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Brist på djupare sociala relationer på arbetsplatsen kan leda till lägre 

social tillfredsställelse och därmed lägre arbetstillfredsställelse. Den 

här empiriska studien har undersökt om det är någon skillnad i 

arbetstillfredsställelse mellan kontorsbaserade och fältbaserade 

läkemedelskonsulter, då möjligheterna till socialt umgänge med 

kollegor är lägre för fältbaserade konsulter. Hypotesen var att 

kontorsbaserade konsulter upplever högre arbetstillfredsställelse då de 

har möjlighet till mer social kontakt med sina kollegor. I studien 

ingick 112 personer. Signifikant samband uppvisades mellan social 

tillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. Signifikant skillnad 

uppvisades mellan fältbaserade konsulter och kontorsbaserade 

konsulter i tre av sex karaktäristika beträffande social tillfredsställelse, 

dock ingen signifikant skillnad vid en sammanslagning av dessa sex. 

Ingen signifikant skillnad uppvisades beträffande arbets-

tillfredsställelse. De fältbaserade konsulterna arbetar mer självständigt 

vilket kan öka arbetstillfredsställelsen, och deras sociala 

tillfredsställelse kan istället ha uppnåtts genom social kontakt med 

kunder. 

 

 

Arbetstillfredsställelse 
En viktig faktor för arbetstillfredsställelse har i ett flertal studier visat sig vara de sociala 

relationer man har till sina kollegor (Pearce & Randel, 2004). I de fall då ens möjlighet 

till social kontakt med kollegor är mindre, finns risken för att också 

arbetstillfredsställelsen blir lägre (Requena, 2003).  Den här studien fokuserar på 

relationen mellan arbetstillfredsställelse och social kontakt med kollegor på 

arbetsplatsen.  
 

Organisationsmiljön har en stark effekt på personals beteende och attityder (McRae, 

Prior, Silverman, & Banerjee, 2007). Den organisation man jobbar för påverkar ens 

tankar, känslor och handlingar på såväl som utanför arbetsplatsen (Brief & Weiss, 

2002). Arbetstillfredsställelse beskrivs som en anställds känslomässiga reaktion till sin 

arbetssituation och torde vara av största vikt för glädje och välbefinnande. Det 

definieras vidare som en övergripande inställning till ens jobb, med hänsyn till specifika 

aspekter av jobbet; exempelvis lön, självständighet och kollegor. Inställningen kan 

kopplas samman med specifika resultat såsom motivation och produktivitet (Brief & 

Weiss, 2002; Hackman & Oldham, 1980).  

 

Edwin Locke definierade också arbetstillfredsställelse som en känslomässig reaktion; 

mer specifikt ett positivt och behagligt känslostadium, som ett resultat av uppskattning 

man känner inför sig jobb eller inför sina arbetserfarenheter (Locke, 1976). 

Arbetstillfredsställelse ansågs även kunna vara av kognitiv karaktär, men de dåvarande 

mätinstrumentens (såsom frågeformulär) förmåga att faktiskt mäta de båda 
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egenskaperna har ifrågasatts (Organ och Near, 1985). Det fanns tidigare flera skalor, till 

exempel Kunins så kallade Faces Scale (1955), som mätte arbetstillfredsställelse på 

olika sätt men i princip bara en som mätte de kognitiva såväl som affektiva 

egenskaperna (Kunin, 1955) .   

 

Affekt  

Studier av affekt på arbetsplatsen härstammar huvudsakligen från vetenskaplig 

forskning i USA på 1930-talet. Under det årtiondet ökade behovet av förståelse för olika 

mekanismer på arbetsplatsen, bland annat med fokus på känslor hos anställda (Brief & 

Weiss, 2002). Även intresset för sociala relationer ökade, särskilt i och med Hawthorne-

studierna (Rubenowitz, 1978). En annan studie, som bestod av upprepade mätningar av 

en liten grupp anställda, visade på ett starkt samband mellan prestationer och nivåer av 

affekt från dag till dag. Studien påvisade också att de anställdas känsloliv i hemmet 

påverkade deras beteende på arbetsplatsen (Hersey, 1932, refererat i Brief & Weiss, 

2002).  

 

Efterhand antog olikheterna inom arbetslivsforskning en mer gemensam infallsvinkel 

som var smalare metodologiskt sett.  Detta nya angreppssätt medförde att man tolkade 

affekt på arbetsplatsen nästan enbart uttryckt i arbetstillfredsställelse, och man började 

med mätning genom strukturerade enkäter, där liten eller ingen hänsyn togs till kliniska 

eller kvalitativa metoder. Det riktades också betydligt mer fokus mot det empiriskt 

observerade och i vilken utsträckning arbetsmiljön påverkar arbetstillfredsställelsen – 

utan hänsyn till faktorer som övertid, familjesituation eller ekonomiska omständigheter 

(Brief & Weiss, 2002). Trivsel visade sig under 50- och 60-talet ha andra samband med 

produktivitet än arbetets egentskaper, lön, företagets struktur och de arbetsmöjligheter 

som fanns. Fokus riktades mot anställdas behov av grupptillhörighet och faktorer inom 

så kallade human relations (Rubenowitz, 1978). 

 

Under 80- och 90-talet återupptäcktes begreppet affekt, och det faktum att det spelar in i 

både humör och känslor.  Humör definieras av Brief och Weiss (2002) bland annat som 

generella känslostadier, känslor som till skillnad från humör är förknippade med 

specifika händelser och därmed är intensiva nog att avbryta pågående tankeprocesser. 

Forskning om affektiva reaktioner på den fysiska arbetsmiljön har bland annat 

inkluderat studier kring hur arbetsplats-estetik och musik på verkar humör och känslor. 

Det har även framkommit att kunder, klienter och patienter kan styra den anställdes 

humör och känslor (Brief & Weiss, 2002). 

 

Självrapporterad affekt på arbetsplatsen, till exempel genom Job Affect Scale (Brief & 

Weiss, 2002), är en indikator på en affektiv komponent i arbetstillfredsställelse (Burke, 

Brief, George, Roberson, & Webster, 1989, refererat i Brief & Weiss, 2002). På 90-talet 

började man lägga mer vikt vid självrapportering och den individuella upplevelsen av 

bland annat arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse sågs nu alltmer som en 

attityd, och Brief och Weiss definierade det som en positiv eller negativ värderande 

bedömning man gör av sitt arbete eller sin arbetssituation: ”… a positive (or negative) 

evaluative judgment one makes about one’s job or job situation.” (sid. 6, Brief & Weiss, 

2002). Arbetstillfredsställelse definierades som ett inre tillstånd som uttrycks affektivt 

och/eller genom att man kognitivt utvärderar ett arbete som något positivt eller negativt 

(Brief & Weiss 2002, Weiss & Cropanzano 1996). Det har visats att affektiva 

erfarenheter på arbetsplatsen är en följd av arbetstillfredsställelse tolkad som en 
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värderingsbar bedömning. För att få en mer nyanserad bild av arbetstillfredsställelse har 

man, utöver självrapportering, även tagit olika stadier av humör hos 

undersökningsdeltagaren i beaktande (Brief & Weiss, 2002). 

 

Relationen mellan välbefinnande och arbetstillfredsställelse  

Enligt Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1993) inkluderar 

arbetstillfredsställelse de två aspekterna motivation och hygien. Hygienfaktorerna 

förhöjer inte arbetstillfredsställelsen, men minskar missnöjet om de hanteras rätt. 

Hygienfaktorer inkluderar företagspolicy, övervakning, lön, relationer till andra och 

arbetsvillkor. Dessa variabler är kopplade till den anställdes miljö. I kontrast till detta 

kan den anställdes arbetstillfredsställelse enligt tvåfaktorteorin påverkas av faktorer hos 

jobbet i sig eller av påföljder från jobbet, såsom jobbets karaktär, prestationer i arbetet, 

chanser till befordran och till att utvecklas och få ett erkännande för ens insatser. 

Eftersom dessa faktorer enligt teorin kan förhöja arbetstillfredsställelsen kallas de för 

motivationsfaktorer. Generellt sett ökar arbetstillfredsställelsen som mest när man 

åstadkommit något eller får ett erkännande för sina prestationer (Herzberg, Mausner & 

Snyderman, 1993).  

 

Ytterligare en faktor av vikt är självständighet. Arbetstillfredsställelsen har visat sig 

stiga i miljöer där anställda har möjlighet att jobba självständigt, särskilt då de får vara 

delaktiga i ledarskap (Argyle, 1989). I en studie av de Jonge och Schaufeli (1998) 

framgår att det finns linjära förhållanden mellan hur arbetsuppgifter upplevs och den 

anställdes välbefinnande. Modeller i studien antyder liksom Argyles studier (1989) att 

självständighet i arbetet har ett linjärt samband med arbetstillfredsställelse; ju mer 

självständighet den anställde upplever sig ha, desto mer ökar arbetstillfredsställelsen (de 

Jonge & Schaufeli, 1998). Warrs så kallade Vitamin Model (Warr, 1987) utmanar dock 

den teorin (Warr, 1987, refererat i de Jonge & Schaufeli, 1998). Vitaminmodellen 

antyder att många faktorer på arbetsplatsen fungerar på samma sätt för oss som 

vitaminer – de behövs i rätt mängd och kombination för att öka välbefinnandet; exempel 

på faktorer är tillfälle till kontroll, till att utnyttja våra färdigheter, externt skapade mål, 

variation samt kontakt med andra.  I princip samtliga faktorer kan dessutom få en 

negativ effekt om man får en för hög ”dos” av dem. Enligt Vitaminmodellen råder det 

således inte linjära förhållanden mellan arbetsegenskaper och mental hälsa eller den 

anställdes välbefinnande. Tre arbetsegenskaper – krav, självständighet och socialt stöd i 

arbetet – förhåller sig ickelinjärt till tre faktorer som indikerar välbefinnande i arbetet; 

arbetstillfredsställelse, oro relaterad till arbetet och känslomässig utmattning (de Jonge 

& Schaufeli, 1998). 

 

Det har undersökts huruvida egenskaperna hos ens arbetsuppgifter påverkas av ens 

välbefinnande och vice versa. Framstående modeller av arbetsegenskaper så som 

”demand-control-support”-modellen, DCS (Karasek & Theorell, 1990), och Job 

Characteristics Model av Hackman och Oldham (1980), utgår ifrån att kausaliteten går 

åt ett håll; att arbetsuppgifternas egenskaper påverkar välbefinnandet, men inte vice 

versa (de Jonge, Dormann, Janssen, Dollard, Landeweerd & Nijhuis, 2001). Enligt 

Hackman och Oldham (1980) består ens arbete och uppgifter av fem dimensioner vilka 

bestämmer ens beteende på arbetsplatsen. Det finns dock aktuella modeller, till exempel 

Edwards stress/coping/välbefinnande-modell, som betonar att stressprocessen är 

reciprok; hur man uppfattar sina arbetsuppgifters egenskaper påverkas av ens 

välbefinnande (Edwards, 1998, refererat i de Jonge et al. 2001). Även andra studier 
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tyder på att sambandet mellan hur man uppfattar sina arbetsuppgifter och psykologiskt 

välbefinnande är reciprokt (Caldwell & O'Reilly, 1982, refererat i de Jonge et al. 2001.) 

Som exempel kan ges den så kallade drift-hypotesen (Frese, 1982; Kohn & Schooler, 

1983; Lorence & Mortimer, 1985; Williams & Podsakoff, 1989, refererade i de Jonge et 

al. 2001). Enligt drift-hypotesen tenderar personer med hög arbetsmotivation att dras 

till, ”driva” mot, bättre anställningar följt av mer självständighet i arbetet och mer 

socialt stöd. Detta anses i sin tur leda till högre välbefinnande som till exempel tar sig 

uttryck i ökad arbetsmotivation. Personer med dålig hälsa eller låg arbetsmotivation 

tenderar enligt drift-hypotesen att hamna i sämre anställningar som en följd av sin 

bakgrund av hög sjukfrånvaro och oförmåga att prestera tillräckligt i arbetet (Waldron, 

Herold, Dunn & Staum, 1982).  

 

Socialt kapital  

Sociala faktorer har inte bara enligt drift-hypotesen ansetts vara av betydelse för 

arbetstillfredsställelse, utan även enligt teorier om socialt kapital (Pearce & Randel, 

2004). Denna term är en metafor för värdet av sociala relationer (Burt, 1999, refererat i 

Pearce & Randel, 2004) och kan liknas vid en social buffert. Den innefattar 

förhållandena mellan olika sociala faktorer eller nätverk, som tillsammans underlättar 

gemensamma handlingar i vår kontakt med andra. Begreppet kan bli särskilt 

framträdande på arbetsplatsen (Requena, 2003). Socialt kapital kan exempelvis vara att 

ha kontakterna för att få stöd från en annan avdelning, att ha en vän på ”rätt” ställe och 

som kan göra en en tjänst, eller ha vänner (i eller utanför arbetet) som kan bistå en med 

information (Pearce & Randel, 2004).  

 

Komponenter inom socialt kapital är tillit, sociala relationer, engagemang, 

kommunikation och inflytande (Naudé, Desai, & Murphy, 2003). Området samlar 

sociologiska begrepp som socialt stöd, integration och sammanhållning, samt relaterar 

till normer och värderingar. Höga nivåer av socialt kapital är en bidragande faktor för 

högre arbetstillfredsställelse (Requena, 2003). En studie genomförd av Requena visade 

att arbetstillfredsställelse påverkas av den anställdes personliga egenskaper, befattning 

och socialt kapital, samt att socialt kapital (och därmed ovan nämnda faktorer som ingår 

i begreppet socialt kapital) hade högst andel förklarad varians och mest ökade 

tillfredsställelsen. De faktorer inom socialt kapital som vägde tyngst visade sig vara tillit 

och engagemang. Requena drog slutsatsen att en anställd som identifierar sig med och 

tar till sig omständigheter inom företaget, då blir mer integrerad i företaget vilket i sin 

tur resulterar i högre arbetstillfredsställelse. Resultaten visade också på ett tvåvägs-

förhållande mellan socialt kapital och arbetstillfredsställelse; egenskaper hos den 

anställde, hos företaget och befattningen i sig påverkar det sociala kapitalet, som 

påverkar graden av arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur påverkar det sociala kapitalet 

ytterligare. De båda anses således gynna varandra, även om socialt kapital påverkar 

arbetstillfredsställelsen avsevärt mer än vice versa (Requena, 2003).  

 

Socialt stöd 

De senaste decennierna forskningens fokus riktats allt mer mot relationer kolleger 

sinsemellan, vilket gjort dessa relationers sårbarheter allt tydligare. Relationerna kan 

vara harmoniska men ändå ha underliggande faktorer, såsom sårade känslor eller 

irritation, som kan pågå i flera månader utan att redas ut eller ens märkas (Dupuis & 

Struthers, 2007). Allteftersom en person förändras, förändras även dennes 

förhållningssätt till omgivningen, vilket kan beskrivas som en kedjereaktion: En 
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anställd som exempelvis känner sig otillfredsställd, har låg motivation, eller är 

känslomässigt utmattad, löper risken att få mindre socialt stöd. Det kan förklaras av att 

en person som inte mår bra löper risken att inte ses som kapabel att kunna vara reciprok, 

det vill säga kunna gengälda handlingar, gentemot överordnade och kollegor (Daniels & 

Guppy, 1997). En sådan person kan också ge intrycket av att inte vara tillräckligt driven 

och på grund av det kanske inte ges lika mycket självständighet i arbetsuppgifterna som 

annars. Att bli utbränd kan också leda till att man drar sig undan, vilket i sin tur kan få 

till följd att det sociala stödet från kollegorna minskar (Schaufeli & Enzmann, 1998).  

 

Det finns två komponenter i arbetstillfredsställelse som kan bidra till hur anställda ser 

på varandra; deras överordnade och medarbetare. Det har observerats att 

arbetstillfredsställelse till stor del påverkas av social motivation: det vill säga att 

arbetstillfredsställelse som en attityd kan reflektera bedömningar som är till ens fördel 

eller nackdel, vilket kan resultera i prosociala respektive antisociala effekter (Dupuis & 

Struthers, 2007). Redan på 30-talet drog Roethlisberger och Dickson slutsatsen, att den 

sociala strukturen på en arbetsplats och hur man som individ förhåller sig till den är mer 

avgörande för individens anpassning till arbetsplatsen, än individuella skillnader 

(Roethlisberger & Dickson, 1939, refererat i Brief & Weiss, 2002). 

 

Vikten av grupptillhörighet 

Att man på sistone vid omstrukturering av organisationer har börjat lägga större vikt vid 

lagarbete (Victor & Stephens, 1994, refererat i Brief & Weiss, 2002) har satt relationen 

kollegor emellan i fokus vad beträffar organisationsförhållanden. Det torde inte bara 

bero på det sociala kapitalet och allt det kan medföra, utan även på det värde som 

sociala relationer i sig har för det individuella välbefinnandet.  

 

Flera empiriska studier tyder som nämnt på att socialt stöd på arbetsplatsen i regel ökar 

bland annat arbetstillfredsställelsen och arbetsmotivationen (Boumans & Landeweerd, 

1992; Peeters, 1994, refererade i de Jonge et al., 2001.). Det relativt nya begreppet 

”workplace social inclusion”, WSI (Pearce & Randel, 2004), är starkt anknutet till 

teorin om socialt kapital. WSI syftar till de faktiska band man har till varandra på 

arbetsplatsen, som kan generera grupptillhörighet samt ett visst sätt att arbeta ihop och 

interagera med varandra. Det centrala är känslan av att vara socialt inkluderad av sina 

kollegor (Randel & Ranft, 2007). Sociala relationer på arbetsplatsen har, förutom de 

fördelar som socialt kapital medför, visat sig kunna öka den generella trivseln i arbetet – 

särskilt om vi känner oss socialt inkluderade av våra kollegor (Pearce & Randel, 2004). 

Detta skulle kunna sammanfattas som en känsla av social tillfredsställelse; att uppleva 

att man har socialt stöd, högt socialt kapital och hög känsla av WSI.  

 

Förhållandet mellan socialt stöd på arbetsplatsen och arbetstillfredsställelse kan bli 

desto mer viktigt om man har ett nära samarbete med andra, till exempel i ett team så 

som det observerats i en studie av Shinn, Rosario, Morch, och Chestnut (1984); 

sjuksköterskorna i den studien jobbade tätt ihop i lag. Andra studier har visat att 

anställda som har roterande arbetsskift veckan igenom också får lägre resultat inom 

samtliga faktorer som ingår i socialt kapital. En möjlig förklaring är att de pga sitt 

arbetsschema inte får samma möjlighet som de andra anställda att utveckla nödvändiga 

band till sina kollegor; band som ligger till grund för tillit, relationer, engagemang, 

kommunikation mm. För att ett band ska uppstå exempelvis kollegor emellan krävs att 

viss tid läggs ner och att det finns en regelbundenhet i kontakten med andra. I de fall då 
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anställda har roterande arbetsskift som beskrivet ovan, minskar tillfällena till kontakt 

väsentligt (Requena, 2003). Det gäller också den här rapportens studie ; de fältbaserade 

konsulterna (så kallade utekonsulter) som deltog i studien tillbringar största delen av sin 

arbetstid utanför den fasta arbetsplatsen (det vill säga kontoret), och har betydligt 

mindre tid till att skapa band till sina kollegor än vad de kontorsbaserade, stationära 

konsulterna (så kallade innekonsulter) som deltog i studien har.  

 

Eftersom såväl hög känsla av WSI (Pearce & Randel, 2004) som höga nivåer av socialt 

kapital har visat sig vara en stark prediktor för arbetstillfredsställelse (Requena, 2003), 

är det också möjligt att låg känsla av WSI och lågt social kapital i sin tur kan bidra till 

lägre arbetstillfredsställelse. Vidare kan den anknytning som begreppet socialt kapital 

har till WSI tyda på att även WSI påverkas av hur mycket tid man tillbringar på 

arbetsplatsen och med sina kollegor. Sammanfattningsvis är det möjligt att det finns ett 

signifikant samband mellan tid tillbringad på kontoret, arbetstillfredsställelse och 

sociala relationer i stort. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här rapporten är att undersöka huruvida det är någon skillnad i 

arbetstillfredsställelse mellan innekonsulter respektive utekonsulter. Rapportens hypotes 

är att innekonsulter upplever högre arbetstillfredsställelse och högre social 

tillfredsställelse än utekonsulter. Hypotesen motiveras av att innekonsulterna får tillfälle 

till mer social kontakt med sina kollegor, till följd av detta upplever högre WSI, socialt 

kapital och socialt stöd, och därmed skulle kunna antas uppleva högre social 

tillfredställelse.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Urvalet bestod av 35 män och 77 kvinnor anställda på ett specifikt läkemedelsföretag, 

som valdes ut genom förfrågan via telefonsamtal och e-mail. Samtliga 

undersökningsdeltagare var konsulter, det vill säga att de på något sätt, i olika 

utsträckning från individ till individ, jobbade med försäljning. Ingen hänsyn togs till 

könsfördelning. I studien var 36 personer fältbaserade konsulter, och 76 var stationära 

konsulter. Av de 112 undersökningsdeltagarna var 86 personer tillsvidareanställda, och 

21 personer var inhyrda eller vikarier. 

 

Material 

Materialet bestod av en web-baserad enkät som utformades av rapportens författare via 

en internet-sajt, och undersökningsdeltagarna fick en länk till den specifika enkäten. 

Enkäten bestod av tre teman: geografiska karaktäristika som författaren utformat själv, 

och sociala karaktäristika som författaren till viss del utformat själv men med bakgrund 

av två skalor som mäter socialt stöd respektive känslan av WSI. Exempelvis var 

påstående 10 (”Jag känner att jag får stöd från mina kollegor när det behövs.”) 

formulerat med bakgrund av skalan för socialt stöd från kollegor (O’Driscoll, 2003, 

refererat i Wright, 2005), och påstående 5 (”Jag känner mig inkluderad i gruppen på 

mitt arbete.”) var resultatet av en sammanslagning av två påståenden från en skala som 

mäter känslan av WSI, av Pearce & Randel (2004).  
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Den tredje kategorin av karaktäristika bestod av påståenden framtagna för att mäta 

arbetstillfredsställelse. Dessa hämtades från två olika skalor: ”Job characteristics 

model” (Hackman & Oldham, 1980) samt ”Vitamin Model” (Warr, 1987, refererat i de 

Jonge & Schaufeli, 1998). Samtliga påståenden var positivt formulerade då negativt 

formulerade påståenden och frågor medför en risk för metodeffekt, exempelvis 

slumpvisa svar, passivitet och samtycke (Ibrahim, 2001; Motl & DiStefano, 2002, 

refererade i Randel & Ranft, 2007) 

 

Svarsalternativen i föreliggande studies enkät var på en skala från 1 till 7, där alternativ 

1 motsvarade ”Instämmer inte alls” och alternativ 7 motsvarade ”Instämmer i allra 

högsta grad”. Förutom påståendena bestående av tre olika items, inleddes enkäten 

förutom en kort presentation samt senaste inlämningsdatum av frågor om ålder, kön, 

befattning och hur stor del av sin arbetstid i procent man tillbringar utanför 

arbetsplatsen.  

 

Procedur 

Personalansvarige på företaget distribuerade ut länken via företagets intranät samtliga 

konsulenter, så att de fick tillgång till enkäten. I länken med enkäten angavs att 

deltagarna skulle vara helt anonyma och att resultaten skulle behandlas konfidentiellt. 

Efter att ha fyllt i enkäten tillhandahölls undersökningsdeltagarna författarens e-

postadress, med uppmaning att kontakta författaren om de hade några frågor, ville veta 

ytterligare detaljer om undersökningen, eller ville ta del av uppsatsen. Länken till 

enkäten fanns tillgänglig under cirka 2,5 veckor och en dryg vecka efter att länken 

distribuerats, skickades en påminnelse ut på min begäran av personalansvarige till de 

anställda via e-post, för att så många som möjligt skulle komma ihåg att svara.  

 

Data analyserades med statistikprogrammet SPSS 16. I analyserna ingick deskription 

(medelvärden och standardavvikelser), statistisk inferens (students t-test), en 

korrelationsuträkning (Pearson) och Cronbachs alfa. Signifikansnivåerna 0,05, 0,01 och 

0,001 tillämpades vid den statistiska inferensen samt vid korrelationsuträkningen.  

 

 

Resultat 

 

Skillnaderna mellan de två konsultgrupperna angående påståenden inom de olika 

temana i enkäten fastställdes genom upprepade t-test. Sambanden mellan påståenden 

inom de olika temana analyserades med Pearson-korrelationer.  

 

Resultaten redovisas utifrån enkätens tre teman. Det första temat, geografiska 

karaktäristika, berör arbetets huvudsakliga placering, det vill säga fältbaserat eller 

stationärt/kontorsbaserat. Det andra temat, sociala karaktäristika, berör arbetets sociala 

dimension och speglar upplevelsen av socialt stöd och relationer kollegor emellan. Det 

tredje temat, arbetstillfredsställelse, ger en övergripande bedömning av arbetets krav 

och utvecklingspotential. Slutligen redovisas resultaten från korrelationsuträkningen.  
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Geografiska karaktäristika 

T-testen utförda på geografiska karaktäristika visar skillnader mellan fältbaserad och 

stationärt baserad personal. I tabell 1 redovisas medelvärden, standardavvikelser och t-

tester för påståendena 1 till 4 uppdelat för de två grupperna. 

 

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och t-test för påståendena 1 till och med 

4 uppdelat på grupper samt för sammanslagning av samtliga 4 påståenden. 

 Påstående 1: Jag trivs med att resa i arbetet. 

 Påstående 2: Jag föredrar att arbeta ”ute på fältet”.  

 Påstående 3: Jag föredrar att arbeta på en fast arbetsplats. 

 Påstående 4: Jag skulle vilja tillbringa mer tid av min arbetstid på 

kontoret. 

 

Påstående Grupp Mv Sd N t-värde Sign 

Påstående 1 
Fält 5,58 1,131 36 

3,430 p<.001 
Ej fält 4,67 1,636 76 

Påstående 2 
Fält 5,39 1,385 36 

9,091 p<.001 
Ej fält 2,75 1,584 76 

Påstående 3 
Fält 3,53 1,341 36 

-7,635 p<.001 
Ej fält 5,67 1,408 76 

Påstående 4 
Fält 3,17 1,577 36 

1,699 p<.05 
Ej fält 2,59 1,714 76 

Påstående 1 - 4 
Fält 4,4025 1,3677 36 

5,0888 p<.001 
Ej fält 2,835 1,5895 76 

 

 

I tabell 1 framgår att samtliga påståenden uppvisar en signifikant skillnad mellan 

grupperna, även i sammanslagningen av samtliga fyra påståenden.  
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Sociala karaktäristika 

T-testen utförda på sociala karaktäristiska bedömdes med hjälp av sex separata 

påståenden. I tabell 2 redovisas medelvärden, standardavvikelser och t-tester för 

påståendena 5 till 10 uppdelat för de två grupperna. 

 

Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser, och t-test för påståendena 5 till och med 

10 uppdelat på grupper samt för sammanslagning av samtliga 6 

påståenden. 

 Påstående 5: Jag känner mig inkluderad i gruppen på mitt arbete.  

 Påstående 6: Jag känner att jag har bra kontakt med mina kollegor. 

 Påstående 7: Jag umgås gärna på arbetsplatsen med mina kollegor.  

 Påstående 8: Jag känner att jag vanligen kan samarbeta väl med mina 

kollegor. 

 Påstående 9: Jag känner att mina kollegor lyssnar på mig när jag har något 

att säga, vare sig det är direkt anknutet till arbetet eller inte.  

 Påstående 10: Jag känner att jag får stöd från mina kollegor när det 

behövs.  

 

Påstående Grupp Mv Sd N t-värde Sign 

Påstående 5 
Fält 5,94 1,170 36 

-0,567 p>.05 ns 
Ej fält 6,09 1,338 76 

Påstående 6 
Fält 5,78 1,072 36 

-1,726 p<.05 
Ej fält 6,16 1,096 76 

Påstående 7 
Fält 5,64 1,437 36 

-2,330 p<.05 
Ej fält 6,20 1,046 76 

Påstående 8 
Fält 6,03 0,810 36 

-1,894 p<.05 
Ej fält 6,34 0,841 76 

Påstående 9 
Fält 6,17 0,878 36 

0,048 p>.05 ns 
Ej fält 6,16 0,925 76 

Påstående 10 
Fält 5,89 1,096 36 

-0,479 p>.05 ns 
Ej fält 5,99 0,986 76 

Påstående 5-10 
Fält 5,9083 1,096 36 

-1,152 p>.05 ns 
Ej fält 6,1567 1,051 76 

 

 

I tabell 2 framgår att tre av sex påståenden uppvisar en signifikant skillnad mellan 

grupperna. Skillnaderna återfinns i påstående nummer 6; ”Jag känner att jag har bra 

kontakt med mina kollegor.”, nummer 7; ”Jag umgås gärna på arbetsplatsen med mina 

kollegor.” samt nummer 8; ”Jag känner att jag vanligen kan samarbeta väl med mina 

kollegor.”. Sammanslagningen av samtliga sex sociala karaktäristika visar ingen 

signifikant skillnad mellan de två grupperna. Det framgår även att de båda grupperna 

skattat högt på samtliga sex påståenden. 

 

Arbetstillfredsställelse  

T-testen utförda på karaktäristika som mäter arbetstillfredsställelse visar på signifikanta 

skillnader mellan grupperna i två av 16 påståenden. I påstående 14, ”I arbetet får jag 

tillfälle att tala med kunder/leverantörer.” instämde den fältbaserade gruppen i högre 

grad än den stationärt baserade gruppen (t(110) = 6,566, p < 0,001). Det omvända 
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förhållandet gällde för påstående 25, ”Jag känner att jag kan få arbetsro.”, där den 

stationärt baserade gruppen instämde i högre grad än den fältbaserade gruppen (t(110) = 

-1,873, p < 0,05). Överlag skattade båda grupperna högt på samtliga 16 påståenden i 

denna domän, och sammanslagningen av samtliga 16 påståenden visar ingen signifikant 

skillnad mellan de två grupperna. För den fältbaserade gruppen spände medelvärdena 

från 4,17 till 6,64 (maximalt skattningsvärde = 7) medan medelvärdesområdet för den 

icke-fältbaserade gruppen omfattade värdena 4,75 till 6,12. 

 

Korrelationsuträkning (Pearson) 

Korrelationer räknades mellan sociala karaktäristika och karaktäristika som mäter 

arbetstillfredsställelse. Resultaten från korrelationsuträkningen påvisade ett signifikant 

samband (p < 0,05 och p < 0,01) mellan påståenden avsedda att mäta 

arbetstillfredsställelse respektive sociala tillfredsställelse. Av 96 möjliga korrelationer 

var det 84 som visade på signifikant korrelation. Den lägsta signifikanta korrelationen 

fanns mellan påstående 7, ”Jag umgås gärna på arbetsplatsen med mina kollegor.”, och 

15, ”Jag får vara med och påverka beslut som fattas på min arbetsplats.” (r = 0,209, p < 

0,027). Den högsta signifikanta korrelationen fanns mellan påstående 5, ”Jag känner 

mig inkluderad i gruppen på mitt arbete.”, och 24, ”Jag är tillfreds med mina 

arbetsvillkor.” (r = 0,4, p = 0,000). Flera korrelationer mellan de två faktorerna 

uppvisade med andra ord en signifikant nivå på 0,000.   

 

Liten eller ingen signifikans uppvisades mellan geografiska och sociala karaktäristika. 

Som exempel uppvisades ett signifikant samband mellan påstående 3, ”Jag föredrar att 

arbeta på en fast arbetsplats.” och påstående 8, ”Jag känner att jag vanligen kan 

samarbeta väl med mina kollegor.” (r = 0,248, p<0,01), dock endast med en förklarad 

varians på 6,2 % (R² = 0,062). Cronbachs standardiserade alfa beräknades mellan 

samtliga karaktäristika till 0,9.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med den här rapporten var att undersöka eventuella skillnader i 

arbetstillfredsställelse mellan stationära respektive fältbaserade konsulter (innekonsulter 

respektive utekonsulter). Hypotesen var att innekonsulterna, till följd av att de i större 

utsträckning än utekonsulterna får tillfälle till socialt umgänge med sina kollegor, 

upplever högre arbetstillfredsställelse. Resultaten visade dock att de båda kategorierna 

av konsulter upplever ungefär lika hög arbetstillfredsställelse, trots att innekonsulterna 

till viss del upplevde högre social tillfredsställelse än utekonsulterna.  

 

Geografiska karaktäristika 

Ute- och innekonsulterna skilde sig åt i samtliga geografiska karaktäristika. En trolig 

anledning till dessa resultat skulle kunna antas bero på att de valt att vara fältbaserade 

eller stationära för att de faktiskt föredrar det ena eller det andra; exempelvis så trivdes 

utekonsulterna i högre utsträckning än innekonsulterna med att resa i arbetet, vilket 

skulle kunna förklaras av att de som väljer att jobba som fältbaserade gör det för att de 

faktiskt trivs med att resa i arbetet. Att en innekonsult i högre utsträckning föredrar att 

arbeta på en fast arbetsplats torde inte heller vara helt oväntat med tanke på att de 

möjligen har valt att jobba just stationärt. De förutsägbara resultaten skulle också kunna 
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bero på att konsulterna, väl i sin arbetssituation, vant sig vid sitt sätt att arbeta och 

anpassat sig så att de kommit att föredra just detta sätt.  

 

Sociala karaktäristika 

Beträffande sociala karaktäristika uppvisade tre av sex påståenden en signifikant 

skillnad mellan grupperna. Innekonsulterna skattade genomgående högre på dessa tre 

påståenden. Resultaten antyder att innekonsulterna upplever social tillfredsställelse i 

större utsträckning än utekonsulterna. Att känna sig socialt inkluderad på arbetsplatsen 

(WSI) var inte ett av de påståenden som uppvisade signifikant skillnad mellan 

grupperna, men de tre ovannämnda påståendena rörde ändå umgänge; som till exempel 

påståendet ”Jag umgås gärna på arbetsplatsen med mina kollegor.” eller ”Jag känner att 

jag vanligen kan samarbeta väl med mina kollegor.”. Att innekonsulterna skattar högre 

på det senare påståendet kan bero på att de får fler tillfällen än utekonsulterna att 

samarbeta med kollegor och därmed också förbättra samarbetet. Formuleringen av 

frågorna kan även ha bidragit till att utekonsulterna skattade lägre på dessa påståenden; 

detta då de kan ha tänkt att dessa påståenden inte var något de kunde skatta särskilt högt 

på eftersom de faktiskt inte tillbringar så mycket tid på kontoret, och därmed inte har 

samarbetat tillräckligt mycket med sina kollegor för att kunna avgöra om det fungerar 

bra eller ej.  

 

Både utekonsulter och innekonsulter skattade, trots skillnaderna, högt på samtliga 

påståenden. Vid en sammanslagning av de sex olika påståendena uppvisades heller 

ingen signifikant skillnad. Det innebär att de båda grupperna torde känna sig ungefär 

lika socialt inkluderade i gruppen på arbetet (ungefär lika hög känsla av WSI), samt att 

de i ungefär lika stor utsträckning känner att kollegorna lyssnar på dem och stöder dem 

vid behov. Dessa resultat går med andra ord till stor del emot rapportens hypotes att 

innekonsulterna, på grund av möjligheterna till mer social kontakt med kollegor, skulle 

uppleva högre social tillfredsställelse och framför allt högre WSI. En möjlig förklaring 

till detta kan återigen vara att konsulterna valt att jobba just stationärt eller fältbaserat 

för att det faktiskt passar dem bättre än det motsatta. En konsult som valt att jobba 

fältbaserat kanske inte behöver socialt umgänge med sina kollegor för att uppleva social 

tillfredsställelse, i samma utsträckning som en konsult som valt att jobba stationärt.  

 

Arbetstillfredsställelse 

I strid med rapportens hypotes uppvisade endast två av de 16 påståendena, avsedda att 

mäta arbetstillfredsställelse, signifikanta skillnader mellan grupperna. Att 

utekonsulterna i högre grad än innekonsulterna instämde med påstående 14, ”I arbetet 

får jag tillfälle att tala med kunder/leverantörer.” är givet då de ju är fältbaserade och 

huvudsakligen träffar just kunder och/eller leverantörer.  Dock instämde 

innekonsulterna i högre grad med påstående 25, ”Jag känner att jag kan få arbetsro.”. 

Det skulle kunna bero på att de i större utsträckning än utekonsulterna har en stationär 

arbetsplats att arbeta vid, vilket i sin tur leder till mer arbetsro.  

 

Båda grupperna skattade överlag ändå högt på samtliga 16 påståenden, och visar inte på 

någon signifikant skillnad vid en sammanslagning av påståendena. De torde med andra 

ord trivas bra med sitt arbete. Detta tyder på att de valt en arbetsform som passar just 

dem.  
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Metoddiskussion  

I enlighet med rapportens hypotes uppvisades ett signifikant samband mellan sociala 

karaktäristika och arbetstillfredsställelse. Nästan samtliga påståenden korrelerade med 

varandra vilket var helt i enlighet med bakgrunden till hypotesen, det vill säga att social 

tillfredsställelse och arbetstillfredsställelse korrelerar signifikant med varandra. Det 

visar på att sociala relationer har ett betydande samband med arbetstillfredsställelse. 

 

Cronbachs standardiserade alfa beräknades till 0,9 vilket tyder på mycket god 

reliabilitet. Reliabiliteten kan dock ha påverkats på ett flertal sätt. Bland annat var 

respondenterna i större uträckning stationärt baserade än fältbaserade (76 stationära 

respektive 36 fältbaserade). Omständigheterna vid själva ifyllningen av enkäten kan 

också ha påverkat hur respondenterna svarade; då de svarade via en länk fanns det ingen 

möjlighet att kontrollera om de till exempel svarade på enkäten på egen hand eller 

diskuterade den med någon annan. Om de innan inlämnandet av enkäten pratade om 

den med någon annan, kan det ha påverkat deras sätt att svara. De kan till exempel ha 

påverkats av social önskvärdhet eller ha ändrat uppfattning om tolkningen av en viss 

fråga efter diskussion med någon annan. Respondenternas sätt att ta ställning till 

påståendena kan också ha påverkats av den individuella familjesituationen (Requena, 

2003).  

 

Återkoppling från ett par fältbaserade respondenter visade exempelvis att osäkerhet 

kunde uppstå kring hur de skulle ta ställning till påståenden som de upplevde snarare 

gällde de stationärt baserade kollegorna. En utekonsult menade till exempel att 

påstående 7, ”Jag umgås gärna på arbetsplatsen med mina kollegor.” var otydligt då de 

fältbaserade inte har någon ”fast arbetsplats där man kan hänga med kollegorna.”. 

Istället kan arbetsplatsen enligt utsago vara ett hotellrum, bilen, hos en kund eller i det 

egna hemmet. Tanken med påståendet var att undersöka konsulternas önskan att umgås 

med kollegor på arbetsplatsen, oavsett vad som för tillfället räknades som arbetsplats. 

Med tanke på en utekonsults arbetssituation är det dock förståeligt att ovannämnda 

påstående kan upplevas som svårt att ta ställning till. Att utekonsulterna tillbringar olika 

mycket tid ute ”på fältet” och har olika arbetsförhållanden sinsemellan kan på samma 

sätt som ovan ha påverkat hur de tog ställning till dylika påståenden. Exempelvis visade 

återkoppling från en respondent att denne visserligen räknades som fältbaserad men 

hade hemmet som fast arbetsplats, och därför upplevde det som svårare att ta ställning 

bland annat till påstående 3, ”Jag föredrar att arbeta på en fast arbetsplats.”. Från 

innekonsulterna inkom inte någon återkoppling. Det är troligt att de i mindre 

utsträckning än utekonsulterna upplevde en osäkerhet inför hur de skulle ta ställning till 

påståendena i enkäten. Frågorna var bättre anpassade för anställda som jobbar stationärt.  

 

Kvaliteten på utformningen av rapportens enkät bör ha påverkat undersökningens 

validitet både positivt och negativt. De flesta påståendena var hämtade ur redan 

utformade och till större delen testade modeller; ”Job characteristics model” (Hackman 

& Oldham, 1980) och ”Vitamin Model” (Warr, 1987, refererat i de Jonge & Schaufeli, 

1998), samt påståendena formulerade med bakgrund av skalorna som mäter WSI 

(Pearce & Randel, 2004) och socialt stöd (O’Driscoll, 2003, refererat i Wright, 2005). 

Detta torde ha påverkat rapportens validitet positivt. Flera av dessa påståenden är även 

mycket lika de frågor och påståenden som Requena (2003) använde sig av i sin studie 

av socialt kapital i arbetslivet. Där anges att påståendena håller en god nivå av 

reliabilitet såväl som validitet, det senare visat med en faktoranalys (Requena, 2003). 
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Det kan tala för god reliabilitet och validitet även hos påståendena i den här rapportens 

undersökning. De påståenden som rapportens författare själv formulerat riskerar dock 

att ha lägre validitet då det inte är helt säkert att de verkligen mäter social 

tillfredsställelse och geografiska faktorer på ett tillräckligt effektivt sätt. Även 

påståendena som formulerats med bakgrund av WSI-skalan kan ha påverkat 

undersökningens validitet negativt, då WSI-skalan inte testats i tillräcklig utsträckning. 

Den utformades i samband med undersökningen utförd av Pearce och Randel (2004). 

För att öka den här undersökningens validitet vore det således att föredra om samtliga 

påståenden vore tagna från redan utformade och framför allt beprövade modeller och 

formulär.  

 

Enkäten hade även kunnat testas i förväg, för att öka både validiteten och reliabiliteten. 

Då hade eventuella oklarheter i formuleringar och dylikt framkommit, vilket hade 

kunnat åtgärdas. Irrelevanta påståenden hade också kunnat tas bort, det vill säga sådana 

som inte verkar mäta det de avser mäta. Det hade också kunnat framgå med hjälp av en 

faktoranalys av påståendena; då hade påståenden som inte laddade högt kunnat tas bort 

vilket därmed hade höjt undersökningens validitet.  

 

I enlighet med tidigare studier (de Jonge et al. 2001, och Pearce & Randel, 2004) 

påvisade resultaten ett signifikant samband mellan sociala faktorer och 

arbetstillfredsställelse. De som trivdes bra på arbetsplatsen kände sig således i regel 

också socialt tillfredsställda på arbetsplatsen. Då social interaktion har starka samband 

med arbetstillfredsställelse, är det möjligt att minskad social interaktion över tid skulle 

kunna bidra till en lägre arbetstillfredsställelse. Denna tolkning finner stöd i Requenas 

studie (2003) som har visat hur viktiga djupare sociala relationer på arbetsplatsen är för 

arbetstillfredsställelsen, och att den kan minska om de sociala relationerna är 

bristfälliga. Däremot strider den här undersökningens resultat mot teorin att den sociala 

tillfredsställelsen och arbetstillfredsställelsen skulle vara lägre om man inte har lika 

mycket tid till kontakt med sina kollegor. Tre påståenden avsedda att mäta social 

tillfredsställelse uppvisade visserligen en signifikant skillnad mellan grupperna. I dessa 

tre var dock inte påståendet om WSI inkluderat, utan det var påståenden där konsulterna 

kan ha skilt sig åt på grund av osäkerhet kring tolkningen av dem, vilket nämns i 

avsnittet om reliabilitet. Vidare visade som tidigare nämnt en sammanslagning av de sex 

påståendena om social tillfredsställelse ingen signifikant skillnad mellan ute- och 

innekonsulter. Utekonsulterna upplevde med andra ord nästan lika hög social 

tillfredsställelse och lika hög arbetstillfredsställelse som innekonsulterna. Detta trots att 

de inte lika regelbundet eller i lika stor utsträckning som innekonsulterna har möjlighet 

att träffa kollegor. I och med detta har de inte haft samma möjligheter som 

innekonsulterna att utveckla band till sina kollegor. Enligt hypotesen och med 

utgångspunkt från tidigare forskning, borde de därmed ha lägre socialt kapital och 

känna mindre social tillfredsställelse. Trots bristen på socialt umgänge med kollegorna 

verkar det dock i det här fallet inte vara så: utekonsulterna verkar, till skillnad från 

tidigare studiers anställda som arbetade i roterande arbetsskift (Requena, 2003), inte 

känna sig avsevärt mindre socialt tillfredsställda än innekonsulterna. Det är ett 

intressant resultat bland annat med tanke på att flera påståenden som nämnt var mycket 

lika de frågor och påståenden som togs med i Requenas studie (2003). Den här 

rapportens resultat skulle dessutom kunna anses vara generaliserbara på andra liknande 

arbetsplatser inom läkemedelsbranschen, med tanke på den höga siffra som Cronbachs 

standardiserade alfa påvisade (0,9). Dock finns risken för typ 1-fel, särskilt i fallet med 
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sociala karaktäristika som, i de fall de visade på signifikant skillnad, endast klarade 

gränsen för 5 % (p < 0,05). Med andra ord kan den observerade skillnaden mellan tre 

sociala karaktäristika trots allt ha berott på slumpen. Det faktum att en sammanslagning 

av sociala karaktäristika inte visade på någon signifikant skillnad, kan indikera att typ 1-

fel begåtts i de fall där enskilda karaktäristika uppvisat signifikant skillnad. 

 

Trots att utekonsulternas omständigheter innebär brist på tid för regelbundet umgänge 

med kollegorna, upplever både ute- och innekonsulterna intressant nog ungefär lika hög 

känsla av WSI och social tillfredsställelse. Undersökningens resultat skulle kunna bero 

på att det sociala behovet hos de som har valt att jobba som utekonsulter dels kanske är 

mindre – det vill säga att det är en personlighetsfråga – och dels kanske tillfredsställs på 

annat vis, till exempel genom kundkontakt. Resultaten tyder på att kontakten med 

kunder till stor del kompenserar för den bristande kontakten med kollegor. De antyder i 

vart fall att social tillfredsställelse som till exempel WSI inte påverkas så mycket av tid 

och regelbundenhet som det betonas i rapportens inledning. 

 

Det är osäkert hur stor roll personlighet spelar beträffande utekonsulternas skattning av 

arbetstillfredsställelse och social tillfredsställelse.  Brief och Weiss (2002) tar upp att 

det inte är av lika stor betydelse för ens anpassning till arbetsplatsen vilken personlighet 

man har eller hur lika eller olika man är, som hur man faktiskt förhåller sig till den 

sociala strukturen (Roethliberger & Dickson, 1939, refererat i Brief & Weiss, 2002). 

Hur man förhåller sig till något skulle dock kunna påverkas av ens personlighet. Det är 

ändå möjligt att konsulterna i den här rapporten, bortsett från personligheten, förhåller 

sig till den sociala strukturen (mer socialt umgänge med kollegor, respektive mindre 

socialt umgänge med kollegor) på ett sådant sätt att de bättre kan anpassa sig till 

situationen. Resultaten indikerar att behovet av sociala kontakter i arbetet kan uppfyllas 

av kontakt med andra än just kollegor; såsom till exempel kunder. Kanske minskas den 

negativa effekten av brist på umgänge med kollegorna, vid den alternativa sociala 

kontakten. Det viktiga skulle således kunna anses vara social kontakt i arbetet 

överhuvudtaget. Om det sedan är en kund, leverantör eller kollega skulle kunna vara 

mindre viktigt – av större vikt torde vara att man träffar personerna regelbundet och får 

möjlighet att skapa band till dem, vilket också kan generera ett socialt stöd.  

 

Socialt stöd ingår som tidigare nämnt i samlingstermen socialt kapital (Pearce & 

Randel, 2004), vilken har visat sig vara en bidragande faktor till högre 

arbetstillfredsställelse (Requena, 2003). I socialt kapital ingår bland annat tillit, sociala 

relationer, engagemang och kommunikation (Naudé, Desai, & Murphy, 2003). Då 

utekonsulterna i den här undersökningen skattade högt på sociala karaktäristika trots 

brist på socialt umgänge med sina kollegor, kan det vara en indikation på att de trots det 

har höga nivåer av socialt kapital. Ponera att de har tillfredsställande sociala relationer 

genom de kunder och leverantörer de träffar, samt känner engagemang för sitt jobb 

(vilket är rimligt att anta då de skattade högt på arbetstillfredsställelse). Det är goda 

förutsättningar för en hög nivå av socialt kapital. Om det därtill tas i beaktande att 

socialt kapital i tidigare nämnda studie av Requena (2003) visade sig vara den faktor 

som mest ökade arbetstillfredsställelsen, är detta något som skulle kunna anses stödja 

den här rapportens resultat, även om undersökningen inte behandlat kausalitet.  

 

Det faktum att det trots allt var tre av sex påståenden inom temat sociala karaktäristika 

som påvisade en signifikant skillnad mellan ute- och innekonsulter, kan visa på 
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relevansen av Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1993). 

Teorin skulle kunna förklara varför utekonsulterna i den här undersökningen skattade 

ungefär lika högt som innekonsulterna på arbetstrivsel, men aningen lägre på social 

tillfredsställelse: helt enkelt genom att goda relationer till andra enligt tvåfaktorteorin 

ses mer som något som endast minskar den anställdes missnöje, än som något som ökar 

arbetstillfredsställelsen.   

 

Ytterligare en faktor som kan ha spelat in, beträffande den höga arbetstillfredsställelsen 

hos utekonsulterna, är att de i högre grad än innekonsulterna har ett självständigt arbete. 

Med bakgrund av teorin om att självständighet i arbetet förhöjer arbetstillfredsställelsen 

(Argyle, 1989), kan detta bidragit till den höga nivå av arbetstillfredsställelse som de 

uppvisade i resultaten. En del forskning om affektiva reaktioner på arbetsmiljön antyder 

även att det inte bara är anställdas sociala relationer till just kollegorna som påverkar 

hur de mår och därmed trivs: kunder och klienter tycks också styra den anställdes 

affektiva upplevelse (Brief & Weiss, 2002), vilket i kombination med självständigheten 

i utekonsulternas arbete skulle kunna vara en förklaring till den här rapportens resultat. 

Vidare forskning skulle därför kunna inkludera mätningar av självständighet i arbetet: i 

vilken form och utsträckning denna kan ha betydelse för arbetstillfredsställelse, samt 

hur pass beroende positivt upplevd självständighet eventuellt är av social kontakt med 

andra.  I samband med det vore det även lämpligt att närmare undersöka om det 

stämmer att den sociala kontaktens betydelse för arbetstillfredsställelse inte just måste 

vara den man har med sina kollegor (Pearce & Randel, 2004), utan även kan gälla andra 

personer man möter i arbetet.  

 

Sociala relationer på arbetsplatsen ansågs tidigt ha ett samband med affekt 

(Rubenowitz, 1978), som sedan blev nästan synonymt med arbetstillfredsställelse 

(Hersey, 1932, refererat i Brief & Weiss, 2002). Olika teorier har presenterats 

beträffande vilken riktning orsakssambandet går i, vilket kan vara värt att undersöka 

närmare. Med bakgrund av dessa teorier är det möjligt att den här rapportens resultat 

antingen beror på kausalitet som går åt ett håll, det vill säga att det sociala stödet 

påverkar arbetstillfredsställelsen i enlighet med Karaseks och Theorells DCS-modell 

(1990) samt Hackman och Oldhams ”Job characteristics model” (1980) – eller så kan 

det istället röra sig om ett reciprokt förhållande i enlighet med exempelvis Edwards 

stress/coping/välbefinnande-modell (1998, refererat i de Jonge et al. 2001). Det skulle 

med andra ord kunna innebära att social tillfredsställelse och arbetstillfredsställelse 

påverkar varandra. Just möjligheten till ett eventuellt reciprokt orsakssamband skulle 

vara av intresse för vidare forskning. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utekonsulter och innekonsulter vid 

föreliggande läkemedelsföretag inte skiljer sig åt avsevärt i arbetstillfredsställelse, trots 

att utekonsulterna verkar uppleva något lägre social tillfredsställelse än sina stationärt 

baserade kollegor. Självständigheten i utekonsulternas arbete kan ha kompenserat för 

den bristande sociala kontakten med kollegor. Att utekonsulterna ändå skattade relativt 

högt på sociala karaktäristika skulle kunna bero på att de ändå får möjlighet till att 

bygga upp relationer till andra personer i sitt arbete; såsom till exempel kunder de 

träffar regelbundet. Möjligen är huvudsaken verkar att anställda får möjlighet till någon 

form av djupare social kontakt över huvud taget, oavsett om det är med kund eller 

kollega.  
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