
SOCIALA RELATIONER PÅ ARBETSPLATSEN: 
 

UTVECKLING OCH VALIDERING AV ETT MÄTINSTRUMENT 
 

Yasmine Jazayeri Gilani och Paula Trost 
 

Goda arbetsrelaterade sociala relationer är något som intuitivt kan kopplas till en 
rad positiva effekter i organisationer. Bristfälliga sociala relationer på en 
arbetsplats kan på motsvarande sätt tänkas leda till problem. En genomgång av 
litteraturen visar dock att det saknas en konceptualisering av begreppet 
arbetsrelaterade sociala relationer samt ett instrument för att mäta dessa. Syftet 
med denna studie var att identifiera begreppets underdimensioner samt att 
utveckla ett psykologiskt mätinstrument för dessa. Både en kvalitativ och en 
kvantitativ metod har tillämpats genom djupintervjuer samt en enkätundersökning. 
Som analysmetoder användes dels deduktiv tematisk analys, dels 
Principalkomponentanalys (PCA). Den kvalitativa studien utmynnade i nio 
dimensioner; Interpersonella relationer, Uppgiftsorienterade relationer, Konflikter, 
Tillhörighet, Homogenitet, Arbetsrelaterad återkoppling, Instrumentellt stöd, 
Emotionellt stöd och Humor. Principalkomponentanalysen gav stöd för fem 
dimensioner som vi valde att benämna Samförstånd, Uppgiftsorienterade 
relationer, Personlig Vänskapsrelation, Återkoppling och Humor. Tillsammans 
förklarade dessa 45.8 % av den totala variansen. Reliabiliteten för varje enskild 
skala beräknades med hjälp av Cronbachs Alpha och fick värden mellan 0.83 och 
0.87.  

 
 

Inledning 
 
Dagens arbetsmarknad präglas alltmer av otrygga och osäkra anställningsförhållanden, 
faktorer som kan leda till en brist på goda och varaktiga relationer på arbetsplatsen. Att 
undersöka arbetsrelaterade sociala relationer är därför angeläget och aktuellt. Social 
interaktion är avgörande för att en organisation skall kunna fungera. Reichers (1987) påstår 
t.ex. att för att en nyanställd skall kunna komma in i en organisation krävs det social 
interaktion. Denna interaktion kan uppstå genom att ställa frågor, besöka medarbetarna i deras 
arbetsrum, konversera, äta lunch tillsammans, få återkoppling eller delta i sociala aktiviteter. 
Dessa exempel på social interaktion är aktiviteter som skapar och upprätthåller sociala 
relationer på arbetsplatsen. Graden av social interaktion är inte given, utan påverkas av 
situationen och individerna själva (Reichers, 1987). 
 
Efter industrirevolutionen har arbetet alltmer utvecklats till ett sätt för människan att uttrycka 
sin identitet. Vad individen arbetar med anses visa vem hon är. För 100 år sedan var den 
dominerande livsstilen ett boende i storfamiljer och arbetet skedde på den gemensamma 
släktgården (Argyle, 1990). Människans livsmönster har sedan dess drastiskt förändrats. Allt 
fler har på grund av ökad urbanisering separerats från sin ursprungsfamilj och anställning är 
den vanliga formen av arbete till skillnad från hur det var i det tidigare bondesamhället 
(Argyle, 1990). Detta kan ha lett till att de allmänna sociala relationerna, som exempelvis 
relationer till vänner och familj, har försvagats samtidigt som arbetsplatsens sociala relationer 
har ökat i betydelse (Argyle, 1990). Då människor idag spenderar den största delen av dagen 
på arbetet är det naturligt att de sociala relationerna där också blivit allt viktigare. 
Arbetsrelaterade sociala relationer är av stor vikt för den anställdes arbetstrivsel och 
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arbetsmotivation (Smith, 1999; Steers & Mowday, 1977). Dagens arbetsplatser fungerar som 
sociala mötesplatser, vilket innebär att arbetstagaren har ett antal relationer till olika aktörer 
inom organisationen; chefer och underordnade, samt även till kunder och samarbetspartner. 
Smith (1999) och Neuberger (1996) har i sina studier dock kommit fram till att de viktigaste 
arbetsrelaterade sociala relationerna är de som uppstår mellan medarbetare på samma nivå 
inom organisationen. 
 
Det finns ett antal teorier om sociala relationers betydelse på arbetsplatsen, men det som tycks 
saknas är ett heltäckande instrument för att kunna mäta anställdas grad av sociala relationer. 
Förarbetet till denna studie, då sökningar i både nationella (Libris, SUBSTANSEN) och 
internationella (PsychInfo, EMERALD) databaser genomfördes, visade att det råder en brist 
på en övergripande konceptualisering samt ett validerat mätinstrument för arbetsrelaterade 
sociala relationer. Andra arbetsrelaterade faktorer har utforskats ingående, exempelvis 
motivation (Herzberg, Mausner & Snyderman, 2002), medan den sociala aspekten av arbetet 
inte ägnats lika mycket uppmärksamhet. Beror bristen på forskningen inom detta område på 
att sociala relationer tycks vara så självklara att forskning därför anses överflödig, eller 
handlar det snarare om motsatsen, d.v.s. ämnets komplexitet och bredd? Med tanke på dagens 
utveckling av nya anställningsformer, såsom projektanställningar, konsultuppdrag, deltids- 
och korttidsanställningar, vilka alla riskerar att innebära en brist på sociala relationer, borde 
snarare forskningen fokuseras på de sociala delarna av arbetslivet och dess betydelse för 
anställdas hälsa och välmående. 
 
Reichers (1987) skriver om att nyanställda som inte inkluderas i den övriga arbetsgruppen, 
fortsätter att vara oroliga längre samt bibehåller en känsla av alienation, förfrämligande. 
Inhyrd personal kan i paritet med detta ses som ständiga ”newcomers” som om och om igen 
tvingas vara i en känsla av isolering och alienation, då de på grund av jobbets karaktär och 
framför allt anställningsformen, inte har tid att skapa kontakter med övriga anställda.   
 
Ytterligare en orsak till den alienation som människan kan riskera att bli utsatt för i 
arbetslivet, är det faktum att arbetet fragmenteras enligt Taylors princip (Taylor, 1911). Den 
utvecklade arbetsdelningen gör att arbetstagarna saknar möjlighet till en helhetssyn över 
arbetets process och mål. Detta är något som i allra högsta grad kan ses som aktuellt i 
diskussionen om de nya arbetsformerna. Bemanningsanställda som endast utför begränsade 
uppgifter under en kort period för att sedan förflyttas till ett helt annat företag och där utföra 
ytterligare avskilda uppgifter, måste vara det yttersta exemplet på en modern form av 
arbetsdelning. De saknar såsom Marx beskrev det både inblick i och helhetssyn på arbetet, 
och känslan av mening går därmed förlorad (Marx, 1977). Människan har ett behov av att 
uttrycka sin mänsklighet samt förverkliga sitt jag genom arbetet. Utan möjlighet till sociala 
relationer blir dock arbetet omänskligt.  
 
Även om sjukfrånvaron sedan 2003 minskat med 0,5 procentenheter (SCB, 2005), ökade den 
med närmare 2 procentenheter mellan 1998 och 2002. Långtidssjukfrånvaron ökade under 
samma period med 1,7 procentenheter (SCB, 2003). En trolig orsak till det ökade antalet 
sjukskrivningar skulle kunna vara en utveckling mot en alltmer individuell och otrygg 
arbetsmarknad, där alltfler hamnar i arbetssituationer utan någon möjlighet till eller förväntan 
om att kunna knyta sociala kontakter. Det mänskliga i arbetet, de sociala relationerna, 
tryggheten och tillhörigheten, försvinner alltmer och ersätts av otrygghet, snabba förändringar 
och brist på kontinuitet. Den nya arbetsmarknaden handlar snarare uteslutande om att 
individuellt och så effektivt som möjligt utföra sina arbetsuppgifter och det sociala umgänget 
är något som inte längre anses höra hit. Paralleller kan dras till Marx (1977) beskrivning av 
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det kapitalistiska samhället för mer än 150 år sedan, då människan betraktades som en vara 
vilken kan säljas och köpas på arbetsmarknaden. Dagens förutsättningar är naturligtvis i 
mångt och mycket annorlunda, men synen på människan kan i vissa avseenden likna den 
dåtida. Det här skulle kunna vara en av många förståeliga förklaringar till varför antalet 
sjukskrivningar ökat de senaste åren. Det som dessutom är osäkert är om bemanningsanställda 
(i fortsättningen kommer begreppen konsult, inhyrd personal och bemanningsanställd 
användas som synonymer) fångas upp av sjukskrivningsstatistiken, eller om deras 
sjukskrivning och frånvaro utgör ett mörkertal. Troligt är att bemanningspersonal inte syns i 
den officiella statistiken, då de i vissa fall saknar en anställningsform som möjliggör 
sjukskrivning. Om så är fallet inkluderas de inte i sjuktalen, utan hamnar eventuellt vid 
sjukdom istället i arbetslöshetssiffrorna.  
 
Teoretisk bakgrund  
  
Den begränsade andelen forskning om arbetsrelaterade sociala relationer resulterade i vårt val 
av ämnesområde. Att detta ämnesområde inte är så välutforskat skapar i sig ett intresse för att 
gå vidare med att ta reda på vilka dimensioner som egentligen ingår i sociala relationer, att 
utforska vad arbetsrelaterade social relationer består av. Nio kategorier har valts ut, varav sju 
ofta förekommande i de arbetssocialt inriktade artiklar som tagits fram; Uppgiftsorienterade 
relationer, Interpersonella relationer, Tillhörighet, Återkoppling, Konflikter, Instrumentellt 
och Emotionellt stöd. Givetvis är detta inte alla existerande kategorier eller aspekter av 
arbetsrelaterade sociala relationer, men då dessa finns representerade i flertalet av artiklarna är 
det befogat att ha dessa kategorier som utgångspunkt i den kvalitativa delen av vår studie. 
Dessutom har två mer sällan förekommande aspekter av arbetsrelaterade sociala relationer 
inkluderats; Homogenitet och Humor. Det är av intresse att ta med dessa två dimensioner för 
att se om dessa kan tillföra något nytt till begreppet sociala relationer på arbetsplatsen. 
Dessutom är det intressant att testa hållbarheten i det något kontroversiella påståendet att 
homogena arbetsplatser där människor liknar varandra kan erbjuda en bättre psykosocial 
arbetsmiljö. Att humor är en del av de sociala relationerna på en arbetsplats kan anses 
självklart, men det är ändå av intresse att se om denna dimension har en avgörande betydelse 
för de sociala relationerna på arbetsplatsen.  
 
Uppgiftsorienterade relationer och interpersonella relationer 
 
Människor går till arbetet av både instrumentella och sociala anledningar. De flesta 
arbetsrelationer involverar därför två olika typer av interaktion – uppgiftsorienterad och 
interpersonell (Henderson & Argyle, 1986). Den första typen är samarbete över 
arbetsuppgiften och särpräglas av interaktion som är vital för arbetets utförande. Denna typ av 
interaktion handlar om att ge och ta emot instruktioner, utföra arbetet tillsammans, diskutera 
arbetsinnehållet osv. Även om interaktionen i form av samarbete över arbetsuppgiften är 
viktig under arbetsdagen, handlar en stor del av den dagliga kommunikationen på 
arbetsplatsen om något helt annat än arbete. Den typen av interaktion går ut på att 
medarbetarna helt enkelt umgås och kommunicerar med varandra. Dessa två typer av social 
interaktion, som identifierats av Henderson och Argyle (1986), är inte separata utan 
överlappar varandra, d.v.s. medan arbetstagarna utför arbetet kan de även tala om personliga 
händelser. Två olika typer av relationer med olika former för och grader av närhet och 
vänskap har identifierats. Den första typen av relationer påminner om vänskap, men begränsas 
endast till arbetsuppgifterna. Den kännetecknas av formalitet och ytlig uppgiftsorienterad 
interaktion (Henderson & Argyle, 1985). Den andra typen kallas interpersonella relationer. De 
medarbetare vars relation är av denna typ kan anses ha en vänskapsrelation, vilket innebär att 
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deras relation inte enbart begränsas till arbetsuppgifterna. Reichers (1987) menar att 
arbetsuppgifter som är ”highly interdependent”, d.v.s. när medarbetare har en hög grad av 
interaktion sinsemellan via arbetsuppgifterna, bidrar till att socialiseringen underlättas, vilket i 
sin tur leder till bättre sociala relationer. 
 
Tillhörighet 
 
Sociala relationer och medlemskap i en grupp som individen känner samhörighet med 
definierar människans självbild (Reichers, 1987). Eftersom människan spenderar mycket tid 
på arbetsplatsen spelar arbetet samt arbetsplatsens sociala relationer en viktig roll för 
individens självbild och identitet. Därmed kan arbetsplatsens sociala relation bidra till att 
tillfredsställa människans behov av att veta vem hon är (Baron & Pfeffer, 1994). Alla 
individer behöver känna tillhörighet, då detta är grundläggande för människors existens och 
fortlevnad (Cartwright & Zander, 1968). Tillhörighet innebär styrkan på de band som länkar 
medlemmarna till gruppen och är en form av vi-känsla som uppstår ur den attraktion 
medlemmarna känner för varandra. Attraktionen kan bygga på en känsla av tillit och respekt 
eller helt enkelt uppstå ur ömsesidig uppskattning (Cartwright & Zander, 1968). 
 
Homogenitet  
 
I homogena grupper finns ofta ett starkare tryck på medlemmarna att anpassa sig till gruppens 
mål, beslut och normer. Om det finns en stark tillhörighet blir dessutom medlemmarna mer 
benägna att rätta sig efter gruppen. Forskning visar att gruppmedlemmar reagerar väldigt 
starkt på beteende eller åsikter som avviker från den konsensus som råder i gruppen. 
Gruppmedlemmarna försöker ”bringa ordning” och återanpassa den avvikande individen till 
gruppen och om individen vägrar foga sig kan ”straffet” bli ett psykologiskt uteslutande 
(Forsyth, 1999). Inom alla typer av grupper finns ett stort behov av att skapa gemensam 
mening. Genom att göra gemensamma tolkningar av arbetssituationer, uppgifter, mål etc. 
underlättas individens identitetsutveckling på arbetsplatsen, vilket skapar trygghet och 
struktur (Tomicic, 1998). Tomicic (1998) har i sin studie vidare kommit fram till att homo- 
och heterogenitet kan existera samtidigt, d.v.s. att gruppen har vissa homogena tendenser och 
andra heterogena kännetecken. Homogenitet antas vara fördelaktigt i fråga om 
handlingsförmåga, medan heterogenitet förmodas gynna gruppens lärande och kreativitet 
(Tomicic, 1998). 
 
Konflikter 
 
Som nämnts ovan innefattar sociala relationer både uppgiftsorienterad och interpersonell 
interaktion. Henderson och Argyle (1985) har identifierat ytterligare en kategori av relationer; 
”conflict relations”, vilket innebär arbetskollegor som arbetar tillsammans, men inte kommer 
överens. Konflikter innebär oenighet, vilket leder till att medlemmarna vänds emot varandra 
istället för att fungera som stöd (Boardman & Horowitz, 1994). Konflikter kan därför ses som 
något som försvagar gruppens sociala relationer. Grupper vars medlemmar är olika varandra 
på ett flertal områden, d.v.s. alltför heterogena, visar fler tecken på ogillande och konflikter än 
homogena grupper. De grupper som istället uppvisar likhet gällande erfarenhet, förmåga, 
värderingar och personlighet etc. får däremot en ökad tillhörighetskänsla samt har en lägre 
konfliktnivå (Rosenbaum, 1986). 
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Återkoppling 
 
Steers och Mowday (1977) tar upp ännu en viktig aspekt som påverkar de sociala relationerna 
på arbetsplatsen, nämligen att det är viktigt för de anställda att känna att deras arbetsinsats 
uppskattas av omgivningen. Även Gallagher och Einhorn (1976) nämner människans behov 
av uppskattning. De menar att det krävs sociala relationer för att behovet av uppskattning 
skall kunna tillfredsställas. Herzberg (2002) framhåller betydelsen av sociala relationer på 
arbetsplatsen, där han menar att arbetstagarna har behov av uppmuntran samt uppskattning, 
och att det är utifrån det sociala umgänget som dessa behov kan tillfredsställas. I en studie 
genomförd av Bent, Seaman och Ingram (1999) visade det sig att en av de sociala faktorer 
som hade den mest negativa inverkan på arbetstillfredsställelsen var bristen på uppskattning. 
Hackman & Oldham (1976) kom i sina studier fram till slutsatsen att återkoppling som 
innebär en korrekt och precis information om hur andra ser på arbetsinsatsen och resultatet är 
av stor betydelse för relationerna medarbetarna emellan. 
 
Emotionellt och Instrumentellt stöd 
 
House (1981) menar att den viktigaste formen av socialt stöd i arbetet är emotionellt stöd, 
vilket innebär empati, lyhördhet och omtanke arbetstagarna emellan. Denna form av stöd har 
även visat sig ha en positiv inverkan på stress och hälsa. En annan form av stöd är det 
instrumentella som går ut på att medarbetarna ger varandra praktisk avlastning och råd 
gällande saker som rör arbetet.  Enligt House är instrumentellt stöd det stöd som är mest 
särskiljbart från det emotionella stödet. Beehr (1995) hävdar dock att de två ovannämnda 
formerna av stöd, trots dess tydliga konceptuella åtskillnad, enligt empirin är starkt 
interkorrelerade. Detta skulle i sin tur innebära att dessa två stöd delar grundläggande 
beståndsdelar, d.v.s. att en överlappning finns begreppen emellan. En effekt av detta skulle 
vara att den som får instrumentellt stöd även får ta del av det emotionella stödet (Beehr, 
1995). 
 
Humor 
 
Humorns funktion och innehåll har fått viss uppmärksamhet av socialpsykologer, medan 
organisationsforskningen inte visat samma intresse för ämnet. En amerikansk undersökning 
har dock visat att humoristiska människor är mer efterfrågade på arbetsplatser, av den enkla 
anledningen att de sociala relationerna underlättas av personer som får andra att skratta 
(Bowling, Beehr, Johnson, Semmer, Hendricks & Webster, 2004). I svenska 
arbetsplatsannonser nämns ofta humor som en önskvärd egenskap hos de arbetssökande 
(Näslund, 1999). Ett flertal forskare har även antagit att humor fungerar som ett skydd mot 
stress genom att människor med humor har lättare för att få socialt stöd (Nezu, Nezu & 
Blissett, 1988; Martin, 2001). 
 
Syfte och frågeställning 
 
Huvudsyftet med denna studie var att söka konceptualisera begreppet arbetsrelaterade sociala 
relationer och dess underdimensioner, samt att utveckla ett psykologiskt instrument för att 
mäta dessa. Utifrån teorier lokaliserades tänkbara underdimensioner, vilka utgjorde underlag 
för den kvalitativa delstudien.  
 
Den kvalitativa studien (Delstudie I), som består av sex halvstrukturerade intervjuer, ligger till 
grund för utformandet av den enkät som användes i den kvantitativa studien (Delstudie II). 
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Genom intervjustudien konceptualiserades arbetsrelaterade sociala relationer, d.v.s. de 
kategorier som ingår i sociala relationer genererades. Utefter dessa kännetecken konstruerades 
ett mätinstrument för sociala relationer på arbetsplatsen, som sedan prövades empiriskt. 
Därefter validerades mätskalan med hjälp av en principalkomponentanalys (Cohen & 
Swerdlik, 2002). Även beräkningar av Cronbachs Alfa gjordes för att mäta de olika måttens 
reliabilitet. 

 
 

Delstudie I 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Deltagarna utgjordes av sex personer, varav 3 kvinnor och 3 män, i åldrarna 32 till 64 år. 
Respondenterna kom från olika branscher; musik- och bemanningsbranschen, statlig 
förvaltning samt detaljhandeln. Ett tillgänglighets- och stratifierat urval (Jacobsen, 2002) har 
tillämpats. En personalchef eller ansvarig på respektive företag kontaktades och denna person 
tog i sin tur kontakt med en eller ett par medarbetare. Kriterierna för urvalet var 
heltidsanställning samt att personerna skulle tillhöra olika branscher, detta för att få ett så 
heterogent urval som möjligt. Dessutom skulle personerna inte befinna sig i någon ledande 
ställning, då urvalet är avgränsat till sociala relationer medarbetare emellan. Detta för att 
överordnade och underordnades relationer innehåller andra informella regler än relationer 
mellan arbetskollegor på samma nivå  (Henderson & Argyle, 1986). 
 
Material och datainsamlingsmetod 
 
Som datainsamlingsmetod användes halvstrukturerade intervjuer. Intervjuguiden (se 
Appendix 1) bestod av frågor som utformats utifrån de kategorier som framtagits ur ett antal 
teorier. Svarsalternativen var öppna. I första hand gavs intervjupersonerna möjlighet att 
definiera vad som var viktigt för dem gällande arbetsrelaterade sociala relationer. 
Intervjuguiden fungerade som en form av checklista för att samtliga kategorier som har legat 
till grund för studien skulle täckas in.  
 
Varje intervju tog mellan 40 och 60 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes på 
respondenternas arbetsplatser. Tre av respondenterna intervjuades i företagets kök/fikarum 
och övriga intervjuer genomfördes i något av företagets konferensrum.  Intervjuerna utfördes 
av båda författarna samtidigt. Vid första tillfället agerade en av oss huvudintervjuare, medan 
den andra koncentrerade sig på att anteckna samt eventuellt ställa kompletterande följdfrågor. 
Vid nästa tillfälle var rollerna ombytta. Varje intervju inleddes med information om etiska 
regler, konfidentialitet, rätt att avbryta samt inhämtande av godkännande av bandinspelning. 
Intervjuerna avslutades med att intervjupersonerna fick tillfälle att ta upp något med 
anknytning till ämnet som de eventuellt saknat under intervjun. Efter att bandspelaren stängts 
av, fick de även möjlighet att prata om hur intervjusituationen upplevts samt vad de tyckte om 
det studerade ämnet. 
 
Databearbetning och analysmetod 
 
Data analyserades med hjälp av deduktiv tematisk analys (Hayes, 2000). Först lästes och 
analyserades transkriptionerna av en författare i taget och sedan jämfördes bedömningarna. 
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Under läsandet markerades de delar av texten som framstod som betydelsefulla för varje 
respondent under varje kategori. På så sätt framkom vilka kategorier som fått stöd i 
intervjudata. Två kategorier saknade stöd i empirin, ”social friends” (sociala relationer med 
arbetskamrater utanför arbetsplatsen) samt kommunikation (informell och formell), och 
gallrades därför bort. Detta resulterade i nio kategorier; Uppgiftsorienterade relationer, 
Interpersonella relationer, Återkoppling, Instrumentellt stöd, Emotionellt stöd, Tillhörighet, 
Homogenitet, Konflikter samt Humor.  

 
 

Resultat 
 

Uppgiftsorienterade relationer  
 
Respondenterna uttryckte sig inte så omfattande kring de uppgiftsorienterade sociala 
relationerna. Dock visade intervjuerna att de två personer som var anställda på ett 
bemanningsföretag klart och tydligt upplevde en brist på sociala kontakter som rör 
arbetsuppgifterna. Övriga intervjuade sa att deras nära samarbete över arbetet med andra 
anställda innebär någonting positivt som leder till att de sociala kontakterna också utökas och 
fördjupas. ”…vi alla är delaktiga i alla arbetsuppgifter, jag vet om vad mina kollegor håller 
på med, vi har till exempel möten varannan måndag…det ger också en gemenskap och 
tillhörighet…”. En del betonade extra starkt att det är viktigt att ha ett gemensamt mål att 
jobba mot. En av intervjupersonerna hade ett arbete som var upplagt efter projekt, vilket 
innebar att hans samarbetspartners skiftade från vecka till vecka. Han menade att detta kunde 
vara påfrestande och trodde att han skulle trivas bättre om han istället fick ingå i en fast 
arbetsgrupp.  
 
Interpersonella relationer 
 
Samtliga intervjupersoner betonar vikten av att ha personliga relationer på arbetsplatsen, 
utöver de uppgiftsorienterade kontakterna. Dock skiljer sig de intervjuade åt ifråga om hur 
nära de personliga kontakterna bör vara. Många vill ha nära vänner som de kan anförtro sig åt 
och känna förtroende för. Andra tycker att det är viktigt att ha personer på arbetet som de 
även umgås privat, utanför jobbet, med. Ett par personer tycker dock att det räcker med 
arbetsvänner, d.v.s. personer som de kan prata med på jobbet, men som dock inte kommer 
”…för nära…”. De menar att det kanske inte alltid är bra att blanda uppgiftsorienterade och 
privata relationer eftersom arbetsförhållandet i sig gör att relationerna kompliceras. 
Ytterligare en aspekt som framkommer är det faktum att en vän på jobbet kan bidra med en 
dimension som vanliga vänner inte kan, nämligen förståelsen för arbetssituationen. Nästan 
alla intervjupersoner tillskriver fikaraster och andra gemensamma träffar med arbetskamrater 
stor vikt. Behovet av att ”slappna av och prata om annat än jobbet” är särskilt viktigt. Många 
tror att gemensamma aktiviteter som kick-off, personalfester etc. är något som bidrar till 
bättre sociala kontakter. En av de bemanningsanställda uttryckte en stor saknad över att han 
inte hade några arbetskamrater att umgås och prata med samt ha en vänskapsrelation till. 
 
Tillhörighet 
  
Intervjupersonerna menar att det krävs tid för att lära känna varandra och på så sätt öka 
känslan av samhörighet. Gemensamma aktiviteter på och utanför jobbet gör att en ”vi-känsla” 
kan skapas i arbetsgruppen. Även det faktum att medarbetare är i samma situation och har 
något gemensamt, oavsett om det är något positivt eller negativt, ökar samhörighetskänslan. 
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”…vi vet, vi känner, vi lider på samma sätt”, säger en av intervjupersonerna  (en 
bemanningsanställd) när han pratar om vikten av att träffa arbetskamrater (i detta fall andra 
konsulter) som förstår betydelsen av att veta att man faktiskt inte är ensam om hur man 
känner. Samma person menar att en gruppkänsla också kan skapas av att differentiera sig från 
andra grupper av anställda. Han menar att man som uthyrd konsult lättare identifierar sig med 
personer som också är konsulter, d.v.s. att solidariteten bygger på ett gemensam utanförskap 
gentemot de fast anställda. Som konsult ”…vet man att det finns en skillnad”, att man inte har 
samma rättigheter och förmåner som de ”riktiga” anställda. ”…man kan bara titta på frukten 
och bullarna, det är inte för oss”.  
 
Tre av de intervjuade påpekar att tillhörigheten till den egna gruppen är stark men att 
tillhörigheten till företaget som helhet är svag eller rentav obefintlig. Några menar att 
tillhörighet skapas genom att man samarbetar över arbetsuppgifterna. Frågan om samhörighet, 
gemenskap och tillhörighet är något som väcker starka känslor hos de intervjuade som säger 
sig sakna detsamma. En av dem menar att han har känt sig utbränd just på grund av bristen på 
tillhörighetskänsla.  
 
Homogenitet 
 
Samtliga intervjupersoner uttryckte på olika sätt en preferens för likhet och homogenitet hos 
sina arbetskamrater. Kategorin ger dock motsägelsefulla resultat eftersom de samtidigt 
uttalade sig positivt för blandade grupper.  
 
Ålder är något som alla betonar som en viktig bidragande orsak till hur de sociala relationerna 
fungerar- ”alla var unga och då var det lättare att komma överens”, ”de andra är mycket 
äldre, så jag har inga kompisrelationer med dem”, ”vi har inga direkta sociala relationer 
utanför jobbet eftersom det är en så stor åldersskillnad”, ”vi hade tagit examen samtidigt och 
var i samma ålder så då umgicks vi mer utanför jobbet”, etc. 
 
Vidare menade respondenterna att sociala relationer fungerar bättre om man ”liknar 
varandra” och delar fritidsintressen samt ”är på samma nivå” inom organisationen. Om det 
finns likheter när det gäller bakgrund, exempelvis utbildning, menar en av intervjupersonerna 
att konflikter kan undvikas lättare. Även trivseln sägs öka om man är mer lik varandra.  
 
Trots att intervjupersonerna övervägande talade för homogenitet på arbetsplatsen, uttryckte de 
sig även positivt om heterogena grupper. Detta framkom genom uttalanden som ”alla kan ju 
inte ha samma åsikter”, ”åldern spelar ingen roll”  (samma person nämnde tidigare att det 
var lättare att komma överens om alla var i samma ålder), ”tråkigt om alla är likadana”, ”en 
blandning ger bättre klimat” etc.  
 
Konflikter 
 
De intervjupersoner som arbetade inom bemanningsbranschen hade vid olika tillfällen upplevt 
att den fastanställda personalen inte uppskattade när det kom in nya konsulter. Detta kunde i 
vissa fall leda till en underliggande konflikt mellan konsulterna och de fast anställda. Vidare 
menade konsulterna att eftersom de inte ser uppdragen som sin egen arbetsplats, så varken 
lägger de sig i eller bryr sig om de konflikter som uppstår internt på företagen de kommer till 
”…ja jag ser och märker sånt, men jag tänker inte lägga mig i, för det är inte mitt jobb att 
egentligen göra det”. En av de bemanningsanställda ansåg att genom att ha två 
kontaktpersoner, en på det uppdrag de kommer till samt en på bemanningsföretaget, kan 
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konflikter och missförstånd uppstå. Som intervjupersonen uttryckte det: ”... en gång kändes 
det ganska fel, man kan liksom uppfatta det på olika sätt och jag har en dålig erfarenhet utav 
det. För jag hade velat att kundföretagets kontaktperson sagt det direkt till mig och inte sagt 
det till min bemanningsansvariga istället. Jag hade uppskattat det mer liksom, för det kändes 
som att de hade gått bakom ryggen på mig”. Denna trepartsrelation, mellan anställd, 
bemanningsföretag och kundföretag, kan leda till att det uppstår konflikter i form av 
missuppfattningar. Sådana situationer är enligt intervjupersonen något som alla konsulter 
känner till.  
 
Under intervjuerna kom det även fram att en platt organisationsform kan vara orsaken till att 
konflikter uppstår på arbetsplatsen. En av respondenterna menade att det i en sådan 
organisation finns många viljor som skall uppfyllas, då många av medarbetarna på företaget 
har en stark strävan att fullfölja sina mål ”... och har man en stark vilja själv och det finns 
många andra som är på samma sätt, så skär det sig och det blir prestige och det blir revir… 
alltså revirtänkande”. Samtliga respondenter utryckte att konfliktfyllda relationer på 
arbetsplatsen påverkar arbetet negativt i stor utsträckning. De menade att graden av konflikter 
är avgörande för hur man presterar, men även för hur man trivs.   
 
Återkoppling  
 
Den här kategorin handlar om värdet av att få arbetsrelaterad återkoppling i form av 
uppskattning och konstruktiv kritik från sina arbetskamrater. Samtliga respondenter uttryckte 
betydelsen av att få denna typ av respons. Att få gensvar på det som görs i arbetet anses som 
något värdefullt ”…du vet att du har gjort ett bra arbete och är nöjd själv, men man funkar ju 
så som människa att man har behov av att höra det från andra också ”, vilket även kan 
innebära negativ kritik, d.v.s. att få höra när man gjort något mindre bra ”…de kan även säga 
varför gjorde du så, för såhär ska vi inte göra. Det tycker jag bara är positivt, för det hjälper 
mig att lära mig då hur jag ska gå tillväga nästa gång, det blir en vägledning, ett ord på 
vägen…”.  
 
Uppmuntran och uppskattning får respondenterna både i formella situationer, såsom möten, 
men också spontant under arbetsdagen, ”…alla ger det titt som tätt…” Men några av 
respondenterna anser att de själva och deras arbetskollegor ibland är dåliga på att verkligen ge 
varandra den uppskattning som behövs. De menar att det ibland känns som att alla på 
arbetsplatsen tycker och tror att det enbart är chefens ansvar att ge återkoppling, men enligt 
samtliga respondenter är detta fel, det är allas ansvar att uppmuntra varandra: ”till exempel 
tror vissa att återkoppling endast ska ges i löneförhandlingar, men det är ingen bra 
värdemätare för ens insatser…”.  En intervjuperson menar att problemet för honom som 
bemanningsanställd är att återkopplingen enbart sker genom kontaktpersonen på 
moderföretaget. På detta sätt anser han sig missa värdefull feedback från den arbetsplats han 
varit uthyrd till.  
 
Emotionellt och instrumentellt stöd 
 
Med denna kategori av sociala relationer på arbetet avses betydelsen av det emotionella och 
instrumentella stödet medarbetarna sinsemellan. Instrumentellt stöd innebär att få hjälp med 
allt som har med arbetet att göra, ”…ibland när det krånglar till med datorprogrammet och 
jag inte vet hur jag ska göra, då är det viktigt att det finns någon som kan hjälpa mig med det 
”. Samtliga respondenter ser det instrumentella stödet som väldigt viktigt, ”… jätteviktigt med 
stöd när man sitter i klistret, och har väldigt mycket att göra, man får då hjälp med 
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någonting, med lite avlastning…”. Enligt respondenterna är det viktigt att tänka på att inte 
bara ta emot stöd, utan även själv bidra med hjälp när någon har behov av det. Det handlar 
alltså ett ömsesidigt samspel där medarbetarna ställer upp för varandra vid behov av 
arbetsmässig hjälp. Om någon exempelvis inte hinner slutföra ett arbete och det finns andra i 
arbetsgruppen som har möjlighet att hjälpa till, så skall man ställa upp för varandra.  
 
Det emotionella stödet på arbetsplatsen innebär att medarbetarna finns till hands för varandra i 
situationer då någon eller några har behov av känslomässig hjälp. Det kan handla om något 
personligt som hänt på arbetsplatsen eller en privat händelse utanför arbetet och som personen 
i fråga mår dåligt över. Detta kan påverka arbetssituationen negativt och han/hon är därför i 
behov av att prata om det med någon eller några av arbetskollegorna. En del av 
respondenterna känner att det finns arbetskollegor som de kan anförtro sig åt och som ställer 
upp för dem, om de behöver lätta på hjärtat. En av de bemanningsanställda uttrycker att han 
saknar både det emotionella och det instrumentella stödet på arbetsplatsen och menar att detta 
beror på brist på tillit. Det finns helt enkelt ingen som han kan anförtro vare sig 
uppgiftsorienterade frågor eller prata om personliga saker med. Respondenterna tycker att det 
emotionella stödet är av stor betydelse. Det är väldigt viktigt att kunna prata ut, för annars 
märks det på arbetsprestationen att någonting inte stämmer ”…man måste kunna tala om för 
sina arbetskollegor om det är något som man mår dåligt över, för då får de bättre förståelse 
för en…”.  
 
Humor  
 
Den här kategorin handlar om humor, vilket innebär skratt, skoj och skämt medarbetarna 
emellan. Respondenterna tycker, föga överraskande, att humor på arbetsplatsen är väldigt 
viktigt. ”…viktigt, jätteviktigt med humor på arbetsplatsen, det är ju alltid en kombination, 
för är det ingen humor och skratt så blir det lätt tråkigt alltså, så det är jätteviktigt! ”.   
Humorn underlättar och leder till förbättrade sociala relationer och förhöjer helt enkelt 
stämningen på arbetsplatsen, menar intervjupersonerna. Detta skapar således en trevlig och 
avslappnad arbetsmiljö, det blir lättare och roligare att arbeta. En avslappnad arbetsmiljö 
medför även att klimatet blir mer tillåtande. En av respondenterna menar att han ”slappnar 
av…och då vet jag,  nu kan du fråga, nu kan du göra det… och arbetet blir på så sätt inte lika 
allvarsamt. En annan respondent beskriver humorn som i första hand en ”… ventil…” för 
problem och åsikter. Ytterligare en intervjuperson menar att humorn kan göra att alla känner 
sig respekterade, att ”…alla har möjlighet uttrycka sig…”.  
 

 
Diskussion 

 
Uppgiftsrelaterade och interpersonella relationer 
 
Intervjuerna visade att uppgiftsorienterade relationer anses som så självklara att det är något 
som man inte har reflekterat över i någon större utsträckning. Detta ter sig ganska naturligt på 
en ”normal” arbetsplats, iallafall ett arbete där samarbete med arbetskamrater ingår som en 
självklar del. Det intressanta var att de två intervjupersoner som arbetar på ett 
bemanningsföretag tydligt uttryckte en brist på uppgiftsorienterade kontakter. Det som alltså 
kan tyckas så självklart för en vanlig fastanställd, att samarbeta med arbetskamrater över 
jobbet, är något som en bemanningsanställd inte upplever. De uttrycker även avsaknad av 
interpersonella relationer. Precis som Henderson och Argyle (1986) påpekar är dessa två typer 
av relationer inte klart och tydligt separerade, utan överlappar varandra. Detta skulle kunna 
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betyda att då de bemanningsanställda inte ens har uppgiftsorienterad kontakt med 
arbetskamraterna finner de det därför även svårt att skapa de personliga kontakterna. Det ena 
förutsätter det andra. Även Reichers (1987) menar att om samarbetet över arbetsuppgifterna är 
omfattande så underlättas de personliga sociala relationerna.  
 
Tillhörighet  
 
Baron och Pfeffer (1994) menar att tillhörighet till en grupp t.ex. på arbetsplatsen kan bidra 
till människans behov av att veta vem hon är, det definierar hennes självbild. Detta är något 
som kan sägas ha fått ett starkt stöd under intervjuerna. Behovet av bekräftelse och 
tillhörighet till en grupp, att få känna sig som en del av något tillsammans med andra, tycks 
vara starkt. Detta uttrycks särskilt tydligt genom de intervjupersoner som säger sig sakna 
detta, däribland framförallt de bemanningsanställda, där brist på tillit tycks vara en central 
faktor. Cartwright och Zander (1968) menar att tillhörigheten kan bygga på tillit, respekt eller 
ömsesidig uppskattning. Det intervjupersonerna understryker ännu tydligare är behovet av att 
ha gemensamma upplevelser och att befinna sig i en liknande situation. Detta tycks till och 
med vara en ännu starkare grund för att tillhörighetskänslan ska kunna uppnås. 
 
Homogenitet 
 
Våra resultat från intervjuerna stöder framförallt det Tomicic (1998) kommit fram till i sin 
studie, att grupper kan uppvisa både homogena och heterogena kännetecken och att dessa kan 
ha olika funktioner. Att gruppen har samma syn på saker samt har lätt för att förstå varandra, 
kanske delvis på grund av en liknande bakgrund, bidrar till ett samförstånd. Detta kan i sin tur 
leda till en bättre handlingsförmåga (Tomicic, 1998) då ”alla är överens” och ”tjafs” undviks. 
Då det dock gäller gruppens kreativitet och nytänkande är en heterogen sammansättning något 
som intervjupersonerna uttrycker sig positivt till. Att homo- respektive heterogenitet kan 
besitta olika funktioner, är något som delvis kan förklara de motsägelsefulla resultaten. En 
annan trolig förklaring kan vara respondenternas vilja att ge socialt önskvärda svar. Det anses 
förmodligen inte politiskt korrekt att uttrycka sig mer positivt enbart till människor som liknar 
en själv. När intervjupersonerna får en rak fråga om homo- heterogenitet svarar de därför att 
det är bättre om inte alla är likadana etc. Däremot framkommer det indirekt under andra 
frågor att de trivs bättre med arbetskamrater som mer liknar de själva när det gäller bakgrund, 
utbildning samt inställning till arbetet. De motsägelsefulla svaren kan alltså ses som en 
kombination av viljan att ge socialt önskvärda svar, att det de säger ska ”låta bra”, och det 
faktum att homo- respektive heterogenitet faktiskt kan bidra till olika saker på en arbetsplats. 
 
Konflikter  
 
Rosenbaum (1986) menar att grupper med medarbetare som är lika gällande bland annat 
förmåga och personlighet har en ökad tillhörighetskänsla och en lägre konfliktnivå. En av 
intervjupersonerna (som arbetar i en platt organisation) menade dock att det snarare är så att 
när flera medarbetare har något gemensamt, i detta fall att alla har en stark strävan att fullfölja 
sina mål, så kan det uppstå konkurrensrelaterade konflikter. Istället för att det skapas en 
interpersonell och/eller uppgiftsorienterad relation medarbetarna sinsemellan, övergår 
relationerna mellan medarbetarna till konfliktfyllda förhållanden. Medarbetarna strävar på så 
sätt inte åt samma håll, utan fungerar snarare som varandras konkurrenter. Detta kan ses som 
en motsägelse mellan teori och empiri. Intervjupersonen som ingick i en platt organisation 
saknade dock en tillhörighetskänsla på arbetsplatsen. Eftersom denna intervjupersons 
arbetsplats inte har fasta arbetsgrupper, utan var och en jobbar för sig själv eller i löst 



 

 

12 

sammansatta projekt, blir det svårare att skapa en äkta tillhörighetskänsla medarbetarna 
sinsemellan. Eventuellt kan det vara denna brist på tillhörighet som orsakar konfliktnivån på 
den aktuella arbetsplatsen och inte graden av homogenitet.   
 
Att konflikter är något som försvagar sociala relationer har både teorin och empirin visat. 
Konflikter verkar ha en negativ inverkan på personalens prestation och trivsel (Rosenbaum, 
1986). 
 
Återkoppling  
 
Utifrån intervjuerna blir det tydligt hur betydelsefull återkoppling i form av både uppskattning 
och uppmuntring är för medarbetarna på ett företag. Som Gallagher och Einhorn (1976) 
nämner är människans behov av uppskattning stort och för att detta skall tillfredsställas krävs 
det sociala relationer på arbetsplatsen. Respondenterna understryker att det är extra viktigt att 
få återkoppling från de man arbetar tillsammans med, eftersom man har behov av att få en 
direkt respons på det man uträttat och detta anses vara en bättre ”värdemätare” än t.ex. 
löneförhandling med chefen. En intressant aspekt är att bemanningsanställda ofta kan sägas 
sakna den direkta responsen på det arbete de utför. Feedback sker ofta via kontaktpersonen på 
moderföretaget och därför får de sällan respons från kundföretaget där de utfört arbetet. Då en 
person arbetar som uthyrd är problemet som nämnts tidigare att de just saknar de sociala 
relationer med medarbetarna, som enligt exempelvis Gallagher och Einhorn (1976), är 
nödvändiga för att få adekvat återkoppling.  
 
Bent et al. (1999) genomförde en studie där de kom fram till att bristen på uppskattning var 
den sociala faktor som hade störst negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen. Då 
uppskattning, som tidigare nämnts, bygger på att det finns någon form av social relation är det 
inte svårt att förstå att exempelvis bemanningsanställda eventuellt känner en lägre grad av 
arbetstillfredsställelse.  
 
Emotionellt och instrumentellt stöd 
 
Intervjuerna visade att både det instrumentella och det emotionella stödet på arbetsplatsen är 
av stor betydelse. Att någon finns till hands att anförtro sig åt är en avgörande faktor gällande 
det emotionella, känslomässiga stödet. Intervjuerna visar också att det handlar om hur pass 
stark tillit man känner för sina arbetskamrater, d.v.s. att för att man ska vilja lätta på sitt hjärta 
krävs det att man känner ett förtroende. Ett sätt att få förtroende för någon är att se hur 
personen i fråga agerar i arbetet, om han eller hon är villig att stötta och hjälpa till i 
uppgiftsrelaterade frågor. En person som visat sig pålitlig och hjälpsam rörande 
arbetsuppgifterna, är det troligen lättare att vid ett eventuellt senare tillfälle anförtro mer 
personliga saker. Av detta kan man eventuellt dra slutsatsen att den medarbetare som får 
instrumentellt stöd även får ta del av det emotionella stödet. Saknar man arbetskamrater med 
en instrumentellt stödjande funktion är det troligt att man även saknar det emotionella stödet. 
Denna problematik blir extra tydlig i fråga om bemanningsanställda, vilket även 
intervjuresultaten visar. En person som arbetar som bemanningsanställd kan sägas uppleva en 
dubbel förlust på grund av sin arbetssituation, dels saknar han/ hon det instrumentella stödet 
och därmed försvinner även chansen att få emotionellt stöd. 
 
Resultaten från intervjuerna stämmer överens med Beehrs (1995) teori som går ut på att dessa 
två stöd är överlappande och svåra att särskilja. Han menar, vilket även intervjuerna kan sägas 
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ha visat, att detta innebär att utan det instrumentella stödet blir det svårt att få ta del av det 
emotionella.  
 
Humor 
 
Respondenternas syn på humor på arbetsplatsen och vad teorin har att säga är 
överrensstämmande. En humoristisk arbetsplats bidrar enligt respondenterna till att man som 
medarbetare finner arbetet roligare och lättare att utföra. Enligt Bowling et al. (2004) 
underlättar humor de sociala relationerna på arbetsplatsen. Att de sociala relationerna och 
arbetet i sig blir lättare att utföra visas framförallt av vad en av respondenterna uttryckte. Han 
menar att den humoristiska stämningen gör honom mer benägen att våga fråga arbetskamrater 
om saker och att den avslappnade stämningen överhuvudtaget tillåter honom att visa mer av 
sig själv. Detta skulle kunna kopplas till forskning som visat att humor kan fungera som 
skydd mot stress, då människor med humor har lättare att få socialt stöd (Nezu et al., 1988). 
En människa som befinner sig i en miljö där hon känner sig avslappnad och där hon vågar 
vara sig själv bör också uppleva en lägre grad av stress. Detta för att hon kan ”lätta på trycket” 
i större utsträckning och därför inte behöver lagra stressfaktorerna inom sig.  
 
Metoddiskussion 
 
Olika felkällor kan ha uppkommit under intervjuerna. De på förhand bestämda 
ämnesområdena i intervjuguiden kan ha haft en styrande inverkan på respondenternas svar. 
Om vi exempelvis inte hade frågat om feedback på arbetsplatsen kanske respondenterna inte 
själva hade valt att prata om detta. Även förförståelse från vår sida kan ha spelat in såtillvida 
att vi påverkat respondenternas svar genom ledande frågor och kringliggande kommentarer 
om det berörda ämnet. Begreppets svårdefinierade karaktär kan ha lett till att respondenterna 
har haft svårt för att sätta ord på vad fenomenet egentligen är. Respondenterna uttryckte under 
intervjusituationen att de upplevde ämnet som svårbegripligt eller att de snarare uppfattade 
det som så självklart, att de inte ens hade reflekterat över det.  
 
Viljan hos respondenterna att ge socialt önskvärda svar kan vara ytterligare en bidragande 
orsak till eventuella brister i våra resultat. Ett exempel på detta är att samtliga intervjupersoner 
visade en tendens att vara för en blandad arbetsgrupp med avseende på ålder, kön, 
utbildningsbakgrund osv. Detta kan naturligtvis vara helt korrekt i förhållande till vad de 
verkligen tycker. Det visade sig dock att intervjupersonerna under andra frågor kom in på att 
de föredrog eller på andra sätt trivdes bättre med att arbeta tillsammans med människor som 
liknade de själva. Detta innebär att svaren blev motstridiga, vilket eventuellt kan tyda på att 
det anses vara mer politiskt korrekt och socialt önskvärt att vara för en heterogen 
gruppsammansättning. Det betraktas inte riktigt acceptabelt att på en rak fråga svara att man 
helst arbetar tillsammans med människor som är som en själv och alltså helst inte arbetar med 
personer som har en avvikande personlighet och bakgrund. En förklaring till denna paradox 
kan enligt oss vara att homogena respektive heterogena gruppsammansättningar fyller olika 
funktioner. En heterogen grupp, med medlemmar som är sinsemellan olika, är mer passande 
för t. ex. ett projekt- eller teambaserat arbetssätt där olika bakgrund, åsikter och utbildning 
kan bidra till nytänkande och ökad dynamik och kvalitet. Homogenitet däremot, att människor 
liknar varandra och har gemensamma referensramar, kan vara en bättre grund för de sociala 
och mer personliga kontakterna.  
 
Till och med ett så, i mångas ögon, avslappnat och allmängiltigt ämne som sociala relationer 
på arbetsplatsen kan av vissa upplevas som känsligt och jobbigt att prata om. Om någon 
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exempelvis har dåliga sociala relationer på sitt arbete, eller känner sig utanför, kan detta leda 
till en ytlighet i svaren och en ovilja att säga vad de egentligen tycker och känner. Även 
respondenternas humör och dagsform kan ha haft en inverkan på deras svar. 
 
Utöver socialt önskvärda svar märktes en benägenhet hos respondenterna att istället för att ge 
en personlig definition av sociala relationer, i vissa fall gav en generell bild av vad de tror att 
sociala relationer rent allmänt anses vara. Vissa av försökspersonerna tenderade att i vissa fall 
svara med klichéer eller tomma fraser istället för att tala om egna erfarenheter. Detta är ett 
problem då vårt mål med att ha individuella intervjuer var att ta reda på respondenternas unika 
och specifika upplevelser av fenomenet.  
 
Två kategorier som initialt fanns med i intervjuguiden togs bort efter den kvalitativa analysen. 
Dessa två kategorier, Kommunikation och Social friends, fick inte stöd i intervjuerna. En 
sammanhängande bild uteblev, d.v.s. intervjuerna gav otydlig och knapphändig information 
om dessa kategorier.   
 
Det faktum att en teoristyrd tematisk analys har använts kan ha medfört en något lägre 
validitet än vid en induktiv tematisk analys. Detta för att förutbestämda teman ökar risken att 
informationen ”pressas” in i teman som egentligen inte stämmer. För att motverka detta har 
interbedömarvaliditet (triangulering) genomförts genom att båda författarna på varsitt håll 
analyserat intervjutranskriptionerna. Vi har även försökt ha ett så öppet förhållningssätt som 
möjligt. Detta genom att inte blint följa de förutbestämda temana under intervjutillfället och 
då utskrifterna av intervjuerna analyserades.  
 
Studiens frågeställning har kunnat besvaras genom den metod som använts. Intervjumetoden 
har på ett fullgott sätt bidragit med ett informationsrikt material om arbetsrelaterade sociala 
relationer. Gällande antalet intervjupersoner i den kvalitativa delen har en mättnad i data 
uppnåtts, delvis eftersom antalet intervjuer inte på förhand var bestämt. Intervjuer fortsatte att 
genomföras till dess att ett mönster i svaren uppstod. Dessutom utgjorde intervjupersonerna 
en heterogen grupp utifrån bransch, ålder, kön och typ av anställning. Eftersom vårt syfte var 
att täcka in så många aspekter som möjligt av arbetsrelaterade sociala relationer, var en 
heterogen sammansättning av intervjupersonerna att föredra. Exempelvis intervjuades två 
bemanningsanställda för att dessa har en annan syn på sociala relationer på arbetet, med tanke 
på deras brist på desamma. Deras svar berikade resultatet genom uttryck för vad de saknar 
med de sociala relationerna, medan övriga intervjupersoner kunde uttala sig om reellt 
existerande relationer. Kunskapen om vad de bemanningsanställda saknar i de sociala 
relationerna har på ett betydelsefullt sätt bidragit till definitionen av sociala relationer på 
arbetsplatsen.  
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Delstudie II 
 

Metod 
  
Undersökningsdeltagare 
 
Urvalet i delstudie 2 var 102 heltidsarbetande personer på tre olika företag, varav två statliga 
och det tredje inom bemanningsbranschen (dock fast anställda, ej uthyrd personal). Enkäterna 
distribuerades till 61 kvinnor och 41 män i åldrarna 23 - 63 år. Medelåldern var 35.6 år (SD= 
10.689) och undersökningsdeltagarnas yrken varierade mellan allt ifrån civilingenjörer och 
ekonomer till assistenter, receptionister och kundservicemedarbetare. Även här tillämpades ett 
tillgänglighets- och stratifierat urval (Jacobsen, 2002) genom att en personalansvarig på 
respektive företag kontaktades, vilken i sin tur kontaktade ett antal anställda. Det enda 
kriteriet för detta urval var att deltagarna skulle ha en fast heltidsanställning samt inte inneha 
en chefsbefattning.  
 
Material och datainsamlingsmetod 
 
Kategorierna från intervjustudien låg till grund för utformandet av enkäten. Varje kategori 
motsvarades av ett antal delfrågor (7-10 st./kategori). Inledningsvis ställdes 3 bakgrundsfrågor 
om ålder, kön och yrke. Sammanlagt bestod enkäten av 77 frågor. Frågornas ordningsföljd 
bestämdes genom att tillämpa en slumptalsgenerator (Vejde, 2003). Enkäten distribuerades till 
personer på arbetsplatserna genom kontaktpersonen på respektive företag och enkäterna var 
antingen i pappersform eller webbaserade. Instruktioner om hur enkäten skulle besvaras 
ingick i varje enkät. Enkäterna insamlades under två månader. Undersökningsdeltagarna fick 
individuellt fylla i enkäterna, och insamling skedde efter överenskommelse med 
kontaktpersonen.   
 
Den enkätstudie som genomförts är en form av itemanalys (Westerlund, 2004) och har 
genomgått alla steg som krävs i en sådan analys; testkonceptualisering genom teorier och 
djupintervjuer, testkonstruktion där delfrågor har formulerats utifrån intervjuerna, prövning av 
testet genom distribuering av 102 enkäter samt genomförd principalkomponentanalys och till 
slut en revidering av delfrågorna som resulterat i ett mätinstrument för arbetsrelaterade 
sociala relationer. 
 
 

Resultat 
 
En principalkomponentanalys med oblimin rotation genomfördes. Det totala antalet delfrågor 
var 74 stycken. Principalkomponentanalysen resulterade i nio faktorer varav fem visade sig 
fungera genom konsekventa och relativt rena laddningsmönster (se Tabell 1). Övriga fyra 
faktorer visade inga tydliga strukturer och inkluderades därmed inte i resultatet.  
 
Alla delfrågor laddade under någon av de nio faktorerna. 44 av samtliga 74 delfrågor fick 
dock inga faktorladdningar under de fem fungerande faktorerna. Gränsvärdet för 
faktorladdningarna bestämdes till 0.25 och de laddningar som understiger detta värde finns 
därför inte med i tabellen. Föreslagna benämningar för varje faktor visas i Fotnot 1.  
 
Determinanten är tillfredsställande nära noll (6, 72-35). Faktorabiliteten i data är acceptabel då 
KMO är större än 0.6 (0.67). Kommunaliteterna, som även dessa redovisas i Tabell 1, var låga 
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till medelhöga med värden mellan 0.37 och 0.80. Tillsammans förklarar de fem faktorerna 
45.8 % av den totala svarsvariansen (se Tabell 1). 
 
Faktor 1 innehåller två underdimensioner, konflikter och tillhörighet. Som en gemensam 
benämning för denna dimension har namnet Samförstånd valts. De delfrågor som har med 
konflikter att göra har negativa faktorladdningar, medan tillhörighetsdelfrågorna laddar 
positivt. Korrelationerna (faktorladdningarna) med faktor 1 är låga till medelhöga (.31 - .73). 
Faktor 1 har fyra dubbelladdningar. Två delfrågor under kategorin Konflikter, fråga 7 och 8 
(se kodmall, Appendix 2) laddar även under faktor 2 (Uppgiftsorienterade relationer) och 
faktor 9 (Humor). Under kategorin Tillhörighet dubbelladdar delfrågorna 3 och 8 under faktor 
3 (Personlig vänskapsrelation) och faktor 9 (Humor). Tre av fyra laddningar är högre i faktor 
1 än i de alternativa faktorerna. Tillhörighet fråga 8 har dock en något högre laddning i faktor 
3 än i faktor 1.  
 
Faktor 2 består av Uppgiftsorienterade relationer medarbetarna sinsemellan. Fyra av fem 
laddningar är högre än .68 vilket visar en relativt hög korrelation mellan delfrågorna och 
faktor 2. Inga dubbelladdningar finns. 
 
Faktor 3 omfattar frågor ur kategorierna Interpersonella relationer och Emotionellt stöd. Vi 
kallar denna dimension för Personlig vänskapsrelation. Samtliga faktorladdningar ligger över 
.62, vilket visar en förhållandevis hög korrelation mellan faktorn och delfrågorna. Även faktor 
3 saknar dubbelladdningar.  
 
Delfrågorna i faktor 5 handlar om arbetsrelaterad Återkoppling (feedback).  
Alla utom en delfråga har faktorladdningar som är högre än .69. Dubbelladdningar saknas.  
 
Faktor 9 innehåller delfrågor om Humor. Samtliga laddningar är negativa och befinner sig på 
en låg till medelhög nivå mellan .28 och .55. Faktorn har tre dubbelladdningar. Delfråga 1 
laddar i både faktor 1 (Samförstånd) och 5 (Återkoppling) och har i båda dessa en högre 
faktorladdning än under faktor 9 (se Tabell 2, Cronbachs Alpha). Delfråga 7 dubbelladdar i 
faktor 1 och även denna laddning är högre än i faktor 9.  
 
Uppgiftsorienterade relationer, Personlig vänskapsrelation och Återkoppling är de faktorer 
som resulterat i de renaste och tydligaste faktorladdningarna. Samförstånd och Humor 
innehåller fler dubbelladdningar och kan därför anses vara mer osäkra faktorer. 
 
Reliabiliteten i de fem framtagna dimensionerna av arbetsrelaterade sociala relationer 
beräknades med hjälp av Cronbachs Alpha (CA) och värdena är genomgående 
tillfredsställande, .83 till .87 (se Tabell 2). För dimensionerna 1, 2 och 9 (Samförstånd, 
Uppgiftsorienterade relationer och Humor) sker ingen förbättring om någon av delfrågorna 
utesluts. För dimension 3 (Personlig vänskapsrelation) och 5 (Återkoppling) sker det däremot 
en förbättring av CA om en delfråga tas bort. Då det för faktor 3 handlar om en försumbar 
skillnad (en hundradel) är det inte motiverat att ta bort denna fråga. För faktor 5 förbättras CA 
dock från .83 till .87 om delfråga 3 under Återkoppling borttages. Denna delfråga tas därför 
bort.  
 
 



Tabell 1. Faktorladdningar samt kommunaliteter (h2) för Principal Component Analysis med oblimin rotation. (N= 102) 
 

 
Delfråga   F1 1 F2  F3  F5  F9  h 2    

 
Interpersonella relationer 
1    .71   .61    
3    .66   .63 
5    .69   .49 
Uppgiftsorienterade relationer 
3   .49    .53 
4   .69    .55 
6   .69    .67 
7   .85    .67 
8   .74    .63 
Konflikter 
2  -.31     .67 
6                           -.37       .43               
7  -.34 -.27    .37 
8  -.51    .26 .56 
10  -.36     .71 
Tillhörighet 
3    .34    .34 .49 
4    .59     .80 
6    .73     .59 
8    .29  .30   .65 
Återkoppling 
2     .76  .72 
3     (.32)  .41 
5     .78  .66 
6     .76  .72 
8     .70  .59 
Emotionellt stöd 
2    .67   .63 
3    .67   .67 
7    .62   .53 
Humor 
1  .46   .38 -.34 .68 
5      -.56 .71 
6      -.29 .56 
7  .49    -.28 .69 
8      -.41 .71 
 
Procent av varians  28.7 6.0 5.0 3.6 2.5     
Total andel förklarad varians       45.8  

                                                
1 Faktorbenämningar: F1 Samförstånd, F2 Uppgiftsorienterade relationer, F3 Personlig vänskapsrelation, F5 Återkoppling, F9 Humor 



Tabell 2. Reliabilitet för faktorerna mätt med Cronbachs Alpha. 
 
 
Faktorer   Cronbachs Alpha Alpha if item deleted
  
F1 Samförstånd  .85   
    
F2 Uppgiftsorienterad rel.  .84    
 
F3 Personlig vänskapsrelation .83  .84 (delfråga 5 Interpers.rel.) 
       
F5 Återkoppling   .83  .87 (delfråga 3 Återkoppl.) 

     
F9 Humor   .87    
 
 
 
Faktor 9 (Humor) hade det högsta CA-värdet (.87) och som nämndes ovan kan ingen 
förbättring uppnås genom att ta bort någon delfråga. Delfrågorna 1 och 7 under Humor 
behålles trots dubbelladdningarna, då CA försämras (till .83 respektive .85) om dessa utesluts 
(se ovan). 
 
Utöver de faktorladdningar som redovisas i Tabell I, förekommer ytterligare laddningar som 
inte är relevanta att visa i tabellen. För att tydliggöra detta följer härmed en närmare 
beskrivning av dessa laddningar. För faktor 1 (Samförstånd) finns det 7 laddningar förutom de 
som syns i tabellen. Av dessa har Humor 3 laddningar, medan övriga laddningar är utspridda 
på flera olika kategorier. Under faktor 2 (Uppgiftsorienterade relationer) finns 9 laddningar, 
varav de flesta befinner sig under kategorierna Instrumentellt stöd och Tillhörighet. Faktor 3 
(Personlig vänskapsrelation) har 5 laddningar, fördelade på kategorierna Interpersonella 
relationer och Homogenitet. När det gäller faktor 5 (Återkoppling) finns 11 laddningar som 
inte syns i tabellen och fyra av dessa befinner sig under ”rätt” kategori, d.v.s. Återkoppling. 
Dessa togs dock bort på grund av dubbelladdningar under andra faktorer. Faktor 9 har 8 
dubbelladdningar och de flesta av dessa finns under Instrumentellt stöd.  
 
Tabell 3. Korrelation mellan de fem faktorerna. 
 
 
Faktor   1   2    3    5    9 
 
1 1.00   .22    .16   .20 -.15  
2    1.00    .22   .33 -.08 
3      1.00   .29 -.02 
5         1.00 -.16 
9     1.00 
 
 
 
Faktorkorrelationsmatrisen (Tabell 3) visar att korrelationen mellan faktorerna är låg i 
samtliga fall, vilket innebär att det finns en tillfredsställande diskriminering mellan de fem 
faktorerna. Den högsta korrelationen (.33) finns mellan kategorierna Uppgiftsorienterade 



 

 

19 

relationer och Återkoppling. Detta kan ses som ett logiskt samband då återkoppling ofta är 
nära förknippat med arbetsuppgifter som utförs genom relationer med arbetskamrater.   

 
 

Metoddiskussion 
 
Enkäten genomarbetades ett antal gånger innan slutversionen skickades ut till företagen. I 
formuleringen av delfrågorna följdes noggrant det som sades under djupintervjuerna. För att 
undvika frågor som saknar empiriskt stöd byggde varje fråga på intervjumaterialet. Frågorna i 
enkäten är därför i mesta möjliga mån grundade i verkligheten och intervjupersonernas 
upplevelser. På så sätt undviks svårbegripliga och alltför teoretiska frågeformuleringar och 
detta kan ha bidragit till en högre validitet, då enkäten i större utsträckning mäter det den 
avsett att mäta. 
 
En del försökspersoner har kommenterat innehållet i enkäterna och upplever att vissa av 
delfrågorna inom samma kategori är alltför lika och alltså upplevs som upprepningar. Dessa 
uppfattades som ”kuggfrågor” och ”kluriga”. Att flera av frågorna liknar varandra kan ha haft 
en viss positiv inverkan, såtillvida att försökspersonerna har tvingats tänka efter. En motsatt 
effekt är dock också trolig, då irritation kan ha uppstått och att undersökningsdeltagarna 
därför kryssade i frågorna ”på måfå”. Dessutom har flera undersökningsdeltagare 
kommenterat att antalet frågor varit för stort, vilket kan ha lett till nedsatt motivation och 
engagemang. Vi var medvetna om att antalet frågor var i mesta laget, men ansåg trots detta att 
fördelen med många delfrågor var övervägande. Genom många frågor under varje kategori 
ökade sannolikheten att få fram ett fungerande mätinstrument. Enligt Fabrigar, Maccallum, 
Strahan, Wegener (1999) bör antalet delfrågor i en principalkomponentanalys vara minst 3 - 5 
gånger fler än antalet faktorer, d.v.s. 27 - 45 (3 el. 5 x 9) st. i vårt fall. Vår enkät innehåller 74 
st. delfrågor och överstiger alltså vida det rekommenderade antalet. 
 
Det interna bortfallet var totalt 21 delfrågor. I samtliga fall utom tre rörde det sig om bortfall 
för olika delfrågor. De tre frågor som uppvisade bortfall två gånger vardera var fråga 2 under 
Uppgiftsorienterade relationer, fråga 3 Konflikter och Humor fråga 2. Ingen av dessa 
delfrågor finns dock med i den slutgiltiga enkäten.  
 
Antal undersökningsdeltagare uppgick till 102 personer. Det finns olika uppfattningar om vad 
som är ett lämpligt antal försökspersoner vid genomförandet av en principalkomponentanalys. 
De riktlinjer som finns bygger på att ju fler delfrågor man har, desto fler försökspersoner samt 
att en miniminivå bör bestämmas oavsett antalet delfrågor (Fabrigar et al., 1999) 
Rekommendationerna varierar avsevärt. Gorusch (Fabrigar et al., 1999) föreslår 5 deltagare 
gånger antalet delfrågor samt aldrig under 100 deltagare totalt. Andra anger proportionen 10 
till 1 (Fabrigar et al., 1999). Fabrigar et al. (1999) hävdar att urvalsstorleken inte har att göra 
med antalet delfrågor i sig, utan är en funktion av hur många delfrågor en faktor är 
representerad av (överdeterminering) samt kommunalitetsnivån. De menar att om varje faktor 
representeras av 3 – 4 delfrågor samt om kommunaliteterna är högre än .7, är 
förutsättningarna så goda att det räcker med 100 st. försökspersoner. Är premisserna något 
sämre krävs minst 200 deltagare och om förhållandena är riktigt dåliga kanske inte ens 400 – 
800 fp räcker. I vårt fall är kommunaliteterna medelhöga till höga och antalet delfrågor per 
faktor är stort. Ett av kriterierna uppfylls (antalet delfrågor/faktor) medan det andra kriteriet 
(kommunalitetsnivån) inte fullständigt kan sägas uppnås. Enligt ovanstående kan detta tolkas 
som att vi borde ha haft något fler än 100 undersökningsdeltagare. 
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En brist i vårt tillvägagångssätt i distribueringen av enkäten kan vara användningen av en 
mellanhand (exempelvis en personalansvarig) på företagen som delade ut enkäterna till 
undersökningsdeltagarna. Detta har medfört bristande kontroll över hur ifyllandet av enkäten 
gått till, t.ex. om de fyllt i den självständigt eller i grupp.  Vi var dock väldigt tydliga i 
instruktionerna till de personer som fick ansvaret att dela ut enkäterna, men trots detta kan 
brister ha uppstått utan vår vetskap.  
 
 

Sammanfattande diskussion 
 

En logisk överensstämmelse mellan empiriska data och de dimensioner som framkommit kan 
sägas existera. De fem dimensionerna; Samförstånd (konflikt och tillhörighet), 
Uppgiftsorienterade relationer, Personlig vänskapsrelation (interpersonella relationer och 
emotionellt stöd), Återkoppling samt Humor kan sammantaget förklara bilden av sociala 
relationer på en arbetsplats. 
 
Dimension 1, som innehåller underdimensionerna konflikter och tillhörighet, valde vi att ge 
det gemensamma namnet samförstånd. Delfrågorna för konflikter laddade negativt, medan 
tillhörighet fick positiva faktorladdningar. Detta visar att de medarbetare som känner en stark 
tillhörighet och är trygga i sin arbetsgrupp samtidigt upplever en låg grad av konflikter och 
osämja, exempelvis prestigetänkande. En motivering till valet av benämningen på 
dimensionen baseras på tolkningen av vad en hög tillhörighetskänsla och en samtidig låg 
konfliktnivå egentligen innebär. Det innebär att starka band mellan medarbetarna, d.v.s. stark 
tillhörighet, medför att konflikter inte lika lätt uppstår. Med samförstånd menas alltså att 
medarbetarna genom exempelvis intressegemenskap kan uppnå en större enighet i 
arbetsgruppen. Även resultaten från den kvalitativa studien styrker detta förhållande, att låg 
konfliktnivå hör ihop med hög tillhörighet.  
 
Under studiens gång har det framkommit att både intervjupersoner och de som fyllt i enkäten 
(genom kommentarer vid sidan av frågorna) upplever homogenitet och tillhörighet som 
snarlika begrepp. Det finns en gemensam del, där de går in i varandra, men detta behöver inte 
innebära att de helt och hållet är samma fenomen. Homogenitet har en egen del som handlar 
om likhet gällande faktiska förhållanden såsom kön, bakgrund, utbildning och ålder medan 
tillhörighet har en unik del som innebär att känslan av tillhörighet finns utan att medarbetarna 
är lika varandra. Tillhörighet handlar i så fall mer om den emotionella delen, medan 
homogenitet syftar på reella förhållanden.  
 
Det kan finnas flera skäl till varför homogenitetsfaktorn inte fungerat. I intervjusituationen 
fanns tillfälle att återkomma till frågan om homo- heterogenitet ett flertal gånger. Vid vissa 
tillfällen ställdes mer raka frågor och svaren visade då nästan uteslutande att 
intervjupersonerna föredrog heterogena grupper. När de däremot själva kom in på frågan 
spontant, och utan att själva vara medvetna om att det var just hetero- homogenitet de talade 
om, visade svaren klart och tydligt intervjupersonernas preferens för homogena grupper, 
människor som på olika sätt liknar de själva. Som tidigare nämnts kan detta tyda på social 
önskvärdhet; vid rättframma frågor var de inte benägna att uttala sin homogena preferens, 
eventuellt då de upplever det mer politiskt korrekt att vara för blandade grupper. Kategorin 
var alltså motsägelsefull, men en övervägande tyngd och trovärdighet fanns i de svar som 
betonade homogenitet som mer fördelaktigt och vi ansåg därför att kategorin fick stöd i den 
kvalitativa studien. I enkätstudien däremot, fungerade det lite annorlunda. 
Homogenitetsfaktorn fick inget stöd i principalkomponentanalysen. En möjlig orsak till detta 
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kan vara enkätens sätt att fungera jämfört med intervjusituationens och på vilka sätt man 
kommer fram till uppriktiga svar med de båda metoderna. Enligt vårt sätt att se sker detta på 
skilda sätt. Under en intervju är det möjligt att ”gå runt” frågan och formulera den på olika 
sätt vid olika tillfällen under intervjun och på så vis komma fram till vad respondenten 
egentligen menar. En enkät med fasta svarsalternativ däremot, bjuder inga sådana möjligheter. 
Möjligt är att de som fyllde i enkäten var mindre benägna att instämma i påståenden som mer 
eller mindre går ut på att de enbart trivs med personer som är som dem själva. Delfrågorna om 
homogenitet laddar i olika faktorer och har både positiva och negativa laddningar, vilket kan 
sägas tyda på en motsägelsefullhet i intervjupersonernas svar. Vi tror därför inte att enkäten är 
den rätta metoden för att undersöka homogenitet på grund av denna kategoris komplexitet och 
motsägelsefullhet. Istället borde en mer omfattande kvalitativ studie ha gjorts om enbart 
homo- och heterogenitet, för att eventuellt senare utveckla en mätskala.  
 
Den faktor som innehåller delfrågor om uppgiftsorienterade relationer fick stöd. Detta är inte 
någon överraskning med tanke på att uppgiftsorienterade relationer egentligen är den mest 
självklara delen av en social relation på arbetsplatsen. Intuitivt sett är uppgiftsorienterade 
relationer och instrumentellt stöd något som skulle kunna sammanfalla och därav hamna 
under samma faktor. Som resultatet visat blev dock så inte fallet. Det vi ställde oss frågande 
inför var varför kategorin instrumentellt stöd överhuvudtaget inte visade sig fungera. Kan det 
handla om viljan att framstå som en person som självständigt klarar sitt arbete, utan stöd från 
andra? Våra frågor är kanske formulerade på så sätt att instrumentellt stöd får en 
nedvärderande klang. Detta kan även ses utifrån ett samhällsperspektiv. Normen idag är 
individualism, vilket gör att människor gärna vill framstå som självständiga. Då arbete är ett 
viktigt sätt att visa vem man är, blir självständighet av särskilt central betydelse i arbetslivet. 
Det var dock inte osjälvständighet som efterfrågades när det gäller denna kategori d.v.s. att 
”be om hjälp” för att man inte själv klarar av arbetsuppgifterna. Snarare var syftet att ta reda 
på hur arbetet är upplagt, om det innebär mycket samarbete och jobb tillsammans med andra, 
eller om var och en gör sitt samt om klimatet var sådant att det tillät frågor och innebar 
ömsesidigt stöd i arbetet. 
 
Som nämndes i inledningen har humor inte studerats så ingående inom arbetspsykologin. 
Detta var en av anledningarna till valet av denna faktor, för att se om något nytt kunde 
tillföras till begreppet sociala relationer på arbetsplatsen. Intressant nog fick humorfaktorn 
stöd. Vi tror att detta kan komma att bli en ”trendegenskap” i exempelvis arbetsannonser, som 
i framtiden kommer att uppmärksammas ytterligare med tanke på dess funktion. Flera 
forskare har antagit att humor fungerar som ett skydd mot stress och menar att humoristiska 
människor har lättare för att få socialt stöd, vilket i sin tur leder till en mer avslappnad 
arbetsmiljö samt bidrar till att de anställda bättre klarar av dagens stressiga arbetstempo. 
Humorn kan då fungera som en försvarsmekanism för att kunna hantera stress och krav.  
 
Frågorna som rör interpersonella relationer handlar om en personlig kontakt medarbetarna 
emellan och det emotionella stödet innefattar en stödjande funktion på ett privat plan. 
Emotionellt stöd och interpersonella relationer placerades under samma faktor, vilket är föga 
förvånande då de har ett logiskt samband. Ett känslomässigt stöd är något som erhålls från 
människor som man har en personlig vänskapsrelation till, d.v.s. en interpersonell relation.  
 
Återkoppling innebär feedback enbart medarbetarna emellan och innefattar inte relationen 
chef- medarbetare, detta på grund av studiens avgränsning. Genom studien har det 
framkommit att återkoppling från de närmsta arbetskamraterna ses som väldigt betydelsefullt. 
Ändå begränsas ofta utvecklingssamtalen till en mer formell feedback som sker mellan chef 
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och medarbetare. Återkoppling mellan medarbetare är något som sker spontant under 
arbetsdagen, men kanske saknas en mer strukturerad form av återkoppling i arbetsgrupper. Ett 
exempel på detta skulle kunna vara kontinuerliga samtal där arbetsgruppen träffas för att 
diskutera hur arbetet fungerar och vad som görs bra och mindre bra. En nackdel med att ge 
feedback i gruppform kan dock vara risken att någon känner sig utsatt och att syndabockar 
lättare utses. 
 
För att sammanfatta sambandet mellan de fem slutliga dimensionerna konstruerades en 
modell där de olika kategorierna relateras till varandra. Som visas nedan (Figur 1) delas 
kategorierna upp mellan formella och informella sociala relationer. Den formella delen 
omfattar mer uppgiftsrelaterad kontakt medarbetarna emellan, medan den informella 
innehåller personliga relationer. Samförstånd placerades mitt emellan på grund av att 
underdimensionerna både har en formell och informell karaktär. Konflikter kan ha sitt 
ursprung i både uppgiftsrelaterade och personliga meningsskiljaktigheter. Tillhörighet kan 
upplevas i förhållande till arbetsgruppen och de uppgifter medarbetarna där utför tillsammans, 
men kan även röra sig om en samhörighetskänsla på en mer personlig nivå.  
 

 
 
Figur 1. Modell över relationerna mellan de dimensioner som utgör den slutliga mätskalan.  
 
Studiens ämnesområde är i allra högsta grad aktuellt. I förstudien till denna undersökning 
upptäcktes att ingen omfattande uppdatering av äldre teorier om arbetsrelaterade sociala 
relationer har skett. Behovet av att utveckla nya teorier med anknytning till dagens 
arbetsmarknad är stort. De nya anställningsformerna kan i förlängningen övergå från att vara 
ett individuellt problem till ett samhälleligt. Om individer inte är tillfredsställda med sin 
arbetssituation, av vilken sociala relationer kan vara en av många viktiga aspekter, 
uppkommer problem på samhällsnivå i form av sociala och ekonomiska effekter av ökade 
antal sjukskrivningar, förtidspensionering och utbrändhet. 
 
Möjligheten till uppgiftsorienterade relationer kan anses vara ett självklart tillstånd på en 
arbetsplats. Det finns dock arbeten som inte innehåller något samarbete med andra anställda, 
utan mer har karaktären av ensamjobb. Ett exempel på det är bemanningsanställda som blir 
uthyrda för att under en kortare period utföra enskilda och avgränsade uppgifter. Resultaten 
från intervjuerna visar sammantaget att sociala vänskapsrelationer på arbetet mer eller mindre 
förutsätter uppgiftsorienterat samarbetet mellan arbetstagarna. Genom att medarbetarna 
arbetar tillsammans får de även möjlighet att utveckla den sociala kontakten.  
 
Emotionellt stöd från vänner och familj, men även nära arbetskamrater, är något som enligt 
Henderson och Argyle (1985) fungerar som en coping- mekanism i stressiga situationer. Detta 
påverkar den generella hälsan och välmåendet. Det instrumentella stödet kan vara en 
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behjälplig faktor i den akuta stressiga situationen på arbetet, men saknar förmågan att påverka 
hälsa och välmående på lång sikt. Även om bemanningspersonal har viss, men ändock 
reducerad tillgång till instrumentellt stöd, saknar de i stort sett hela det emotionella stödet, då 
de på grund av arbetets art inte har möjlighet att skapa nära relationer på arbetet. Detta 
påverkar, som Henderson och Argyle (1985) säger, människans hälsa negativt, vilket kan 
sägas vara en allvarlig effekt av de nya anställningsformerna.   
 
Den mätskala (Appendix 3) som utvecklats skulle i en uppföljande studie kunna användas för 
att studera samband mellan å ena sidan sociala relationer, eller snarare brist på desamma, och 
å andra sidan psykiskt och fysiskt välmående. En jämförande undersökning mellan 
bemanningsanställda och fastanställda kopplat till lång- och korttidssjukskrivningar samt 
arbetstrivsel är ett exempel på mätskalans användningsområde. Mätskalan kan även användas 
som en del av ett företags medarbetarundersökning och kombineras med mätskalor för andra 
variabler för att eventuellt finna samband. Ytterligare en möjlighet är att resultaten om de 
sociala relationerna kopplas till uppgifter om företagets personalomsättning. 
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      Appendix 1 
Intervjuguide 

 
1. Bakgrundsinfo: Berätta lite om dig själv- ålder, befattning, antal år på arbetsplatsen 
 
2. Hur ser dina sociala relationer ut på arbetsplatsen? Arbetsrelaterade relationer endast eller 

även personligt och socialt umgänge? (social friends, work friends, workmates, conflict relations)  
 
3. På vilket sätt sker kontakten mellan dig och dina arbetskamrater? När och hur 

kommunicerar ni? Vad handlar kontakten om - arbetsrelaterat eller privat eller både och? 
(kommunikation) 

 
4. Har du arbetskamrater som du träffar även utanför jobbet? Är det viktigt för dig? På vilket 

sätt kan umgänge utanför arbetsplatsen ha betydelse? (social friends) 
 
5. Känner du behov av att ha en nära- vänrelation på arbetet? Någon att anförtro dig åt? 

(social friends/work friends) 
 
6. Har du någon erfarenhet av konfliktfyllda relationer på jobbet? Vilken inverkan har detta 

haft på dig och ditt arbete? (conflict relations) 
 
7. Vad är det som skiljer en vanlig relation (kompisar t.ex.) ifrån en arbetsrelaterad social 

relation? 
 
8. Hur ser din arbetsgrupp ut? Trivs du där? Hur skulle du beskriva 

klimatet/stämningen/relationerna där? (tillhörighet, acceptans, lojalitet) 
 
9. Är det viktigt för dig att känna dig som en del av din arbetsgrupp? (Är det viktigt för dig 

att ha en egen arbetsidentitet skild från gruppen?) (grupptillhörighet, homo-heterogenitet) 
 
10. Hur skulle du beskriva gemenskapen och samhörigheten på den här arbetsplatsen? Inom 

din grupp och på företaget i stort, mellan avdelningar? Vad består gemenskapen av? 
(gemenskap) 

 
11. Hur fungerar det med uppmuntran och uppskattning på den här arbetsplatsen, tycker du? 

(återkoppling)  
 
12. På vilket sätt får du reda på vad andra tycker om dig? Det arbete du utför? Som person? 

Är det viktigt för dig att veta vad andra tycker om dig? Varför är det viktigt med 
feedback/uppskattning? (återkoppling - personlig och arbetsrelaterad) 

 
13. Vad innebär socialt stöd på arbetet för dig? I vilka situationer har du behov av stöd? Hur 

får du stöd? Vilken typ av stöd är viktigast för dig? (emotionellt, instrumentellt stöd) 
 
14. Hur ser du på humor på arbetsplatsen? Hur viktigt är det att man kan skratta/skämta? Vad 

betyder det för dig? (humor) 
 
15. Anser du att de sociala relationerna du har på arbetsplatsen kan underlätta din 

arbetssituation? På vilket sätt? Både arbetsmässigt och på ett privat plan? 
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16. Hur viktiga tycker du att fungerande sociala relationer är för ditt välmående/trivsel jämfört 
med andra faktorer (lön, feedback från chef, utvecklingsmöjligheter, kontroll över 
arbetssituationen)? 

 
Frågor till bemanningsanställda 
 
17. Har du arbetat som fast anställd på ett företag innan du började arbeta på ett 

bemanningsföretag? 
 
18. Vad ser du för skillnader? Positivt/negativt? 
 
19. Märker du skillnader i hur du mår, psykisk stressnivå? 
 
20. Tror du att du som uthyrd går miste om någonting jämfört med vanliga anställda? 
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      Appendix 2 

Kodmall 
 
1. Interpersonella relationer  
 
1. Jag har flera arbetskamrater som jag kan prata med om saker som inte rör jobbet. 
2. Min egen arbetsmiljö tillåter att man pratar om saker som inte rör arbetet. 
3. Jag saknar arbetskamrater som jag kan anförtro mig åt. (R) 
4. Jag har arbetskamrater i min närhet på arbetsplatsen som jag verkligen kan lita på.  
5. Jag har någon/ några arbetskamrater som jag har en personlig vänrelation till. 
6. Jag tycker att det finns tid och möjlighet för mig att lära känna mina arbetskamrater. 
7. De aktiviteter som företaget anordnar för sina anställda sker tillräckligt ofta. 
8. Jag och mina arbetskamrater har täta sociala kontakter med varandra under arbetsdagen. 
 
2. Uppgiftsorienterade relationer 
 
1. Jag äter oftast lunch med de kollegor som jag arbetar närmast tillsammans med.   
2. I mitt arbete samarbetar jag sällan med andra anställda. (R)  
3. Jag och mina arbetskamrater är väl insatta i varandras arbete. 
4. Relationerna mellan oss anställda bygger på att vi har ett nära samarbete över 
arbetsuppgifterna.  
5. Mitt arbete innebär att jag även jobbar tillsammans med anställda från andra avdelningar. 
6.  Jag och mina arbetskamrater uppdaterar dagligen varandra om vad som händer i arbetet.  
7. Arbetets organisering gör att jag och mina arbetskamrater jobbar tätt ihop.       
8. Relationerna mellan mig och mina arbetskamrater består bl.a. av samspel över 
arbetsuppgifterna.  
9. Mitt arbete handlar mycket om att interagera och hitta lösningar tillsammans med mina 
arbetskamrater.  
10. Det mesta av kontakten mellan oss anställda sker vid möten, sammanträden etc.   

 

3. Konflikter  
 
1. I min arbetsgrupp finns det några som inte satsar lika mycket på arbetet som oss övriga.  
2. Den information som ges på min arbetsplats är oftast tydlig och tillräcklig. (R) 
3. I min arbetsgrupp finns det några som ofta kommer för sent.   
4. I min arbetsgrupp finns det några som inte anstränger sig för att göra sitt bästa i arbetet.   
5. På min arbetsplats förekommer det ofta ryktesspridning genom att personalen pratar bakom 
ryggen på varandra.  
6. På min arbetsplats undviker vi att prata om meningsskiljaktigheter.  
7. Stämningen i min arbetsgrupp är sådan att jag inte vågar säga ifrån om jag tycker att något 
är fel.  
8. På min arbetsplats finns det många som enbart tänker på sin egen prestige.  
9. Inställningen till arbetet skiljer sig avsevärt åt mellan olika anställda i min arbetsgrupp.  
10. Jag känner att jag blir rättvist behandlad av mina arbetskamrater.(R)   
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4. Tillhörighet  
 
1. Jag känner att jag passar in i min arbetsgrupp. 
2. Jag känner mig inte som en del av min arbetsgrupp. (R) 
3. Jag upplever att jag och mina arbetskamrater är i samma arbetssituation. 
4. Jag känner mig trygg i min arbetsgrupp. 
5. Jag och mina arbetskamrater har gått igenom mycket gemensamt.  
6. Det händer att jag känner mig osäker i min arbetsgrupp. (R) 
7. Min arbetsgrupp håller oftast ihop. 
8. Gemenskapen mellan mig och mina arbetskamrater är god. 
 

5. Homogenitet  
 
1. Jag och mina närmaste arbetskamrater är ungefär i samma ålder. 
2. Mina närmaste arbetskamrater och jag befinner oss i ungefär samma livssituation.  
3. I min arbetsgrupp har vi en liknande inställning till arbetet. 
4. Jag och mina närmaste arbetskamrater liknar varandra på många områden. 
5. Mina närmaste arbetskamrater och jag har mycket gemensamt.  
6. Jag och mina närmaste arbetskamrater har en liknande utbildningsnivå. 
7. Jag har arbetskamrater som delar mina fritidsintressen. 
 

6. Arbetsrelaterad återkoppling/feedback  
 
1. Jag ger ofta mina arbetskamrater spontan feedback på deras arbete. 
2. Jag får ofta veta när mina arbetskamrater tycker att jag gjort något bra.  
3. Det förekommer att vi har gruppsamtal där vi ger varandra feedback. 
4. Arbetsklimatet på min arbetsplats är sådant att det möjliggör konstruktivt kritik. 
5. Det kommer ofta fram vad mina arbetskamrater tycker om det arbete jag gör. 
6. Jag får ofta uppskattning från mina arbetskamrater för det arbete jag gör. 
7. På min arbetsplats ger man inte varandra feedback i så stor utsträckning. (R) 
8. Feedback på varandras arbete kommer enbart fram vid möten eller andra formella samtal. 
(R) 
9. Feedback på varandras arbete är något som framkommer spontant i det dagliga arbetet.   

 
7. Instrumentellt stöd  
 
1. Jag får den hjälp och det stöd jag behöver inför mina arbetsuppgifter. 
2. I min arbetsgrupp hjälper vi varandra i arbetet. 
3. Arbetsklimatet på min arbetsplats är sådant att jag kan fråga om saker som rör arbetet.  
4. Det förekommer ofta att mina arbetskamrater frågar mig om hjälp med arbetet. 
5. Jag och mina arbetskamrater står varandra så pass nära att vi när som helst kan be om hjälp 
angående arbetet. 
6. Det finns alltid någon på arbetsplatsen som jag kan vända mig till när jag behöver hjälp 
med arbetet. 
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7. Jag har svårt att fråga någon om hjälp med arbetet. (R) 
 
 
8. Emotionellt stöd  
 
1. Jag och mina arbetskamrater stödjer varandra när en påfrestande situation på arbetsplatsen 
uppstår. 
2. När jag mår dåligt över något på arbetsplatsen finns det arbetskamrater som kan ge mig det 
stöd jag behöver. 
3. När jag mår dåligt över något som rör mitt privatliv kan jag prata om det med mina 
arbetskamrater. 
4. Klimatet på min arbetsplats gör det möjligt att ge stöd till en arbetskamrat som befinner sig 
i en svår situation. 
5. Jag har någon/ några här på arbetsplatsen som jag kan vända mig till när jag känner mig 
nedstämd och ledsen. 
6. Om någon av mina arbetskamrater mår dåligt och behöver prata, så ställer jag upp för 
honom/henne. 
7. Det finns ingen på min arbetsplats som jag känner att jag kan prata med om jag mår dåligt. 
(R)  
 

9. Humor  
 
1. I min arbetsgrupp har vi en avslappnad miljö. 
2. I min arbetsgrupp är det högt i tak. 
3. I min arbetsgrupp har vi lätt för att skämta med varandra.  
4. I min arbetsgrupp har vi ett tillåtande klimat. 
5. Jag och mina arbetskamrater skrattar ofta under arbetsdagen. 
6. Jag och mina arbetskamrater har sällan tid och möjlighet att skratta och skämta med 
varandra. (R) 
7. Jag upplever klimatet på arbetsplatsen som relativt stelt och formellt. (R) 
8. Jag och mina arbetskamrater ser oftast till att arbetsdagen blir rolig. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



Stockholms universitet  Appendix 3 
Psykologiska institutionen 
Yasmine J. Gilani & Paula Trost 
 
 
Index för sociala relationer på arbetsplatsen (ISRA) 

 
Denna enkät avser att undersöka sociala relationer på arbetsplatsen. Enkäten innehåller ett 
antal påståenden. Besvara dessa genom att kryssa i den siffra som du anser stämmer bäst 
överens med din arbetssituation. (Instämmer inte alls = 1, Instämmer helt = 5). Ange endast 
ett svar per fråga. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Tack för Din medverkan! 
 
 
1. Kön? Man    
  Kvinna   
 
2. Ålder? ________ 
 
3. Yrke? ________ 
 
 
 
 Instämmer inte alls                            Instämmer helt 
  
       1 2 3 4 5 
 
 
4.Gemenskapen mellan mig och mina         
arbetskamrater är god. 
 
5. Jag upplever att jag och mina          
arbetskamrater är i samma arbetssituation. 
 
6. Den information som ges på min           
arbetsplats är oftast tydlig och tillräcklig.   
 
7. Jag har någon/ några arbetskamrater        
som jag har en personlig vänrelation till. 
 
8. På min arbetsplats finns det många som         
enbart tänker på sin egen prestige. 
 
9. Det händer att jag känner mig osäker i        
min arbetsgrupp. 
 
10. Jag får ofta uppskattning från mina       
arbetskamrater för det arbete jag gör.  
   
11. Jag och mina arbetskamrater har sällan         
tid och möjlighet att skratta och skämta med 
varandra. 
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 Instämmer inte alls                            Instämmer helt 
        

1 2 3 4 5 
 
 
12. När jag mår dåligt över något som rör mitt       
privatliv kan jag prata om det med mina 
arbetskamrater. 
 
13. Jag saknar arbetskamrater som jag kan        
anförtro mig åt. 
 
14. När jag mår dåligt över något på         
arbetsplatsen finns det arbetskamrater som kan 
ge mig det stöd jag behöver. 
 
15. Jag upplever klimatet på arbetsplatsen         
som relativt stelt och formellt. 
 
16. Relationerna mellan oss anställda bygger        
på att vi har ett nära samarbete över  
arbetsuppgifterna.  
 
17. Feedback på varandras arbete kommer        
enbart fram vid möten eller andra formella 
samtal. 
 
18. Jag får ofta veta när mina arbetskamrater        
tycker att jag gjort något bra. 
 
19. Det finns ingen på min arbetsplats som        
jag känner att jag kan prata med om jag mår  
dåligt. 
 
20. Jag och mina arbetskamrater ser oftast         
till att arbetsdagen blir rolig. 
 
21. Det kommer ofta fram vad mina        
arbetskamrater tycker om det arbete jag gör. 
 
22. Jag och mina arbetskamrater skrattar ofta       
under arbetsdagen. 
 
23. Jag och mina arbetskamrater uppdaterar        
dagligen varandra om vad som händer i arbetet.  
 
24. Jag känner att jag blir rättvist behandlad        
av mina arbetskamrater. 
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 Instämmer inte alls                            Instämmer helt 
 
  1 2 3 4 5 
 
 
25. Jag har flera arbetskamrater som jag         
kan prata med om saker som inte rör arbetet. 
 
26. Arbetets organisering gör att jag och mina       
arbetskamrater jobbar tätt ihop. 
 
27. På min arbetsplats undviker vi att prata om       
meningsskiljaktigheter. 
 
28. Relationerna mellan mig och mina       
arbetskamrater består bl.a. av samspel över     
arbetsuppgifterna. 
 
29. Jag känner mig trygg i min arbetsgrupp.       
 
30. Stämningen i min arbetsgrupp är sådan         
att jag inte vågar säga ifrån om jag tycker att  
något är fel. 
 
31. Jag och mina arbetskamrater är väl          
insatta i varandras arbeten. 
 
32. I min arbetsgrupp har vi en avslappnad         
miljö. 
 
 




