läser ej/deltar inte 20 (5,6%)

Vet ej 20 (5,6%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 3,5 -6 = 2,5 Standardavvikelse: 1,3

Viktig kanal enligt 24 %. 11% deltar inte/vet inte 

Hur viktig är denna kommunikationskanal för dig i ditt arbete?



Nätverk

Nätverk Antal svar

Mycket viktig 134 (37,5%)

Ganska viktig 107 (30,0%)

Varken eller 41 (11,5%)

Lite viktig 14 (3,9%)

Inte alls viktig 5 (1,4%)

Läser ej/deltar inte 16 (4,5%)

Vet ej 40 (11,2%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 2,0 - 6 = 4,0 Standardavvikelse: 1,3

Viktig kanal enligt 68 %. 15% deltar inte/vet inte.

Hur viktig är denna kommunikationskanal för dig i ditt arbete?



E-post

E-post Antal svar

Mycket viktig 256 (71,7%)

Ganska viktig 79 (22,1%)

Varken eller 16 (4,5%)

Lite viktig 0 (0,0%)

Inte alls viktig 1 (0,3%)

Läser ej/deltar inte 0 (0,0%)

Vet ej 5 (1,4%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 4,7
Standardavvikelse: 0,6

Viktig kanal enligt 93 %. Alla deltar.

Hur viktig är denna kommunikationskanal för dig i ditt arbete?



Interna nyhetsbrev

Interna nyhetsbrev Antal svar

Mycket viktig 72 (20,2%)

Ganska viktig 135 (37,8%)

Varken eller 75 (21,0%)

Lite viktig 45 (12,6%)

Inte alls viktig 19 (5,3%)

Läser ej/deltar inte 2 (0,6%)

Vet ej 9 (2,5%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 2,5 - 6 = 3,5 Standardavvikelse1,1

Viktig kanal enligt 58%. Nästan alla deltar.

Hur viktig är denna kommunikationskanal för dig i ditt arbete?

Enkäten gjordes före förvaltningens nyhetsbrev.



Rektorsbloggen
Rektorsbloggen Antal svar

Mycket viktig 18 (5,0%)

Ganska viktig 76 (21,3%)

Varken eller 103 (28,9%)

Lite viktig 55 (15,4%)

Inte alls viktig 45 (12,6%)

Läser ej/deltar inte 39 (10,9%)

Vet ej 21 (5,9%)

Summa 357 (100,0%)

Medelvärde: 3,4 – 6 = 2,6 Standardavvikelse: 1,4

Viktig kanal enligt 26%. 17% läser inte/vet ej.

Hur viktig är denna kommunikationskanal för dig i ditt arbete?
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