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Sociala relationer mellan arbetskamrater har en stor betydelse för 
individers välmående och arbetstrivsel. Trots denna insikt finns det få 
studier om hur relationerna ser ut och det saknas studier om hur de 
respektive relationerna relaterar med arbetstrivseln inom olika sektorer. 
Relationerna uppdelas här i uppgiftsorienterade och personliga 
relationer. Syftet med studien var att undersöka hur relationerna till 
arbetskamraterna påverkar trivseln för sektorn arbetare genom 
betydelsen av personliga relationer i jämförelse med 
uppgiftsorienterade. En multipel regressionsanalys visade att de endast 
de personliga relationerna hade signifikant betydelse för arbetarnas 
trivsel. Diskussionen tar upp huruvida resultatet beror på arbetarnas 
avsaknad av kontroll- och utvecklingsmöjligheter och det föreslås att 
detta kontrolleras i vidare forskning.  

 

Sociala relationer i allmänhet påverkar vårt välmående och insikten ökar dessutom hela 
tiden om att sociala relationer på arbetet har betydande påverkan på arbetstrivsel och 
välbefinnande (Hobman, Restubog, Bordia, & Tang, 2009). Trots det finns det få 
studier om hur relationerna ser ut och hur de påverkar arbetstrivseln. Då människor inte 
bara går till arbetet av praktiska skäl (exempelvis lön) utan även av sociala (Henderson 
& Argyle, 1986) är det viktigt att studera hur dessa relationer påverkar välbefinnandet. 
Rent generellt har sociala relationer mellan arbetskamraterna visats ha goda effekter på 
arbetstrivseln. Goda relationer till arbetskamraterna anses bidra till en positiv syn på 
arbetet (Biggs & Swailes, 2000), dessa relationer anses även av Hodson (1997) vara 
huvudfaktorn bakom inte bara arbetstrivseln utan även de anställdas välmående och 
produktivitet. Även antalet interaktioner mellan arbetskamraterna, både de 
arbetsrelaterade och personliga, har visats påverka graden av arbetstrivsel genom att fler 
interaktioner leder till högre arbetstrivsel för de anställda (Tschan, Semmer, & Inversin, 
2004).  

De flesta studier om sociala relationer på arbetet har berört arbetskamraternas förmåga 
att ge socialt stöd och hur det i sin tur har visats förhindra ohälsa, utbrändhet och stress 
(Frese, 1999; Theorell & Karasek, 1996; Viswesvaran, Sanchez, & Fisher, 1999). I 
dessa studier har sociala relationer lett till arbetstrivsel genom att förhindra ohälsa. Den 
positiva aspekten av att ha arbetskamrater genom humor och gemenskap och hur det 
kan leda till välmående och arbetstrivsel är ett område som i relation till förhindrande av 
ohälsa ägnats väldigt lite uppmärksamhet.  
 
De sociala relationerna mellan arbetskamraterna rör enligt Henderson och Argyle 
(1986) två typer av områden, dessa är interaktioner kopplade till arbetet och 
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interaktioner av mer personlig karaktär. Dessa kan vara svåra att skilja åt då de ofta 
överlappar varandra, antingen genom att de anställda har personliga samtal under tiden 
de hjälps åt med arbetsuppgiften eller att de växlar mellan interaktionerna under 
arbetsdagen.  

I eftersökningar av studier om arbetskamrater och arbetstrivsel noterade författaren att 
få studier valt att fokusera på den positiva aspekten av arbetskamrater med personliga 
relationer. De få som gjort det visades ofta vara gjorda på arbetarsektorn. Dessa fynd 
väckte intresset för att undersöka hur de sociala relationerna påverkar arbetares 
arbetstrivsel, och om de olika typerna av relationer har olika stora betydelser. Syftet 
med denna studie är därför att undersöka hur relationerna till arbetskamraterna påverkar 
arbetares arbetstrivsel genom betydelsen av personliga relationer i jämförelse med 
uppgiftsorienterade.  

Denna studie kommer att inleda med en teoretisk bakgrund. Först presenteras 
bakgrundsfaktorer som kan riskera att indirekt påverka resultatet. Sedan presenteras de 
sociala relationerna denna studie utgår ifrån och deras påverkan på den generella 
arbetstrivseln. Då det saknas studier om vilka relationer som har störst betydelse för 
arbetarnas trivsel presenteras studier om hur arbetare finner generell motivation och 
trivsel för att sedan leda fram till en hypotes om vilka relationer som har störst betydelse 
för deras arbetstrivsel.   

Teoretisk bakgrund 

För att minska risken för att resultatet påverkas av bakgrundsfaktorer tas ålder, kön och 
utbildningsnivå med i analysen. Tidigare studier har visat att äldre personer har högre 
arbetstrivsel än yngre på grund av att de har mer erfarenhet och vet vad de vill ha ut av 
arbetet (White & Spector, 1987). Även kön har visat sig kunna påverka arbetstrivseln 
men det råder en oenighet om hur då det finns många studier som pekar olika håll, det 
finns även studier som pekar på att det inte finns några skillnader (Mottaz, 1986). Trots 
det tas denna bakgrundsfaktor ändå med i analysen för att vara säker på att den inte 
påverkar resultatet. Utbildning leder oftast till högre arbetstrivsel genom att det ökar 
graden av upplevd kontroll och minskar förekomsten av monotona arbetsuppgifter 
(Ross & Reskin, 1992). Dock leder även högre utbildning till högre förväntningar på 
arbetstrivsel vilket i slutändan leder till att trivseln blir lägre.  
 
Henderson och Argyle har bortsett från att dela in interaktioner efter uppgiftsorienterad 
och personlig interaktion (1986) även delat in arbetsrelaterade relationer i fyra olika 
typer av relationer beroende på grad av intimitet (1985). Dessa relationer visades dock 
inte ha någon påverkan på arbetstrivseln för anställda i allmänhet (hänsyn i analyserna 
togs inte till yrkestillhörighet). Henderson och Argyles resultat skulle kunna bero på att 
olika yrkesgrupper har olika förutsättningar för arbetstrivsel och därmed olika behov av 
relationer. Denna studie undersöker därför endast sektorn arbetare och använder en 
generellare uppdelning av relationer för att göra en tydlig distinktion mellan relationer 
med en uppgiftsorientering, och av mer personlig karaktär. Därmed utgår denna studie 
från Henderson och Argyles uppdelning av interaktioner (1986) i stället för deras 
uppdelning av relationer (1985). Relationerna mellan arbetskamraterna uppdelas 
härmed i ”Uppgiftsorienterade” och ”Personliga relationer”. Då relationer av personlig 
karaktär har olika benämningar i olika studier kommer här ”Personliga relationer” att 



 3 

användas som paraplybegrepp för privata, vänskapsliknande, interpersonella och 
informella relationer.  

Uppgiftsorienterade relationer  
Dessa är strikt professionella relationer som bygger på samarbete och interaktion över 
arbetet och arbetsuppgifterna. Interaktionerna involverar att utföra arbetet tillsammans, 
diskutera arbetet och ge och ta instruktioner rörande arbetet (Gilani & Trost, 2006; 
Henderson & Argyle, 1985). Dessa relationer mäts i denna studie genom faktorerna 
praktiskt stöd och återkoppling/feedback från kollegorna då dessa anses direkt 
förknippade med arbetet.  
 
Det praktiska stödet har visat sig ha stor betydelse för arbetstrivseln och även ett 
samband med hur länge medarbetare stannar kvar hos samma arbetsgivare (Harris, 
Winskowski, & Engdahl, 2007). Detta menar Harris et al. beror på att det praktiska 
stödet leder till trivsel genom intern motivation, det vill säga att motivationen kommer 
inifrån och att arbetet i sig blir en källa till motivation och trivsel som därmed gör att 
folk stannar kvar. Detta kan kopplas till Herzbergs tvåfaktorteori om motivation och 
arbetstrivsel som menar att arbetstrivsel är kopplad till inre motivation och härleds ur 
faktorer kopplade till arbetet, så som prestation, erkännande av prestation (feedback), 
ansvar och personlig utveckling (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959, refererat i 
Bassett-Jones & Lloyd, 2005). Extern motivation i form av bland annat lön och 
relationer leder enligt Herzberg inte till arbetstrivsel och motivation utan förebygger 
endast vantrivsel. Herzberg menar vidare att arbetstrivsel kopplad till interna faktorer är 
långvarigare då drivkraften ligger i arbetet och inte i tillfälliga belöningar.  

Personliga relationer  
Dessa relationer kännetecknas av att arbetskamraterna umgås och kommunicerar utöver 
arbetsuppgifterna och liknar en vänskapsrelation (Gilani & Trost, 2006; Henderson & 
Argyle, 1985). Det är en relation som präglas av privata samtal, humor och lekar. Dessa 
relationer mäts i denna studie genom faktorerna vänskapsliknande relationer och humor.  
Vänskapsliknande relationer och humor hör ofta ihop. Henderson och Argyle (1985) har 
visat att humor oftast förekommer mellan de arbetskollegor som har en 
vänskapsliknande relation, bland de som enbart hade en uppgiftsorienterad relation var 
förekomsten av humor betydligt lägre.  

Humor och vänskapsliknande relationer på arbetet har visat sig ha stor effekt på 
arbetstrivseln, främst på ostimulerande, monotona jobb (LaRocco, House, & French, 
1980). Detta genom att relationerna minskar upplevelsen av tristess och uttråkning. Roy 
(1960) visade i sin kvalitativa observationsstudie att arbetare vid en industri använde sig 
av just humor och privata interaktioner för att få dagarna att passera snabbare samt att 
skapa mening och arbetstillfredsställelse. Arbetarna delade upp dagarna i bitar genom 
lekar och små pauser där de pratade och skojade med varandra. De ansåg att detta gav 
dem kontroll över tiden och hjälpte dem att klara dagen bättre psykiskt. Walker och 
Guest (1952) fann liknande resultat där möjligheten att prata eller skoja med 
arbetskamraterna var en viktig anledning till att de tyckte om sitt arbete. De ansåg att 
interaktionerna lättade upp spänningarna på arbetet och bröt monotonin. Dessa 
relationer ansågs betyda mer för arbetstrivseln än lön och bra arbetsförhållanden.  
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Humor har även visats vara effektiv för arbetstrivseln för andra yrken än klassiska så 
kallade ”arbetarjobb”. På ett callcenterföretag fann Taylor och Bain (2003) att humorn 
var anledningen till att många av de anställda valde att jobba kvar. Humorn visades 
även i denna studie främst vara viktig då det fanns brister i andra faktorer i arbetsmiljön 
så som vid monotona arbetsuppgifter, då ledningen var dålig och då arbetet var väldigt 
krävande. 

De två typerna av relationer verkar vara relaterade till olika delar av arbetet. Personliga 
relationer verkar i dessa studier vara förknippade med att lätta upp stämningen och 
lindra tristess på arbeten som karaktäriseras av att vara ostimulerande och monotona, 
eller brista i andra arbetsmiljörelaterade faktorer såsom vid dåligt ledarskap och höga 
krav (LaRocco, House, & French, 1980; Roy, 1960; Taylor & Bain, 2003; Walker & 
Guest, 1952). De uppgiftsorienterade relationerna verkar vara förknippade med arbetets 
innehåll och bidrar till en inre motivation (Harris, Winskowski, & Engdahl, 2007; 
Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959, refererat i Bassett-Jones & Lloyd, 2005). 

Arbetstrivsel och motivation för arbetare 
Friedlander (1965) har funnit att den sociala faktorn har störst betydelse för arbetarnas 
arbetstrivsel. Möjligheten att förverkliga sig själv genom sina arbetsuppgifter har inte 
visats vara lika viktigt. Friedlander kopplar detta till Maslows behovshierarki och tolkar 
detta som att arbetarna ännu inte lyckats uppfylla sina grundläggande behov och därför 
inte kan sätta så stor vikt vid behoven av att utvecklas. Alternativt att de har lärt sig att 
tränga bort behoven av att utvecklas på grund av bristen på möjligheter till 
självutveckling som enligt Friedlander ligger naturligt i arbetarnas yrken. Locke och 
Whiting (1974) har funnit liknande resultat som Friedlander (1965) och menar att 
arbetarnas arbetstrivsel påverkas mer av externa faktorer så som mängd arbete, lön och 
sociala relationer än av interna faktorer såsom arbetets innehåll.  
 
Arbetare tillhör den sociala statusgrupp som har generellt låga kontroll och 
utvecklingsmöjligheter i sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990; Larsson, Fransson, 
Goding, & Forssell, 2007). Detta tillsammans med att arbetarnas arbetstrivsel inte visat 
sig påverkas lika mycket av de interna faktorerna i arbetet som de externa väcker frågan 
om de uppgiftsorienterade relationerna får mindre betydelse då arbetarna inte har så 
goda möjligheter till inre motivation. Eftersom personliga relationer visats bidra till 
ökad arbetstrivsel då det bland annat fanns brister i andra arbetsmiljöfaktorer (Taylor & 
Bain, 2003) kan detta vara fallet för arbetarna. De har brist på kontroll och 
utvecklingsmöjligheter och påverkas därav mer i sin arbetstrivsel av de personliga 
relationerna än av relationer som bygger på en uppgiftsorientering. Då det genom 
litteratursökningar inte kommit författaren tillkänna att det finns någon liknande 
forskning om hur arbetstrivseln för olika sektorer påverkas av de två arbetsrelaterade 
relationerna, men mot bakgrund av ovanstående resonemang, kan därför följande 
hypotes uppställas: 

Hypotes: Personliga relationer betyder mer för arbetares arbetstrivsel än de 
uppgiftsorienterade relationerna.  
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Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Arbetarna representerades av en industri i en mellanstor stad i Sverige vars 
huvudsakliga uppgift är lagerhållning och distribuering. De anställda arbetar i team där 
varje team har en huvudsaklig uppgift. Exempel på uppgiftsområden är plockning och 
packning av varor eller påfyllning av varor. Företaget rekryterades genom privata 
kontakter. Kriteriet för att få delta i studien var att deltagarna inte innehade någon form 
av chefsbefattning. 
 
Deltagarna var 60 personer; 35 män och 25 kvinnor i åldrarna 20-60 år med en 
medelålder på 36 år (SD=11). Fördelningen av högsta avslutade utbildning bland 
deltagarna var grundskola; fem personer, yrkesutbildning; åtta, gymnasium; 44 och 
universitet/högskola; tre. Svarsfrekvensen var 97 % då 60 av 62 tillfrågade deltog. Se 
Tabell 1 för bivariata korrelationer, deskriptiv statistik och reliabilitetsmått. 
 
Material  
Datainsamlingen bestod av en enkät som inleddes med bakgrundsfrågor såsom ålder, 
kön och utbildningsnivå. Kön besvarades med 1 för ”kvinna” och 2 för ”man”. 
Utbildningsnivå besvarades med 1 för ”grundskola”, 2: ”yrkesutbildning”, 3: 
”gymnasium”, 4: ”universitet/högskola” och 5 för ”annat”.  Sedan följde påståenden om 
praktiskt stöd och återkoppling/feedback som tillsammans låg till grund för bildandet av 
indexet ”Uppgiftsorienterade relationer”, påståenden om humor och vänskapsliknande 
relationer som tillsammans låg till grund för bildandet av indexet ”Personliga 
relationer” samt påståenden om arbetstrivsel. Alla påståenden besvarades med skalan 1 
”Stämmer inte alls” till 5 ”Stämmer helt”. Påståendena om sociala relationer 
randomiserades innan de infördes i enkäten. 
 
Uppgiftsorienterade relationer mättes genom faktorerna praktiskt stöd (Näswall, 
Baraldi, Richter, Hellgren, & Sverke, 2006) och återkoppling/feedback (Gilani & Trost, 
2006). Faktorn praktiskt stöd mättes genom påståenden som rörde graden av hjälp med 
arbetsuppgifter från kollegorna. Exempel på påståenden är: ”Jag får alltid den hjälp jag 
behöver av mina arbetskamrater då det uppstår svårigheter i mitt arbete”. Faktorn 
återkoppling/feedback mättes genom påståenden som rörde graden av bekräftelse på sitt 
arbete från kollegorna. Exempel på påståenden är: ”Jag får ofta veta när mina 
arbetskamrater tycker att jag gjort något bra”.  
 
Personliga relationer mättes genom faktorerna vänskapsliknande relationer och humor 
(Gilani & Trost, 2006). Faktorn vänskapsliknande relationer mättes genom påståenden 
som rörde förekomsten av kollegor att anförtro sig åt om icke arbetsrelaterade frågor. 
Exempel på påståenden är: ”Jag har flera arbetskamrater som jag kan prata med om 
saker som inte rör arbetet”. Faktorn humor mättes genom påståenden som rörde 
förekomsten av humor och graden av stelhet i klimat mellan kollegorna. Exempel på 
påståenden är: ”Jag och mina arbetskamrater ser oftast till att arbetsdagen blir rolig”.  

Arbetstrivsel (Hellgren, Sjöberg, & Sverke, 1997) mättes genom påståenden om grad av 
tillfredsställelse och trivsel med arbetet. Exempel på påståenden är: ”Jag känner att jag 
trivs på mitt arbete”. 
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Tabell 1. Bivariata korrelationer, medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetsmått (Cronbach’s  
alpha).  

*p <.05. ** p < .01. (n=58-60). 
Skalan går från 1 till 5 för alla variabler utom bakgrundsfaktorerna ålder, kön och utbildning. 
 
Procedur 
Enkäterna delades ut personligen till alla deltagare under tiden de utförde sina 
arbetsuppgifter. På försättsbladet fanns ett brev med information om syftet med studien, 
anonymitet och frivillighet, att enkäten skulle fyllas i enskilt samt kontaktuppgifter till 
försöksledaren. Denna information delgavs även alla deltagare muntligt vid utlämnandet 
av enkäten. När enkäterna var ifyllda lämnades de tillbaka till försöksledaren.  
 
 

Resultat 

En multipel regressionsanalys (se Tabell 2) beräknades för att besvara studiens hypotes. 
De oberoende variablerna var bakgrundsfaktorerna ålder, kön och utbildning, samt 
uppgiftsorienterade relationer och personliga relationer. Den beroende variabeln var 
arbetstrivsel. De oberoende variablerna förklarade tillsammans 23 % av variansen i 
arbetstrivseln. Av bakgrundsfaktorerna visades ålder vara den enda som hade en 
signifikant positiv betydelse för arbetstrivseln, där arbetstrivseln steg med arbetarnas 
ålder (p=.02).  
 
Av de sociala relationerna visades endast de personliga relationerna ha en signifikant 
positiv betydelse för arbetstrivseln (p=.03), vilket innebär att arbetstrivseln steg hos 
arbetarna ju bättre de upplevda personliga relationerna var. Resultatet gav därmed 
hypotesen stöd. 

Variabler 1 2 3 4 5 6 M SD Alpha 

Bakgrundsfaktorer          

1. Ålder -        36.31   11.41 - 

2. Kön -.24* -      1.58  0.50 - 

3. Utbildning   -.43** .09 -     2.75  0.68 - 

Sociala relationer          

4. Uppgiftsorienterade 
    relationer -.20 -.09 .23 -   3.45 0.72 .74 

5. Personliga relationer -.19 -.04 .18  .63** -  3.90 0.74 .81 

Arbetsattityder          

6. Arbetstrivsel .13 -.06 .17  .39**  .43** -  3.22  1.05 .88 
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Tabell 2. Resultat från den multipla regressionsanalysen som predicerade arbetstrivsel (med 
standardiserade betavärden).   

Variabler Arbetstrivsel 

Bakgrundsvariabler  

1. Ålder  .34* 

2. Kön                                        .04 

3. Utbildning .21 

Sociala relationer  

4. Uppgiftsorienterade relationer .20 

5. Personliga relationer  .34* 

Model R2 .23 

*p<.05 (n=58-60) 

 

Diskussion 

Denna studies syfte var att undersöka hur relationerna till arbetskamraterna påverkar 
arbetares arbetstrivsel genom betydelsen av personliga relationer i jämförelse med 
uppgiftsorienterade. Dessa relationer visades i denna studie ha olika stora betydelser för 
arbetarna. Detta genom att hypotesen om att personliga relationer betydde mer för 
arbetares arbetstrivsel än de uppgiftsorienterade relationerna bekräftades. 

Anledningen till att de personliga relationerna visades ha störst betydelse för 
arbetstrivseln kan vara att arbetaryrken ofta karaktäriseras av att ha låga kontroll- och 
utvecklingsmöjligheter, vara monotona och sakna källor till inre motivation. Då 
möjligheten till trivseln från interna faktorer kopplade till arbetets innehåll och karaktär 
är begränsade behövs det andra externa källor till trivsel. De personliga relationerna blir 
då denna källa. Denna tolkning av resultatet kan kopplas till tidigare teorier om allmän 
trivsel hos arbetarna som menar att arbetarnas arbetstrivsel påverkas mer av externa 
faktorer såsom sociala relationer än av interna faktorer såsom arbetets innehåll 
(Friedlander, 1965; Locke & Whiting, 1974). Detta styrks även av tidigare studier om 
vänskapsrelationer och humor som menar att dessa faktorer främst har betydelse då 
arbetet skapar tristess och är monotont (LaRocco, House, & French, 1980). Denna 
studie har inte kontrollerat för grad av upplevd kontroll, utvecklingsmöjligheter eller 
monotoni och kan därför inte uttala sig om huruvida detta är bakgrunden till resultatet 
eller inte. Däremot har det visats att arbetarsektorn generellt har låga kontroll- och 
utvecklingsmöjligheter (Karasek & Theorell, 1990; Larsson, Fransson, Goding, & 
Forssell, 2007) samt att grad av kontroll och förekomst av monotoni hör ihop då låg 
kontroll förekommer i bland annat monotona arbeten (Ross & Reskin, 1992). Då 
deltagarna i denna studie tillhör sektorn arbetare är det rimligt att anta att dessa har låg 
kontroll och monotona arbeten och att resultatet då kan bero på detta.  
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Resultatet kan även kopplas till Friedlanders (1965) och i förlängningen Maslows teori 
om arbetsmiljön som innebär att då utvecklingsmöjligheterna inom denna sektor är låga 
har arbetarna lärt sig tränga bort behoven av utveckling. Arbetarna finner i stället sin 
motivation och trivsel i de personliga relationerna som tillfredsställer de sociala 
behoven. Arbetarna fokuserar på andra motivations- och trivselkällor som är externa i 
förhållandet till arbetsuppgifterna istället för de interna som ändå inte uppfylls. Denna 
teori verkar något långsökt och Maslows teori har dessutom fått utstå mycket kritik. Jag 
tror inte att arbetarna lärt sig tränga bort behoven av självutveckling och inte heller att 
de inte kan fokusera på dessa behov för att de har fullt upp med att tillfredsställa sina 
grundläggande behov. Däremot kan det vara så som Friedlander (1965) menar att 
arbetarna finner sin motivation och trivsel i de personliga relationerna för att arbetet i 
sig inte är tillfredsställande och för att de behöver något som motiverar dem till att gå 
till arbetet. Detta resonemang finner stöd hos LaRocco, House och French (1980) som 
menar att humor och vänskapsliknande relationer minskar upplevelsen av tristess och 
uttråkning som kan antas vara en konsekvens av att inte finna tillfredsställelse i arbetet. 
Detta verkade även vara fallet i observationsstudierna gjorda av Roy (1960) och Walker 
och Guest (1952).  

De uppgiftsorienterade relationerna bidrar till att underlätta för arbetet och även för 
karriärutveckling och produktivitet. Denna typ av relation visade sig i denna studie inte 
ha signifikant betydelse för arbetarnas trivsel. Likt Friedlander (1965) menade kan detta 
bero på att de har inneboende begränsningar i sitt yrke på grund av låga kontroll och 
utvecklingsmöjligheter och ändå inte kan utvecklas så mycket. De har därför inte lika 
stor nytta av dessa relationer som av de personliga och kan därmed förklara varför de 
uppgiftsorienterade relationerna inte visades vara betydelsefulla i jämförelse med 
personliga relationer.  

Att personliga relationer i denna studie visades påverka arbetstrivseln men inte de 
uppgiftsorienterade talar emot Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg, Mausner, & 
Snyderman, 1959, refererat i Bassett-Jones & Lloyd, 2005). Herzberg menade att trivsel 
kommer från motivationsfaktorer som är kopplade till arbetets innehåll, dessa faktorer 
är här relaterade till de uppgiftsorienterade relationerna som inte visades vara 
signifikanta. De personliga relationerna däremot som är förknippade med 
hygienfaktorerna skall inte kunna leda till tillfredsställelse utan vid brist på dem endast 
till otillfredsställelse. Denna relation visades dock vara den som påverkade 
arbetstrivseln i denna studie och talar därmed emot Herzbergs tvåfaktorteori.  

De bakgrundsfaktorer som togs med i analysen var ålder, kön och utbildning. Dessa 
faktorer har i tidigare studier visats påverka arbetstrivseln och fanns därför med i 
analyserna för att inte överskatta betydelsen av vad de sociala relationerna har för 
betydelse för trivseln. Av dessa bakgrundsfaktorer var det ålder som visades påverka 
arbetstrivseln. Äldre personer visade sig ha högre arbetstrivsel än yngre. White och 
Spectors (1987) förklaring på detta är att de äldre har mer erfarenhet och vet vad de vill 
ha ut av arbetet. Detta är en rimlig förklaring men det kan även vara så att den yngre 
personalen ser dessa arbeten som tillfälliga medan den äldre tillhör en annan generation 
som antagligen ser arbetet som något mer fast. Om man ser någonting som tillfälligt 
investerar man troligen inte lika mycket tid och energi på att få det som man vill ha det. 
På grund av att de äldre helt enkelt är äldre har de kanske inte heller samma intentioner 
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att skaffa sig en karriär och finner sig kanske bättre i sin yrkesroll och utvecklar den än 
de yngre.   

Kön hade ingen betydelse för arbetstrivseln i denna studie vilket inte var oväntat. 
Främst med tanke på att Mottaz (1986) menade att de flesta studier pekar åt olika håll 
eller på att det inte fanns någon skillnad i trivsel mellan könen. Utbildning visade sig 
inte heller ha betydelse för arbetstrivseln. Antalet deltagare med högre utbildning var i 
denna studie för få för att påverka resultatet.  

Metoddiskussion 
De två relationerna i denna studie är framtagna efter Henderson och Argyles (1986) 
sociala interaktioner. Denna studie har inte statistiskt prövat huruvida sociala relationer 
på arbetet består av dessa två generella relationer eller ej och därför kan det diskuteras 
om uppdelningen är statistiskt korrekt. Resultatet har dock visat att uppdelningen både 
är möjlig och dessutom betydelsefull, detta genom att endast en av de två relationerna i 
denna studie visades ha signifikant betydelse för arbetstrivseln. Den teoretiska 
diskussionen och den multipla regressionsanalysen talar för att det finns minst två typer 
av relationer. De uppgiftsorienterade relationerna och de personliga visades korrelera 
högt med varandra. Detta kan, likt Henderson och Argyle (1986) menade, tyda på att de 
kan vara svåra att separera. Å andra sidan var det bara de personliga relationerna som i 
denna studie visades ha en signifikant betydelse på arbetstrivseln vilket talar emot att 
det bara skulle finnas en typ av sociala relationer eller att de inte går att separera. Det 
går naturligtvis att diskutera huruvida dessa relationer skall delas upp i fler relationer 
eller inte delas upp alls men andra uppdelningar låg inte i denna studies intresse då 
poängen just var att göra en åtskillnad mellan uppgiftsorienterade och personliga 
relationer.  
 
Sammanslagningen av just dessa faktorer för att bilda de två relationerna kan också 
diskuteras. De skulle kunna innehålla fler faktorer alternativt andra faktorer men då 
praktiskt stöd och återkoppling är faktorer som har direkt relevans för arbetet ansågs de 
lämpliga att representera uppgiftsorienterade relationer. För de personliga relationerna 
användes Henderson och Argyles (1986) beskrivning av vad interaktionerna innehöll 
samt Gilani och Trosts (2006) tolkning, därmed valdes faktorerna humor och 
vänskapsliknande relationer.  

Denna studie har sina begränsningar trots att resultatet gett hypotesen stöd. Antalet 
deltagare i studien är för lågt för att kunna dra några långtgående slutsatser. Ett lågt 
deltagarantal kan göra att resultat som finns i populationen inte framkommer i studien. 
Mätinstrumenten är något skakiga då tre av fem skalor kommer från en opublicerad C-
uppsats och därmed är relativt oprövade. Då urvalet inte är ett slumpmässigt urval skall 
man vara försiktig med att generalisera resultaten till hela arbetarsektorn. Företaget 
denna studie undersökt är en industri som främst arbetar med lagerhållning och 
distribuering. Det är ingen producerande industri där arbetarna står vid löpande band. 
Detta skall has i åtanke vid generaliseringar till andra arbetaryrken med andra 
arbetsförhållanden. Då det inte går att säga vad resultatet i denna studie beror på, om det 
ligger i monotoni, kontroll och/eller utvecklingsmöjligheter kanske generaliseringar till 
yrken med andra arbetsförhållanden inte ger samma resultat.  
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Då denna studie visat att arbetare upplever sociala relationer på arbetet som två olika 
relationer finns det därmed en poäng med att studera sociala relationer utefter denna 
uppdelning. Detta är därmed ett område för fortsatta studier. Det vore intressant att 
forska vidare på vad resultatet av denna studie beror på, är det som tidigare diskuterats 
monotoni och/eller bristen på kontroll och utvecklingsmöjligheter som lett fram till den 
dominerande betydelsen av personliga relationer eller beror det på något annat? Fler 
studier på området med andra urvalsgrupper skulle därmed behövas för att fastslå om 
arbetarnas arbetstrivsel faktiskt påverkas mer av de personliga relationerna och vad det 
beror på. Det vore även intressant att studera dessa relationers betydelse för gruppen 
tjänstemän. Påverkas deras arbetstrivsel mer av de uppgiftsorienterade relationerna då 
de har bättre möjligheter till kontroll och utveckling (Larsson, Fransson, Goding & 
Forssell, 2007) och därmed intern motivation?  

Denna studie fyller ett faktagap då inga liknande studier om hur dessa två typer av 
relationer påverkar arbetstrivseln för en specifik yrkessektor kommit till författarens 
kännedom. Att de olika relationerna har olika stor betydelse för gruppen arbetare är en 
viktig infallsvinkel ur trivselsynpunkt. Genom att arbetarna får utrymme för personliga 
relationer så leder det till högre trivsel än om utrymmet inte hade funnits. Detta kan 
särskilt has i beaktande vid arbeten med mer extrem monotoni där arbetarna står vid 
löpande band eller mestadels ensamma vid en maskin. Det är ett effektivt och relativt 
enkelt sätt att få mer välmående medarbetare. Att studera hur de två olika relationerna 
påverkar arbetstrivseln är viktigt inte bara för sektorn arbetare utan även för 
arbetsplatser i allmänhet. Genom att inte begränsa de anställdas personliga interaktioner 
utan kanske till och med uppmuntra dem kan personalen själva bättra på sin 
arbetstrivsel. Exempel på detta är genom fler gemensamma företagsträffar där fokus 
ligger på gemenskap och inte på arbete, till exempel företagsfester. 

Avslutande kommentarer 
Sammanfattningsvis kan denna studie ses som ett första steg i undersökandet av hur 
olika typer av arbetsrelaterade relationer påverkar arbetstrivseln, både generellt och för 
specifika yrkesgrupper. De personliga relationerna visades i denna studie vara den typ 
av relation som hade signifikant betydelse för arbetstrivseln. Då goda sociala relationer 
mellan arbetskamrater bidrar till högre arbetstrivsel som i sin tur gör att personalen 
presterar bättre (Hodson, 1997) kan det vara en god idé att främja just sociala relationer 
på arbetet.  
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