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PSYCHOSOCIAL WORK ENVIRONMENT 
Communication and Job Satisfaction in Industrial Working Teams 

 
By: Maria Gustafsson, Ann-Louise Nilsson & Maria Eliasson 

 
 

Relationships and trust between humans create the psychosocial working 
environment. This is a basic human activity and is communicated in a 
continually ongoing process. Conciseness about the value of trust and social 
capital motivates the need for work, with threats to communication, being 
conflicts and noise. This can create greater trust in the workplace as a 
whole, as well in the working team.  Scientists are increasingly interested in 
these social relations in the working environment; there are profits, both for 
production and in terms of individuals’ well being, in shifting the focus 
away from a purely production-oriented, economic perspective. The purpose 
of this study is to investigate the relationship between experiences of 
communication and job satisfaction in the working team as perceived by the 
individual worker. The results show that there is a strong significant 
correlation between communication and job satisfaction in the working 
team. The method used in this study is quantitative with a questionnaire 
given to 139 industrial workers who work in shifts.  
 
Keywords: Psycho Social Work Environment, Group, Working Team, 
Communication, Job Satisfaction, Social Capital, Conflict,  

 
 
 
 

Psykosocial arbetsmiljö bildas av relationer och tillit människor emellan. 
Detta kommuniceras i en ständigt pågående process och är en 
grundläggande mänsklig verksamhet. Medvetenhet om värdet av förtroende 
och socialt kapital gör det motiverat att arbeta med störande faktorer mot 
kommunikationen som konflikter och buller. Detta för att skapa ökad tillit 
på arbetsplatsen och i arbetslaget. Sociala relationer i arbetsmiljön fokuseras 
allt mer av forskare, det finns vinster både för produktionen och för 
mänskligt välbefinnande i att lyfta blicken mot annat än att enbart se de 
produktionsekonomiska aspekterna. Syftet med denna studie är att 
undersöka relationen mellan kommunikation och trivsel i arbetslaget utifrån 
den enskilde arbetarens uppfattning. Resultatet visar ett starkt signifikant 
positivt samband mellan kommunikation och trivsel i arbetslaget. Metoden 
är kvantitativ i form av en enkätundersökning. 139 skiftarbetare som arbetar 
i arbetslag, på en medelstor industri, ligger till grund för studien.  
 
Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, Grupp, Arbetslag, Kommunikation, 
Trivsel, Socialt kapital, Konflikt,  
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När man gör en studie av något slag i en verksamhet som arbetsmiljö så måste 

man erkänna att det finns ett produktionsperspektiv med i bilden. Den enskilde 

människan är på arbetet av den anledningen att hon ska medverka till en produktion av 

något slag, varor eller tjänster. Arbetsmiljölagen talar både om den fysiska och om den 

psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2005). Arbetsmiljön påverkas av olika 

processer som sker, sociala, kulturella och så vidare, arbetsmiljön är inte något statiskt 

utan dynamiskt (Wells & Kipnis, 2001). Det finns ekonomiska vinster för verksamheten 

såväl som för den enskilde arbetaren att göra i produktionsavseende, genom att utföra 

undersökningar om kommunikation och trivsel i arbetslaget. Regeringens övergripande 

mål med arbetsmiljöpolitiken är att ur ett helhetsperspektiv förbättra arbetsmiljön och 

preventivt arbeta mot olycksfall/ohälsa samt verka för en arbetsmiljö som är 

utvecklande för individen och anpassad ur både fysiskt och psykiskt perspektiv. I 

Arbetsmiljölagen står att för en god arbetsmiljö skall arbetsgivare och arbetstagare 

samarbeta. Arbetsmiljöverket, AV, är den statliga myndighet som har det huvudsakliga 

ansvaret för denna politiks genomförande och från och med 1 juli, 1994 även offentlig 

statistik rörande arbetsmiljön. Sedan 1989 har Statistiska Central byrån, SCB, 

genomfört löpande undersökningar om svensk arbetsmiljö med information från 10 000 

– 15 000 personer och har genomfört Arbetsmiljöundersökningen 2003 på uppdrag av 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljön, 2003).  

Bilden av den psykosociala arbetsmiljön kompliceras inte bara av att den är 

beroende av en mängd olika faktorer utan också av hur människan upplever sin 

arbetsmiljö. Lennér- Axelsson och Thylefors (1991) menar att det är genom våra 

personliga behov, läggningar och ambitioner som vi människor värderar och ser samma 

arbetssituation olika. Vad som är stress och vad som är ”lagom” varierar mellan 

människor. Det som en tycker är ångestskapande kaos kan en annan kalla för 

stimulerande frihet. Några människor trivs och arbetar bäst själva medan andra vill ha 

en nära kontakt med andra och samarbeta. Hur man upplever saker kan vara kopplat till 

arbetsplatsen, men det kan också vara mer eller mindre färgat av vilka tidigare 

erfarenheter man haft i livet eller hur ens aktuella livssituation är. Om man skall 

påverka ett arbetsklimat så räcker det inte att påverka och förändra yttre förhållanden 

utan man måste ibland också förändra människors upplevelse (Lennér- Axelsson & 

Thylefors, 1991). Faktorer som skapar problem i den psykosociala arbetsmiljön kan 
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förutom att skapa en svårarbetad och otrevlig arbetsvardag, leda till sjukskrivning och 

ineffektivitet som i tur kan leda till problem och kostnader i produktionsbortfall. Dessa 

faktorer kan vara problem i kommunikation som leder till otrivsel vilket kan leda till 

långvarig stress som utan konstruktiv hantering allt oftare leder till indirekta orsaker för 

långa sjukskrivningar. Det finns hälsovinster för den enskilda människan såväl för 

arbetslaget som för verksamheten som helhet att undersöka om kommunikation och 

trivsel i arbetslaget (Arbetsmiljön, 2003). Ledning på olika nivåer, personal och 

fack/skyddsombud behöver samarbeta för en god arbetsmiljö. Företagsledningen skall 

utgå från gällande lagar och regler och fatta beslut därefter. Närmaste ledning skall 

verka för att personalen får inflytande över sitt arbete och uppfattar sig uppskattade. 

Personalen har medansvar både för stämningen och uppmärksamhet på risker och 

olycksfall. Fackets uppgift är att tillvarata sina medlemmars krav på god och säker 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöupplysningen, 2005).  

Den psykosociala arbetsmiljön kan belysas med faktorer som ingår i individens 

arbetssituation. Att arbeta skiftarbete eller övertid, möjligheten att ta pauser för att 

kommunicera, inflytande/påverkan på arbetet, utbildning, stöd av ledning, möjlighet att 

uttala sig om kritik, om man utsätts för kränkning och möjlighet att hantera konflikter. 

När det fungerar ger en god arbetsmiljö möjligheter till eget ansvar, inflytande på 

situationen, delaktighet och utveckling (Arbetsmiljön, 2003).  

Utöver hälsofaror i den fysiska arbetsmiljön som farliga ämnen, skadliga 

arbetsställningar och buller finns exempel i den psykosociala arbetsmiljön som kan vara 

skadliga. Exempel på dessa är dåligt samarbete, påfrestande arbetstider och lågt 

inflytande i arbetet. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete är utöver för 

personalens bästa, även positivt för företaget i minskade sjukskrivningar, förbättrad 

produktivitet och bättre rekryteringsgrund. De psykiska och sociala hälsoriskerna har de 

senaste åren fått ökad uppmärksamhet. Kunskapen om sambandet mellan dessa risker, 

arbetsförhållande och hälsopåverkan som psykosomatiska sjukdomar och stress har 

ökat. Förekomst av psykisk påfrestning och stress har ökat, detta påvisas i 

undersökningar bland skilda yrkesgrupper (SCB, 2005). För individens identitet är yrket 

viktigt. En stor del av vår tid läggs på arbetet, då spelar arbetskamraterna stor roll, på 

gott och på ont. På gott skapas vänskap och stöd för att genomföra uppgiften på bra sätt, 

höjer livskvaliteten. Gemenskapen med arbetskamraterna i ett gott arbetsklimat 
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motiverar att gå till arbetet. På ont förekommer ibland konflikter, mobbning och andra 

kränkande händelser på arbetsplatsen. Dessa kan ligga bakom personalens ohälsa och 

sjukskrivningar om inte hanteras konstruktivt. Vid psykiska besvär är det vanligt 

förekommande att arbetet anges som skäl (Arbetsmiljöupplysningen, 2005). 

Arbetsklimatet utgörs av individuell värdering av helhetsupplevelsen, utav 

arbetslagets kommunikation, samt påverkar kvaliteten i relationerna i det sociala 

samspelet hur den enskilde arbetaren i organisationen upplever kommunikationen som 

helhet i arbetslaget. Både inre faktorer som tillit och kompetens, i den psykosociala 

miljön och yttre faktorer som resurser och regler, i den fysiska miljön, påverkar 

upplevelsen av arbetsklimatet i ett komplext samspel. Kortsiktigt kan det vara 

arbetslagets samarbetsförmåga som långsiktigt visar goda resultat i måluppfyllelse samt 

välbefinnande och effektivitet (Sandberg, 2004).    

 Det systematiska arbetsmiljöarbetet är arbetsgivarens ansvar men bygger på 

samverkan med personal och skyddsombud på arbetsplatsen. Där betonas vikten av att 

lägga märke till samt ta hänsyn till fysiska och psykosociala riskfaktorer i den 

vardagliga arbetsmiljön. Det är preventivt inriktat på att risker ska upptäckas i tid för att 

undvika skador/negativa följder. Vantrivsel och kortare sjukfrånvaro kan ses som 

varningstecken. En god arbetsmiljö kräver ett kontinuerligt arbete för ökad trivsel, 

prestationer, engagemang och minskade störningar i drift och därmed förbättrad 

ekonomi. Genom en dialog där idéer och synpunkter provas mot varandra skapas gott 

förtroende inom verksamheten som inverkar positivt på kreativiteten, 

(Arbetsmiljöverket, 2005).    

Socialt kapital kan ses som en bestämningsfaktor i att skapa välbefinnande bland 

människor i en grupp, liksom mellan personal på arbetsplats enligt Requena (2003). 

Relationernas styrka bestämmer det sociala kapitalets styrka och det i sin tur utgör 

länkarna mellan människor i ett socialt nätverk. Samma gäller såväl på individnivå, 

gruppnivå och organisationsnivå. Här är inriktningen individnivå, mellan människor i 

grupp. Det finns en stark och signifikant förbindelse mellan socialt kapital och trivsel 

samt livskvalitet på arbetet. Det är starkt kopplat till regler och normer. Tillit till 

varandra, relationerna i arbetslaget, kommunikation, engagemang i verksamheten och 

möjlighet att påverka är samarbetande dimensioner i socialt kapital. Arbetaren upplever 

större välbefinnande ju högre upplevelserna är i positiv riktning av dessa dimensioner, 
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menar Requena (2003). Skiftarbetare upplever en lägre grad på samtliga dimensioner av 

socialt kapital, särskilt i större företag samt de som arbetar många timmar under farliga 

förhållanden. Socialt kapital är en bättre bestämningsfaktor av livskvalitet på arbetet och 

trivsel än karaktären på arbetaren, organisationen eller arbetsmiljön. Requena (2003) 

fann att kvinnor och män upplevde lika hög grad av nivåer av tillit, sociala relationer 

och inflytande på arbetet, de var även stabila över ålder. Män uttryckte dock högre grad 

av engagemang till arbetet än kvinnor. Kvinnor uttryckte högre grad av kommunikation 

i arbetet än män.  För utveckling av verksamhet betraktat ur ekonomiskt perspektiv 

anses socialt kapital vara central. Tillit, delade normer och värderingar och 

förväntanseffekt med förstärkning är grund för gott långsiktigt samarbete. Faktorer i den 

fysiska arbetsmiljön som lokaler och utrustning spelar också in på den totala 

upplevelsen av livskvalitet. Genom lagar och kontrakt regleras arbetsmiljön men det är i 

relationerna mellan människor som det skapas socialt kapital. Självklart kan 

arbetsuppgifterna utföras utan goda relationer, tillit och kommunikation men genererar 

då inte längre samma nivå av nöjdhet och välbefinnande. Engagemang och motivation 

för arbetsuppgiften påverkas av både institutionaliserat regelverk och socialt nätverk. 

Den enskildes drivkraft att engagera sig i uppgiften och arbetslaget kan bero på om 

arbetaren upplever ett gott arbetsklimat med goda relationer till de andra i arbetslaget 

(Requena, 2003).  

Utvecklingen har gått från att fokusera produktionen till att även fokusera den 

sociala aspekten av arbetslivet i dag (Haslam, Eggins & Reynolds, 2003).  

Det kollektiva beteende som människan agerar tillsammans i grupp innehåller 

dimensioner som tillit, kommunikation, ledarskap och produktivitet. Dessa dimensioner 

har forskare varit inriktade på i forskning om social identitet, självkategorisering och 

grupprocesser. Människor grupperar sig och därigenom definierar sig själva som 

medlem i en grupp, vilket upplevs som något mer än som enskild. Den sociala 

identiteten i gruppen med gruppens resurser upplevs öka i värde jämfört med individens 

egen personliga identitet. Från att ha varit en individuellt baserad identitet formas inom 

gruppen en gruppbaserad identitet. Likaså med beteendet som övergår till ett mer 

kollektivt format. Medlemmen beter sig som de andra gruppmedlemmarna beter sig, 

efter de normer som bildats i gruppen (Haslam, Eggins & Reynolds, 2003).  
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En bakomliggande tanke med att arbeta i grupp är att människor anses utföra ett 

bättre arbete och få bättre resultat gemensamt än enskilt. Vid utförande av stora 

arbetsuppgifter krävs organisering av många människor med skilda kompetenser och 

ansvarsområden i arbetslag. De enskilda medlemmarna har gått in i laget för att 

genomföra uppgiften men kan ha skilda ambitioner att bidra till resultatet och till 

arbetslaget (Dimbleby & Burton, 1997).  

Psykologisk utveckling och sociala behov för individen tillfredställs i främsta 

rummet i den konkreta arbetsmiljön och i den närmaste arbetsgruppen. Denna 

arbetsgrupp är individens verklighet, denna grupp dvs. individens närmiljö är den klart 

viktigaste delen av arbetsorganisationen när det gäller den psykosociala arbetsmiljön 

enligt Lennér- Axelsson & Thylefors (1991). Det är den som främst formar klimatet. 

Klimatet i en grupp är en produkt av det som sker i gruppen. Det som sker inom 

gruppen kan vara relationer, konflikter, kommunikation, trygghet och arbetsledning. 

Detta klimat är inte något statiskt utan det förändras och påverkas beroende på vad som 

sker i och utanför gruppen.  

De formella grupperna ser till organisationens produktionsmål (Lennér- 

Axelsson & Thylefors, 1991). Grupperna har skapats för att utföra vissa uppgifter i 

strävan mot de mål som organisationen har det vill säga att producera tjänster eller 

varor. De informella grupperna och relationerna uppstår när människor möts. För att det 

skall inträffa så krävs det att de till exempel äter lunch ihop, har börjat på arbetsplatsen 

samtidigt eller samåker till arbetet. De kan vara personliga vänner, ha gemensamma 

fritidsaktiviteter eller utgöra en minoritet på arbetsplatsen. Arbetsorganisationen och 

uppgifterna där kan gagna eller hindra att det bildas informella grupper. Om man arbetar 

under hög belastning, i bullriga miljöer eller är fysiskt bundna till en och samma plats 

ges små möjligheter att tillfredställa sociala behov. För att det skall ske så krävs tid, 

möjligheter att röra sig och möjlighet att kunna kommunicera. Lenner-Axelsson & 

Thylefors (1991)  menar att idealiskt är om det finns förutsättningar för de formella 

grupperna att också möta människans psykosociala behov. Det leder till att man får ett 

ökat engagemang och att solidariteten inom gruppen ökar samtidigt som det ger en 

högre arbetstillfredsställelse och en högre effektivitet. Att ha raster och andra tillfällen 

att diskutera arbetet underlättar den informella gruppbildningen menar Lennér-Axelsson 

& Thylefors (1991). Vidare skriver de att flera arbetsplatser har uppmärksammat 
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personalens behov av att prata med varandra och har därför lagt in olika former av 

arbetsplatsmöten. Detta är bra och nödvändigt men vad som är mer väsentligt för 

arbetsklimatet är möjligheten till lite ”småprat” då och då under arbetet. Hur 

arbetsgruppen upplever sitt arbetsklimat har stor betydelse för om den skall lyckas att 

uppnå sina mål. Om arbetsplatsen har ett dåligt klimat så är det ofta större 

personalomsättning, lägre produktion, högre frånvaro än om det är ett bra klimat. 

Olika typer av arbetsgrupper är den slutna gruppen isolerar sig från övriga 

grupper. De har en stark vi- känsla och gruppen uppfyller behov som känslomässig 

kontakt, identitet och trygghet. Den devitaliserande gruppen har ingen framåtanda, 

påverkan eller krav på förändring, antingen dessa kommer utifrån eller från gruppen 

själv, uppfattas som ett hot mot gruppen. Konflikter sopar man under mattan (Lennér & 

Axelsson, 1991). Den splittrade gruppen har en dålig samhörighet. Det är en stor 

personalomsättning och de umgås sällan utanför arbetet. De arbetar själva utan att 

samarbeta med varandra (Maltén, 1998). Speciellt tenderar arbetsplatser där man arbetar 

var för sig och inte är speciellt beroende av varandra för att fullgöra sina uppgifter att 

utvecklas till en splittrande grupp (Lennér- Axelsson & Thylefors, 1991). I den mogna 

och flexibla gruppen känner den enskilda medlemmen sig trygg tillsammans med sin 

grupp. Gruppen utsätter sig för kritisk granskning mellan jämna mellanrum (Maltén, 

1998).  Kommunikationen kan vara allvarlig likaväl som den kan vara lättsam (Lennér- 

Axelsson & Thylefors, 1991). 

 Ledarskap i syfte att nå uppställda mål och lösa förelagda uppgifter förutsätter 

kommunikation i ett samspel med andra människor. För framgång i ledarskapet krävs 

inriktning på uppgiften, målen och produktiviteten såväl som mot personalens 

möjligheter med medansvar, trygghet, arbetsglädje och engagemang. På mellannivå har 

ledare goda utsikter att kombinera ett uppgiftsorienterat arbetssätt med det mer 

personorienterade. Förhållningssätt till personalen påverkas och ger goda förutsättningar 

för kommunikation, konflikthantering och arbete med personalens relationer. Ledarskap 

som tar hänsyn till situationen som arbetet utförs i, ett så kallat situationsanpassat 

ledarskap, anses föredömligt. Detta kräver hög flexibilitet, kunskap om arbetslagets 

kompetens, uppgiftens art och företagskulturen (Maltén, 1998).   

Kipnis och Wells (2001) undersökte dynamiken i förtroendet både ur chefs- 

respektive arbetarperspektiv, i en studie. I studien frågar författarna sig även vad det är 
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som gör att en person känner/upplever respektive inte känner/inte upplever förtroende 

för en arbetskollega eller chef. Wells och Kipnis (2001) menar att det finns olika 

orsaksförklaringar beroende på var man lägger fokus. Antingen kan fokus ligga på 

personens karaktärsdrag eller hennes arbetsprestationer. Currall (i Wells & Kipnis, 

2001) definierar tillit som ett beteende vilket tillåter att någon annan individ bestämma 

ens öde. Med beroende avses att ens utfall är betingat av det tillförlitliga eller icke - 

tillförlitliga agerandet hos andra människor och med risk menar Wells och Kipnis 

(2001) att en person kan uppleva negativt utfall genom andra människors icke - 

tillförlitliga agerande. Det vill säga, ju mer människor är beroende av andra människor 

desto tydligare uppstår/kommer det fram högre krav på förtroende. När en enhets 

utförande/prestation är baserat på färdigheter, specifika kunskaper, teamwork, omdöme 

och ansträngning från arbetarna, kan det innebära att chefens beroende gentemot 

arbetarna är högre. Beroendet minskar i takt med att arbetet kan utföras mer autonomt 

och rutinmässigt på grund av att detta inte ställer lika höga krav (i form av färdigheter 

och kunskaper) på arbetarna, det är tekniken som man blir beroende av istället. De 

anställdas beroende förhållande gentemot cheferna kan ha ett samband med chefens 

befogenheter (angående lönesättning, befordran och andra förmåner) över arbetarna. 

Desto fler av dessa förmåner som chefen kontrollerar desto mer borde arbetarna bli 

beroende av deras chef (Wells & Kipnis, 2001). Förhållandet mellan chefer och deras 

underordnande kan präglas av en maktobalans, vilket kan medföra svårigheter för de 

underordnande att kontrollera sina chefers/chefs agerande (Kipnis, 1996 i Wells & 

Kipnis, 2001). Ett sätt att försöka ha någon slags kontroll över chefen kan vara att byta 

arbetsplats eller avdelning samt att minska samröret och kommunikationen med chefen 

(Graen & Schiemann, 1978; O’Reilly & Roberts, 1974, 1976; Scandura, Graen & 

Novak, 1986 i Wells & Kipnis, 2001). Orsaksförklarningarna till varför en människa 

säter sin tillit till en annan människa och känner förtroende för henne som arbetskollega 

eller chef, kan vara baserade på en persons arbetsprestationer eller personlighets-

/karaktärsdrag hos personen ifråga (Wells & Kipnis, 2001).  

Författarna menar att tidsaspekten är viktig i detta sammanhang, om en person 

inte känner förtroende eller tillit kan det leda till att hon utvecklar ångest, rädsla eller 

ilska över tid. Därför kan det vara en förnuftig strategi, när både beroendet och misstron 

är hög, att inte fortsätta relationen med den eller de personer som inte inger förtroende. 
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Förtroendeförhållandet mellan människor är komplext och påverkas av många faktorer. 

Idag behöver en anställd inte enbart vara duktig på sin arbetsuppgift och prestera utan 

hon bör också ha social kompetens i den meningen att hon ska kunna interagera med 

andra människor. Det faller sig naturligt att människan interagerar mer med andra 

människor som hon har förtroende för (Wells & Kipnis, 2001). 

Förtroendet har en central roll inom organisatoriska processer och är en viktig 

faktor för ett öppet och meningsfullt kommunikationsklimat inom organisationer. 

(Muchinsky, 1977; Yeager, 1978 i Wells & Kipnis, 2001).  

Jeanquart – Barone och Sekamara (2001) menar att förtroende är en 

förutsättning för äkta kommunikation, för att bygga upp en fungerande mentorsrelation, 

för att öka produktiviteten och för att uppleva en god kvalité på livet i allmänhet 

(Farnham, 1989; Mishra & Morrissey, 1990 i Jeanquart – Barone & Sekamara, 2001).  

Öppen kommunikation, trivsel i arbetslaget, arbetsmiljön och en effektiv 

produktion går hand i hand, om än indirekt, i verksamheten. Kommunikation kommer 

från latinets ”communicare” och betyder att något blir gemensamt. Det kan vara att 

man delar med sig av något eller meddelar någonting. Det kan vara tankar, känslor, 

handlingar eller värderingar. Kommunikation kan också definieras som en process där 

två eller flera personer skickar budskap till varandra där de visar hur de uppfattar sig 

själva och situationen och innehållet i budskapet. Kommunikation är en social process 

som utspelar sig i ett socialt system där deltagarna har med sig förväntningar och 

attityder som påverkar det budskap som utväxlas. Detta samspel sker inte bara genom 

våra ord utan genom språk och tal, mimik, ögonkontakt, gester, kroppsrörelser, mimik 

och lukter. Över 70 % av vår kommunikation är icke-verbal. Bara 7 % av ett budskap 

överförs med hjälp av ord. 38 % förmedlas via tonläge, klang, betoning och tempo. 55 

% av budskapet formas på olika sätt- omedvetet eller medvetet genom kroppsspråket till 

exempel ögonuttryck, gester och minspel (Dahlkwist, 2001). 

Nilsson och Waldemarson (1990) menar att förhållandevis lite av den vardagliga 

kommunikationen går ut på att förmedla fakta. Större delen av samspelet går istället ut 

på att hitta vem man är, visa hur man vill att andra ska uppfatta en själv eller hur 

relationen till en annan människa ska utformas samt vilken typ av social situation man 

befinner sig i. genom kommunikation så utvecklas och mognar människor. Det skapas 

en jaguppfattning och man upptäcker vilka beteendemönster som omgivningen 
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accepterar och uppskattar. En värld utan struktur är en värld utan mening skriver 

Nilsson & Waldemarson (1990). Man skapar ordning i sin bild av världen genom 

kommunikation, man kategoriserar och ger namn åt personer, saker och händelser. 

Kommunikation är inte något statiskt utan något som sker ständigt. Livet är en 

kontinuerlig kommunikationsström och kommunikation är oundvikligt. Det går inte att 

inte kommunicera. Allt man gör eller inte gör rymmer budskap och möjliga tolkningar 

för omgivningen. Även det mest uttryckslösa ansikte, den mest orörliga kroppen och 

den mest tysta munnen säger tusen saker och rymmer tusen budskap. Vi kan försöka att 

inte kommunicera men resultatet blir ofta att andra människor läser in budskap som 

aggression, blyghet, apati, rädsla eller brist på intresse (Nilsson, 1990).  

Kommunikation är en central del i den organisatoriska processens succé eller 

misslyckande. Det är genom kommunikation som anställda på ett eller annat sätt lär sig 

vad som förväntas av dem, får reda på hur deras arbete fungerar och blir varse om hur 

andra uppfattar och tänker kring deras arbetsprestation (Likert, 1993; Schüler, 1995 i 

Orpen, 1997). På grund av att sändandet och mottagandet av informationen har en så 

betydande roll i organisatoriska liv, borde effektiv kommunikation vara en självklarhet 

att sträva efter i varje organisation (Orpen, 1997). Interpersonell kommunikation 

beskrivs som en vardagligt förekommande, viktig men komplicerad process av 

Burgoon, Berger & Waldron (2000).  I strävan att lösa eller hantera problem bland 

människor kan observant interpersonell kommunikation i flexibla varianter effektivt 

användas. Likväl kan låg observans och svårigheter i interpersonell kommunikation ge 

upphov till sociala problem. På arbetsplatsen kan kunskap om observant 

kommunikation hjälpa till att ge ett underlag för hantering av problem av både uppgifts- 

och personrelaterade frågor. Burgoon, Berger och Waldron (2000) fann att det existerar 

både hindrande och möjliggörande faktorer av låg observans och hög observans på 

socialt relevanta händelser. Den vardagliga kommunikationen mellan människor sker 

mestadels med låg observans, av gammal vana eller enligt kontextens normer. Det finns 

dock fördelar med en högre grad av kontroll genom mer observant kommunikation i 

syfte att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. Även för att förbättra de sociala 

relationer som förekommer inom arbetslaget. Detta gäller både för verbal, icke- verbal 

kommunikation, ordval och språkliga former som paraspråk som ansiktsuttryck, 
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betoningar och gester. Dessa är inlärda och sedan uttryckta automatiskt (Burgoon et al, 

2000). 

Fiedler, Semin och Bolton (1989) hänvisar till samarbetsprincipen av Grice 

(1975) med maxim of quantity vilket innebär att tala så kort som möjligt och så komplett 

som nödvändigt samt maxim of quality vilket innebär att inte säga mer än det rätta och 

tala sanning. Viktiga inverkningar av bedömningsprocessen är i sociala relationer och 

medvetenhet om hur skevheten i bedömning påverkas av att höra någon beskriva någon 

annans beteende. Språk och kommunikation utgör en viktig del i vårt sociala kognitiva 

varande. Något som tidigare ansetts vara intrapersonellt kan i den förstärkningscykeln 

betraktas som interpersonellt genom språket. Detta kan inverka på skapandet och 

kvarhållandet av stereotypa uppfattningar om människor i grupper och dess roller om 

vilka beskrivningar ofta kommer från andra (Fiedler, Semin & Bolton, 1989). 

Mycket forskning har fokuserat på arbetsplats relaterade relationer, dock har de 

flesta inte sett dessa relationer ur ett utvecklingsperspektiv. Ett sådant perspektiv kan 

anses vara viktigt, på grund av att efterhand som relationer förändras så 

förändras/påverkas organisationen. Termen arbetsplatsrelaterade relationer refererar till 

vilket förhållande som helst som någon har med en arbetskamrat, såsom chef - 

underordnande, jämlike eller mentor liknande förhållanden (Sias, Krone & Jablin, 2002 

i Sias & Perry, 2004). Arbetsrelaterade relationer har en central roll i den 

organisatoriska processen, de kan ha en varierande betydelse/konsekvenser både på 

organisatorisk nivå och för den enskilda arbetaren/anställde. Effektiva arbetsrelaterade 

relationer kan bidra till arbetsupplevelsen för den enskilda arbetaren genom att erbjuda 

en källa till socialt stöd (Kram & Isabella, 1985 i Sias & Perry, 2004) samt öka (arbets-) 

glädjen (Fine, 1986 i Sias & Perry, 2004) och kreativiteten (Yager, 1997 i Sias & Perry, 

2004) och fungera som karriärs utvecklande och skapa möjligheter för avancemang. 

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan hälsosamma arbetsrelaterade relationer 

(Rawlins, 1992 i Sias & Perry, 2004) leda till en intensifiera en anställds åtagande 

gentemot organisationen (Rawlins, 1992 i Sias & Perry, 2004), höja moralen och 

reducera omorganisering (Kram & Isabella, 1985 i Sias & Perry, 2004).  

Arbetsplatsrelaterade relationer kan även ha motsatt verkan, till exempel kan 

nära arbetsplatsrelaterade relationer leda till en påfallande kontroll över de anställda i 

organisationen att tänka på ett likasinnat sätt och den som avviker från resterande kan 
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känna sig alienerad (Fine, 1986 i Sias & Perry, 2004). På liknande sätt kan en nära 

relation med en annan arbetskamrat leda till att man är kvar på en ohälsosam och 

dysfunktionell arbetsplats istället för att sluta (Sias & Cahill, 1998 i Sias & Perry, 

2004). Oavsett om konsekvenserna av relationerna är goda eller mindre goda så kan 

detta visa på vikten av att fokusera på de arbetsrelaterade relationerna i den 

organisatoriska processen. De arbetsplatsrelaterade relationerna är inte statiska, i likhet 

med andra relationer är de både dynamiska och föränderliga över tid. När dessa 

relationer förändras, förändras även deras roll i organisationsprocessen. Närhet i en 

grupp behöver inte vara synonymt med utveckling, utan en arbetsgrupp som kommer 

för nära varandra kan stagnera och utveckla ett “vi” och “dom” mentalitet (Sias, Fix, 

Heath, Perry & Silva, 2004 i Sias & Perry, 2004).  

Konflikter och samarbetsproblem kommer alltid att existera människor emellan. 

Om en arbetsgrupp är levande och kreativ med en fri kommunikation är olika 

uppfattningar och motsättningar oundvikliga menar Lennér-Axelsson & Thylefors 

(1991). Ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder tvist, motsättning 

eller sammanstötning. Det finns många olika definitioner på ordet konflikt. Maltén 

(1998) sammanfattar ordet konflikt med att; En konflikt uppstår vid en sammanstötning, 

en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, 

grundläggande behov eller personlig stil. Konflikter finns på individnivå, gruppnivå och 

på organisationsnivå, (Maltén, 1998).  

Konsekvenser av att bli utsatt för mobbing kan få djupgående effekter på offrets 

personlighet. Enligt Leymann (1986, i Maltén 1998) så kan offret få 

kommunikationstörningar som kan vara att personen får svårt att tala med andra om vad 

som har hänt. Personen isolerar sig och känner sig socialt utestäng eller utfryst. Att 

känna sig hånad, förlöjligad, kritiserad och personen kan få svårt att fungera på sin 

arbetsplats. Han/hon tar med sig problemen hem och hela livssituationen påverkas. 

Personen får försämrad hälsa, känner sig stressad och deprimerad. Personen uppvisar 

psykosomatiska symptom som huvudvärk, migrän, magont och sömnbesvär (Malten, 

1998). 

Enligt tidigare forskning är det centralt både för en effektiv produktion och för 

personalens välbefinnande att personalen upplever en god arbetsmiljö både fysiskt och 

psykosocialt (Arbetsmiljön, 2003; Dahlkvist, 2001; Likert, 1993; Schüler, 1995 i Orpen, 
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1997). En god arbetsmiljö skapar trivsel på arbetsplatsen i helhet och i det närmaste 

arbetslaget (Arbetsmiljöverket, 2005). Fysisk arbetsmiljö handlar om tekniska aspekter 

som ljudnivå (Arbetsmiljön, 2003). Psykosocial arbetsmiljö handlar mer om de mjuka 

värdena och är en flerdimensionell process med arbetets struktur, mellanmänskligt 

samspel, tillit till varandra och mänskliga psykiska reaktioner på omgivningen (Lennér- 

Axelsson & Thylefors, 1991).   

Vi avser att med föreliggande studie undersöka kommunikation och trivsel, två 

faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Då studien utförs i en industri där 

man kan förvänta sig att buller påverkar kommunikationen undersöks även denna aspekt 

ur den fysiska arbetsmiljön. Tidigare forskning beskriver kommunikation som ett 

komplext mellanmänskligt skeende som påverkas av olika faktorer (Burgoon, Berger & 

Waldron, 2000; Dahlqvist, 2001; Nilsson, 1990).  

Syftet med denna undersökning är att undersöka relationen mellan 

kommunikation och trivsel i arbetslaget utifrån den enskilde arbetarens uppfattning. 

Sambandet kontrolleras mot ett antal bakgrundsvariabler. Aspekter av kommunikation 

och trivsel lyfts fram för att visa spridningen i svaren.  

Vår hypotes H 1 är att det finns ett positivt samband mellan kommunikation och 

trivsel. 

Frågeställningar:  

Hur ser sambandet ut mellan kommunikation och trivsel i arbetslaget? 

Påverkas sambandet mellan kommunikation och trivsel av bakgrundsvariabler som: 

• Kön? 

• Ålder? 

• Förstaspråk? 

• Tid på arbetsplatsen? 

• Vilket skiftlag man tillhör? 

• Storlek på arbetslag? 

• Tid i arbetslaget? 

Aspekter och olika påståenden ur enkäten som belyses närmare är:  

Får man tillräcklig information för att kunna utföra sitt arbete? (kommunikation) 

Löser man konflikter på ett bra sätt? (kommunikation) 

Stör buller kommunikationen? (kommunikation) 
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Känner man sig trygg i sitt arbetslag? (trivsel) 

Har man goda relationer till varandra i arbetslaget? (trivsel) (socialt kapital) 

Förekommer det mobbing på arbetsplatsen? (trivsel) 

Öppen fråga  

 

Metod 
 

Deltagare/urval: Studien genomfördes utifrån ett bekvämlighetsurval på ett 

västsvenskt medelstort företag i privat sektor med totalt 460 anställda där en av 

författarna hade tillträde. Företaget valdes för att personalen arbetade i arbetslag vilket 

var centralt för undersökningen samt att det fanns en stor personalstyrka där vi kunde 

erhålla en hög svarsfrekvens på en begränsad tid. Kontakt togs med företagets 

personalchef som beviljade att dela ut en enkät under arbetstid. Studiens fokus ligger på 

den personal som arbetar skiftgång på operativ nivå i arbetslag om ca 8-10 personer 

med en lagledare. På detta företag arbetar den skiftgående personalen i ett så kallat 

femskift i en vecka i sträck (t ex två förmiddagar, två eftermiddagar och tre nätter och är 

därefter ledig fyra eller fem dagar innan nästa period). För att kunna generalisera till 

hela arbetsstyrkan på operativ nivå, totalt 253, valde vi att dela ut enkäter till samtliga 

personal. I realiteten blev det den personal som befann sig på företaget under en vecka 

hösten 2005 där samtliga närvarande hade lika stor chans att fylla i en enkät. 

Könsfördelningen på företagets totala skiftgående personal (334 st) är 109 (33 %) 

kvinnor och 225 (67 %) män och medelåldern på företagets samtliga personal är 40,6 år. 

Då förstaspråk kan påverka kommunikationen och det fanns varierade förstaspråk bland 

personalen valdes det som bakgrundsfråga. 

Bakgrundsvariabler: Studien grundar sig på 139 informanter varav 48 (34,5 

%) är kvinnor och 76 (54,7 %) är män, 15 (10,8 %), uppgav inte kön. Könsfördelningen 

totalt på fem skift är 36 % kvinnor och 64 % män. Informanternas ålder varierar från 19 

till 60 år och medelåldern är 38,5 år (SD 10,6), 20 (14,4 %) uppgav inte ålder. 

Förstaspråk varierade mellan svenska 195 (68,3 %), finska 13 (9,4 %), spanska 6 (4,3 

%) och annat 3 (2,2 %), 22 (15,8 %) uppgav inte förstaspråk. Tid man arbetat på 

arbetsplatsen varierade mellan 0 år (nyanställd år 2005) till 40 år, medelvärdet är 15 år 

(SD=10, 7), 25 uppgav inte arbetstid. Skiftlagen fördelades i skiftlag: 1= 30, 2= 21, 3= 
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27, 4= 20 och 5= 22, 19 av informanterna uppgav inte skiftlag. Antalet personer i 

närmaste arbetslag varierade från 1 till 12 (M=6,7, SD=2,9) 14 uppgav inte antal. 

Arbetstid i närmaste arbetslag varierade från <1 till 26 år (M=4,7, SD=5,7) 23 uppgav 

inte arbetstid i närmaste arbetslag.  

Mätinstrument: Kvantitativ metod i form av en enkät (se bilaga 2) med 

påståenden där informanten fyllde i sin uppfattning. Enkätformuläret hade vi 

konstruerat själva med inspiration ur en rapport från Stockholms universitet med ett 

frågeformulär riktat mot arbetslivet ”ASK- arbetsbelastning, socialt stöd, kontroll och 

kompetens” (Hovmark & Thomsson, 1995). Samtliga påståenden gällde det närmaste 

arbetslaget förutom påståendet om mobbing vilket rörde hela arbetsplatsen, på grund av 

ämnets känslighet. 

Den av författarna som hade tillträde till arbetsplatsen gav en förkunskap om 

företagskultur, utbildningsgrad och språkbruk. Detta användes som underlag för 

utformning av enkätfrågor/påståenden, vilket bör ha ökat reliabiliteten och möjligheten 

att få rättvisande svar. För den interna validiteten svarade att vi konstruerade påståenden 

ur teorier och forskning om kommunikation och trivsel samt att vi testade enkäten med 

en person som arbetar i industrin. Vissa av frågorna vändes för att göra enkäten mer 

varierad och trovärdig. För kommunikation skapades 11 påståenden: 1, 4, 5 omvänt, 6, 

9, 13, 14, 16, 18 omvänt, 20 och 26. För trivsel skapades 15 påståenden: 2 omvänt, 3, 7, 

8, 10, 11, 12 omvänt, 15, 17, 19 omvänt, 21, 22, 23 omvänt, 24 och 25. 

Internreliabilitet: När Cronbachs alpha (α) är över 0.70 anses reliabiliteten vara 

tillfredsställande (Hewitt & Cramer, 2003). Cronbachs alpha för samtliga 11 påståenden 

i variabeln kommunikation var α= 0. 85 och för samtliga 15 påståenden för variabeln 

trivsel α=0. 88, vilket visar på god reliabilitet för påståendena gällande båda 

variablerna. Svaren graderades med fasta svarsalternativ på ordinalskala av Likerttyp 

från: stämmer inte alls, stämmer dåligt, varken eller, stämmer delvis till stämmer bra. Ju 

högre värde på svaren motsvarade ju bättre kommunikation och bättre trivsel. Till varje 

enkätformulär bifogades ett följebrev (se bilaga 1) där vi presenterade oss, berättade 

syftet med enkäten, upplyste om informanternas anonymitet samt frivilligheten att delta. 

Enkätformuläret inleddes med bakgrundsfrågor att dels ringa in dels skriva själv om 

kön, ålder, förstaspråk, antal i arbetslaget, vilket skift man tillhör, tid på arbetsplatsen 

och i arbetslaget. Sedan följde 11 påståenden om kommunikation varvade med 15 om 
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trivsel. Exempel på påståenden om kommunikation är: ”Jag kan ta del av den 

information som krävs för att jag ska kunna utföra mitt arbete på rätt sätt”, ”Mina 

arbetskamrater lyssnar på vad jag har att säga”. Exempel på påståenden om trivsel är: 

”Vi har goda relationer till varandra i arbetslaget”, ”Jag får tillräcklig uppskattning av 

övriga lagmedlemmar för min arbetsinsats”. Exempel på ett vänt påstående är: ”Buller 

stör oss när vi pratar med varandra i arbetet.” Enkätformuläret avslutades med en öppen 

fråga, vilket gav en kvalitativ aspekt. 

Bortfall: Det delades ut totalt 253 enkäter, vi fick in 139 enkätsvar vilket ger en 

svarsfrekvens på 55 % med ett bortfall på 45 %. 

Tillvägagångssätt: Enkätformuläret trycktes på företaget och lämnades ut till 

respektive produktionsledare för de olika arbetslagen och avdelningarna. 

Produktionsledarna delade vidare ut enkäten på arbetstid till de berörda lagledarna. 

Vilka i sin tur delade ut enkäterna till den övriga personalen som fyllde i dem under 

arbetstid och en del valde att ta med sig enkäten hem och svara på den. Personalen fick 

kuvert att stoppa enkäterna i för ökad känsla av anonymitet. De lämnade sedan själva in 

kuverten med enkäterna i en låda som var placerad vid porten. Vi var inte närvarande på 

företaget under denna process.  

Bearbetning och analys: Svaren kodades med siffror från 1 till 5. Efter 

kodning, vändning av omvända påståenden och inmatning i SPSS 13.0 Windows med 

signifikansnivå .05, bildades nya skalor, summavariabler av medelvärdena, en för 

kommunikation och en för trivsel. Då vår fokus låg på att undersöka och beskriva 

sambandet mellan kommunikation och trivsel, användes Pearsons korrelationsanalys 

först mellan dessa två variabler (bivariat korrelation) och sedan kontrollerades 

sambandet mot olika bakgrundsvariabler (partiell korrelation). Med ANOVA 

undersöktes eventuella skillnader mellan kön. Ett reliabilitetstest, Cronbachs alpha, 

genomfördes för att testa påståendenas inbördes tillförlitlighet att sammanhängande 

mäta det som avsågs.  
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Resultat 

 
Information: Personalen upplever att de har god möjlighet att ta del av 

information för att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt vilket bekräftas av högt M= 4,25 

(SD = 0,94) (se tabell1).  

Konfliktlösning: Personalen upplever att det delvis stämmer att de gemensamt 

löser konflikter inom arbetslaget vilket bekräftas av M= 3,61 (SD = 1,16) (se tabell 1).  

Buller, fysisk arbetsmiljö: Majoriteten av personalen upplever buller som 

störande för kommunikationen i arbetet vilket bekräftas av det låga M= 1,80 (SD = 

0,94) (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Aspekter ur variabeln kommunikation, procentuell fördelning, (n= 138 respektive n= 136) 
Påstående X Y Z 

 Procent % Procent % Procent %

1 Stämmer inte alls  2,9 6,5 41,7 

2 Stämmer dåligt  3,6 10,1 44,6 

3 Varken eller  5,8 23,0 7,9 

4 Stämmer delvis  40,3 33,8 7 

5 Stämmer bra  46,8 24,5 4,3 

Total 99,3 97,8 99,3 

Saknas 0,7 2,2 0,7 

Total 100  100  100  

Högsta värdet markerat med fet stil. 

Ju högre värde mot 5 signalerar ju bättre fungerande kommunikation. 

X= Vi kan ta del av information för att kunna utföra vårt arbete på rätt sätt, påstående 4. 

Y= Vi löser konflikter på ett bra sätt gemensamt i arbetslaget, påstående 14. 

Z= Kommunikationen mellan oss fungerar bra trots buller (omvänt påstående), påstående 18. 

 

Trygghet: Majoriteten av personalen upplever att de känner sig trygga i sitt 

arbetslag vilket bekräftas av det höga M= 4,28 (SD = 0,97) (se tabell 2). 

Goda relationer, socialt kapital: Majoriteten av personalen upplever att de 

har goda relationer inom arbetslaget vilket bekräftas av det höga M= 4,23 (SD = 0,94) 

(se tabell 2). 

Mobbing: Det finns en stor varians mellan personalens svar på om det 
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förekommer mobbing på arbetsplatsen, det mest frekventa värdet är 3. De visades dock 

en övervikt mot lägre då det finns fler svar från 1 till 3 än från 3 till 5, vilket förstärks av 

M= 2,83 (SD = 1,26) (se tabell 2). Detta påstående hade flest uteblivna svar (7). 

 
Tabell 2. Aspekter ur variabeln trivsel, antal svar och procentuell fördelning, (n= 138 respektive n= 136)   
Påståenden X Y Z 

 Procent % Procent % Procent %

1 Stämmer inte alls 2,2 2,2 17,3 

2 Stämmer dåligt 2,2 2,9 22,3 

3 Varken eller 16,5 13,9 25,2 

4 Stämmer delvis 23,7 33,1 20,1 

5 Stämmer bra 54,7 48,2 10,1 

Total 99,3 99,3 95 

Saknas 0,7 0,7 5 

Total 100  100  100  

Högsta värdet markerat med fet stil. 

Ju högre värde mot 5 signalerar ju mer god trivsel. 

X= Vi känner oss trygga i vårt arbetslag, påstående 15. 

Y= Vi har goda relationer till varandra i arbetslaget, påstående 25.  
Z= Det förekommer ingen mobbing på arbetsplatsen (omvänt påstående), påstående 23. 
 
 

Kommunikation: Kommunikationen får anses fungera relativt gott i 

arbetslagen, då medelvärdet för kommunikation blev 3,67 och är över skalmitten på 3 

(SD=0, 68, N=130: 93,5 %, bortfall 9: 6, 5 %). Variationsvidden på individnivå är dock 

betydande från 1 till 4,82. Ju högre värde mot 5/stämmer bra signalerar bättre 

fungerande kommunikation.  

Trivsel: Även trivseln får anses som relativt god i arbetslagen då medelvärdet 

för trivsel blev 3, 79 och alltså är över skalmitten på 3 (SD=0, 66, N=126: 90,6 %, 

bortfall 13: 9, 4 %). Variationsvidden på individnivå är dock betydande även här från 

1,27 till 4,93. Ju högre värde mot 5/stämmer bra signalerar mer god trivsel.  

Samband mellan kommunikation och trivsel: En Pearson 

korrelationsanalys gjordes med medelvärdena för kommunikation och trivsel. Den visar 

ett starkt positivt signifikant samband mellan kommunikation och trivsel (r = .879, N= 

120, 2-tailed p<.001). Sambandet visas i figur 1 och förtydligas med en regressionslinje. 
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Figur. 1. Relationen mellan kommunikation och trivsel i arbetslaget visar ett starkt signifikant samband, 
efter kontroll för kurvilinjära samband och outliers. 
 

Kontroll av bakgrundsvariabler: Med partiell korrelation visades att de olika 

bakgrundsvariablerna endast marginellt påverkade det starka positiva signifikanta 

sambandet mellan kommunikation och trivsel (r =.879). Det varierade från ”tid i 

arbetslaget” (r=.864, 2-tailed p< .001, df = 101, N = 104). ”Ålder” (r=.866, 2-tailed p< 

.001, df = 103, N = 106). ”Storlek på arbetslaget” (r=.867, 2-tailed p< .001, df = 97, N = 

111). ”Skiftlag” (r=.868, 2-tailed p< .001, df = 104, N = 107). ”Förstaspråk” (r=.874, 2-

tailed p< .001, df = 197, N = 100) till två bakgrundsvariabler som hade samma värde: 

”tid man arbetat på arbetsplatsen” (r = .886, 2-tailed p< .001, df = 97, N = 100) och 

”kön” (r = .886, 2-tailed p< .001, df = 103, N = 106).   

Kön: På grund av att N>30 i båda grupperna (kvinnor N=48 och män N=76) 

och värdena är medelvärden användes ANOVA för att undersöka eventuella skillnader 

mellan kön i uppfattningen om kommunikation och trivsel. Resultaten visade ingen 

signifikant skillnad för kommunikation (ANOVA, df=1, df2=114, F=.53, p>.05). 

Levenetestet visade p=.02 alltså <.05. För trivsel visades en skillnad, en sannvarians 

mellan kön då F>1 ( ANOVA, df1=1, df2=110, F=1, 28, p>.05). Levenetestet visade 

p=.115 alltså >.05 vilket bekräftade spridningen. Det observerade värdet F obs 1,28 är 

dock lägre än F krit 3,84, så skillnaden är inte statistiskt signifikant, enligt ”Appendix F” 
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i Howitt & Cramer (2005:464). Nästan identiskt lika uppfattningar om kommunikation 

för kvinnor och män i medelrangvärde (58,7 och 58,4) och medelvärde (3.75 och 3.66). 

För trivsel hade kvinnor något högre medelrangvärde än män (59,3 mot 54,8) samt i 

medelvärde (3.92 och 3.77) vilket signalerar att kvinnorna trivdes något bättre än 

männen.  

Ålder: En korrelation mellan kommunikation (M=3,67, SD= 0,68, N= 130) och 

ålder (M=38,5, SD=10,58, N=119) visade ett positivt samband (r = .192, 2-tailed p< 

.05, N = 104). Vilket visar att kommunikationen fungerar bättre ju äldre man är. 

Öppen fråga: Den öppna frågan besvarades av 24 informanter (18 %). Det 

handlar övervägande om tankar om arbetsplatsproblem och om enkätens påståenden om 

mobbing och konflikt. Samt att det är svårt att veta hur man behandlar varandra på 

andra skift än sitt eget. En informant sammanfattar sin uppfattning: en mycket bra 

arbetsplats, jättebra lag, lite oorganiserat uppåt, samt mycket dåligt med information 

från arbetsledning, ledningen, samt facket.  

På grund av nyanställning eller omplacering anser informanterna att det är svårt 

att uttala sig om situationen kring mobbning och konflikter på arbetsplatsen. 

Kring ledarskapet återfinns kommentarer som; Som att denna arbetsplats skulle 

kunna vara mycket bra om arbetsledarna kunde lära sig att informera all personal och 

inte gömma sig på möte halva dagen och endast informera lagledare resten av dagen. 

En annan skriver för övrigt är våra chefer mycket dåliga på att vara lyhörda, verkar stå 

på en högre piedestal, tar inte till sig förslag om förbättringar. Just sättet att bli 

förflyttad mellan maskinerna ogillas, även om man trivs vid den nya maskinen och 

arbetskamraterna också. En skriver att i något fall gås det bakom ryggen och vi håller 

tyst!!  En skriver man borde få mer uppskattning av förman. Ytterligare en anser att det 

är en fullständigt anonym företagsledning. 

Tankar om det egna arbetslaget uttrycks med att det fungerar bra i arbetslaget på 

grund av att personerna har jobbat så länge tillsammans vilket har medfört att de har 

funnit sina roller. Medan en annan menar att det inte är laget som har valt varandra utan 

att man har blivit omkring flyttad.  

Vidare anser informanterna att språksvårigheter är ett stort problem samt att 

bullret vid maskinerna medför ett hinder för kommunikation.  

En stor del av informanterna reagerade på att enkäten inte upplevdes som 
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anonym; En informant anser att födelseår inte är relevant till undersökningen. En annan 

undrar om hur anonym blir man när man uppger sitt födelseår? Att uppge vilket 

skiftlag man tillhör kritiseras av en informant som undrar studerar ni skiften för sig eller 

är det en allmän studie om skiftarbetsproblem? 

 

Diskussion 
 

Tidigare studier kring kommunikation och trivsel på arbetsplatser har visat att 

det centrala för en effektiv produktion och personalens välbefinnande är att personalen 

upplever en god psykosocial arbetsmiljö vilket kan påverka trivseln, både på 

arbetsplatsen och i arbetslaget (Arbetsmiljöverket, 2005). Det handlar om en 

flerdimensionell process som innefattar; arbetets struktur, mellanmänskligt samspel 

samt mänskliga subjektiva reaktioner på omgivningen. Syftet med föreliggande uppsats 

var att undersöka sambandet mellan kommunikation och trivsel i arbetslaget utifrån den 

enskilde arbetarens uppfattning. Vår ansats var att det finns ett positivt samband mellan 

kommunikation och trivsel, detta samband är kontrollerat gentemot ett flertal 

bakgrundsfaktorer till exempel kön och ålder, vilket endast marginellt påverkade 

sambandet. Skiftarbetare i industriella arbetslag är en grupp som sällan förekommer i 

tidigare forskning i detta sammanhang, utan oftast ligger fokus på mellanchefsnivå.  

Vi fick ett bortfall i enkätsvaren redan från början och sedan blev det än större 

då en del av informanterna valde att inte besvara samtliga frågor. Det relativt höga 

bortfallet kan förklaras utifrån faktorer som misstänksamhet gentemot företaget, 

språksvårigheter, ointresse och okunskap. Vi tolkar det som att våra bakgrundsfrågor i 

enkäten var för detaljerade, vilket någon av informanterna skrev i den öppna frågan, de 

menade att företaget kunde ”spåra” enkäten till personen ifråga och att anonymiteten 

inte var garanterad. Eftersom företaget inte kommer att få tillträde till materialet, vilket 

framkom av följebrevet, så kan detta ses som ett missförstånd och otillräcklig tillit från 

arbetarnas sida, gentemot företaget. Vi hade en diskussion innan genomförandet om vi 

skulle ha så detaljerade bakgrundsfrågor, vi valde att ha med dem. Då vi hade en tanke 

om att dessa kunde ha en betydande roll för sambandet mellan kommunikation och 

trivsel – vilket det visade sig att de inte hade enligt våra resultat.  
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Kommunikation är en process som sker i samspel med andra människor, 

kommunikationen är oundviklig och livet kan ses som en kontinuerlig 

kommunikationsström (Nilsson & Waldemarson, 1990). Detta resulterar i att 

kommunikation är en central del, både inom vardags- och arbetslivet, och har en viktig 

betydelse för en organisations framgång eller misslyckande. Informanterna i de olika 

arbetslagen ansåg att kommunikationen fungerade relativt gott i arbetslagen. Detta ger 

förutsättningar för att de anställda på ett eller annat sätt genom kommunikationen lär sig 

vad som förväntas av dem, får information kring hur de ska utföra sitt arbete samt så 

blir de varse om hur arbetskamraterna i arbetslaget uppfattar och tänker kring deras 

arbetsprestationer. Effektiv kommunikation borde vara något att sträva efter i varje 

organisation, då det har många främjande faktorer (Orpen, 1997).  

Individens närmiljö, det vill säga den närmaste arbetsgruppen, är den klart 

viktigaste delen av arbetsorganisationen när det gäller den psykosociala arbetsmiljön 

menar Lennér- Axelsson och Thylefors (1991). Vidare menar de att de enskilda 

arbetarna har gått in i laget eller blivit tilldelade en plats i laget för att genomföra en 

arbetsuppgift, dock kan det finnas skilda ambitioner att bidra till resultatet och till 

arbetslaget. Det som sker inom en arbetsgrupp i form av relationer, konflikter, 

kommunikation, trygghet och arbetsledning speglas av gruppklimatet, vilket anses vara 

en produkt av ovan nämnda faktorer. Klimatet i en grupp är på inget sätt ett statiskt 

fenomen utan det förändras och påverkas ständigt beroende både av vad som sker inom 

gruppen och dess medlemmar och av det som sker utanför gruppen. Hög 

personalomsättning, lägre produktion och högre frånvaro kan vara tecken på ett mindre 

bra fungerande arbetsklimat.  

Informanterna anser att trivseln får anses vara relativt god i arbetslagen. Idag är 

det inte enbart produktionen som är i fokus på arbetsplatserna utan arbetaren bör också 

ha social kompetens i den meningen att hon ska kunna interagera med andra människor. 

Ett naturligt led i detta är att människan tenderar att samspela och agera mer med andra 

människor som hon känner förtroende för. Förtroendet har en central roll inom 

organisatoriska processer och är en betydande faktor för ett öppet och meningsfullt 

kommunikationsklimat inom organisationen (Wells & Kipnis, 2001).  

Studien visar ett starkt signifikant samband mellan kommunikation och trivsel.  

Precis som tidigare forskning har pekat på fann vi ingen signifikant skillnad mellan 
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könen när det gäller kommunikation, inte heller finns det någon direkt signifikant 

skillnad beroende av ålder. Det finns alltid med ett produktionsperspektiv med i bilden 

när man gör en studie i en verksamhet kring arbetsmiljö. Det är både den enskilde 

arbetarens och arbetsgivarens skyldighet (och rättighet) att i samverkan med varandra 

bidra till en god arbetsmiljö, ur både ett psykologiskt och fysiologiskt perspektiv. Det 

finns en rad olika processer (bland annat sociala, kulturella) som påverkar arbetsmiljön, 

den är inget statiskt som sker vid sidan av utan påverkas i hög grad av människorna som 

ingår i den. Arbetsmiljön är även beroende av och påverkas av den enskilda människans 

upplevelse av sin arbetsmiljö. Alla människor är olika, det som kan upplevas positivt för 

en person kan vara negativt för en annan person och vice versa, (Arbetsmiljöverket, 

2005).  

Tidigare forskning visar på att det finns en stark och signifikant förbindelse 

mellan socialt kapital och trivsel samt mellan livskvalitet på arbetet. Människor 

spenderar en stor del av sin vakna tid tillsammans med andra människor i olika 

konstellationer och en betydande del av livet arbetar hon, vilket betyder att en bra 

arbetsmiljö både fysisk och socialpsykologisk mening är att sträva efter.  Det är 

relationernas styrka som bestämmer det sociala kapitalets styrka och det utgör i sin tur 

länkarna mellan människor i ett socialt nätverk. Detta gäller såväl på individ-, grupp- 

och på organisationsnivå, alla dessa nivåer består av sociala varelser (människor) som 

ska interagera med varandra både på gott och ont. Överlag upplever arbetarna sig trygga 

i sina arbetslag och känner att de får sin röst hörd, samt att de har goda relationer inom 

arbetslaget. Dock förekommer det i enstaka fall mobbing på företaget, men det finns en 

förhoppning till bra chefer som tar tag i problemen om de uppstår. Ledarskapet är av 

stor betydelse vid en konflikt inom ett arbetslag, det gäller att chefen har kompetens och 

kunskap att ta sig an problemet i ett tidigt stadium så att negativa konsekvenser kan 

undvikas i den mån det går (Lennér- Axelsson & Thylefors, 1991).  

Faktorer som skapar problem i den psykosociala arbetsmiljön kan förutom att 

skapa en svårarbetad och otrevlig arbetsvardag, långsiktigt leda till sjukskrivning och 

ineffektivitet vilket i sin tur kan leda till problem och kostnader i produktionsbortfall. 

Många problem kan arbetas bort med hjälp av effektivare kommunikation och ge 

upphov till vinster både ur ett produktions- och socialpsykologisk perspektiv. Att kunna 

ta del av relevant information är en viktig hörnsten i arbetet, informanterna ansåg att de 
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har god möjlighet att ta del av information för att kunna utföra sitt arbete på ett rätt sätt. 

Klara direktiv är en förutsättning för ett effektivt lagarbete, där varje enskild arbetare 

vet vad som förväntas av henne eller honom, det sparar även onödig energiåtgång 

genom att missförstånd kan undvikas. Överlag anser arbetslagen att de gemensamt löser 

konflikter som uppstår inom arbetslaget. Så länge det är människor inblandade kommer 

det alltid att existera konflikter och samarbetsproblem. Om en arbetsgrupp är levande 

och kreativ med en fri kommunikation är olika uppfattningar och motsättningar 

oundvikliga menar Lennér- Axelsson och Thylefors (1991). Effektiv kommunikation 

kan förhindras på arbetsplatsen på grund av den fysiska arbetsmiljön, i detta fall handlar 

det om hög buller nivå ute i fabriken, vilket påverkar sändandet och mottagandet av 

informationen mellan två eller fler människor.  Språksvårigheter vilket kan ses som en 

socialpsykologisk faktor, ställer till det avsevärt i kommunikationsprocessen, att inte 

förstå språket kan leda till missförstånd. Fungerande kommunikation är därför av 

betydande värde för varje arbetslag, arbetsplatsen i stort och arbetslivet som helhet.  
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Bilaga 1 

 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter som läser psykologi på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. I vårt 
uppsatsarbete genomför vi en studie bland femskiftare på SCA i Lilla Edet. Syftet med 
vår uppsats är att undersöka sambandet mellan kommunikation och trivsel i arbetslaget. 
Mot denna bakgrund vänder vi oss till Dig och Dina arbetskamrater för att få hjälp med 
att samla in information kring detta område.  
 
Ditt deltagande i studien är naturligtvis frivilligt och Du kan när som helst under tiden 
välja att avbryta ditt deltagande. Det är dock betydelsefullt för undersökningens kvalitet, 
att alla som får frågeformuläret besvarar det. Därför är det viktigt för oss att just Du 
svarar på frågorna.  
 
Materialet som vi samlar in kommer att behandlas anonymt och ska endast användas för 
statistiska ändamål. Du garanteras total anonymitet, det kommer inte att gå att spåra 
enkäten till just Dig. Din identitet kommer att vara helt okänd för andra och för oss. Var 
vänlig och lägg enkäten i kuvertet som följer med, klistra sedan igen det. Din lagledare 
kommer att samla in kuverten och sedan lämna in dem i ett postfack vid porten.  
 
Om Du har frågor eller vill veta mer, ring gärna vår kontaktperson Maria Gustafsson, 
mobilnummer: 000-000 000 eller använd e-post till maria.gustavsson.2@student.htu.se. 
Du kan ta del av studien på Högskolan Väst hemsida www.hv.se från och med februari 
2006 under bibliotek, examensarbeten i psykologi,.   
 
Vi hoppas att Du vill hjälpa oss att öka kunskapen om hur sambandet mellan 
kommunikation och trivsel kan se ut inom olika arbetslag. Vi är tacksamma för Din 
medverkan som är en viktig del i vår studie. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Trollhättan, oktober 2005 
 
 
___________________________ 
 
Maria Gustafsson student HTU 
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Bilaga 2 
 
Din medverkan är anonym och viktig för studien. Tack på förhand! 
 
Svara genom att ringa in alternativt skriva Ditt svar på de streckade raderna.  
 
Kön:        Kvinna           Man                       Födelseår: ….…………..…………….….. 
 
Förstaspråk:            Svenska                       Om annat, vilket……….………………… 
 
Började arbeta i företaget år: ……………………….. 
 
Skiftlag:       A                     B                     C                      D                        E  

Hur många personer ingår i Ditt närmaste arbetslag? …………….……………… 
 
Hur länge har Du arbetat i detta arbetslag? ……..…………………………………… 
 
Följande påståenden handlar om Din uppfattning om kommunikation och trivsel i Ditt 
närmaste arbetslag. Var vänlig svara på följande påståenden genom att ringa in ett svar, 
det som stämmer bäst med vad Du tycker. 
 
1. Om jag har tagit initiativ på min arbetsplats får jag reda på vad de andra i 
arbetslaget anser om min arbetsinsats. 

stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 
inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 

  
2.  Mina arbetsuppgifter är enformiga och tråkiga. 
   stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
    
3. Jag får tillräcklig uppskattning av övriga lagmedlemmar för min arbetsinsats. 
   stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
  
4. Jag kan ta del av den information som krävs för att jag ska kunna utföra mitt 
arbete på rätt sätt. 
   stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
5. Mitt arbete försvåras på grund av att jag saknar instruktioner. 
   stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 

6.  Min arbetsledare tar tag i och försöker lösa konflikter som uppstår inom mitt 
arbetslag. 
   stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
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7. Jag får hjälp av mina arbetskamrater om jag behöver det i arbetet. 
   stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
8. Jag har någon inom arbetslaget att vända mig till om jag mår dåligt/behöver 
prata med någon. 
   stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
9. Mina arbetskamrater informerar mig om vad som hänt under tiden jag varit 
borta, om jag till exempel har haft semester eller varit sjuk. 
   stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
10. Mitt arbetslag planerar gemensamt hur vårt arbete skall göras. 
   stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
     
11. Jag kan få mig ett riktigt gott skratt tillsammans med mitt arbetslag. 
     stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

  inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
      
12. Jag tycker att det finns en hel del spänningar inom arbetslaget. 
   stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
  
13. Vi i arbetslaget tar den tid som behövs för att höra allas åsikter i 
arbetsrelaterade frågor. 
    stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

 inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
                    
14. Konflikter som uppstår i vårt arbetslag löser vi tillsammans på ett bra sätt.  
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
                   
15. Jag känner mig trygg i mitt arbetslag. 
     stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

  inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
   
16. Mina arbetskamrater lyssnar på vad jag har att säga. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
  
17. Jag kan diskutera personliga angelägenheter med någon/några i arbetslaget. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
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18. Buller stör oss när vi pratar med varandra i arbetet. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
19. Om det uppstår en konflikt inom mitt arbetslag sopar vi den under mattan och 
låtsas som ingenting. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
20. I mitt arbetslag råder det ett ”öppet” klimat, alla kan säga sin mening. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
21. Förtroligheter mellan oss i arbetslaget stannar inom gruppen. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
22. Vi har bra sammanhållning i arbetslaget. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 

23.  Det finns personer som blir mobbade på företaget. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 

24. Arbetsledaren tar tag i och försöker lösa mobbingproblem om det uppkommer. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
25. Vi har goda relationer till varandra i arbetslaget. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
26. Kommunikationen i arbetslaget fungerar bra oavsett hemspråk. 
      stämmer   stämmer  varken/       stämmer             stämmer 

   inte alls          dåligt  eller        delvis                 bra 
 
 Är det något Du vill tillägga? Skriv det här: 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Än en gång, tack för Din medverkan! 
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