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Abstract 
 
 
The purpose of the study is to bring clarity to what impact social relations have on the 
working climate at the workplace. Here the focus is on the employees and their experiences as 
well as definitions of working environment, working climate and social relations. Since there 
is a problem with sick leave in society, where mostly women who work closely with people 
belong to the most affected occupational group, there are reasonable grounds for letting 
assistant nurses and preschool teachers be part in this study. Previous research and theoretical 
perspectives show the importance of highlighting the significance of social relations for the 
psychosocial working environment at the workplaces. Levi's interpretation of how employees 
relate to and interact with each other, as well as research on social relations in working life, 
have been contributing towards an increased understanding of the interpersonal relationships 
in working life. The synergy of the factors of enjoyment, trust, communication and 
community, forms the individual's experience of the working environment. 
A qualitative method has been applied, based on a constructivist perspective in order to 
capture the respondent’s experiences of social relations at the workplace. The data collection 
was done through semi-structured interviews with four assistant nurses and four preschool 
teachers. 
 
The empirical material shows that social relations have an impact on the perceived working 
climate and working environment and thus also the well being at the workplace. In the result, 
factors concerning enjoyment, trust, communication and community were highlighted. That is 
factors within the theoretical concept of social relations and contributes in fostering well 
being at the workplace.  
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1 INLEDNING 
I arbetsmiljölagen går det att läsa följande: “Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för 
att åstadkomma en god arbetsmiljö.” (AML 3 kap. 1a §). Men vad är en god arbetsmiljö?  
Hur skulle det kännas om vi inte fick ta del av gemenskapen på till exempel kafferasten eller i 
lunchrummet? Och vad är det som gör att arbetskollegorna kan trivas eller inte trivas med 
varandra? Men framför allt, hur förhåller vi oss till de relationer vi ofrivilligt har en 
interaktion med. Människan har ett behov av att tillhöra en grupp, att ingå i en gemenskap. Att 
vara utanför och känna sig exkluderad kan vara förknippat med en obehagskänsla där ens 
egen självkänsla till och med kan börja svikta. Enligt Simmel (1971 citerad i Härenstam & 
Bejerot 2010, s. 11) är socialitet själva kärnan som behövs för att människor ska hålla 
samman, stötta och hjälpa varandra. Detta kan och får aldrig underskattas (Härenstam & 
Bejerot 2010, s. 11). Men besitter arbetstagaren kunskapen om hur denne själv är med och 
bidrar till en god arbetsmiljö samt på vilket sätt en god arbetsmiljö uppstår? Frågorna är 
många och svaren likaså. 
För att må så bra som möjligt i arbetslivet krävs det att ett flertal faktorer ska stämma överens, 
men kanske framförallt att de som arbetar inom organisationen kan förstå dess uppkomst och 
hur varje individ kan vara med att faktiskt förändra såväl bidra till en god arbetsmiljö.  
 
För att studera sociala relationer på en arbetsplats och de eventuella konsekvenser som kan 
uppstå för arbetsklimatet behöver inte individens uppfattning om sina relationer inom 
arbetslivet, vara det primära. Vi behöver också kunna förstå olika aktörers perspektiv och på 
vilket sätt varje individ är med och skapar ett sammanhang i en interaktion med andra 
människor (Härenstam & Bejerot 2010, s. 21).  
 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle finns det en märkbar ökning av att människor sjukskriver sig på grund av 
psykisk ohälsa. Den grupp som kommit att bli mest drabbad är kvinnor som arbetar med 
människor på ett eller annat sätt. Siffror visar att det är sju gånger fler kvinnor som 
sjukskriver sig än vad män gör. Forskare menar därför att om du är kvinna och arbetar med 
människor så ökar risken för att drabbas av psykiska besvär (Nilsson & Warne 2015).  
“Där man kommer i kontakt med andra människor är det större risk för psykisk ohälsa.” 

(Rickard Bracken citerad i Nilsson & Warne 2015) 
 
En majoritet av kvinnodominerade yrkesgrupper finns inom den offentliga sektorn. 
Undersköterska och förskollärare är enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, 
(Statistiska centralbyrån 2016) de två yrken där det är flest kvinnor som arbetar. Det är även 
de två yrkesgrupper som främst arbetar med människor, både unga och gamla. Därav finns det 
en relevans för denna studie att lägga fokus på dessa yrkesgrupper. 
Den fysiska arbetsmiljön som länge har varit det primära inom arbetslivet kan i mångt och 
mycket vara lättare att kunna åtgärda än den psykiska arbetsmiljön. Dock finns det mycket 
inom detta område som går att göra ännu bättre. Det var inte förrän i slutet av 1980-talet som 
man började inkludera hela arbetsmarknaden i form av de psykosociala frågorna. Det gick 
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inte längre att hålla isär det som gör oss till människor, både den fysiska och psykiska delen 
behövde inkluderas (Sundqvist 2012, s. 5). 
 
I rapporten: “God arbetsmiljö - en framgångs faktor” (Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet 
2009) ligger betoningen på vilken betydelse familj, vänner och det sociala livet har för den 
enskilde individens välmående, både psykiskt och fysiskt. När det finns en balans mellan 
arbetslivet och privatlivet bidrar det till att individen kan känna en trygghet och tillit vilket i 
sin tur är till fördel för arbetsgivaren då denne får en frisk och produktiv anställd 
(Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet 2009, ss. 58-59).  
 
Utifrån ett flertal forskningsstudier framgår det påtagligt vilken betydelse de sociala 
relationerna har i arbetslivet och för den psykosociala arbetsmiljön. När människor får verka i 
ett gott emotionellt klimat och har goda relationer med kollegor och chefer förbättras 
exempelvis förmågan att ta emot information och göra en kreativ analys, handlingskraften 
ökar, liksom förmågan att hantera komplexitet. Dessutom uppstår gynnsamma hälsoeffekter 
(Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet 2009, s. 59) eftersom det är när en människa befinner sig 
i en positiv sinnesstämning som hjärnan kan ta emot fler infallsvinklar av information 
(Sundqvist 2012, s. 9). 
  
Innehållet i arbetet handlar om vilka arbetsuppgifter individerna har samt, på vilket sätt 
arbets-och organisationsformer inklusive arbetsfördelning och ansvarsområden är utformade 
(Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet 2009, ss. 69-70). Men den psykosociala arbetsmiljön är 
också beroende av hur de sociala relationerna fungerar på arbetsplatsen.  
Att kunna öka medvetenheten kring arbetsmiljö- och sociala frågors betydelse för att till 
exempel öka produktiviteten och skapa ett gott rykte om organisationen kan också handla om 
att bygga upp attraktiva arbetsgivarvarumärken på längre sikt. För den offentliga sektorn, som 
vi avser undersöka, är dessutom det sociala samhällskontraktet och goodwill i form av det 
befintliga förtroendekapitalet för välfärdssystemen och myndighetsutövning en avgörande 
faktor för en långsiktig utveckling för organisationen i sin helhet (Sundqvist 2012, s. 8). 
 

1.1.1 Arbetsmiljöansvar 
I arbetsmiljölagen (AML) kan man explicit tolka att det är arbetsgivaren som besitter det 
övergripande ansvaret inom arbetsmiljön. Dock finns det mycket som talar för att det idag ska 
finnas en strävan efter att få med sig hela organisationen inklusive arbetstagarna, i ett delat 
utförande av arbetsmiljön. Då det ökade tempot inom arbetsmarknaden visar sig allt tydligare 
har det också blivit en större klyfta mellan vad som är mitt och ditt ansvar (Sundqvist 2012, 
ss. 25-26). Här beskriver Sundqvist hur kunskapen kring ämnet är en stor källa till att främja 
hälsan och arbeta kring en så god arbetsmiljö som möjligt. En del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är att kunna fördela ansvaret kring arbetsmiljön vilket kan leda till att 
medarbetarna kan få en insikt samt kunskap om vad arbetsmiljön handlar om. Utifrån ett 
sådant resonemang behöver hela organisationen vara med i arbetet kring arbetsmiljön under 
arbetsgivarens ansvar att leda och fördela arbetet utåt i verksamheten. Det finns en grundtanke 
i att båda parter kan och bör samverka för en god arbetsmiljö (Sundqvist 2012, ss. 25-26). 
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Enligt Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160) 6 kap. 1 § 
“Arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsmiljöverksamhet. (Paragrafen ändrad genom 1991:677)” är tanken med denna 
uppgiftsfördelning att det ska leda till ett internt ansvar. Genom en sådan fördelning kan 
arbetstagarna fokusera på de uppgifter som ska utföras medan arbetsgivaren står för ansvaret 
att det utförs  på rät t  sät t .   
 

1.1.2 De nya föreskrifterna 
Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2015:4, har som syfte att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön (AFS 2015:4, s. 5). Genom föreskriften vill arbetsmiljöverket lyfta 
de organisatoriska och sociala aspekterna bort från individnivå och lägga det övergripandet 
ansvaret på den organisatoriska nivån. 
 
“Ohälsan drabbar individer, men orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar 
arbetet och i det sociala samspelet på arbetsplatsen.” (Arbetsmiljöverket 2016b). 
Det sociala samspelet mellan arbetskollegor och därmed de sociala relationerna på 
arbetsplatserna kommer genom den nya föreskriften AFS 2015:4 få en ökad betydelse till 
följd av att arbetsgivarna numera måste lyfta upp och medvetandegöra detta som en del av 
arbetsmiljöarbetet. Med utgångspunkt i citatet ovan så finner vi att det är relevant att 
undersöka, ur ett arbetstagarperspektiv, hur arbetstagare ute på arbetsplatserna ser på 
betydelsen av de sociala samspelen och relationerna. 
Den nya föreskriften har även som syfte att ställa krav på arbetsgivaren att ta fram mål för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att 
medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. 
Föreskriften är anpassad till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare 
ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar 
för. Definitionen avser delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar som till 
exempel; arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden på 
arbetsplatsen. De krav som kan komma att uppstå utifrån ett arbetsmiljöperspektiv kan vara 
av kognitiv, emotionell och fysisk natur. Den sociala arbetsmiljön är inget nytt och unikt i sig. 
I och med den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket så ökar kraven för att det ska finnas 
förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från 
chefer och kollegor (AFS 2015:4, ss. 6-7).  
 

“Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller 
kränkande särbehandling på jobbet. [...] De nya föreskrifterna om organisatorisk och 

social arbetsmiljö som börjar gälla i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, 
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.” 

(Arbetsmiljöverket 2016a) 
 
Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja 
produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas, med stor sannolikhet, 
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antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för både 
arbetsgivare och samhälle (Arbetsmiljöverket 2016a). 
Enligt Arbetsmiljölagen, AML, (1977:1160) 3 kap. 4 §, ska arbetstagaren medverka och följa 
de föreskrifter och regler som gäller på arbetsplatsen. Ett viktigt budskap är att arbetstagarna 
behöver kommunicera för att kunna motverka att skador uppstår.  
Vilket innebär att arbetstagarna besitter ett ansvar att kunna prata med varandra om saker som 
de upplever som ett problem i den psykosociala arbetsmiljön innan konsekvenser av 
problemen uppstår. Delaktigheten är det centrala i den sociala arbetsmiljön därav är det 
väsentligt att alla är involverade i arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket 2016a).  
 
Sammantaget så kan det anses vara rimligt att följa upp och utvärdera den psykosociala 
arbetsmiljön för att kunna förstå mänskliga relationers tillvägagångssätt och hur detta kan 
växa och leda till förbättringar.  
Det finns en föreställning om hur organisationer vanligtvis är bättre på att styra med 
kontrollsystem och nyckeltal än att skapa ett gott emotionellt klimat. För de arbetsgivare som 
strävar efter respekt, tillit och ett gott emotionellt klimat på arbetsplatserna, kan strävan 
generera en ”organisatorisk friskvård”, vilket egentligen inte är så avancerade handlingar men 
som kan göra stor skillnad för arbetstagarna och arbetsplatserna. Likväl är det inte helt enkelt 
då det gäller att skapa förutsättningar för hur människor interagerar och förhåller sig med 
varandra (Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet 2009, s. 67).  
Vi kan se att tidigare forskning belyser värdet av att lyfta upp de sociala relationernas 
betydelse för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatserna.   
Både Arbetsmiljölagen och den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket utgår från att alla på 
en arbetsplats har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön och att de sociala relationerna mellan 
individerna på arbetsplatsen inte ska behöva orsaka ohälsa. Men vilken betydelse har då de 
sociala relationerna för arbetsklimatet på arbetsplatsen enligt de som själva jobbar där?  
 
 

1.2 Syfte 
Vi har valt att titta på vilken betydelse de sociala relationerna mellan arbetskollegorna har för 
arbetsklimatet på arbetsplatsen, bland undersköterskor och förskollärare. 
 

1.2.1 Frågeställningar: 
• Vilken betydelse uppfattas, enligt individerna, sociala relationer ha för arbetsklimatet? 
• Vad i de sociala relationerna påverkar arbetsklimatet? 
• Vilken medvetenhet tror sig individerna besitta om sin påverkan på arbetsklimatet? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer Levis tolkning kring grupper, tidigare forskning samt litteratur som ligger till grund för 
studien att presenteras. De teoretiska utgångspunkterna är upplagda i ett helhetsperspektiv som börjar med 
begreppen arbetsmiljö och arbetsklimat för att sedan fokusera på begreppet sociala relationer och dess faktorer. 
 

2.1 God arbetsmiljö 
Att ett bra arbetsklimat är grunden för en god arbetsmiljö kan ses i Lindberg och Vingårds 
kunskapssammanställning Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer (Lindberg och 
Vingård 2012) från Arbetsmiljöverket. I den framkommer det att faktorer som utvecklad 
kommunikation, delaktighet, stöd och bra relationer är väsentliga delar för att en organisation 
ska kunna uppnå en god arbetsmiljö (Lindberg och Vingård 2012, s. 29). Således har 
arbetsklimatet en avgörande betydelse för individens arbetstrivsel och välbefinnande och 
påverkar härigenom individens hälsa (Sandberg 2004, ss. 83-84), ett bra arbetsklimat ligger 
som grund för en god arbetsmiljö. 
 
Sundqvist (2012, ss. 8-9) skriver i sin rapport “Arbetsmiljö i förändring och utveckling” om 
vad en god arbetsmiljö kan bidra till att öka medarbetares förmåga till kreativitet och 
öppenhet för ny kunskap.  
“...när människor får verka i ett gott emotionellt klimat och har goda relationer med kollegor 
och chefer förbättras vår förmåga att ta emot information och vara kreativa.”  
(Sundqvist 2012, ss. 8-9). 
 
 

2.2 Arbetsklimat 
Sandberg (2004, s. 22) belyser arbetsklimat i följande citat:  

“Arbetsklimat framställs inte som entydigt och kausalt relaterat till i tid eller rum 
närliggande förhållanden, Närmast till hands ligger att innebörden i arbetsklimat 
utgör en subjektiv upplevelse (ett ”fenomen”) som skapas och utvecklas utifrån skilda 
förutsättningar beroende på individ och organisation, Begreppet är således 
dynamisk.”  

(Sandberg 2004, s. 22) 
 
Sandberg (2004, s. 27) anser att arbetsklimatet är en helhetsupplevelse av de sociala villkoren 
på arbetsplatsen, de relationer som arbetskollegorna har med varandra påverkar hur de olika 
individerna i en arbetsgrupp upplever sitt arbetsklimat. Begreppet arbetsklimat tolkas och 
definieras på olika sätt i litteraturen. Denison använder sig av Guion (1973 citerad i Denison 
1996, s. 624) när han beskriver att arbetsklimatet skapas av alla som arbetar inom exempelvis 
en organisation. Varje arbetsgrupp inom organisationen har sitt egna speciella arbetsklimat 
som grundar sig i de villkor som organisationen ställer och hur de som arbetar i 
organisationen uppfattar dessa villkor.  
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Arbetsklimatet påverkas också av de värderingar och miljöer som organisationen verkar i 
(Denison 1996, s. 624). 
 
För varje individ så är arbetsklimatet en sammansättning av dennes egna unika upplevelser, 
dessa upplevelser kan var kommunikation mellan arbetskollegor, sociala villkor och arbetets 
sociala interaktion (Sandberg 2004, s. 65). Denison (1996, s. 644) gör en liknande definition 
av arbetsklimatet för individen när han skriver att arbetsklimatet är en situation som för 
samman de känslor, tankar och beteenden som finns hos varje individ på arbetsplatsen. 
 
Eftersom arbetsklimatet grundar sig i individers uppfattningar av de villkor som 
organisationen har satt upp så är arbetsklimatet en sammansättning av upplevelser som är 
unika för varje individ (Sandberg 2004, s. 65).  Arbetsklimatets unika karaktär gör att den är 
föränderl ig  och personl ig  vilket också gör att det kan manipuleras av individer med 
inflytande och makt (Denison 1996, s. 644). 
 
Arbetsklimatet är inte något givet och uppenbart, det är ett fenomen som är ständigt skiftande 
eftersom dess innebörd baseras på en subjektiv upplevelse som skapas utifrån individers och 
organisationers olika förutsättningar (Sandberg 2004, s. 22). På så sätt skildrar arbetsklimatet 
de organisatoriska miljöerna som är rotade i organisationens värderingar och begränsas till de 
aspekter av de sociala miljöer som kan uppfattas av organisationens medlemmar (Denison 
1996, s. 624). 
 
Definitionen av begreppet arbetsklimat är mångfasetterad men sammanfattningsvis så kan den 
beskrivas som varje individs unika upplevelse av sin arbetsmiljö. De upplevelser som 
arbetsklimatet främst grundas på är kommunikationen och relationerna mellan 
arbetskollegorna och är av en stor betydelse för trivseln och välbefinnande på arbetet 
(Sandberg 2004, ss. 83-84).  
Arbetsklimatet återspeglas även i de värderingar som finns inom arbetsgruppen och som 
individen uttrycker (Sandberg, 2004, s. 65). 
 
Utifrån Levis resonemang om gruppsammanhållning, Sandberg, Denison, Lindberg och 
Vingård litteratur samt den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket fastställs det att 
arbetsklimatet är av betydelse för möjligheten att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. 
Som begrepp är arbetsklimat brett och förklaras på olika sätt i litteraturen, vi håller med i 
Sandbergs tolkning att arbetsklimatet är individernas egna upplevelser som grundas på 
kommunikation och relationer. Vi instämmer även i att arbetsklimat är något som skapas av 
alla som är på samma arbetsplats och har ett brett innehåll. Dock saknar vi en konkret 
definition på vad begreppet arbetsklimat är i förhållande till arbetsmiljö. Vi väljer därför se 
arbetsklimat som ett begrepp som antingen tillhör eller går hand i hand med arbetsmiljö.  
Arbetsklimatet tycks få sin innebörd och existens när det finns någon form av relationer 
oavsett om relationerna är frivilliga eller ofrivilliga på arbetsplatsen. Begreppen arbetsklimat 
och arbetsmiljö, oavsett god eller dålig, är väldigt sammansvetsade och beroende av hur 
kommunikationen fungerar och vilka relationer som finns på arbetsplatsen så kan man utgå 
från mer eller mindre god arbetsmiljö.  
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2.3 Sociala relationer 
Sociala relationer är inte ett autonomt begrepp utan det bygger på ett antal faktorer som 
tillsammans utgör begreppet sociala relationer. De faktorer som vi vill belysa i denna studie 
är: 

• informella regler och normer 
• social identitet 
• gruppsammanhållning 
• kommunikation 

 
Vi fokuserar på dessa faktorer eftersom de, enligt oss, utgör de större delarna av sociala 
relationer och är faktorer som de flesta förstår och kan relatera till. Även Lindberg och 
Vingård (2012, s. 29) relaterar till en del av dessa faktorer när de räknar upp vilka faktorer 
som är väsentliga delar för att en organisation ska uppnå en god arbetsmiljö. 
 
Sociala relationer mellan arbetskollegor är fundamentalt viktiga för beteenden inom en 
organisation där anställda måste interagera både formellt och informellt med varandra för att 
kunna utföra arbetet (Ferris et al 2009, s. 1397). 
För att studera sociala relationer på en arbetsplats och de eventuella konsekvenser som kan 
uppstå för arbetsklimatet behöver vi förstå individers uppfattningar om sina relationer inom 
arbetslivet, och på vilket sätt varje individ är med och skapar ett sammanhang i en interaktion 
med andra människor (Härenstam & Bejerot 2010, s. 21).  
Det bör återigen poängteras att de sociala relationerna och dess stöd fungerar i olika 
sammanhang och arenor. Det hela har kommit att utspela sig i en betydelsefull arenan, 
nämligen inom arbetslivet. Arbetet är dessutom en stor del i en människas liv, inte minst för 
den egna personliga utvecklingen men även för den enskilde individens identifikation 
(Härenstam & Bejerot 2010, s. 45). Härenstam och Bejerot (2010, s. 7) menar att sociala 
relationer påverkar hälsa, arbetslust, självtillit, utslagning och rörlighet. Att kunna ha goda 
relationer till både chefer och kolleger anses vara en viktig faktor för att arbetstagaren ska 
känna ett välbefinnande. Goda sociala relationer tycks användas på olika sätt och får olika 
konsekvenser i olika typer av verksamheter. Författarna hävdar att kollektiv arbetsgemenskap 
är av betydelse för hälsa samt utveckling (Härenstam & Bejerot 2010, s. 7).  
 
Enligt Levi bygger sociala relationer på sammanhållning och kommunikation. För att den 
sociala samverkan ska fungera så måste gruppens sammanhållning och kommunikation 
fungera. Samverkan kommer från de känslomässiga banden som gruppmedlemmarna har 
gentemot varandra, kommunikationen bygger på ömsesidig förståelse och tillit.  
Om de sociala relationerna inte fungerar så fungerar inte heller kommunikationen. Problem 
och konflikter med varandra kan uppstå som påverkar prestationen och de kan inte heller 
belöna och motivera varandra (Levi 2014, ss. 21-22). 
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2.3.1 Informella regler och normer 
De flesta individer går in i en arbetsrelation utan någon tidigare information om varandra, 
informationen som kommer till nya individer kommer antingen formellt eller informellt som 
handlar om normer, förväntningar och förhållningssätt om de nya arbetsrelationerna (Ferris et 
al 2009, s. 1392). Detta kan komma att påverka hur individerna i arbetsgruppen väljer att 
förhålla sig till varandra vilket har en betydelse för det arbetsklimat som gruppen formar och 
utvecklar tillsammans. 
Henderson & Argyle poängterar i sin artikel The informal rules of working relationships att 
följande punkter är kärnan för relationen mellan arbetskollegor (Henderson & Argyle 1986, s. 
264): 

• Respektera varandras privatliv 
• Sekretess 
• Ögonkontakt 
• Återbetala samt återgälda skulder/tjänster/komplimanger 
• Inga sexuella relationer inom arbetslivet 
• Inte kritisera varandra öppet 
• Stå upp för varandra samt stötta 
• Tilltala varandra med förnamn 

 

2.3.2 Social identitet 
När den enskilda individen väl har kunnat hitta sin roll i ett visst sammanhang kan det finnas 
fler frågor som uppstår. Vart passar jag in och med vilka känner jag igen mig med? Oftast 
hittar man dessa tillhörigheter i olika typer av organisationer. Det kan till exempel handla om 
religioner, politiska organisationer, kulturer, medlemskap, anställningar med mera. Som vi 
kan läsa i inledningen, framgår det att social identitet utgår ifrån tillhörighet. Utifrån att 
människor identifierar sig med varandra skapas en kategorisering. Ashforth & Meal menar att 
kategorierna är definierade av de likheter som är typiska för just den karaktären. Om den 
enskilda individen har något annat att jämföra med så blir det också lättare att placera samt 
kategorisera sin egen position och identifikation över sin egen existens (Ashforth & Meal 
1989, s. 21).  
 
Ashforth och Mael anser utifrån sin studie “Social Identity Theory and the Organization” 
(1989) att begreppet social identifikation (identitet) är en uppfattning om en tillhörighet där en 
grupp av personer tillsammans skapar vem de är i ett visst sammanhang. Utifrån grupper 
skapar de även sin egen självidentitet vilket sedemera gör att individerna har svårt att förstå 
andra människor som kanske inte tillhör samma grupp.  
 
Social identifiering uppstår då människor känner igen sig med varandra, varav 
identifikationen och identiteten blir som tydligast. Vilken uppfattning individen har om sig 
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själv påverkas av grupperna vilket också förstärker de stereotypa uppfattningarna 
vederbörande kan ha om varandra (Ashforth & Meal 1989, s. 20). 

Utifrån ett psykologiskt perspektiv anser Levi att en social identifikation avser en form 
av legitimitet för att en grupp ska kunna existera, separat från andra. Det är tolkningen samt 
skapandet av en tro på "oss mot dem" som utgör existensen för en grupp. Identifikation är 
både en kognitiv process, klassificera världen i kategorier, och en känslomässig process, ser 
sig själva som en grupp som är bättre än andra grupper (Levi 2014, s. 5).  
Oavsett ändamål den enskilda individen har med att ingå i en gruppgemenskap finns det ett 
behov av att känna sig inkluderad och är något som grundar sig i en social identitet. Detta 
ökar dessutom intresset av att kunna interagera med andra människor. Sundqvist hänvisar till 
hur Maslow kallar detta för ett relationsbehov där sociala behov och behov av yttre 
uppskattning ligger inom ramen för vad en människa behöver. För att den enskilde individen 
ska kunna utvecklas och skapa motivation är behoven en förutsättning för att vederbörande 
ska lyckas (Sundqvist 2012:20). 
 

2.3.3 Gruppsammanhållning 
Utifrån att arbetstagaren kan känna behov av att hitta sin roll samt existens i en grupp och 
sammanhang bör det upplysas om på vilket sätt en gruppsammanhållning är en stor del av de 
sociala relationerna på en arbetsplats. En bra sammanhållning påverkar det sociala 
interagerandet då gruppen kommunicerar bättre med varandra samt samarbetar bättre (Levi 
2014, s. 67). Henderson & Argyle gör en liknande slutsats då de anser att förbättrade sociala 
relationer på arbetsplatsen resulterar i förbättrad kommunikation, effektivitet och samarbete 
(Henderson & Argyle 1986, s. 259).  
Sammanhållningen kan komma från en arbetsuppgift där uppgiften kräver att flera personer 
måste jobba tillsammans, vilket på så sätt kan skapa en sammanhållning (Levi 2014, s. 66). I 
en empirisk studie av Henderson & Argyle framgick det att de flesta sociala relationerna på en 
arbetsplats bygger på två olika former av interaktioner antingen uppgifts relaterad eller som 
ett socialt utbyte (Henderson & Argyle 1986, s. 259). 
Människor som är med i en grupp med bra sammanhållning känner sig mer tillfredsställda 
med sitt arbete än de som inte är med i en sådan grupp. Samtidigt behöver det finnas kunskap 
om att när sammanhållningen bygger på en uppgift så ökar prestationen medan om den 
bygger på social identitet så minskar prestationen eller är densamma (Levi 2014, s. 66). 
 
För att en grupp ska vara framgångsrik så krävs det att de har motivation, sammanhållning 
inom gruppen, rollfördelning, uppgiftsbeteende, socialt beteende och kunskap & lärande. Det 
finns två sorters beteenden inom en grupp. Ett uppgiftsbeteende som fokuserar på gruppens 
mål och uppgifter samt, ett socialt beteende som fokuserar på de sociala och känslomässiga 
behoven som gruppens medlemmar har, och även hjälper till att upprätthålla de sociala 
relationerna. Det sociala beteendet behövs för att bygga tillit inom kommunikation, erbjuda 
socialt stöd och belöna deltagande. Det sociala stödet inkluderar därför socialt erkännande 
såsom accepterande och uppmuntrande samhörighet med gruppen samt belönande och 
givande gentemot andra och lyssna på problem (Levi 2014, s. 71).  
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Listan om hur viktig sammanhållning för en grupp är, går att göras lång. Men det finns också 
två sidor av vad begreppet kan ge för resultat. Sammanhållning håller gruppen samman och 
gör att de presterar bättre, men det kan också vara en källa till osämja och prestations problem 
(Levi 2014, s. 61).  
Samarbete i grupper har en högre risk att misslyckas om gruppen inte har positiva vänskapliga 
relationer med varandra (Henderson & Argyle 1986, s. 261). 
Osämja inom arbetsgruppen eller mellan två personer i en arbetsgrupp kan orsaka aggression, 
otrevligheter eller brister i kommunikationen som gör att hela arbetsgruppen och arbetet blir 
lidande (Henderson & Argyle 1986, s. 262). Detta är en konsekvens av de negativa sociala 
relationerna i en arbetsgrupp.  
Mellan arbetskamrater är rättvisa (att man delar på arbetet) samarbete (dela på bördan trots 
osämja) och be om hjälp några väsentliga faktorer för relationen (Henderson & Argyle 1986, 
s. 265). Det som kan komma att orsaka mest missnöje mellan arbetskollegor är, enligt 
Henderson & Argyles studie: 

• bryta ett förtroende  
• vara nedsättande om andra kollegor gentemot chef eller dylikt  
• inte dela på arbetsuppgifterna  

(Henderson & Argyle 1986, s.69). 
 
En konsekvens med dåliga sociala relationer kommer slutligen leda till att gruppen undviker 
sina problem framtill de stör deras arbete. Det går att gömma sig för problemen under en 
period men inte för all framtid om gruppen och arbetet ska komma framåt. Ett team med bra 
sociala relationer har bättre förutsättningar för att handskas med problem när de uppstår 
eftersom de är bättre på att kommunicera med varandra (Levi 2014, s. 68).  
Att problem inom grupper skapas kan vara svårt att blunda för men det gäller att de enskilda 
individerna vet hur de ska hantera problematiken. 
 
Således har de sociala relationerna en betydande innebörd för grupparbetet, när medlemmarna 
tycker om varandra så kommer deras arbetsprestation att öka (Levi 2014, s. 73).  
Positiva sociala relationer på arbetsplatsen kan resultera i förbättrade prestationer för både 
individen och organisationen, omvänt så kan negativa sociala relationer försämra prestationen 
(Ferris et al 2009, s. 1385). 
Men för att positiva relationer ska kunna bidra till prestationen så måste kollegorna kunna lita 
på varandra, prestationen grundar sig i tillförlitlighet mellan kollegor (Ferris et al 2009, s. 
1385). 
 

2.3.4 Kommunikation 
Förutom tillit är det av stor vikt att kommunikationen fungerar mellan arbetskollegorna. De 
sociala relationerna bygger även på hur arbetsgruppen väljer att samspråka med varandra. Här 
antas kommunikation och sammanhållning vara ytterligare en stor del för de sociala 
relationerna. Levi (2014, s. 4) bedömer dessa faktorer svåra att plockas bort eller exkluderas. 
På vilket sätt vi människor väljer att kommunicera med varandra kan spela en avgörande roll 
för hur vi sedan kan komma att tolka in information ifrån våra arbetskollegor. Följaktligen 
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blir kommunikationen inom en grupp en central process där formella och informella regler 
och normer kontrollerar och styr interaktionen mellan gruppmedlemmarna (Levi 2014, s. 4). 
Kommunikation är en del av klimatet, den psykologiska säkerheten, de sociala processerna 
och förtroendet mellan arbetskollegorna. Det uttryckssätt som interaktionen mellan individer i 
en arbetsrelation tar i uttryck via kommunikationen, både verbalt och icke verbalt, påverkar 
hur ett meddelande uppfattas och tolkas av mottagaren (Ferris et al 2009, s. 1393). 
Levi beskriver detta genom tre faktorer, dessa är avsändare, mottagare och meddelande (Levi 
2014, s. 102). Som avsändare finns det två egenskaper, trovärdigheten och attraktivitet som 
avgör hur mottagaren kommer tyda det du säger och tror på ditt budskap. Trovärdigheten 
bygger på huruvida personen upplevs som kompetent och tillförlitlig, oavsett om denne är 
expert på ämnet eller inte (Levi 2014, s. 102). 
Mottagaren skiljer sig i sina relationer till meddelanden. Ett meddelande är enkelt för 
avsändaren att förmedla om mottagaren har samma ståndpunkt som avsändaren. Fast om 
mottagaren inte är övertygad av meddelandet behöver avsändaren vara mer tydlig i sin 
kommunikation.  
 
Kommunikationen i en arbetsgrupp kan bli missvisande genom att avsändaren tagit för givet 
att mottagaren har samma förståelse för meddelandet som en själv utan att ta reda på det är så. 
På detta sätt kan ett meddelande bli felaktigt och på så sätt skapa oro och missförstånd i 
arbetsgruppen (Levi 2014, s. 103).  
Gruppmedlemmar föredrar att diskutera saker som är positiva istället för negativa vilket gör 
att gruppen ignorerar sina problem eftersom otrevliga ämnen aldrig behandlas. Detta leder till 
en illusion om att det finns tydlig kommunikation, när det i själva verket inte finns det (Levi 
2014, s. 105). 
 
Frånsett kommunikation finns det fler faktorer som kan komma att påverka en arbetsgrupp 
och hur gruppen fungerar ute i verksamheten. På arbetsplatsen är människor styrda av lagar 
och regler men det finns också informella regler och normer som styr på arbetsplatsen, dessa 
kan handla om samarbete eller utbyte mellan kollegor. Informella regler och normer är 
vanliga för alla former av mänskliga relationer även på arbetsplatsen (Henderson & Argyle 
1986, s. 260). Henderson & Argyle förklarar att informella regler och normer ofta uppfattas 
visa sig som beteenden som medlemmarna av exempelvis en arbetsgrupp anser ska utföras 
eller inte. Sociala situationer består av en uppsättning av informella regler och normer som 
används för att nå det gemensamma målet, på samma sätt kan man se på relationer. Relationer 
möjliggör för att vissa gemensamma mål ska kunna uppnås och behov ska kunna mötas, 
genom detta så bildas informella regler och normer för att kunna möta målen och dess behov 
(Henderson & Argyle 1986, s. 260). 
 
När människor möts och interagerar med varandra så uppstår en form av dynamik. Det 
behöver finnas en sändare och en mottagare för att ett givande och tagande ska kunna få en 
substans och mening, vilket oftast sker under en process över en längre tid. Det uttryckssätt 
som interaktionen mellan individer i en arbetsrelation tar i uttryck via kommunikationen, både 
verbalt och icke verbalt, påverkar därför hur ett meddelande uppfattas och tolkas av 
mottagaren (Ferris et al 2009, s. 1393). 



 

12 
 

De sociala relationerna och dess stöd fungerar i olika sammanhang och arenor, arbetslivet kan 
ses som en av dessa arenor som även har en viktig betydelse för många människor då 
arbetslivet är en stor del av tillvaron. Arbetslivet kan ses inneha en betydande roll för den 
personliga utvecklingen och individers identifikation (Härenstam & Bejerot 2010, s. 45).  
 
 
 
2.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Samtliga begrepp som presenterats i det teoretiska stycket har en direkt eller indirekt koppling 
till sociala relationer och arbetsklimat. Vi anser att arbetsklimat kopplas samman med sociala 
relationer på ett eller annat sätt där det gäller att bena ut själva betydelsen för de olika 
begreppen och vilken innebörd dessa faktiskt besitter. Det kan upplevas som självklart att 
kopplingen mellan ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö går hand i hand. Men om 
begreppen i sig inte är definierat på ett konkret och tydligt sätt så kan detta göra att 
arbetstagarna skapar en egen definition av vad begreppen kan tänkas innebära. Vi tror att om 
arbetstagare på en arbetsplats förhåller sig till och definierar begreppen på olika sätt, så kan 
detta leda till meningsskiljaktigheter. 
 
Definitionen kring vad en god arbetsmiljö är utifrån psykisk ohälsa, kan upplevas svår att 
säkerställa då en arbetstagare och arbetsgivare kan ha olika intressen och mål. För att må så 
bra som möjligt i arbetslivet krävs det att ett flertal faktorer ska stämma överens men kanske 
framförallt att de som arbetar inom organisationen kan förstå dess uppkomst och hur varje 
individ kan vara med att förändra samt att kunna bidra till en god arbetsmiljö. 
Således har vi en tro om att ett flertal begrepp så som; trivsel, sammanhållning, tillit och 
kommunikation utgör grunden för ett gott arbetsklimat vilket i sig leder till en god 
arbetsmiljö. Vi vill tydliggöra att det som i teorin tas upp som social identitet och social 
interaktion hamnar inom området trivsel.  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer den valda metoden för studiens undersökning och insamling av empiriska material att 
redogöras för läsaren. Argument för varför andra metoder inte anses lämpliga för denna studie kommer läggas 
fram för att understryka vald metod. Urval, intervjuguide, datainsamling samt analys och bearbetning av det 
empiriska materialet redovisas i detta kapitel. 
 
 

3.1 Val av metod 
Denna studies syfte är att undersöka sociala relationers betydelse för arbetsklimatet. Då vi 
fokuserar på betydelsen av sociala relationer så är en kvalitativ metod med intervjuer som 
grund lämplig eftersom en individs upplevelse av betydelsen inte är mätbar.  
 
Vi har valt att utgå ifrån ett deduktivt angreppssätt där resultatet bygger och skapas utifrån 
den teori som finns. Teorin härleder oss genom arbetet för att på så sätt styra datainsamlingen 
av vårt material (Bryman 2011, s. 26).  
Kvalitativa metoder används när man vill beskriva ett fenomen i dess sociala sammanhang för 
att sedan kunna göra en tolkning av fenomenet som kan ge en ökad förståelse (Justesen & 
Mik-Meyer 2011, s. 13). Detta görs genom att forskaren försöker förstå den sociala 
verkligheten som deltagarna i studien i en viss miljö upplever och tolkar (Bryman 2011, s. 
341). 
 
När man genomför en kvalitativ undersökning så finns det ett antal olika perspektiv som 
undersökningen kan bygga på exempelvis fenomenologiskt, realism och konstruktivism 
(Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 14). 
För att kunna få en förståelse om hur respondenten uppfattar sin livsvärld i interaktion med 
andra människor bygger ansatsen i denna studie på det konstruktivistiska perspektivet där 
omgivningen är med och konstruerar det som, av de själva, uppfattas som verkligt (Justesen & 
Mik-Meyer 2011, s. 21). Konstruktivism, bygger på det ontologiska perspektivet som 
ifrågasätter åsikten att grundbegreppen som organisation och kultur är på förhand givna 
enheter eller att de sociala aktörerna uppfattar dem som en yttre verklighet som de inte kan 
påverka eller styra (Bryman, 2011, s. 36). Enligt detta perspektiv är verkligheten en 
konstruktion som inte refererar till något objektivt som existerar oberoende av de sociala. 
Verkligheten kan alltså framstå som objektiv men är i sin enklaste mening ett resultat av 
människors samhällsbestämda tolkningar (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 22). De sociala 
företeelser och kategorier skapas inte enbart genom sociala samspel utan också genom att det 
är ett tillstånd som pågår konstant i en arbetsgrupp och är därmed föränderlig (Bryman, 2011, 
s. 39). 
Då begreppet innefattar människors upplevelser i ett socialt sammanhang hamnar vi även i 
temat för social konstruktivism. Här är de allra flesta överens om att verkligheten är 
konstruerad. Dock är det inte alla som är överens om vad eller vem som har konstruerat den. 
Kontentan av detta perspektiv grundar sig i att det är något eller någon som skapar 
verkligheten. En verklighet som egentligen kunde ha sett ut på ett annat sätt utifrån en annan 
konstruktion (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 22). Perspektivet utger sig inte för att 
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verkligheten endast skulle befinna sig i individens huvud då denne gör sina egna tolkningar på 
verkligheten. Tvärtom vill konstruktivisterna poängtera att världen är kollektivt konstruerad 
(Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 23).  
Således är studiens syfte inte att få reda på hur verkligheten “egentligen” ligger till då vi som 
gör studien inte befinner oss i den verklighet som intervjupersonerna gör. Dessutom är 
forskning hela tiden en pågående diskussion, vilket inte gör det lika intressant att veta hur det 
i själva verket anses vara (Dannefjord 1999, s. 2).  

Då vi har rimliga skäl till att utgå ifrån det konstruktivistiska perspektivet, där 
personalgruppen och intervjupersonerna tillsammans skapar sitt sammanhang och dess 
beteende så väljer vi medvetet bort det realistiska perspektivet samt det fenomenologiska 
perspektivet. I det realistiska perspektivet utgår forskaren ifrån ett antagande där detta lever i 
en enda verklighet. Perspektivet existerar i en bestämd form oavsett språk och kunskap om 
den (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 11). Eftersom vi inte är ute efter att veta hur det 
“egentligen” ligger till i en enda verklighet frånsäger vi oss det realistiska perspektivet. 
Verkligheten kommer att finnas i de olika intervjupersonernas livsvärld och uppfattning, 
varav det objektiva försvinner eller inte alls känns relevant för studien. Vidare bygger det 
realistiska perspektivet på att, så gott det går, kunna minimera subjektiva och kontextuella 
element (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 12). Således är realismen den raka motsatsen mot 
konstruktionism (Bryman, 2011, s. 39). 
De subjektiva elementen kan ses som en kärna i denna studie då vi finner det av intresse att 
skaffa oss en upplysning om respondentens upplevelse. Dock vill vi poängtera att vi inte 
använder oss utav det fenomenologiska perspektivet där subjektiviteten även här ligger till 
grund för perspektivet. Fenomenologin utgår ifrån att subjektivitet och tolkning spelar en 
avgörande roll vilket förhållandevis påminner om det konstruktivistiska perspektivet (Justesen 
& Mik-Meyer 2011, s. 18).  
 
 

3.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som används för att mäta kvalitén på undersökningen, 
dessa används främst inom kvantitativa undersökningar men kan anpassas för att användas i 
kvalitativa undersökningar (Bryman 2011, ss. 351-352). 
Bryman skriver att LeCompte & Goetz gör en uppdelning inom begreppen genom att dela upp 
dem mellan interna och externa, för vår undersökning som är kvalitativ så är de externa 
delarna av begreppen mest relevanta (Bryman 2011, s. 352). Kvalitativa studiers resultat 
generaliseras till teori istället för andra sociala miljöer, där kvalitén på de teoretiska 
slutsatserna är det väsentliga för generaliserbarheten (Bryman 2011, s. 369). 
 
Reliabilitet handlar om en undersöknings trovärdighet där man vill se om en upprepning av 
undersökningen kommer att ge samma resultat som den föregående eller om resultatet kan 
anses bero på slumpen eller tillfälliga omständigheter (Bryman 2011, s. 49).  
En kvalitativ studie är ofta svår att efterlikna eftersom datainsamlingen för det mesta görs 
genom en ostrukturerad intervju. Det är forskarens egna intressen som styr och det denne 
väljer att inrikta sig på som blir fokusen för undersökningen (Bryman 2011, s. 368). 
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Extern reliabilitet berör möjligheten att upprepa undersökningen, detta är enligt LeCompte & 
Goetz nästintill omöjligt i en kvalitativ undersökning då det inte går att frysa en social miljö 
och de förutsättningar som råder under undersöknings tillfället. För att kunna ta hänsyn till de 
krav som den externa reliabiliteten ställer så kan forskaren exempelvis vid en upprepning av 
en etnografisk undersökning gå in i en liknande social roll som den tidigare forskaren hade. 
Intern reliabilitet innebär att forskarna har kommit överens om hur de ska tolka det som de 
hör och ser (Bryman 2011, s. 352). Det finns en problematik när flera forskare ska tolka och 
bedöma insamlat material tillsammans då samstämmigheten i deras tolkningar kan var alltför 
liten, vilket skapar problem i den kommande analysen av materialet (Bryman 2011, s. 160).  
Huruvida den externa reliabiliteten kan tillgodoses är tveksamt då, som LeCompte & Goetz 
skriver ovan, så går det inte att frysa en social miljö och dess rådande förutsättningar vilket 
gör att en upprepning är nästintill omöjlig. Den interna reliabiliteten är delvis tillgodosedd 
genom att vi inför tolkningen av det insamlade empiriska materialet varit överens om vilket 
tillvägagångssätt som ska tillämpas. Dock är inte det en garanti för att alla intervjuare under 
tolkningen av det empiriska materialet har tolkat på samma sätt. 
 
Validitet handlar om att bedöma om de slutsatser som undersökningen har kommit fram till 
hänger ihop eller inte (Bryman 2011, s. 50). Den externa validiteten handlar om hur 
undersökningens resultat kan överföras och generaliseras till andra situationer och sociala 
miljöer. LeCompte & Goetz anser att det finns problem med den externa validiteten i 
kvalitativa undersökningar då den tenderar att använda sig av begränsade urval och fallstudier 
(Bryman 2011, s. 352). Om en undersökning anses vara externt valid så ska dess resultat även 
kunna generaliseras till andra yrkesgrupper (Bryman 2011, s. 51). Intern validitet innebär att 
det ska finnas en likhet mellan de observationer som görs och de teoretiska idéer som 
forskaren utvecklar (Bryman 2011, s. 352). 
Huruvida den externa validiteten har tillgodosetts så anser vi att det inte är så sannolikt. 
Denna studie är gjord med ett förhållandevis litet antal intervjupersoner, åtta stycken, i 
offentlig sektor så är det svårt att generalisera studiens resultat till andra sociala miljöer 
(Bryman 2011, s. 369). Den interna validiteten kan anses vara tillgodosedd då våra 
respondenter anses vara relevanta för att kunna analysera vårt resultat.  
 
 

3.3 Etiska principer 
Etiska principer är något som är viktigt för respondenterna i en forskning eller studie för deras 
integritet, förtroende och anonymitet (Bryman 2011, s. 131). Respondenterna ska innan en 
intervju informeras om de etiska principerna. Bryman skriver att dessa fyra principer ligger 
till grund för att intervjuerna ska kunna genomföras och på sätt kunna förbli legitima.  
 
Informationskravet innebär att respondenten blir informerad om vad vår studie handlar om. 
Även att de blir informerade om att det är frivilligt att medverka i studien (Bryman 2011, s. 
131).  
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Samtyckeskravet menas med att respondenten har bestämmanderätt om medverkan. 
Respondenten blir även informerad om att det är upp till denne själv att svara på en fråga eller 
inte samt att denne kan avbryta intervjun när som helst (Bryman 2011, s. 132). 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter vi får fram igenom våra respondenter i 
vår studie endast kommer läsas av oss som gör studien. Materialet kommer hanteras på så sätt 
att endast vi som gör forskningen kan ta del av intervjuerna (Bryman 2011, s. 132). Detta bör 
tydliggöras då det är av stor vikt att respondenten kan förlita sig på att materialet förvaras på 
ett säkert sätt. 
 
Nyttjandekravet betyder att den information som framkommer genom intervjuerna endast får 
användas i vår studie (Bryman 2011, s. 132). Detta är något som alla respondenter behöver 
känna en trygghet kring. 
 
Alla de etiska principerna har tillgodosetts i vår studie genom att vi innan intervjun 
påbörjades gick igenom alla kraven med respondenten och försäkrade oss om att denne hade 
förstått innebörden av de olika principerna. 
 
 

3.4 Urval 
Urvalet är delvis målinriktat då undersökningens urvalsgrupp är inom den offentliga sektorns 
två kvinnodominerande yrkesgrupper förskollärare och undersköterskor. Även ett 
bekvämlighetsurval blev aktuellt eftersom det var svårt att få tag på respondenter som ville bli 
intervjuade och vi blev då tvungna att använda oss av de respondenter som fanns till vårt 
förfogande genom en kontaktperson och i vårt egna nätverk (Bryman 2011, s. 433).  
 
Urvalet grundar sig delvis på att vi genom en kontakt med en personalchef inom offentlig 
sektor fick möjlighet att använda denne som kontaktperson för att hitta lämpliga respondenter. 
Vi gav personalchefen fria händer att söka respondenter, personalchefen kontaktade i sin tur 
ett antal enhetschefer och vi fick på så sätt kontakt med två förskollärare som kom att bli en 
del av vårt urval. 
Då vi enbart fick kontakt med två förskollärare via personalchefen så valde vi att på egen 
hand genom vårt nätverk kontakta fyra undersköterskor och ytterligare två förskollärare som 
kunde delta i vår undersökning.  
Detta resulterade i att urvalet består av fyra förskollärare och fyra undersköterskor från den 
offentliga sektorn, enbart två av dessa respondenter arbetar på samma arbetsplats. Ingen 
hänsyn har tagits till respondenternas kön eller ålder då det inte anses relevant för studien då 
vi har valt att fokusera på de sociala relationerna inom arbetsgruppen.  
 
Utgångspunkten för insamlingen av det empiriska materialet har varit att intervjua åtta 
personer, det är dock svårt för oss att veta hur många som behöver intervjuas för att uppnå en 
teoretisk mättnad. Vår undersökning är relativt liten med två olika yrkesgrupper men som 
båda arbetar inom offentlig sektor. Detta gör att en urvalsstorlek på cirka åtta personer bör 
vara lagom för att uppnå en teoretisk mättnad (Bryman 2011, s. 436). 
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3.4.1 Bakgrund om respondenterna 
Förskollärarna har varit yrkesverksamma mellan 6-21år där personalgrupperna är mellan 3-5 
arbetstagare i varje grupp. En utav förskollärarna tillhör en personalgrupp mellan 1-3 personer 
beroende på vilket verksamhet, förskole- eller fritidsverksamhet, vederbörande befinner sig i.  
 
Undersköterskorna har varit yrkesverksamma mellan 3-16 år där personalgrupperna är mellan 
4-20 arbetstagare i varje grupp. 
 
Det finns en viss homogenitet mellan yrkesgrupperna i arbetsgruppernas storlek och antalet 
yrkesverksamma år. Dock har förskollärarna en person som varit yrkesverksam längre än de 
andra, 21 år. Bland undersköterskorna finns det en person som har en större arbetsgrupp än de 
andra, 20 personer. 
 
 

3.5 Undersökningens genomförande 

3.5.1 Intervjuguide 
I kvalitativa studier använder man sig oftast av ostrukturerade intervjuer eller 
semistrukturerade intervjuer, detta eftersom man vill komma åt respondenternas upplevelser, 
uppfattningar och synsätt (Bryman 2011, s. 413). 
Genom en kvalitativ forskning kan detta generera i ny kunskap, vilket kan vara en utav 
grundpelarna i en studie. Aspers hävdar att en god forskning uppstår när forskaren trivs i sin 
roll (Aspers 2011, s. 13). Dock gäller det att intervjuaren känner sig så pass trygg i rollen som 
intervjuare att vederbörande kan luta sig tillbaka och ställa de frågor som personen i fråga 
anser relevant. Förutom intresse, nyfikenhet och trygghet är även erfarenhet en aspekt att utgå 
ifrån. Vi anser likt Aspers (2011, s. 13) att en god forskning uppstår när vederbörande trivs i 
sin roll. Däremot kan det bli problematiskt när forskaren inte gör det. I vårt fall besitter vi inte 
den trygghet eller erfarenhet för att luta oss tillbaks på en ostrukturerad intervju. Vilket vi, 
efter första intervjun, kom att inse. 

Vi började med en ostrukturerad intervjuguide som innebär att man ställer allmänna 
frågor. Intervjuguiden utgick ifrån två temafrågor, sociala relationer och arbetsklimat, där 
varje tema grundades på våra teoretiska utgångspunkter. Enligt Aspers (2011, s. 143) så 
formas en ostrukturerad intervju av både respondenten och den som intervjuar genom att 
frågor anpassas och utformas konstant under intervjusamtalet. 
Efter första intervjun så insåg vi svårigheten med den ostrukturerade intervjuformen (Bryman, 
2011, s. 206). Vi fann att det var svårt att ställa följdfrågor samtidigt som man som intervjuare 
måste hänga med i samtalet och fokusera på vad som faktiskt sägs. Detta gjorde att vi ändrade 
intervjuguiden och lade till underfrågor till våra temafrågor. Vi tror att den ändringen kan 
generera och bidra med ny kunskap.  
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3.5.2 Datainsamling 
Efter att intervjuguiden färdigställts så genomfördes intervjuer, face-to-face, med alla 
respondenterna. För att intervjun skulle vara en bekväm situation för respondenten samt ta så 
lite tid som möjligt från denne i sitt arbete så fick respondenterna själva välja tid och plats för 
intervjun. Intervjuerna inleddes med en genomgång av de etiska principerna (Bryman 2011, s. 
131-132) och en förfrågan om att få spela in intervjun då vi vill fånga respondenternas 
upplevelser samt att vi ville ha möjlighet att kunna få höra respondenternas egna 
formuleringar (Bryman 2011, s. 420). 
Alla intervjuerna spelades in med mobiltelefoner som gjorde det lättare för intervjuaren att 
kunna transkribera det insamlade empiriska materialet. De flesta intervjuer varade ungefär 15 
minuter, varav två intervjuer som blev något kortare. Enligt Bryman (2011, s. 429) så behöver 
inte korta intervjuer vara sämre än långa, så länge de ger information som tillför ett värde till 
undersökningen.  
 
Vi är medvetna om den svårighetsgrad för den aktuella studien då det kan vara svårt att samla 
in material om vilken betydelse sociala relationer har för arbetsklimatet eftersom det i så fall 
refererar till att arbetstagaren är väl medveten om betydelsen och hur begreppet definieras. 
Detta inbegriper inte att vi ska agera som domare och endast utgå ifrån våra egna åsikter och 
hur saker & ting definieras. Vi bör heller inte avfärda vissa uppfattningar och utsagor som 
”felaktiga”, att vissa individer har ett ”falskt medvetande” eller att vi som gör studien besitter 
mer kunskap och därmed kan avfärda vissa respondenters utsagor (Aspers 2011, s. 45). 
 

3.5.3 Analys och bearbetning 
Det insamlade materialet från intervjuerna har transkriberats av den personen som 
genomförde intervjun. Vi kunde efter transkriberingarna se att vi trots ett litet antal och 
tidsmässigt korta intervjuer har fått fram ett resultat av värde för studien samt uppnått en viss 
mättnadsnivå vilket gjorde att vi kunde fortsätta med vår analys av materialet (Bryman 2011, 
s. 436). 
Vi fortsatte analysen av materialet genom att koda det, det finns olika sätt att genomföra en 
kodning av intervjuer, vi valde att använda oss av färgkodning där varje överskrift i teorin har 
fått en egen kod i form av en färg (Bryman 2011, s. 526). Vi ansåg att den kodningen var 
tillräcklig för vårt material då transkriberingarna inte var mer än två sidor långa för varje 
intervju samt att vi kan finna det som är relevant för studiens resultat. 
Inledningsvis så gjordes kodningen av den person som gjort transkriberingen, efter att allt 
material kodats så har vi tillsammans återigen gått igenom allt material för att kritiskt granska 
och se att man inte har missat något (Bryman 2011, s. 525). 
Analysen av kodningen bygger på en tematisk analys där vi utgår ifrån att analysera vad som 
sägs och inte på vilket sätt det sägs vilket är användbart vid en semistrukturerad intervju som 
vi slutligen har använt oss av i denna studie (Bryman 2011, s. 527). Genom att analysera vad 
som faktiskt sägs så kan vi få en uppfattning om respondenternas upplevelser. Samtidigt 
behöver vi i vår analys ha ett förhållningssätt där vi är vaksamma på att respondentens svar är 
ifrån dennes livsvärld vilket även påverkar validiteten då svaren kan komma att få en annan 
innebörd i ett större perspektiv samt ett annat sammanhang. 
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Detta kan man se i hur Becker beskriver substantiella föreställningar något som kan bidra till 
att endast en sanning framkommer i en forskares studie. Han anser att det kan finnas en fara 
med en kvalitativ studie och de respondenter som intervjuas då deras svar eventuellt upplevs 
spegla en objektiv verkligheten (Becker 2008, s. 23). Dock ska det insamlade materialet ifrån 
en kvalitativ studie inte underskattas eftersom detta är det enda sättet för forskaren att komma 
närmre en ökad kunskap om det ämne som denne vill veta mer om.  
Alla intervjuer som gjorts i denna studie är anonyma vilket innebär att respondenterna enbart 
kommer att presenteras med sin yrkestitel i resultatet, det vill säga förskollärare eller 
undersköterska. För att ändå kunna särskilja de olika respondenterna i resultatet har vi valt att 
ge dem ett nummer efter titeln, numreringen har gjorts utan någon inbördesordning. 
 
 

3.6 Förförståelse 
Inför denna studie har vi en förförståelse för att arbetstagare både medvetet och omedvetet 
skapar sociala relationer på sin arbetsplats. I yrken inom den offentliga sektorn så som 
förskollärare eller undersköterska hör det till vanligheten att komma i kontakt med andra 
människor på ett eller annat sätt. När sociala relationer skapas har vi en förförståelse om att 
saker händer, det kan vara positiva och negativa resultat av ett sammanhang eller en relation. 
Vi tror att ett sådant skapande är ofrånkomligt och har på ett eller annat sätt en betydelse för 
arbetsklimatet. 
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet från vår empiriska studie. Vi avser att redovisa resultatet utifrån 
de frågeställningar som studien bygger på för att kunna svara på syftet med uppsatsen.  
 

4.1 Sociala relationers betydelse för arbetsklimatet 
Respondenternas upplevelser av sina sociala relationer som framkom i våra intervjuer bygger 
till stor del på hur respondenterna ser på sin relation till sina arbetskollegor och vilka faktorer 
som de upplever ingår inom de sociala relationerna. Goda sociala relationer till sina 
arbetskollegor är något som respondenterna nämner som en del av arbetsklimatet och 
arbetsmiljön.  
 
På frågan om vilken betydelse de sociala relationerna med arbetskollegorna har för 
arbetstagarens välmående så uppgavs det att det har en stor betydelse men att det även kan 
vara tvärtom, man kan trivas med sin arbetsgrupp men inte med sina arbetsuppgifter. Här blir 
trivseln det primära. 
En förskollärare ringar in trivseln och gemenskapens betydelse för de sociala relationerna på 
arbetsplatsen som viktiga aspekter. På liknande sätt blir respekt något som framhävs då båda 
yrkesgrupperna nämner hur viktigt det är att man till exempel respekterar samt hälsar på 
varandra. Samma spår är även en utav förskollärarna inne på. I båda fallen nämner 
respondenterna att det är av betydelse att man ser både sig själv, sina kollegor och alla de 
andra som arbetar på samma arbetsplats, oavsett var i organisationens hierarkiska trappa som 
de befinner sig i. Trots att en respondent väljer att göra en vi-och-dom bedömning, när denne 
pratar om de andra yrkesgrupperna på förskolan, så finns det en strävan efter att alla ska 
känna sig delaktiga i gemenskapen på arbetsplatsen. Således definierar respondenterna en bra 
social relation på arbetsplatsen beroende på hur arbetskollegorna förhåller sig till och 
respekterar varandra. 
 

“För mig betyder det att man har en bra relation till varandra professionellt, att man 
säger hej på morgonen, att man sitter med allihopa man respekterar varandra att man 
har en god ton, det behöver inte vara så mycket mer egentligen.” 

(Undersköterska 2) 
 
På frågan om hur respondenterna skulle beskriva sina sociala relationer med arbetskollegorna 
lägger en undersköterska fram värdet av de sociala relationerna på arbetsplatsen, men väljer 
att göra en skillnad mellan de som upplevs vara ytliga relationer och de som upplevs vara 
personliga relationer. Respondenten vidareutvecklar inte sitt resonemang av att särskilja sina 
relationer med sina arbetskollegor. Ett flertal respondenter visar öppet sitt behov av att trivas 
tillsammans med sina kollegor oavsett vilket arbete dessa har. 

Återigen visar respondenterna tydligt att trivsel och gemenskap är väsentliga faktorer i 
de sociala relationerna på arbetsplatsen. Detta uppges vara något som är centralt för sociala 
relationer överlag. En förskollärare uttrycker i sin tolkning av de sociala relationerna på 
arbetsplatsen att det är något ganska enkelt men med en stor betydelse. Respondenten 
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tillägger även att ett bra samarbete i arbetsgruppen går hand i hand med en bra verksamhet 
och betydelsen kring hur det kan komma att påverka arbetstagaren på ett positivt sätt. Det 
skulle i så fall resultera i att respondenten känner en trygghet på arbetsplatsen och med sin 
arbetsgrupp. Dessutom finner en annan förskollärare att det är värdefullt för de sociala 
relationerna i en arbetsgrupp att alla är delaktiga men också att man ska kunna känna en 
tillhörighet med varandra. Här väljer respondenten att sätta alla arbetstagare i arbetsgruppen i 
fokus och inte endast sitt eget behov först. Inkludering och betydelsen i att känna sig delaktig 
blir på så sätt en relevant faktor för arbetsgruppen, vilket även en undersköterska anser vara 
av en tillfredsställande karaktär och uttrycker därför följande: 
 

“...lagarbete är det som gör arbetet tillfredsställande och i med det så betyder 
arbetskollegor mycket.” 

(Undersköterska 1) 
 

“...om det inte fungerar med personalen, själva samarbetet då är det svårt att få 
någon bra verksamhet så det är A och O att det fungerar och att man trivs ihop.“ 

(Förskollärare 3) 
 
Tillhörighet samt lagarbete i arbetsgruppen blir något konkret för samtliga respondenter, där 
det är enkelt att kunna beskriva sig själv som inkluderad eller exkluderad. Tillhörighet, 
samarbete och tillit inom arbetsgrupperna är viktiga delar av gruppsammanhållningen. 
På frågan om hur respondenterna skulle beskriva sina sociala relationer till arbetskollegorna 
så framkommer det att lojalitet inom arbetsgruppen och inom de sociala relationerna är en stor 
del som för många av respondenterna har byggts upp under åren på arbetsplatsen. Lojalitet 
blir därför en väsentlig faktor i det dagliga arbetet för att respondenterna ska kunna känna en 
tillhörighet till gruppsammanhållningen samt en trygghet gentemot varandra.  
Gruppsammanhållningens betydelse syns tydligt då flera respondenter poängtera värdet av 
inkludering i arbetsgrupperna. Respondenterna lyfter fram hur dem själva och upplevelsen av 
att de andra kollegorna i arbetsgruppen gemensamt visar vem som är inkluderad eller inte i 
gruppsammanhållningen på arbetsplatsen. De uttrycker även att när gruppen väl är i sin helhet 
så är lojaliteten gentemot varandra substantiell för att behålla gruppsammanhållningen.  
 

“Vi är väldigt lojala mot varandra. Vi har tampats ganska länge ihop så vi känner oss 
trygga med varandra.” 

(Förskollärare 3) 
 

“att man har det roligt och trivsamt och att alla är med så det inte är en som inte är 
delaktig…”  

(Förskollärare 4) 
 
Ytterligare en faktor som uppges vara en stor del av de sociala relationerna är på vilket sätt en 
arbetsgrupp väljer att prata och förhålla sig till varandra. Nästan alla respondenter säger att 
kommunikation är en viktig del av deras sociala relationer med sina arbetskollegor och att 
kommunikationen mellan dem är något som kan underlätta arbetet och förståelsen för vart 
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samtliga befinner sig exempelvis gällande viktig information. Kommunikationen består både 
av att kunna lyssna på varandra och ge varandra utrymme att komma till tals.  
När vi frågar om hur viktig kommunikationen är svarar båda yrkesgrupperna att det är A och 
O. En respondent väljer även att se hur ett eventuellt problem skulle uppstå om dennes 
arbetsgrupp inte kommunicerade med varandra. Kommunikation framgår från respondenterna 
som ett av de viktigaste verktygen för att arbetskollegorna ska kunna förstå varandra. 
 

“Det är ju A och O. Man måste kunna kommunicera för antingen får man ju ta det 
muntligt och hittar man inte personen eller om den är längre ifrån så måste man ju 
skriva mail eller någonting så det är ju viktigt att man verkligen pratar med 
varandra.”  

     (Förskollärare 1) 
 

“Om man inte kommunicerar kan det bli problematiskt i arbetsgruppen, för det är 
väldigt A och O att man har en bra kommunikation…” 

     (Undersköterska 1) 
 
Emellertid kan sämre kommunikation få påtagliga konsekvenser för den enskilde individen 
och hela arbetsgruppen. En utav respondenterna anser att i de fall som alla inte får ta del av 
information angående verksamheten upplevs detta som informell kommunikation, det så 
kallade “korridorsnacket”. Respondenten säger att det inte är bra för verksamheten att 
använda sig av den typ av samtal då andra arbetskollegor kan missa viktig information 
gällande arbetet som de behöver veta. 
 

“...så har vi något som vi kallar för korridorsnack. Det är inte bra för då kan man 
träffa en kollega och så bestäms det att så här och så här gör vi…” 

(Förskollärare 1) 
 
En öppen kommunikation inom arbetsgruppen uttrycks därför vara viktigt för att undvika 
konsekvenser som kan upplevas som negativa. Enligt en respondent så måste man kunna säga 
både negativa och positiva saker till sina arbetskollegor så länge det handlar om arbetet.  
 

“Asså man måste ju kunna säga positivt och negativt och det som handlar om 
arbetet…”  

(Förskollärare 2) 
 
Flera av våra respondenter belyser det centrala av att alla i arbetsgruppen skall få komma till 
tals och värdet av att lyssna på varandra för att kunna ge feedback både negativt och positivt. 
Den positiva och negativa kommunikationen mellan arbetskollegor kan se ut på olika sätt 
beroende på vilken form och forum det utspelar sig i. Några respondenter ser språket som 
något som både kan hjälpa och stjälpa kommunikationen på arbetsplatsen. 
Båda yrkesgrupperna nämner att det är centralt att tala samma språk för att kommunikationen 
ska fungera. För en undersköterska så är det ett hinder på arbetsplatsen att inte alla kollegor 
talar tillräckligt bra svenska, medan en förskollärare belyser vikten av att alla arbetskollegor 
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använder samma professionella språk när de kommunicerar med varandra och med barnen för 
att få en samstämmighet.  
Samtliga respondenter poängterar hur arbetskollegorna pratar med varandra och benämner 
detta på olika sätt. Både den informella och formella kommunikationen spelar därför en 
betydelsefull roll eftersom det är härigenom som gruppen skapar regler samt normer för 
gruppens arbetsklimat.  
 

“...sen är det ju klart att det finns språkskillnader som gör det svårare ibland. 
Utländska medarbetare och som förstår kanske lite dåligt svenska och pratar dålig 
svenska, det gör ju att kommunikationen blir sämre.”  

   (Undersköterska 3) 
 

“...man måste veta att vi säger samma saker…”  
(Förskollärare 4) 

 
Ytterligare ett exempel på det informella samtalet kan också vara med en kollega över en 
kopp kaffe. Detta är något som upplevs som viktigt men att det inte längre finns något 
utrymme då personen i fråga uttrycker att tiden upplevs vara ett hinder för samtal och 
umgänge.  
 

“Som personal hinner man aldrig prata det där som man gjorde förr över en 
kaffekopp, det finns ju inte längre...”  

 
“...jag missar mycket av pratet och det där som man lär känna andra personer på...” 

(Förskollärare 4) 
 

 

4.2 Vad påverkar klimatet? 
Vi bad samtliga respondenter att förklara vad de upplever att arbetsklimat är för dem. Flera 
förknippar arbetsklimat med arbetsmiljö och något som ska vara positivt. De uppger själva att 
arbetsklimat, bortsett från sociala relationer, hör ihop med hur arbetstagarna trivs på 
arbetsplatsen och tillsammans med varandra. De påtalar även huruvida arbetsmiljön är god 
eller inte och vilken upplevelse varje respondent har kring sin egen arbetsplats i förhållande 
till arbetsmiljön.   
Respondenterna lyfter fram värdet av en god arbetsmiljö på sin arbetsplats samt att det ska 
vara roligt att arbeta med sina kollegor.  
En del förskollärare uttrycker arbetsmiljö som att ha trivsamma och goda relationer till sina 
arbetskollegor. Det är värdefullt att kunna känna att det är roligt att komma till sin arbetsplats 
i början på arbetsdagen. 
 

“Ganska mycket för det måste vara roligt att komma till arbetsplatsen, och det är det 
med dom man jobbar med. Det är ju väldigt viktigt.” 
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(Förskollärare 3) 
 

“Men trivs man alla så är det inte så ofta någon har en dålig dag heller för man blir 
glad när man kommer hit. Man har så himla bra jobb.” 

(Förskollärare 2) 
 
Arbetsmiljö är som sagt något som framkommer från respondenterna när de uttrycker en rad 
olika begrepp som de anser ingår i ordet arbetsklimat. Några nämner att det även inom 
arbetsmiljö kan handla om hur man behandlar varandra, goda relationer samt mående. 
Respondenterna visar tydligt att begreppet arbetsklimat innefattar en hel del, några väljer att 
lyfta fram den psykosociala arbetsmiljön direkt kopplad till arbetsklimatet och dess 
arbetsuppgifter medan andra definierar arbetsmiljö i form av hur arbetsgruppen är och 
förhåller sig till varandra. Det är av betydelse för de flesta av respondenterna att deras 
arbetsgrupp mår bra, behandlar varandra väl och har goda relationer när de interagerar med 
varandra. Här är det flera som även definierar arbetsmiljö som goda relationer med en 
arbetsgrupp. Några av respondenterna ser arbetsklimat ur ett jobbperspektiv och vilka 
arbetsuppgifter som utförs samt indirekt till sina arbetskollegor. Detta är något som en 
förskollärare lyfter fram när personen i fråga ser arbetsklimat som den arbetsmiljö som barnen 
i förskoleklassen och arbetskollegorna arbetar i.  
 

“Det är ju hur det är runt mig, nu tänker jag väldigt mycket förskoleklass då det är 
min huvuduppgift och då är ett trivsamt arbetsklimat där alla får komma till tals och 
man hinner se alla, hjälpa alla, det är lugnt, inte för högljutt. Det ska vara trivsamt 
för alla, både barn och vuxna det ska vara ett givande och tagande från alla.” 

(Förskollärare 4) 
 

“Arbetsklimat för mig är ju en god relation med mina arbetskamrater och det 
innefattar ju arbetsmiljö också.” 

 
 (Undersköterska 1) 

 
Flera respondenter nämner hur regler och normer inom arbetsmiljön skapas utav 
arbetsgruppen genom ett informellt tillvägagångssätt. Detta är något som blir tydligt i gruppen 
när det kommer in ny personal. En förskollärare beskriver hur informella regler och normer 
kan vara svåra att förmedla till ny personal. En annan respondent är inne på samma spår och 
finner att det kan vara svårt att veta vad andra i arbetsgruppen har för kännedom om inbitna 
rutiner och strukturer, vilket resulterar i olikheter i hur arbetsuppgifterna utförs samt att 
ansvarsfördelningen blir skev. Ytterligare en respondent förknippar stöd med informella 
regler och normer vilket också kan upplevas som negativt då denne inte får den respons som 
vederbörande efterlyser. Respondenten upplever att det finns ett outtalat normsystem där 
andra sätter villkoren och bestämmer när, var och hur saker ska utföras utan att tänka på att 
detta får konsekvenser för andra arbetskollegor. 
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“Och man kan ju känna ibland det här med stödet, det kanske inte alltid är så bra 
ifrån fritids om vi har mycket att göra. Till exempel om vi har en massa 
utvecklingssamtal och vi inte får in dom på vettig tid och så ska ju dom läggas på 
fritidstid och då kanske man inte alltid får det stödet man vill. Så finns det ju vissa 
stressade situationer som man känner att stödet inte finns där fullt.” 

(Förskollärare 1) 
 
 

4.3 Social identitet och arbetsklimat 
Respondenterna uppvisar vissa skillnader i sina upplevelser avseende deras identitet i 
yrkesrollen och tillhörighet i arbetsgruppen. En förskollärare ser sin yrkesroll som sin 
identitet där denne beskriver hur rollens betydelse får sitt värde tillsammans med sina 
arbetskollegor. Respondenten väljer därför att dela upp sina roller i olika benämningar för att 
på så sätt kunna placera in sig själv i ett passande sammanhang och situation beroende på 
vilken miljö respondenten befinner sig i. 
 

“Men vem är man egentligen då? Då är man ju bara hustru, maka eller mamma men 
man har ju ingenting annat förutom nöjen så. Men man har ju en roll här också som 
betyder ganska mycket. Därför betyder arbetskamraterna ganska mycket. Man är mån 
om dom och vill att dom ska må bra och så. Det är ju en del av ens identitet. “ 

(Förskollärare 1) 
 
Även andras uppfattning om en själv har en stor betydelse. Respondenterna skildrar 
betydelsen av vad andras uppfattning är kring ens yrkesroll som något signifikant för den 
enskildas sociala identitet. På frågan om; vilken betydelse har dina kollegors uppfattning av 
dig, är det många som uttrycker att kollegornas uppfattning på flera olika sätt har en betydelse 
för deras välmående. En förskollärare nämner att det är dennes kollega som sätter ribban för 
vilka i arbetsgruppen som uppfattas som duktiga eller inte vilket påverkar förskollärarens 
välmående då denne själv mår dåligt om arbetskollegorna uppfattar personen i fråga som 
dålig. 
 

“...om dom uppfattar en som dålig eller så, så skulle man ju själv må dåligt men om 
man uppfattar att dom tycker om en eller tycker att man är duktig på saker & ting då 
växer man ju som människa så det är nog viktigt att alla tycker eller att alla känner att 
de är behövda och kompetenta...” 

(Förskollärare 1) 
 
På samma intervjufråga är det flera respondenter som förknippar social identitet med tillit till 
varandra. De påtalar även betydelsen av uppskattning och att känna sig behövd av 
arbetskollegorna, som indirekt bidrar till en upplevelse av att de växer som person. Det finns 
en tydlighet från respondenterna att deras arbete är en del av deras identitet där de behöver 
känna sig uppskattade och behövda i sin yrkesroll i arbetsgruppen. Båda yrkesgrupperna 
uttrycker vikten av känslan att känna tillit från arbetskollegorna.  
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“Det är ju viktigt att de litar på mig. Man växer ju när man känner att man har något 
att bidra med och jag upplever att de litar på mig och kommer med bra saker och har 
bra omdöme och så.” 

(Förskollärare 3) 
 
Avslutningsvis definierar majoriteten av våra respondenter arbetsmiljö som något brett och 
som någonting bra eller dåligt. Som tidigare nämnts uppger de flesta respondenter att både 
arbetsklimat och de sociala relationerna ingår i arbetsmiljön. Här uttrycker en undersköterska 
på vilket sätt den enskilda individen resonerar med sig själv kring ämnet och hur varje 
arbetstagare är med och bidrar till sin egen arbetsmiljö. Det tydliggörs även att varje människa 
äger sin egen arbetsmiljö, vilket framgår av citatet nedan: 
 

“Det är ju ändå så att man äger sin egna arbetsmiljö, den är himla bra, man borde 
tänka på det lite oftare. Alltså vad tillför jag.....alltså här sitter jag och säger att det 
inte är bra eller jättebra fast hur bidrar jag till att det blir en bra eller dålig 
arbetsmiljö. Det är nog en fråga som många inte vågar ställa” 

(Undersköterska 2) 
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5 Resultatdiskussion 
I detta kapitel kommer resultatet av den empiriska undersökningen att analyseras, tolkas och diskuteras utifrån 
den för studien valda teorin.  
Diskussionen bygger på resultatet från datainsamlingen och är tolkade utifrån vad de anser vara de viktigaste 
delarna i arbetsmiljön som även hänvisar till arbetsklimat samt sociala relationer.  
Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse de sociala relationerna mellan arbetskollegorna har för 
arbetsklimatet på arbetsplatsen.  
 
 

5.1 Sociala relationers betydelse för arbetsklimatet 
Vi kan se utifrån vårt resultat att sociala relationer får sin uppkomst ur arbetsmiljön när 
människor ofrivilligt eller frivilligt interagerar med varandra. 
Genom att arbetsgrupper skapar någon form av relation till varandra kan det bildas delaktighet 
som bygger på huruvida individer känner sig inkluderade eller exkluderade i ett sammanhang.  
 
Levi skriver om att grupper som har en bra sammanhållning kan påverka det sociala 
interagerandet och därmed de sociala relationerna genom att de kommunicerar och samarbetar 
bättre med varandra (Levi 2014, s. 67). Gemenskapen på arbetsplatsen lyfts fram i resultatet 
som betydelsefull för de sociala relationerna, där man ser både sig själv, sina kollegor och de 
andra grupperna på arbetsplatsen.  
 
Gruppsammanhållning framkommer från respondenterna som en viktig faktor för de sociala 
relationerna och trivseln på arbetsplatsen. Flera väljer att poängtera ett värde av att känna sig 
inkluderade i en grupp. Henderson & Argyle menar att skillnaderna av sådan interaktion som 
antingen arbetuppgiftsrelaterad eller som ett socialt utbyte (Henderson & Argyle 1986, s. 
259). Om sammanhållningen bygger på uppgiftsrelaterat arbete så ökar arbetstagarnas 
prestation medan om sammanhållningens primära syfte är på arbetstagarnas roller gentemot 
varandra kan detta resultera i att prestationen minskar eller är densamma (Levi 2014, s. 66). 
Vi kan se att det är av betydelse för de sociala relationerna för en del respondenter att ha både 
ett direkt arbetuppgiftsrelaterad utbyte som främst sker med sina närmsta kollegor i gruppen 
men även ett socialt utbyte med sin egen grupp och de andra arbetsgrupperna på arbetsplatsen. 
Återigen är trivsel och gemenskap viktiga delar i de sociala relationerna på arbetsplatsen. 
Detta uppges vara något som är centralt för sociala relationer överlag för att arbetsgruppen 
ska kunna trivas med varandra men även för att arbetsgruppen ska kunna lita på varandra.  
 
Genom att arbetstagarna skapar tillit kan detta utveckla hur gruppen kommunicerar med 
varandra vilket ger en positiv effekt på arbetsklimatet för arbetsgruppen samt verksamheten. 
Detta stöds av Sandberg som anser att arbetsklimatet bygger på kommunikation och bidrar till 
hur den enskilda individen kan komma att må i arbetslivet (Sandberg 2004, ss. 83-84). 
Kommunikationen är primär för arbetsgruppen både för dess sociala relationer och 
arbetsklimatet, om kommunikationen inte fungerar i arbetsgruppen kan både arbetstagaren 
och arbetsgivaren bli lidande. Konsekvenserna kan i så fall leda till problem och konflikter 
vilket även påverkar prestationen samt motivationen (Levi 2014, ss. 21-22).  
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För att skapa förutsättningar för en bra kommunikation beskriver Levi detta genom tre 
faktorer, dessa är avsändare, mottagare och meddelande. Det som gör att andra ska kunna ta 
emot min information bygger på trovärdighet samt attraktion (Levi 2014, s. 102). Språket 
lyfts i resultatet fram som en viktig aspekt för att kunna förstå varandra, det gäller både det 
professionella språket och det talande språket, här är en medvetenhet om hur man är som 
avsändare och mottagare av meddelandet en väsentlig del av arbetet för att kommunikationen 
ska fungera mellan arbetskollegorna. 
Att kommunicera och skapa förutsättningar för en bra arbetsgrupp kan ta tid. Det handlar även 
om att gruppen ska kunna respektera varandra, vilket vi anser hör ihop med lojalitet. Lojalitet 
är något som flera respondenter bedömer komma med åren och kan därför vara en längre 
process för arbetsgruppen att skapa. Det är också något som den anställde behöver i sitt 
dagliga arbete för att känna trivsel och välmående.  
 
 

5.2 Vad påverkar arbetsklimatet? 
Både respondenterna och teorin varierar en del i tolkningarna av vad arbetsmiljö kan tänkas 
innebära, där respondenterna överlag ser arbetsmiljön som något som är sammankopplat med 
arbetsklimatet och som bör vara god. Sandberg (2004, s. 65) och Denison (1996, s. 644) gör 
också en koppling mellan arbetsklimatet och arbetsmiljön men utvecklar begreppen i sina 
tolkningar där de anser att arbetsklimatet är en sammansättning av varje individs unika 
upplevelser på sina arbetsplatser.  
Det syns tydligt i svaren från respondenterna att det inte finns en entydig bild av vad 
arbetsklimat och arbetsmiljö är utan det skiftar beroende på vem som svarar på frågan. 
Ett återkommande svar från våra respondenter gällande arbetsklimat och arbetsmiljön handlar 
om trivsel, kommunikation, sociala relationer, stöd och att den ska vara god. Det stöttas även 
upp av Lindberg och Vingårds (2012, s. 29) Kunskapsöversikt: den goda arbetsmiljön och 
dess indikatorer som skriver om att faktorer som utvecklad kommunikation, sociala relationer 
som främjar delaktighet samt stöd och påtalar även att bra relationer är väsentliga delar för att 
en organisation ska kunna uppnå en god arbetsmiljö.  
 
Vi tolkar det som att respondenterna har ett normativt förhållningssätt när de utifrån sina 
upplevelser och livsvärld väljer att prata om arbetsmiljön som god arbetsmiljö. 
Även i den nya föreskriften, 2015:4, från Arbetsmiljöverket benämns arbetsmiljön som god, 
där målet är att främja en god arbetsmiljö och därmed motverka ohälsa på arbetsplatserna. Att 
respondenterna har ett normativt förhållningssätt till hur de benämner arbetsmiljö som god, 
kan bero på att det är något som dagens arbetsplatser strävar efter att ha och följaktligen så 
pratar man om den som god. Utifrån ett sådant förhållningssätt underlättar det för 
respondenterna att kunna se vilka faktorer som ingår och kan påverka deras arbetsklimat. 
 
Vi har gått igenom och förklarat ett flertal begrepp i vår studie, dock finns det vissa faktorer 
som kan vara svåra att fastslå eftersom gruppmedlemmarna lär sig vissa saker efter tid. De 
informella och formella regler och normer kan oftast vara svåra att översätta i språk och 
handling vilket gör att nya gruppmedlemmar lär sig inbitna strukturer och regler efter hand 
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samt på olika sätt, beroende på hur vederbörande fångar upp de informella reglerna. Dessa 
bestämmelser verkar skapas av arbetsgruppen genom ett informellt tillvägagångssätt vilket 
kan göra reglerna mer otydliga för utomstående. Detta är något förekommande i arbetslivet 
och finns inom alla mänskliga relationer. Vi anser, likt Henderson & Argyle att regler och 
normer skapas av den redan befintliga gruppen som sätter ribban för vilka arbetsuppgifter som 
ska utföras samt på vilket sätt (Henderson & Argyle 1986, s. 260). Däremot tror vi att 
informella regler kan leda till konsekvenser om det utförs på fel sätt och av person med onda 
avsikter. 
 
Vi håller med Sandberg (2004, s. 65) och Denison (1996, s. 644) i deras tolkning att 
innebörden av begreppet arbetsmiljö och även arbetsklimat ligger i betraktarens upplevelse. 
Det sistnämnda kan även dra vissa paralleller till hur människan är med och skapar sin 
verklighet i ett sådant sammanhang. När en arbetsgrupp skapar och konstruerar sitt eget 
arbetsklimat är det utifrån den konstruktionen som arbetsgruppen samspelar med varandra. 
Dock finns tanken alltid där att samma arbetsgrupp hade kunnat konstruera verkligheten på ett 
annat sätt vilket hade gett ett annat resultat och möjligtvis visat på att det finns andra former 
av sociala relationer.  
 
Det som har nämnts i detta avsnitt stämmer överens med Härenstam & Bejerots resonemang 
att vi behöver förstå individers uppfattningar om sina relationer inom arbetslivet, och på vilket 
sätt varje individ är med och skapar ett sammanhang i en interaktion med andra människor för 
att kunna se hur det kan påverka arbetsklimatet (Härenstam & Bejerot 2010, s. 21).  
 
 

5.3 Social identitet och arbetsklimat 
Respondenterna är som tidigare redovisat skiftande i sina tolkningar om vad arbetsklimat är 
och vad det innehåller, detta kan ha en betydelse för vilken medvetenhet de har av sin egen 
påverkan på arbetsklimatet. Sandberg (2004, s. 27) anser att de relationer som 
arbetskollegorna har med varandra påverkar hur de olika individerna i en arbetsgrupp 
upplever sitt arbetsklimat. För att skapa förutsättningar till ett bra arbetsklimat behöver 
arbetsgruppen både vara medvetna samt besitta kunskap om hur de kan bidra och skapa sin 
egen arbetsmiljö. En respondent framhåller att alla arbetstagare bör vara medvetna om att de 
är med och bidrar till sin egen arbetsmiljö. Medvetenhet kan ge arbetstagare en form av 
inflytande och makt som kan påverka arbetsklimatet. Enligt Denision har arbetsklimatet en 
unik karaktär och anses vara föränderlig och personlig vilket gör att den kan manipuleras av 
en arbetstagare med onda avsikter (Denison 1996, s. 644). 
 
Vi kan se från resultatet att de sociala relationerna delvis får sin uppkomst ur arbetsklimatet 
när människor ofrivilligt eller frivilligt interagerar med varandra. Genom att arbetsgrupper 
skapar någon form av relation till varandra bildas det roller som bygger på huruvida 
individerna ser sig själva och hur de tror att andra ser dem. Från analysen av resultatet 
framgår vissa skillnader bland respondenterna i deras upplevelser av sin identitet i yrkesrollen 
och tillhörighet i arbetsgruppen. Vi förknippar detta med social identitet vilket Ashforth och 
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Mael belyser genom sin studie “Social Identity Theory and the Organization” (1989). De 
beskriver hur social identifikation (identitet) är en uppfattning om en tillhörighet där en grupp 
av personer tillsammans skapar vem de är i ett visst sammanhang.   
 
När vi försöker se vad respondenterna har för medvetenhet om sin påverkan på arbetsklimatet 
så finner vi att de tolkar det till sin yrkesroll och därmed sin sociala identitet. Den sociala 
identiteten är av vikt för tillhörigheten till gruppen men också kollegornas uppfattning om 
dem själva.  
Ashforth & Meal menar att det är väsentligt hur individen ser sig själv och vilken uppfattning 
denne har om sig själv i en arbetsgrupp, vilket också förstärker de stereotypa uppfattningarna 
vederbörande kan ha om varandra (Ashforth & Meal 1989, s. 20). Dock tror vi att sökandet 
efter social identitet i en arbetsgrupp kan komma att ta över och bli det primära för individen, 
här blir även andras uppfattning om individen i fokus. Vilket vi tror kan få konsekvenser för 
individernas upplevelse av sitt arbetsklimat då arbetsklimatet enligt Denison (1996, s. 644) 
bygger på de känslor, tankar och beteenden som varje individ har. 
 
Andras uppfattning samt förhållningssätt mot den enskilda individen kan ha en avsevärd 
betydelse då en gruppmedlem behöver känna sig inkluderad i ett sammanhang och är enligt 
Maslow, något som kan relateras till ett relationsbehov. Flera respondenter framhävde 
betydelsen utav att känna sig delaktig där även uppskattning resulterade i något positivt för 
den enskilda individen. Sociala behov och behov av yttre uppskattning anses vara en del av 
vad människan eftersträvar och söker. Vi vill hävda att ett relationsbehov är något nödvändigt 
för att den enskilde individen ska kunna utvecklas för sin egen del, men även tillsammans 
med andra människor. Detta kan bli särskilt tydligt inom en arbetsgrupp där människor är 
beroende av varandra på ett eller annat sätt (Sundqvist 2012:20).  
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5.4 Sammanfattning av resultatdiskussion 
Utifrån resultatet och resultatdiskussionen kan det utläsas att faktorerna gemenskap, trivsel, 
tillit och kommunikation är nära kopplade till begreppen sociala relationer och arbetsklimat 
som i sin tur utgår från arbetsmiljön. För att enklare förstå hur begreppen hänger samman i 
denna studie så har vi valt att göra en egen illustrativ tolkning av dess faktorer och begrepp. 
Den visar på att faktorerna i den yttersta cirkeln behöver finnas för att kunna skapa ett gott 
arbetsklimat och goda sociala relationer, vilket är något som blir svårare att uppnå om en eller 
flera faktorer saknas. Tillsammans bildar faktorerna kommunikation, trivsel, gemenskap, tillit 
och begreppen arbetsklimat och sociala relationer den kärna som utgörs av arbetsmiljön. I 
illustrationen nedan blir det mer överskådligt hur arbetsmiljön är kärnan i det hela och hur 
sedan de andra cirklarna är ihopkopplade med kärnan, precis som en lök där de olika lagren 
tillsammans bildar en helhet.  

                
Fig. 1. (Egen illustration av Nordström 2016) 

 
 
 

5.5 Slutsats 
Resultatet visar att betydelsen av de sociala relationerna är centrala på arbetsplatsen då 
arbetstagarna är beroende av varandra och hur samspelet fungerar. De arbetstagare som på ett 
eller annat sätt väljer att stå utanför samt motarbeta en sammanhållning med sina 
arbetskollegor kan bidra till negativa effekter på arbetsgruppen och i verksamheten. Vi kan se 
att detta hänger ihop med vilket arbetsklimat som skapas på arbetsplatsen, dock anses 
arbetsklimatet vara ett subjektivt fenomen som bygger på varje individs unika upplevelse. 
Därav så har inte en arbetsplats ett enda specifikt arbetsklimat utan det är alla arbetstagares 
upplevelser av sitt egna arbetsklimat som tillsammans skapar arbetsplatsens sammantagna 
arbetsklimat.  
 



 

32 
 

Arbetsklimatet tillsammans med de sociala relationerna är en grund för den gällande 
arbetsmiljön. Samtliga respondenter pratar om arbetsmiljö som något övergripande där både 
sociala relationer och arbetsklimat ingår. 
Respondenterna nämner även en rad olika faktorer som de kopplar ihop med begreppet 
sociala relationer som tillit, kommunikation, gemenskap och trivsel.  
Det blir tydligt i analysen av resultatet att det i respondenternas upplevelser finns ett samband 
mellan de olika begreppen arbetsmiljö, arbetsklimat, sociala relationer samt de ovan nämnda 
faktorerna tillit, kommunikation, gemenskap och trivsel.  
 
Således blir samspelet mellan faktorerna kommunikation, trivsel, gruppsammanhållning och 
tillit viktiga delar för de sociala relationernas betydelse för arbetsklimatet. Vi kan se att 
faktorerna samverkar med varandra vilket gör det svårt att plocka bort en utav dem utan att 
det får konsekvenser för de sociala relationerna vilket i sin tur påverkar arbetsklimatet.  
 
Samtliga respondenter nämner hur viktiga de sociala relationerna mellan arbetskollegorna är, 
men få utav dem kan konkret uttrycka en koppling mellan relationerna och arbetsklimatet. Vi 
kan inget annat än att fundera över om respondenterna har tillräckliga kunskaper för att 
definiera begreppen i vår studie eller om de saknar en medvetenhet för ämnet. De allra flesta 
påtalar vid ett flertal gånger hur pass viktig den psykosociala arbetsmiljön är men det är få 
som egentligen vet hur den psykosociala arbetsmiljön skapas.  
 
Vi tror att om en arbetsgrupp fungerar bra ihop generar det i ett positivt arbetsklimat i flera 
led. Om en arbetstagare kan känna att denne trivs med sin arbetsgrupp kan detta öka 
motivationen både utifrån ett mikro-och makro perspektiv och på så sätt minska en eventuell 
ohälsa för den enskilde individen. Detta är en del utav att främja hälsan hos arbetstagaren för 
att få en produktiv och frisk anställd för samhället överlag. Vi grundar detta resonemang 
utifrån det Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet som fastställer att när balansen mellan privatliv 
och arbetsliv uppges befinna sig på samma våglängd kan individen känna en trygghet samt 
tillit vilket i sig bidrar till en frisk och produktiv anställd. Således ligger ett bra arbetsklimat 
till grund för en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet 2009, ss. 58-59).  
 
Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverkets syfte är att främja en god arbetsmiljö och 
förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön 
(AFS 2015:4, s. 5).  
Det sociala samspelet mellan arbetskollegor och därmed de sociala relationerna på 
arbetsplatserna kommer genom den nya föreskriften AFS 2015:4 få en ökad betydelse till 
följd av att arbetsgivarna numera måste lyfta upp och medvetandegöra detta som en del av 
arbetsmiljöarbetet. Föreskriften lägger över ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön 
gällande de sociala förhållandena från individerna upp till arbetsgivaren. Vi tror att det 
behöver finnas en balans mellan arbetsgivare och arbetstagare där, det finns ett utbyte av 
kunskap och genomförande för att den psykosociala arbetsmiljön ska bli bättre. 
Arbetsgivarens roll är tydlig rörande ansvaret att leda och fördela arbetet och ansvaret att 
främja en god arbetsmiljö. Dock bör medarbetares ansvar, kunskap och förmåga att bidra i 
detta arbete förtydligas.  
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6 Metoddiskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera för- och nackdelar med den valda metoden, intervjuguiden, 
urvalet med mera. 
 
Med utgångspunkt ifrån ett flertal forskares teorier valde vi att inrikta oss på Levi’s teori om 
gruppsammanhållning och hur arbetsgrupper skapar olika förutsättningar för att lyckas med 
ett bra samarbete. Han tar även upp vilka hinder och konsekvenser som uppstår när grupperna 
misslyckas med sin sammanhållning och hur det även kan påverka arbetsgivaren negativt. Det 
bör nämnas att teorin i denna studie kan upplevas som mindre självklar då den utgår från 
Levis resonemang om grupper och inte är en uttalad specifik teori. Dock finner vi att Levi 
tillsammans med de andra utgångspunkterna i studiens teoriavsnitt är relevanta och utgör en 
bra grund för studien. Detta gör att vi förhåller oss positiva till den teori och de 
utgångspunkter som författarna lyckas lyfta fram. Det är deras tolkningar, resonemang samt 
forskning som har kunnat bidra till den teoridel som finns i arbetet. Därmed anser vi 
teoridelen acceptabel och lyckad. 
 
Undersökningens intervjuguide utgick ifrån en ostrukturerad form med två teman som 
huvudfrågor, vi insåg att vi inte klarade av den intervjuformen och utökade intervjuguiden 
med underfrågor till de teman som fanns. De teman som användes utgick ifrån uppsatsens 
frågeställningar som vi i efterhand har insett kan har varit för svåra eller otydligt formulerade, 
detta kan i sin tur ha bidragit till en alltför svår sammanställd intervjuguide. Genom 
intervjuguidens frågor ville vi skaffa oss kunskap om begreppen, sociala relationer, 
arbetsklimat samt arbetsmiljö. Dock upplevdes begreppet arbetsklimat vara samma sak som 
arbetsmiljö vilket försvårade vårt resultat samt sammanställning av studien.  
Vi kan även i efterhand se att frågorna i intervjuguiden inte gav tillräckligt uttömmande svar 
för att få ett tydligt resultat, detta kan bero på att vi hade för lite frågor i guiden, inte 
formulerat frågorna på rätt sätt eller att respondenterna inte förstod våra frågor. Det kan även 
bero på, som sagts tidigare, att respondenterna blandar ihop begreppen och därmed anser sig 
ha svarat på en fråga tidigare i intervjun. Vidare så fick vi en uppfattning under intervjuerna 
att en del frågor var av känslig karaktär, vilket resulterade i att någon enstaka respondent 
tvekade inför att svara på vissa frågor.  
Ingen av intervjuerna var längre än 15 minuter, vilket inte var vår utgångspunkt från början. 
Anledningen till att intervjuerna blev så pass korta anser vi beror till stor del på problemen 
som nämns ovan angående utformningen av frågorna och respondenternas förståelse av 
frågorna. Vi har trots korta intervjuer och en intervjuguide som inte var ordentligt testad 
kunnat få ut ett resultat som vi bedömde vara tillräckligt för en studie av denna storlek. 
Hade vi gjort om undersökningen så hade vi valt att testa frågorna på fler test-respondenter 
innan intervjuerna samt utökat antalet frågor för att förhoppningsvis kunna få mer insamlat 
material. 
 
Vi hade även problem med vårt urval där det var svårt att få tag på respondenter vilket 
resulterade i att vi delvis fick göra ett bekvämlighetsurval från vårt eget kontaktnät. Vi är 
medvetna om problematiken kring en uppenbar relation mellan respondenten och 
intervjuaren, självfallet kan detta ha haft en påverkan på de svar som respondenterna gett oss 
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under intervjuerna. Vi gjorde dock en bedömning att svaren från de intervjuer där 
respondenterna har en relation till någon av oss ändå var tillförlitliga och användbara i 
resultatet.  
Här kan vi även fråga oss huruvida vi hade fått fram ett annat resultat om vi utgått ifrån ett 
annat urval. En kvalitativ studies resultat är svåra att generalisera över till en annan 
urvalsgrupp, vilket är något som behövs för att tillgodose den externa validiteten. Därmed kan 
vi fastställa att med en annan urvalsgrupp så kommer vi få ett annat resultat än det som 
framkommit i denna studie.   
 
Vi kan se att vår undersöknings interna validitet som handlar om huruvida det som mäts i 
undersökningen stämmer överens med de teoretiska idéer och utgångspunkter som framställts 
i studien. För denna undersökning så stämmer mätningen av respondenternas upplevelser 
överens med de teoretiska idéer och utgångspunkter som framkommer. Dock har inte 
undersökningen helt kunnat fastställa den interna validiteten då den inte lyckats med att fullt 
ut svara på studiens sista frågeställning “Vilken medvetenhet tror sig individerna besitta om 
sin påverkan på arbetsklimatet?”.  
 
Vår studie bygger på en kvalitativmetod där vi ville fånga respondenternas upplevelser, vi 
fann att detta var problematiskt då många respondenter hade svårt att hålla isär och förstå de 
olika begreppen sociala relationer, arbetsmiljö och arbetsklimat. 
Huruvida respondenternas svar avspeglar verkligheten kommer vi med all sannolikhet aldrig 
kunna få reda på i denna kvalitativa studie. En kvantitativ studie, med en större population, 
hade möjligtvis kunna tillämpats istället där en enkät med ja och nej frågor alternativ 
attitydskalor hade kunnat ge bredare och tydligare svar och därmed fått en högre validitet.  
Ett annat alternativ hade även varit att följa de sociala relationerna på en arbetsplats, via 
observationer, för att tolka vilken betydelse relationerna har för arbetsklimatet. Å andra sidan 
är respondenterna med och skapar sin verklighet genom interaktion med andra människor, där 
det blir genom dessa upplevelser som sanningen får sin trovärdighet och validitet. 
 

 

7 Förslag på fortsatt forskning 
Vi har kunnat se från resultatet att faktorerna kommunikation, trivsel, tillit och gemenskap har 
en betydelse och påverkan för de sociala relationerna och arbetsklimatet. I en fortsatt 
forskning skulle det därför vara intressant att gå djupare in på dessa faktorer och se hur de 
interagerar med och påverkar varandra i en arbetsgrupp. 
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8.1 Bilaga 
 
Intervjuguide: 
 
Intervjuaren presenterar uppsatsens syfte: 
Vilken betydelse har de sociala relationerna mellan arbetskollegorna för arbetsklimatet på 
arbetsplatsen? 
 

• Du har rätt till att när som helst avbryta intervjun eller välja att avstå från att besvara 
en fråga 

• Det material som vi får ut från denna intervju kommer att behandlas konfidentiellt 
• Är det okej att spela in intervjun? Inspelningen kommer att raderas efter 

transkribering. 
 

Beskrivning av respondenten till metoden: 
Hur länge har du arbetat i din nuvarande arbetsgrupp?  

 
Hur ser din arbetsgrupp ut?  
Antal? 

 
På vilka sätt relaterar du sociala relationer till arbetsklimat? 
 
Sociala relationer 

Hur skulle du beskriva dina sociala relationer till dina arbetskollegor?  
o Vad bidrar du med i de sociala relationerna? 
o Vad betyder dina arbetskollegor för dig? Ge gärna exempel 
o Är kommunikationen mellan dig och dina arbetskollegor viktig? Varför/varför 

inte? 
o Vilken betydelse har dina kollegors uppfattning om dig? 
o Vilken betydelse har relationer med arbetskollegorna för ditt välmående? 

 

Arbetsklimat 
Vad är arbetsklimat för dig?  

(Betydelse, Positivt, negativt/vilka olika faktorer framkommer)   
o Hur skulle du beskriva arbetsklimatet på din arbetsplats? 
o Vilka möjligheter har du att påverka arbetsklimatet på din arbetsplats? 

(medvetenhet, negativt, positivt, bidrar själv)  
o Upplever du att ni har ett stöttande arbetsklimat på din arbetsplats? På vilket 

sätt? Exempel? 
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