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1.1 Abstract 
Background: Interpersonal conflict may have a significant impact in organizations since 

blue collar-workers can spend time and effort on other things then their main duties. 

This can lead to less profitability for the organizations, that is why this is something 

worth exploring. Previous studies shows that many factors work together to create 

interpersonal conflicts between blue collar-workers. The purpose of this study was to 

examine if interpersonal conflicts has any significant correlation with interpersonal 

relations, experienced supervisor support, well-being, age and years in the workplace 

and if there is any gender differences. 

Methodology: This study was implemented on 67 blue-collar workers (42 men and 25 

women) from five different organizations in the south of Sweden. To examine the result 

this study used a survey. The survey had three demographic questions: gender, age and 

years in the workplace. Four validated questionnaires was used as instruments to 

measure if interpersonal conflicts had any correlation with the examined variables: 

Interpersonal Conflict at Work Scale (ICAWS), Interpersonal Conflict in Organization 

Scale (ICOS), Social Support Scale (SSS) and Job-related Affective Well-Being Scale 

(JAWS) 

Result: The result showed that interpersonal conflicts had a significant correlation with 

interpersonal relationships, experienced supervisor support, well-being and years at 

workplace. The result showed that interpersonal conflicts had no significant correlation 

with age. The gender differences were further tested in the variables but did not find any 

statistically significant differences. 

Conclusion: The result of this study confirms that interpersonal conflicts correlates with 

interpersonal relations, experienced supervisor support, well-being and years in the 

workspace. 

 

Keywords 
Interpersonal conflict, interpersonal relationships, well-being, supervisor support & 
blue-collar workers  
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1.2 Abstrakt 
Bakgrund: Interpersonella konflikter kan ha stor betydelse för en organisation eftersom 

verksamma arbetstagare tid och prestation kan läggas på annat och ta fokus från deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta kan i sin tur leda till lägre lönsamhet för 

organisationer och är därför intressant att undersöka. Tidigare studier har visat att det 

finns många faktorer som samspelar för att en interpersonell konflikt ska uppstå 

verksamma arbetstagare emellan. Syftet med denna studie är att undersöka om 

interpersonella konflikter har ett samband med interpersonella relationer, upplevt 

ledarskapsstöd, välmående, ålder och år på arbetsplatsen samt om det finns en 

könsskillnad. 

Metod: Studien genomfördes på 67 verksamma arbetstagare (män 42 och kvinnor 25) 

från fem olika företag i en mindre stad i södra Sverige. Studien använde tre 

demografiska frågor: kön, ålder och år på arbetsplatsen. Fyra validerade test användes 

som mätinstrument för att undersöka om interpersonella konflikter hade ett samband 

med ovanstående faktorer, Interpersonal Conflict at Work Scale (ICAWS), 

Interpersonal Conflict in Organization Scale (ICOS), Social Support Scale (SSS) och 

Job-related Affective Well-Being Scale (JAWS). 

Resultat: Resultatet visade att interpersonella konflikter har ett statistiskt signifikant 

samband med interpersonella relationer, upplevt ledarskapsstöd, välmående och år på 

arbetsplatsen. Inget statistiskt signifikant samband hittades mellan interpersonella 

konflikter och ålder. Vidare testades ifall det fanns några könsskillnader inom de olika 

faktorerna, men inga statistiskt signifikanta könsskillnader hittades. 

Slutsats: Resultatet bekräftar att interpersonella konflikter har ett samband med 

interpersonella relationer, upplevt ledarskapsstöd, välmående och år på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord 
Interpersonell konflikt, interpersonella relationer, välmående, ledarskapsstöd & 

verksamma arbetstagare.   
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2.1 Introduktion 
Konflikter kan påverka de anställdas prestation och välmående på arbetsplatsen negativt 

(Docuet, Poitras & Chênevert, 2008). I längden kan sådana arbetsplatskonflikter i värsta 

fall leda till negativa konsekvenser för organisationen, detta då arbetstagarnas kraft 

läggs på annat än arbetet (Stacey, Kessler, Bruursema, Rodopman & Spector, 2013). 

Hahn (2000) förklarar att interpersonella konflikter stjäl mellan 20% till 50% utav en 

arbetstagares arbetsdag. Därmed är interpersonella konflikter viktiga att kontrollera, då 

de kan ha en negativ belastning på både individens och organisationens 

funktionsförmåga (Eklöf, 2017). 

Denna studie undersöker enbart interpersonella konflikter som uppstår mellan 

arbetstagare inom den operativa kärnan. Den operativa kärnan syftar till den del av 

verksamheten som utför de åtaganden som organisationen har till uppgift att framställa 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Studien undersökte enbart arbetstagare med icke-ledande 

positioner. Dessa arbetstagare hade inget personal- eller ekonomiansvar. Genom 

studiens gång refereras dessa arbetstagare till de verksamma arbetstagarna. Detta för att 

förenkla benämningen av undersökningens urval för läsaren. Studien fokuserade endast 

på att undersöka konflikter på horisontell nivå och inte på de konflikter som skulle 

kunna uppstå vertikalt mellan arbetstagare och ledande position. Arbetsplatser kan bestå 

av många olika individer. Konflikter som kan uppstå mellan de verksamma 

arbetstagarna är därmed en väsentlig aspekt att undersöka. 

 

2.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Den psykosociala arbetsmiljön inbegriper alla avseenden på en arbetsplats som rör 

arbetstagarnas psykiska välmående och hälsa (Rubenowitz, 2004). I Arbetsmiljölagen 

(SFS 1977:1160) är en god psykosocial arbetsmiljö lagstadgad: 

Kap 2 § 1 AML, 2 st. “Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende”. 

 Kap 2 § 1 AML, 3 st.“Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen 

av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget 

arbete”. 

Kap 2 § 1 AML, 5 st. “Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, 

social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter”. 
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 Kap 2 § 1 AML, 6 st. “Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger 

möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och 

yrkesmässigt ansvar” (SFS 1977:1160). 

Den genomsnittliga svensken spenderar en stor del av sin dag på arbetet. Enligt 

SCB (2012) är den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden, för individer 15-74 år, ca 32 

timmar per vecka. Statistik visar (SCB, 2017) att 5 052 000 människor i Sverige är 

verksamma i arbetslivet. Eftersom en stor del av befolkningen spenderar mycket tid på 

sitt arbete är det av yttersta vikt att arbetsmiljön tillfredsställer individens behov. 

Vitaminmodellen är en arbetsmiljömodell som förklarar att det finns 

psykologiska arbetsvitaminer som måste existera på arbetsplatsen för att de anställda 

ska må bra. Om dessa vitaminer inte finns tillgängliga kan det leda till psykisk ohälsa 

bland medarbetarna (Nylén, 2017). Modellen innehåller beståndsdelar i arbetslivet som 

benämns som vitaminer då grundaren Peter Warr (2007) anser att de har liknande 

funktioner som vitaminer har i kroppen. 

Individen är beroende av alla 12 vitaminer för att uppnå ett välbefinnande. Warr 

(2007) har delat upp vitaminerna i två undergrupper där de sex första faktorerna är 

fördelade som AD vitaminer. AD vitaminer är nödvändiga hos individen för att uppnå 

en god hälsa men om dessa ges i för stor mängd kan effekten istället bli den motsatta 

och individens hälsa försämras. De sex sista faktorerna är fördelade som CE vitaminer 

eftersom de är livsnödvändiga för att individen ska må bra (Warr, 2007). 
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Vitamin Egenskaper 

Egenkontroll Möjligheten att kontrollera sin egna 
arbetssituation och fatta egna beslut. 

Användning av 
sina färdigheter 

Möjligheten att använda sina kunskaper och 
förmågor i arbetet för att utvecklas sina 

personliga färdigheter. 

Externa mål Krav i arbetet som ställs om individen. 

Variation i 
arbetet 

Arbetets variation som gör att individen får 
använda olika kompetenser. 

Tydlighet i 
omgivningen 

Information om framtiden, krav och feedback. 

Sociala kontakter Interaktionen med andra, kommunikationen, ett 
socialt stöd och undvika konflikter. 

Tillgång till 
pengar 

Individens inkomst och finansiella tillgångar. 

Fysisk säkerhet Bra arbetsförhållande i form av interna 
tillgångar. Rumstemperatur och ljudnivå. 

Social position Individens betydelse för samhället och 
organisationen. 

Stödjande tillsyn Känslan av stöd från organisationens ledning i 
form av hälsa och välbefinnande. 

Förutsägbarhet i 
karriären 

Möjligheter för den anställde att avancera i 
karriären. 

Rättvisa Att organisationen arbetar jämställt och ingen 
diskriminering förekommer. 

2.2.1 Vitaminmodellen 
(Modifierad från Warr, 2007) 

 

 

 

AD 

 

CE 
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Individer som besitter vitaminer från alla kategorier har större chans till god 

psykisk hälsa vilket i sin tur, enligt Warr (2007), mynnar ut i en bra arbetsprestation. 

Sociala kontakter är en vitamin som innefattar interaktionen med andra individer och 

bra relationer med människor i arbetet. Det innefattar även att det ska finnas ett socialt 

stöd om det uppstår konflikter eller mobbning på arbetsplatsen (Warr, 2007). 

Föreliggande studie fokuserar på arbetsplatskonflikter och eventuella faktorer som kan 

ha ett samband med dessa konflikter. Vitaminen sociala kontakter måste finnas 

tillgänglig på en arbetsplats för att individer skall kunna uppnå en god hälsa. Därför är 

vitaminmodellen en av utgångspunkterna för denna studie (Nylén, 2017). 

 

2.3  Interpersonella konflikter  
Den psykosociala arbetsmiljön kan bland annat komma att påverkas av konflikter som 

uppstått på arbetsplatsen. Ursprunget av konflikter på en arbetsplats kan ofta handla om 

att arbetstagare har skilda eller konkurrerande intressen rörande organisationens resurser 

och tillgångar. Dessa konflikter är viktiga att kontrollera då de kan ha en negativ 

belastning på både individens och organisationens funktionsförmåga (Eklöf, 2017). 

Konflikter på arbetsplatsen uppstår ofta på grund av en mängd olika faktorer 

som samverkar och påverkar individer till att slutligen agera för att försöka lösa 

problemet. Galtungs konflikttriangel, även kallad ABC-modellen visar dessa tre nivåer 

av konflikter genom olika hörn: A, B och C (Jordan, 2015). A-hörnet visar den 

subjektiva delen av konflikten. Detta hörn förklar den verksamma arbetstagarens 

känslor och attityder i konflikten. B-hörnet beskriver parternas handlande i konflikten. 

Detta hörn förklarar hur den verksamma arbetstagaren beter sig och hanterar konflikter 

genom verbal och icke-verbal kommunikation. C-hörnet fokuserar på konfliktens 

sakfrågor. Detta hörn förklarar hur alla verksamma arbetstagare konkurrerar om 

organisationens gemensamma resurser. Tillsammans förklarar dessa tre hörn 

uppståndelsen och utvecklingen av en typisk arbetsplatskonflikt. Dessa aspekter kan 

vara lönsamma för en organisation att kontrollera för att förhindra och hantera 

konflikter (Jordan, 2015). 

Alla arbetstagare inom en arbetsplats konkurrerar om de resurser som 

organisationen har att tillhandahålla. För att verksamheten ska kunna växa och bli 

framgångsrik så måste resurserna fördelas mellan organisationens olika avdelningar. 

Verksamma arbetstagare kan ibland vara oense om vilken avdelning som ska erhålla de 
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största resurserna. Detta kan leda till konflikter och oenighet (Chung-Yan & Moeller, 

2009). Jordan (2015) menar att en konflikt uppstår när individer har önskemål som de 

inte är villiga att släppa och någon annan individ blockerar dessa önskemål. Denna 

blockering skapar en frustration i relationen mellan individerna som till slut får en eller 

flera av parterna att agera. Frustrationen som byggs upp när parterna försöker komma 

fram till en lösning på konflikten, men inte lyckas, är orsaken till att konflikten 

eskalerar. Detta kan leda till att parterna börjar utöva påtryckningar mot varandra 

(Jordan, 2015). Mobbning är en vanlig förekommande konsekvens av konflikter på 

arbetsplatsen. Mobbning syftar till när kollegor med mening utestänger eller sårar 

varandra på arbetsplatsen (Wik Ågotnes, Valvatne Einarsen, Hetland & Skogstad, 

2018). 

Konflikter mellan två eller flera individer är en så kallad interpersonell konflikt. 

Det som är unikt med konflikter på den interpersonella nivån är att individer bemöter 

varandra ansikte mot ansikte. Detta gör konflikterna mellan individer mer utmanande då 

ansiktet är ett organ hos människan som uttrycker känslor. Det blir svårare att 

kontrollera sina känslor när konflikterna blir mer personliga och mötet sker ansikte mot 

ansikte (Ekeland, 2006). 

Interpersonella konflikter mellan verksamma arbetstagare grundar sig ofta i att 

individer blir oense för att de har olika invändningar gällande arbetets intressen eller 

mål. Tidigare forskning har visat att det finns gemensamma negativa konsekvenser av 

interpersonella konflikter såsom försämrad arbetsprestation och tillfredsställelse på 

arbetet. Det har även visats att interpersonella konflikter kan kopplas till individuella 

problem såsom psykisk ohälsa i form av depression, ångest och frustration samt 

utmattningssyndrom som kan leda till utbrändhet (Chung-Yan & Moeller, 2009). 

Interpersonella konflikter kan leda till en upplevd känsla av stress hos 

medarbetarna på en arbetsplats. Konflikter verksamma arbetstagare emellan kan ta tid 

och fokus från arbetstagarens ordinarie arbete. I längden kan sådana 

arbetsplatskonflikter i värsta fall leda till negativa konsekvenser för organisationen. 

Detta då arbetstagarnas kraft läggs på annat än arbetet (Stacey, Kessler, Bruursema, 

Rodopman & Spector, 2013).  

Studien Measuring social stressors in organizations: The development of the 

Interpersonal Conflict in Organizations Scale (Bruk Lee, 2006) förklarar konflikter som 

ett undvikande beteende med en avsikt att motsätta sig organisationens mål. 
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Arbetsplatskonflikter förklaras kunna ha flera negativa konsekvenser för organisationen. 

Dessa konsekvenser menar Bruk Lee (2006) kan komma att beröra olika delar av 

organisationen så som arbetsprestationer, arbetsinsatser, arbetsplatsens relationer samt 

icke-uppgiftsrelaterade aspekter. Interpersonal Conflict at Work Scale (ICAWS) är ett 

mätinstrument som tidigare studier använt för att mäta hur ofta interpersonella 

konflikter uppstått inom organisationer. ICAWS har tidigare visat ha negativ korrelation 

med generell arbetstillfredsställelse (Bruk Lee, 2006). 

 

2.4 Interpersonella relationer 
Interpersonella relationer på arbetsplatsen syftar till den interaktion som på daglig basis 

sker mellan arbetstagare. Arbetsplatsens interpersonella relationer kan bidra till positiv 

energi och trivsel. Socialt stöd är en avgörande faktor för positiva interpersonella 

relationer på arbetsplatsen och bidrar till ett hjälpsamt samspel mellan arbetstagarna. 

Individerna på arbetsplatsen kan i bästa fall ge varandra positiv feedback, support, 

emotionellt stöd och uppskattning. Om relationerna mellan arbetstagarna på 

arbetsplatsen är negativa kan detta istället leda till energikrävande och hämmande 

effekter för både den verksamma arbetstagaren och organisationen. Negativa 

interpersonella relationer på arbetsplatsen kan lätt förknippas eller förväxlas med en 

konflikt, så behöver fallet nödvändigtvis inte vara. Det finns problematiska relationer 

som aldrig blomstrar ut till en konflikt överhuvudtaget (Stoetzer, 2010). 

Goda interpersonella relationer på arbetsplatsen leder till flertalet fördelar för 

organisationen. Arbetstagarna har lättare att arbeta i grupper om de har goda relationer 

till varandra, vilket kan gynna företagets produktivitet. Forskning har visat att goda 

relationer på arbetsplatsen leder till att färre interpersonella konflikter uppstår (Zhang & 

Huo, 2015). 

Människor är sociala varelser som söker sig till olika sociala sammanhang. 

Arbetet är ett sådant sammanhang där individer blir en del av ett socialt nätverk. 

Kvalitén av de interpersonella relationerna på arbetsplatsen spelar en viktig roll i att 

utforma individers beteende och kognition. Det sociala stöd som finns tillgängligt för 

individer på arbetsplatsen kan på så vis påverka individernas beteende och kognition i 

en positiv riktning. Detta eftersom att det finns stöd hos andra individer att luta sig mot, 

men också att förhålla sig till för att kunna vara en del av gruppen på arbetsplatsen. Om 
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det sociala stödet saknas på arbetsplatsen har detta visat sig vara en stor källa till en mer 

negativ syn på arbetet (Frone 2000). 

I studien Measuring social stressors in organizations: The development of the 

Interpersonal Conflict in Organizations Scale (Bruk Lee, 2006) förklaras olika aspekter 

som kan påverka att en arbetsplatskonflikt uppstår. Konflikter som orsakas av 

arbetsplatsens interpersonella relationer uppkommer ofta genom icke-uppgiftsrelaterade 

frågor. Detta eftersom att dessa frågor är av mer personlig karaktär. Enligt Bruks Lee 

(2006) Interpersonal Conflict in Organizations Scale så mäts dessa typer av frågor med 

hjälp utav delskalan icke-uppgiftsrelaterade konflikter. Enligt tidigare studier så har 

icke-uppgiftsrelaterade konflikter visat sig ha ett samband med interpersonella 

konflikter på arbetsplatser (Bruk Lee, 2006). 

 

2.5 Upplevt ledarskapsstöd  
Ledarskap definieras enligt Rubenowitz (2004) som en förmåga att ta tillvara 

organisationers materiella och personella resurser samt att omvandla dessa till goda 

prestationer i linje med organisationens syfte och mål. Stöd från ledare har i tidigare 

forskning visat sig ha samband med arbetstagarnas upplevda stress i arbetet. Stöd från 

ledare ses ofta ur medarbetarnas perspektiv utifrån vilken möjlighet ledaren har att bidra 

med emotionella och instrumentella resurser (Munc, Eschleman & Donnelly, 2016). 

Ledarskapet spelar en stor roll i den psykosociala arbetsmiljön, framförallt när 

det kommer till det upplevda ledarskapsstödet hos arbetstagarna. Tidigare studier har 

visat på positiva samband mellan relationsinriktade ledare och arbetstagarnas hälsa. 

Ledare som har förmåga att skapa delaktighet och inspirera sina anställda kan bidra till 

att arbetstagarna känner mindre stress i sitt arbete. Inspirationen får dock inte gå till 

överdrift eftersom detta kan leda till att arbetstagarna får en för hög motivation för sitt 

arbete. Detta kan göra att arbetstagarna går till arbetet även om de är sjuka, så kallad 

presenteeism. Arbetstagarna kan uppleva att arbetet är så pass roligt att de åsidosätter 

sina återhämtningsbehov, vilket i sin tur kan leda till sjukdom (Eklöf, 2017). 

Forskning visar att ett högt upplevt ledarskapsstöd har haft goda effekter på 

arbetstagarnas relationer till varandra. Ett lågt upplevt ledarskapsstöd har tidigare visat 

sig leda till att arbetstagarna stöter på fler skiljaktigheter i deras åsikter och värderingar 

(Martínez-Corts, Boz, Medina, Benítez & Munduate, 2011). Stöd till medarbetarna 

kommer till stor del från de ledare som finns inom organisationen. För att ledarna ska 
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kunna ge detta stöd till sin medarbetare krävs det att organisationen i sin tur 

tillhandahåller ett gott psykosocialt säkerhetsklimat. Detta innebär att ledningen bör 

agera snabbt för att hantera riskfaktorer till psykiska hälsoproblem, fånga upp 

problemsignaler från medarbetarna samt att det finns rutiner för att fånga upp de 

medarbetare som befinner sig i riskzonen för psykisk ohälsa (Eklöf, 2017). En del i 

detta är att ha tydliga riktlinjer och normer för hur konflikter ska hanteras inom en 

organisation. Ledarskapsstödet är en essentiell faktor för att kunna kontrollera en 

arbetsplatskonflikt mellan arbetstagarna. Genom att arbetstagarna upplever ett positivt 

ledarskapsstöd kan en konflikt kontrolleras och genomföras på ett så effektivt sätt som 

möjligt (Stacey, Kessler, Bruursema, Rodopman & Spector, 2013). Arbetsledare har en 

viktig roll för att främja de interpersonella relationerna mellan arbetstagarna på 

arbetsplatsen. Denna studie undersöker hur de verksamma arbetstagarna upplever det 

ledarskapsstöd som tillhandahålls på arbetsplatsen. Detta för att sedan undersöka hur det 

upplevda ledarskapsstödet kan komma att korrelera med upplevelsen av konflikter på 

arbetsplatsen. 

I studien The cost of contention: Subordinates’ reactions to workplace conflict 

with their supervisor (Moeller, 2016) definieras ledarskapsstöd som i vilken grad 

ledarna inom organisationen är hänsynsfulla och stödjande mot sina underställda 

medarbetare. Social Support Scale (SSS) är ett mätinstrument som används för att mäta i 

vilken grad arbetstagarna upplever att ledarna tillhandahåller denna typ av stöd. 

Tidigare studier har visat att Social Support Scale (SSS) har haft positiva korrelationer 

med undvikande ledarskapsstöd och negativa korrelationer med tvingande 

konflikthanteringsstilar (Moeller, 2016). 

 

2.6 Välmående på arbetsplatser  
Roland-Lévy, Lemoine & Jeoffrion (2013) beskriver att hälsa kan definieras som ett 

tillstånd där individen är tillfredsställd på den fysiska, mentala och sociala nivån. 

Eftersom människan spenderar en tredjedel av sin tid på jobbet är det därför av yttersta 

vikt att individen är tillfredställd på arbetsplatsen. Arbetet är mer för individen än bara 

en inkomstkälla. Arbetet kan ha många positiva effekter på individens hälsa och bidra 

med välbefinnande till individen. Det kan även leda till negativa konsekvenser hos 

individens välbefinnande. Det finns studier som har visat att arbetslöshet har en negativ 

påverkan på individens hälsa (Roland-Lévy, Lemoine & Jeoffrion, 2013). 
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Tidigare forskning har visat fem faktorer som har en betydelsefull påverkan på 

välmående på arbetsplatsen. Den första faktorn är egenkontroll i arbetet som innebär att 

individen måste besitta en möjlighet att själv kunna bestämma i vilken arbetstakt och på 

vilket sätt individen vill utföra sitt arbete på. Den andra faktorn är ett positivt 

arbetsledningsklimat som betyder att över och underordnade samverkar och bidrar till 

ett lojalt arbetsklimat. Den tredje faktorn är stimulans från själva arbetet som betyder 

att det måste finnas möjligheter att använda sina kvalitéer och kunskaper för att utveckla 

sitt arbete. Den fjärde faktorn lyder god arbetsgemenskap som betyder att en god 

gemenskap med arbetskollegor och känsla av trivsel existerar. Den sista faktorn är 

optimal arbetsbelastning, vilket innebär att utövarnas arbetsbelastning både fysiskt och 

psykiskt bör vara bästa möjliga ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsplatser där dessa faktorer 

har varit positiva har tidigare visat sig ha ett bättre välmående bland arbetstagarna, då 

det har varit färre stressreaktioner och lägre sjukfrånvaro (Rubenowitz, 2004). 

Arbetsplatsen har, som tidigare nämnts, vitaminer som behöver existera för att 

uppfylla de behov som individer vill tillfredsställa (Warr, 2007). Det förutsätter att en 

arbetsmiljö kan bemöta individens krav och resurser på bästa sätt för att tillåta 

människor att uppnå sina behov (Rubenowitz, 2004). Ett gott välmående på 

arbetsplatser har tidigare visat sig ha ett samband med ökad produktivitet. Utöver 

arbetsuppgifterna har det visat sig existera andra faktorer som kan påverka 

arbetstagarnas välmående och produktivitet. Arbetsgruppens samhörighet har visat sig 

vara en komponent som kan tillfredsställa människans behov eftersom lojaliteten inom 

en grupp skapar trygghet för individen. Har arbetsgruppen samma målsättning som 

ledningsgruppen kan det leda till en ökad produktivitet och ökat välmående. Detta 

eftersom det visat sig främja känslan av lojalitet, tillhörighet och betydelse till 

organisationen (Rubenowitz, 2004). 

I studien Measuring social stressors in organizations: The development of the 

Interpersonal Conflict in Organizations Scale (Bruk Lee, 2006) förklaras det att 

välmåendet på arbetsplatsen hos arbetstagarna kan påverkas utav de interpersonella 

konflikter som råder. I mätinstumentet Job-Related Affective Well-Being Scale (JAWS) 

mäts det generella välmåendet som arbetstagarna skattar sig ha på sina arbetsplatser. 

Tidigare studier som använt JAWS har visat att positiva korrelationer existerar mellan 

konflikter och negativa emotioner. JAWS har även kunnat förknippas med sämre hälsa, 



Linnéuniversitet, HT18 
2PS61E, Psykologi 

Felicia Karlsson, Rebecka Schlönzig & Mathilda Torstensson 
 

10 

depressioner, psykosomatiska problem, sämre livstillfredsställelse, utbrändhet och 

annan psykisk ohälsa (Bruk Lee, 2006). 

 

2.7 Kön 
Beroende på vilket kön som individen har kan det skilja sig i hur individen interagerar 

och komunnicerar med andra människor. Detta kan innebära att sättet som män och 

kvinnor hanterar en konflikt kan skilja sig åt. Tidigare studier har visat att kvinnor ofta 

har en större samarbetsvilja när det kommer till att lösa en konflikt. Män har ofta en mer 

förhandlande samtalston i konfliktlösningssammanhang. Detta kan innebära att män och 

kvinnor kan uppleva samma konflikt helt olika. Att hantera en konflikt stereotypiskt 

manligt har visat sig vara mer slagkraftigt och effektivt. Att hantera en konflikt 

stereotypiskt kvinnligt har däremot visat sig vara en mer hållbar och bindande lösning  

(Stuhlmacher & Morrissett, 2008). 

Enligt de könsstereotyper som finns idag sägs det att kvinnor ofta är mer 

känsloorienterade och män ofta mer sakorienterade. Detta är endast stereotyper, men 

utifrån dessa kan det ändå anas att det ute på arbetsplatser kan finnas en bild om 

olikheter mellan könen. Stereotyper om att kvinnor oftare hamnar i interpersonella 

konflikter än män blir därmed en konsekvens utav det känsloorienterade förhållningssätt 

kvinnor, i detta fall, har till sin arbetsplats (Ha, 2002). 

Tidigare studier har visat att inom vissa yrken där en underrepresentation av 

något av könen fanns var teamkänslan vissa gånger relativt låg. Denna känsla kom 

oftast från det underrepresenterade könet. En låg teamkänsla och samhörighet på 

arbetsplatsen kan leda till negativa konsekvenser för både individen och organisationen. 

För arbetstagare som upplever sig exkluderade från gruppen på grund av sitt kön är 

utbrändhet, lägre arbetsmotivation och lägre arbetsprestation vanligt förekommande 

konsekvenser. Arbetstagare som tillhör en minoritet inom sin organisation kan känna 

sig mindre värd. Detta kan förebyggas bland annat genom att eftersträva en heterogen 

arbetsplats vilket i sin tur skulle kunna leda till mindre konflikter och ett bättre 

arbetsklimat för de verksamma arbetstagarna (Veldman, Meeussen, Van Laar & Phalet, 

2017). 

 

2.8 Ålder 
Det är viktigt för organisationen att alla arbetstagare ser på organisationens mål på 

samma vis. Socioemotional selectivity theory (SST), illustrerad i figur 2.8.1 är en teori 
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som syftar till att äldre vuxna behöver mer emotionellt meningsfulla mål än vad yngre 

vuxna behöver. Yngre vuxnas mål är flera gånger mer långsiktiga och har ofta väldigt 

utbildande målsättning. Äldre vuxna har större behov utav mål som är mer belönande. 

Med tanke på de ofta emotionellt inriktade mål som äldre vuxna har så kan det hända att 

de hanterar konflikter annorlunda tillskillnad från yngre vuxna (Yeung, Fung & Chan, 

2015). 

 
 

2.8.1 Socioemotional selectivity theory     
(Carstensen, Isaacowitz & Turk Charles, 1999). 

 

Tidigare forskning har visat att det finns skillnader i hur arbetstagare hanterar en 

konflikt beroende på ålder. Äldre vuxna har visat sig ha mer passivt hanterande än 

yngre vuxna. Yngre vuxna har visat sig hantera konflikter mer dominerande och 

destruktivt än äldre vuxna. Denna studie undersöker bland annat ifall det finns något 

samband i hur de verksamma arbetstagarna upplever konflikter beroende på ålder. 

 

2.9 Antal år på arbetsplatsen 
Enligt SCB (2008) visar statistik att fler individer slutade på sitt arbete och bytte till en 

annan organisation än året innan. Det har blivit vanligare bland unga att byta arbetsplats 

särskilt bland kvinnor. Efter 20-års åldern avtar jobbytandet för kvinnor och övergår till 

att fler män byter arbetsplats. Den största skillnaden på jobbytandet mellan män och 

kvinnor faller sig mellan 30–40år. Jobbytandet är generellt lägre för de individer som ej 

besitter utbildning som sträcker sig längre än gymnasiet (SCB, 2008). 

Tidigare forskning har visat att individens relation och attityd till sitt arbete kan 

ha koppling till hur länge arbetstagaren har arbetat inom organisationen. Inom flera 
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verksamheter finns möjligheten att utvecklas inom de positioner som finns på 

arbetsplatsen. Detta gör att arbetstagare som stannat en längre period i samma 

organisation ibland har hunnit klättra högre i arbetsplatsens befattningar än en som 

precis börjat arbeta. En arbetstagares karriärsklättring kan påverka i vilken mån 

individen känner arbetstillfredsställelse (Katz, 1978). Denna studie undersöker bland 

annat ifall de verksamma arbetstagarnas antal år på arbetsplatsen kan ha ett samband 

med interpersonella arbetsplatskonflikter. Detta eftersom att tidigare forskning har visat 

att arbetstillfredsställelse och gott välmående på arbetsplatsen korrelerar med färre 

upplevda konflikter på arbetsplatser (Bruk Lee, 2006). 

 

  



Linnéuniversitet, HT18 
2PS61E, Psykologi 

Felicia Karlsson, Rebecka Schlönzig & Mathilda Torstensson 
 

13 

3.1 Syfte 
Tidigare forskning har visat att ålder, antal år på arbetsplatsen samt upplevelsen av 

konflikter, ledarskapsstöd, interpersonella relationer och välmående har haft ett 

samband med interpersonella konflikter. Syftet med föreliggande studie är att undersöka 

om dessa variabler har ett samband med de undersökta arbetsplatsernas interpersonella 

konflikter, samt ifall det råder någon könsskillnad. 

 

3.2 Hypoteser  
H1=  Interpersonella konflikter verksamma arbetstagare emellan har ett samband till de 

verksamma arbetstagarnas ålder, antal år på arbetsplatsen, upplevt ledarskapsstöd, 

välmående samt interpersonella relationer. 

H2=  Det finns en könsskillnad mellan verksamma arbetstagares upplevelse av 

interpersonella konflikter, ålder, antal år på arbetsplatsen, upplevt ledarskapsstöd, 

välmående samt interpersonella relationer. 
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4.1 Metod  
4.2 Deltagare  
Studien utfördes på 67 (25 kvinnor och 42 män) arbetstagare på fem olika 

organisationer i södra Sverige. Deltagarna hade alla jobb i den operativa kärnan. 

Åldrarna i undersökningen sträckte sig mellan 19-64 år. Inga arbetstagare med ledande 

positioner deltog i undersökningen. Organisationerna som medverkade var två 

industrier, ett hotell, en LSS-verksamhet samt en kundtjänstavdelning. Totalt delades 

255 enkäter ut till de fem olika organisationerna. Av de tillfrågade arbetstagarna var det 

187 stycken som valde att inte delta i undersökningen. Detta gjorde att undersökningen 

har ett externt bortfall på 73.3%. Studien hade ett internt bortfall på 1.5%. Detta då en 

enkät av de 68 som erhölls inte hade alla frågor korrekt ifyllda. 

 

4.3 Instrument  
Undersökningens elektroniska enkät började med demografiska frågor som inkluderade 

kön, ålder och hur många år den verksamma arbetsdalgaren hade arbetat på 

arbetsplatsen. 

Mätinstrumenten som användes i studien var fyra olika validerade test. Testerna 

mätte interpersonella konflikter på arbetsplatsen, interpersonella relationer, det upplevda 

ledarskapsstödet till de verksamma medarbetarna och välmående på arbetsplatsen. 

För att mäta interpersonella konflikter på arbetsplatsen användes 

mätinstrumentet Interpersonal Conflict at Work Scale (ICAWS) som framställdes av 

Paul E. Spector & Steve M. Jex och validerat av Valentina Bruk Lee (2006). Testet 

innehåller fyra frågor som mäter i vilken utsträckning de verksamma arbetstagarna 

upplever argumentationer, skrik och otrevligheter när de interagerar med sina kollegor 

på arbetsplatsen. De fyra frågornas svarsalternativ befann sig på en Likertskala mellan 

ett till fem, där ett motsvarande aldrig och fem motsvarade varje dag. Skalan adderades 

därefter till en totalsumma som sedan användes för att prövas statistiskt. Högre 

totalsumma representerar högre nivå av interpersonella konflikter på arbetsplatsen och 

en lägre totalsumma representerar en lägre nivå av interpersonella konflikter (min 4, 

max 20). Exempel på två frågor ur ICAWS är: 

Påstående 2: Hur ofta höjer andra kollegor rösten åt dig i arbetet? 

Påstående 4: Hur ofta gör kollegor otäcka saker mot dig på ditt arbete? 
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Cronbach's alpha visar att ICAWS har en intern konsistens på 0.72. Vilket innebär en 

god intern reliabilitet (Bruk Lee, 2006). 

  För att mäta arbetsplatsernas interpersonella relationer användes en delskala utav 

det primära mätinstrumentet Interpersonal Conflict in Organizations Scale (ICOS). 

Denna modifierade delskala är grundad och validerad av Valentina Bruk Lee (2006). 

Det primära ICOS-testet är ett mätinstrument med 128- items som har en mycket god 

intern validitet som varierar mellan 0.94 - 0.95 enligt Cronbach's alpha (Bruk Lee, 

2006). 

Valentina Bruk Lee (2006) utförde en pilotstudie på det 128-items långa ICOS-

testet. Efter ifrågasättande om det ordinära mätinstrumentets längd modifierades ICOS 

och förfinades till ett 64-items långt test. Items med den högsta korrelationen inom varje 

delskala sparades till det modifierade testet. Detta test hade samma fyra delskalor som 

det ordinära ICOS. Det modifierade ICOS hade en intern konsistens som varierade 

mellan 0.91- 0.93 enligt Cronbach's alpha (Bruk Lee, 2006). 

Delskalan icke-uppgiftsrelaterade konflikter handlar om en arbetsplats 

interpersonella relationer mellan verksamma arbetstagare, och användes i föreliggande 

studie. Denna delskala innehöll i den modifierade versionen av ICOS 17 items som 

undersökte alla de tre komponenterna av en konflikt. Cronbach's alpha för denna 

delskala var 0.91, vilket tyder på en hög intern reliabilitet. Testets items mättes med 

hjälp av en femgradig Likertskala där ett motsvarande aldrig och fem motsvarade varje 

dag. Testet sammanställdes genom att addera alla svar från deltagarna som sedan 

användes vid statistisk testning. En hög poäng innebar att deltagaren skattade sina 

interpersonella relationer på arbetsplatsen dåliga. En låg poäng innebar att deltagaren 

istället skattade sina interpersonella relationer på arbetsplatsen goda (min 17, max 85) 

(Bruk Lee, 2006). Exempel på påståenden ur den modifierade delskalan om icke-

uppgiftsrelaterade konflikter i ICOS är: 

Påstående 8: Är du i en dispyt med någon på arbetsplatsen som har orsakats av 

olikheter organisationens krafter? 

Påstående 23: Känner du dig spänd på grund av att andra i din organisation inte 

värderar ditt arbete? 

För att mäta hur de verksamma arbetstagarna upplevde stöd från sin närmsta 

chef användes mätinstrumentet Social Support Scale (SSS). Detta testet är framställt av 

Caplan et. al. och validerat av Christin Moeller (2016). Mätinstrumentet innehåller fyra 
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items där deltagarna ska besvara hur ofta de upplever att deras närmsta chef stöttar dem 

i dessa avseenden. De fyra svarsalternativen låg på en Likertskala mellan ett till fem, där 

ett motsvarar aldrig och fem motsvarar alltid. Skalan sammanställdes genom att addera 

alla svar från deltagarna som sedan användes vid statistisk testning. Ett högt poäng 

innebar ett högt upplevt ledarskapsstöd och en låg poäng innebar ett lågt upplevt 

ledarskapsstöd (min 4, max 20). Exempel på items ur SSS är: 

Påstående 1: Min arbetsledare gör allt hon/han kan för att göra mitt arbetsliv enklare 

Påstående 4:  Min arbetsledare är villig att lyssna på mina personliga problem 

Tidigare undersökningar har rapporterat Cronbach´s alpha till mellan .86 till .91 

(Moeller, 2016). 

För att mäta hur välmåendet på arbetsplatsen upplevdes användes 

mätinstrumentet Job-Related Affective Well-being Scale (JAWS). Testet är konstruerat 

av Paul T. Van Katwyk, Suzy Fox, Paul E. Spector & Kevin E. Kelloway och är 

validerat av Valentina Bruk Lee (2006). Testet innehåller 10 items där deltagarna ska 

gradera hur ofta deras nuvarande arbete får dom att känna dessa negativa känslor. De tio 

svarsalternativen befann sig på en Likertskala mellan ett till fem, där ett motsvarade 

aldrig och fem motsvarade varje dag. Deltagarnas svar adderades för att sedan prövas 

statistiskt. Vid en hög poäng hade deltagaren skattat sitt välmående dåligt. Vid en låg 

poäng hade deltagaren skattat sitt välmående bra (min 10, max 50). Exempel på items ur 

JAWS är: 

Påstående 2: Mitt jobb får mig att känna mig ångestfull 

Påstående 7: Mitt jobb får mig att känna mig trött 

Den interna konsistensen i JAWS som var mätt i Cronbach´s alpha låg på 0.91 vilket är 

en mycket bra intern reliabilitet (Bruk Lee, 2006). 

 

4.4 Procedur  
För att undersöka vilka faktorer som kan ha påverkat interpersonella konflikter på 

arbetsplatsen användes validerade test. För att testa interpersonella konflikter på 

arbetsplatsen hittades testet ICAWS (Bruk Lee, 2006) genom sökorden survey, 

interpersonal conflicts och work på PsychInfo. För att testa interpersonella relationer på 

arbetsplatsen användes sökorden survey, interpersonal relationships, work och 

organization på PsychInfo. För att testa de verksamma deltagarnas upplevda 

ledarskapsstöd hittades testet SSS (Moeller, 2016) genom att använda sökorden survey 



Linnéuniversitet, HT18 
2PS61E, Psykologi 

Felicia Karlsson, Rebecka Schlönzig & Mathilda Torstensson 
 

17 

,supervisor support och leadership på PsychInfo. För att testa välmåendet på 

arbetsplatsen hittades testet JAWS (Bruk Lee, 2006) med hjälp av sökorden survey well 

being, work och co-workers på PsychInfo. Testerna har därefter blivit översatta från 

engelska till svenska för att instrumentet skall användas på verksamma arbetstagare på 

en mindre ort i Södra Sverige. 

För att göra denna kvantitativa studiens instrument så lättillgängligt som möjligt 

för deltagarna utformades enkäten elektroniskt. Detta gjorde att deltagarna kunde nå 

enkäten genom att klicka på en länk för att delta i undersökningen. Utgångspunkten för 

undersökningen var att genomföra undersökningen inom en och samma organisation 

med ca 500 anställda, men efterhand valde denna organisation att avbryta och dra 

tillbaka sitt deltagande. Därmed eliminerades alla svar som mottagits från denna 

organisation. Därefter kontaktades istället 15 mindre företag från en stad i Södra 

Sverige. Endast fem av de kontaktade företagen valde att delta i studien. På de företag 

som deltog mailade en kontaktperson ut enkäten till sina verksamma arbetstagare som 

fick möjlighet att svara på enkäten under arbetstid. Undersökningens deltagare utsågs 

genom ett bekvämlighetsurval eftersom uppsatsen var begränsad i tid och omfattning. 

För att urvalet skulle bli så representativ som möjligt tillfrågades både kvinnor och män. 

Totalt lämnades 255 enkäter ut där företagen hade 10 dagar på sig att besvara enkäten. 

Efter 5 arbetsdagar var svarsfrekvensen 15,7% då 40 enkäter var ifyllda. Vi bad våra 

kontaktpersoner på företagen att skicka ut en påminnelse att besvara enkäten. Efter 10 

arbetsdagar var svarsfrekvensen 26,2% då 67 av 255 enkäter var komplett ifyllda. 

 

4.5 Databearbetning  
Det externa bortfallet bestod av 187 enkäter. En deltagare hade inte besvarat en fråga i 

enkäten och därför utförde deltagaren inte enkäten fullständigt och blev därför 

undersökningens enda interna bortfall. 

Varje enkät fick ett anonymt ID-nummer innan data analyserades i SPSS. De 

fyra variablerna som undersöktes med hjälp av befintliga validerade test summerades 

till en totalsumma för varje deltagare. I ICAWS (konflikter) antydde en låg totalsumma 

en lägre grad av konflikter på arbetsplatsen. I ICOS (interpersonella relationer) var en 

tecken på en låg totalsumma en bra upplevelse av sina interpersonella relationer på 

arbetsplatsen. I JAWS (välmående) innebar en lägre totalsumma högt välmående på 
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arbetsplatsen. I SSS (ledarskapsstöd) innebar en högre totalsumma tecken på ett högt 

upplevt ledarskapsstöd hos den verksamma arbetstagaren. 

Vidare fördes data in i SPSS för att utföra statistiska prövningar för att kunna 

testa undersökningens hypoteser. Deskriptiv data analyserades. Variablerna ålder och år 

på arbetsplatsen var på intervallskala, därför undersöktes möjligheterna att testa 

könsskillnader på dessa variabler (H2) med ett parametriskt test. Eftersom variabeln 

ålder var normalfördelad och Levene´s test visade på god varianshomogenitet kunde ett 

parametriskt Independet t-test utföras. Variabeln år på arbetsplatsen visade inte på 

någon varianshomogenitet enligt Levene´s test (p<0), och hade en positiv skevhet (1,6). 

Därför kunde inte ett parametriskt test användas för att testa denna variabel. Istället 

testades ålder tillsammans med de ordinala variablerna med ett icke-parametriskt test. 

För att se om det fanns en könsskillnad i år på arbetsplatsen, interpersonella konflikter, 

interpersonella relationer, upplevt ledarskapsstöd och välmående på arbetsplatsen 

användes ett Mann-Whitney U-test (Wilson & MacLean, 2011). 

För att testa om interpersonella konflikter verksamma arbetstagare emellan hade 

ett samband med ålder, år på arbetsplatsen, interpersonella relationer, upplevt 

ledarskapsstöd och välmående på arbetsplatsen utfördes en korrelationsstudie. Eftersom 

att den beroende variabeln var på ordinalskala utfördes Spearmans icke-parametriska 

korrelationstest (Wilson & MacLean, 2011). 

 

4.6 Etik 
Deltagarna informerades om att deras uppgift var att fylla i en enkät rörande konflikter 

på arbetsplatsen. De verksamma arbetstagarna informerades om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens 

gång utan negativa följder. En länk till enkäten mailades ut till de verksamma 

arbetstagarna där det framgick att deltagarna genom att fylla i denna gav sitt samtycke 

att delta i undersökningen. Extrasamtycke har inte inhämtats då alla deltagare var 

verksamma arbetstagare och därmed över 15 år. Vidare informerades deltagarna om att 

informationen från studien ej kommer att spridas vidare samt att all data kommer att 

raderas efter avslutad undersökning. Uppgifterna har samlats in och lagrats online vilket 

gör det omöjligt för utomstående att identifiera personer som deltagit i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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5.1 Resultat 
67 verksamma arbetstagare deltog i undersökningen (25 kvinnor och 42 män). 

Deltagarnas demografiska data samt poäng på delskalor ses i tabell 5.1.1. 
 

 N Ålder 
 

År på 
arbetsplatsen 

ICAWS JAWS SSS ICOS 

Totalt  67 38.6 
(12.46) 

8.4 
(10.38) 

6.597 
(2.38) 

19.448 
(7.90) 

15.119 
(3.64) 

26.209 
(12.22) 

Män 42 40.5 
(12.29) 

10.0  
(11.77) 

6.571 
(2.32) 

18.810 
(7.76) 

14.952 
(3.89) 

25.524 
(10.44) 

Kvinnor 25 35.5 
(12.35) 

5.6  
(6.84) 

6.640 
(2.53) 

20.520 
(8.18) 

15.400 
(3.23) 

27.360  
(14.91) 

5.1.1 Tabell: M (SD) för ålder, år på arbetsplatsen, Interpersonal Conflicts Scale 
(ICAWS), Job-Related Affective Well-Being Scale (JAWS), Social Support Scale 
(SSS), Interpersonal Conflict in Organisation Scale (ICOS).   
 

För att undersöka om det fanns några könsskillnader (H2) i de verksamma 

arbetstagarnas ålder användes Independent Sample t-test. Detta visade att ingen 

statistisk signifikant könsskillnad fanns i deltagarnas ålder (t (65) = -1.609, p = .113). 

För att testa om det fanns några könsskillnader (H2) i de verksamma arbetstagarnas antal 

år på arbetsplatsen, upplevelse av konflikter, ledarskapsstöd, interpersonella relationer 

och välmående användes ett Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-test visade att det 

inte fanns någon skillnad mellan könen i variablerna konflikter (U=515.000, N₁=42, 

N₀=25, p=.895), interpersonella relationer (U=521.500, N₁=42, N₀=25, p=,964), 

ledarskap (U=506.500,N₁=42, N₀=25, p=.964), välmående (U=464,000, N₁=42, N₀=25, 

p=428) och år (U=450.500, N₁=42, N₀=25, p=331). 

  För att undersöka om interpersonella konflikter verksamma arbetstagare emellan 

hade ett samband med de verksamma arbetstagarnas ålder, år på arbetsplatsen, 

välmående, upplevt ledarskapsstöd samt interpersonella konflikter (H1) användes 

Spearmans icke-parametriska korrelationstest. Spearmans korrelationstest visade en 

signifikant positiv korrelation mellan konflikter och år på arbetsplatsen (Rs=.258, N= 

67, p = .035). Detta innebär att ju fler arbetade år desto högre upplevd grad av konflikt 

och ju färre arbetade år desto mindre upplevd grad av konflikt. En positiv signifikant 

korrelation hittades mellan konflikter och välmående (Rs=.565, N= 67, p = .000). Detta 
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innebär att högre skattat välmående korrelerar med mindre grad konflikt. En negativ 

signifikant korrelation hittades mellan konflikter och ledarskap (Rs= -.572, N= 67, p = 

.000). Detta innebär att högt upplevt ledarskapsstöd korrelerar med mindre grad 

konflikt. En positiv signifikant korrelation mellan konflikter och interpersonella 

relationer hittades (Rs=.628, N= 67, p = .000). Detta innebär att goda interpersonella 

relationer korrelerar med mindre grad konflikt. Spearmans korrelationstest visade en 

icke-signifikant korrelation mellan konflikter och ålder (Rs=-.088, N=67, p = .481). 

 

 
**** Signifikant samband p<0.0001 

5.1.2 Figur över signifikanta samband till interpersonella konflikter 
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6.1        Diskussion 
6.2         Sammanfattning av resultat 
Undersökningens resultat visade att interpersonella konflikter har ett statistiskt 

signifikant samband med antal år på arbetsplatsen. Detta innebär att ju längre de 

verksamma arbetstagarna arbetat på arbetsplatsen ju högre grad av konflikt upplever de. 

Interpersonella konflikter hade även ett statistiskt signifikant samband till välmående. 

Detta innebär att när den verksamma arbetstagaren skattat sitt välmående högt så har de, 

även skattat graden av interpersonella konflikter lågt. Det fanns även ett statistiskt 

signifikant samband mellan interpersonella konflikter och upplevt ledarsskapsstöd på 

arbetsplatsen. Detta innebär att ju högre ledarsskapsstöd den verksamma arbetstagaren 

skattat sig uppleva, ju mindre grad av konflikt upplever individen i sitt arbete. Slutligen 

fanns ett statistiskt signifikant samband mellan interpersonella konflikter och 

interpersonella relationer. Detta innebär att en arbetstagare som skattat sina 

interpersonella relationer goda, även har skattat graden av sina interpersonella konflikter 

låga. Undersökningen visade inte på att konflikter har ett statistiskt signifikant samband 

med ålder. Hypotes ett kunde delvis bekräftas av detta resultat. Det som gick att 

bekräfta är att interpersonella konflikter verksamma arbetstagare emellan har ett 

samband till de verksamma arbetstagarnas upplevelse av ledarskapsstöd, välmående, 

interpersonella relationer samt antal år på arbetsplatsen. 

Resultatet visade inga statistiskt signifikanta könsskillnader fanns i 

interpersonella relationer, välmående, upplevelsen av ledarskapsstöd, interpersonella 

konflikter, ålder och år på arbetsplatsen. Hypotes två kunde därmed inte bekräftas. 

  

6.3         Jämförelse med tidigare studier/ teorier 
Warr´s forskning visar på vikten av en god psykosocial arbetsmiljö både för välmående 

och produktivitet inom organisationen, något som kan vara av intresse för både 

arbetsgivare och arbetstagare (Warr, 2007). Den psykosociala arbetsmiljön är så viktig 

att den till och med är lagstadgad i Svensk författningssamling. I arbetsmiljölagen 

beskrivs vissa av de vitaminer som Warr menar behövs för välbefinnande i arbetslivet. 

Med tanke på att den genomsnittliga arbetstagaren idag spenderar en stor del av sitt liv 

på arbetet är det ytterst intressant att undersöka faktorer som kan rubba individens 

välbefinnande i arbetet.  
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  Tidigare forskning har visat att interpersonella konflikter består av många olika 

delar. Denna studiens resultat visade likt den tidigare forskningen att det finns flera 

olika faktorer som samverkar med de verksamma arbetstagarnas upplevelse 

av interpersonella konflikter. Studien undersökte konflikter utifrån Galtungs 

konflikttriangel, ABC-modellen, som har tre aspekter av en konflikt. Dessa aspekter 

förklarar hur en konflikt uppstår. Studien undersökte hur kön, ålder, interpersonella 

relationer, upplevelsen av ledarskapsstöd och välmående på arbetsplatsen korrelerar 

med interpersonella arbetsplatskonflikter. Dessa faktorer undersöktes eftersom tidigare 

forskning visat att dessa faktorer kan ha inflytande på hur en konflikt uppstår. Därmed 

kan studiens undersökta faktorer vara en del av ABC-modellens tre aspekter av en 

konflikt. 

  

6.3.1    Interpersonella relationer 
Tidigare forskning har visat att dåliga interpersonella relationer på arbetsplatser kan 

leda till hämmande och energikrävande effekter för både arbetstagaren och 

organisationen (Stoetzer, 2010). Goda interpersonella relationer leder till att färre 

interpersonella konflikter uppstår på arbetsplatsen. Hur arbetstagarnas relationer till 

varandra ser ut, har visat sig ha betydelse i den inställning och beteende arbetstagarna 

har gentemot varandra (Zhang & Huo, 2015). Föreliggande studies resultat visade ett 

statistisk signifikant samband mellan konflikter och interpersonella relationer. Detta 

samband bekräftar tidigare forskning och innebär att de verksamma arbetstagare som 

upplever mycket interpersonella konflikter också upplever sämre interpersonella 

relationer. Det kan även innebära att de konflikter som råder inom organisationen kan 

komma att påverka relationen verksamma arbetstagare emellan. Den inställning och det 

beteende individer har emot andra människor kan påverka hur de verksamma 

arbetstagarna interagerar med varandra. Vilket även det skulle kunna förklara att de 

interpersonella relationerna upplevs sämre när konflikterna är fler. 

  

6.3.2    Upplevt ledarskapsstöd 
Tidigare forskning har visat att ett högt upplevt ledarsskapsstöd har goda effekter på 

arbetstagarnas relationer till varandra. Ett lågt upplevt ledarskapsstöd kan däremot leda 

till att arbetstagarna stöter på fler skiljaktigheter i deras åsikter och värderingar 

(Martínez-Corts, Boz, Medina, Benítez & Munduate, 2011). 
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 Tidigare forskning har menat att när det upplevda ledarskapsstödet är högt har 

detta ett samband med att organisationen kan tillhandahålla ett gott psykosocialt 

säkerhetsklimat. Det innebär att organisationens förebyggande arbete och policys är av 

god kvalitet och gör det lätt för ledare att erbjuda det stöd som arbetstagarna behöver 

(Eklöf, 2017). Föreliggande studies resultat visade att det fanns ett negativt samband 

mellan konflikter och ledarskapsstöd. Detta innebär att ett högt upplevt ledarskapsstöd 

hos de verksamma arbetstagarna har samband med mindre upplevd grad av konflikter. 

Detta skulle kunna bero på att de verksamma arbetstagarna upplever ett lågt 

ledarskapsstöd under konflikter. Det skulle också kunna innebära att ledaren inte står på 

deras sida i konflikten eller helt enkelt att ledaren inte väljer att hantera konflikter 

mellan verksamma arbetstagare alls. Det kan även betyda att när de verksamma 

arbetstagarna inte upplever ett starkt ledarskapsstöd har de lättare för att hamna i 

konflikter med varandra. Med detta sagt kan den tidigare forskningen kopplas till 

studiens resultat och bekräfta att sambandet mellan upplevt ledarskapsstöd och 

konflikter existerar. 

  

6.3.3    Välmående 
Individen spenderar mer än en tredjedel av sitt liv på arbetet vilket gör det ytterst viktigt 

att individen känner sig tillfredsställd med välbefinnandet i den fysiska, mentala och 

sociala nivån på sin arbetsplats (Roland-Lévy, Lemoine & Jeoffrion, 2013). Tidigare 

forskning har visat att det finns fem faktorer som har betydelse för hur individen 

upplever sitt välmående på arbetsplatsen. Dessa faktorer berör arbetstagarnas behov av 

att känna kontroll, gott arbetsklimat, stimulans, optimal arbetsbelastning och gemenskap 

(Rubenowitz, 2004). Råder det mycket konflikter på arbetsplatsen, eller ifall individen 

generellt har ett dåligt välmående kan det innebära att faktorerna är svåra att 

tillfredsställa. Tidigare forskning har visat att konflikter kan ha negativ påverkan på 

arbetstagarnas välmående (Bruk Lee, 2006). 

Föreliggande studie visade ett positivt samband mellan konflikter och 

välmående på arbetsplatsen. Detta innebär att verksamma arbetstagare som skattat sitt 

välmående gott upplever sig vara i få konflikter på arbetsplatsen. Verksamma 

arbetstagare som skattat sitt välmående dåligt upplever sig vara i mycket konflikter på 

arbetsplatsen. Detta är i linje med tidigare forskning. 
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Om ledningsgruppen för en organisation arbetar för att tillfredsställa 

arbetstagarnas behov för välmående finns det en möjlighet till ökad lojalitet bland de 

verksamma arbetstagarna. Något som tidigare forskning visar kan resultera i en ökning 

av organisationens produktivitet (Rubenowitz, 2004). 

Om den verksamma arbetstagaren upplever sig vara i mycket konflikter eller 

upplever sig ha ett dåligt generellt välmående kan det tänkas att de fem faktorerna som 

behövs för välmående kan ha rubbats. För en verksam arbetstagare som upplever sig ha 

en hög grad av konflikt skulle faktorerna kunna påverkas av de relationer individen har 

till sina kollegor. Skulle en arbetsdag kunna vara svårare att genomgå med gott 

välmående om mycket konflikter råder? Det kan tänkas att en verksam arbetstagare som 

upplever sitt generella välmående på arbetsplatsen som dåligt får en negativ inställning 

till arbetet. Skulle denna möjliga dåliga inställning på arbetet kunna leda till att den 

verksamma arbetstagaren i sin tur hamnar i fler konflikter? 

  

6.3.4    Kön 
Tidigare forskning har visat att det finns könsskillnader i hur män och kvinnor 

interagerar och kommunicerar. Det finns även skillnader i hur män och kvinnor 

upplever konflikter (Stuhlmacher & Morrissett, 2008). Tidigare studier har även visat 

att den stereotypiska kvinnan ofta är mer känsloorienterad och stereotypiska mannen är 

mer sakorienterad. Trots att detta bara är stereotyper anas kvinnans känsloorienterade 

förhållningssätt resultera i interpersonella konflikter oftare (Ha, 2002). Resultatet i 

denna studie visade på att inga statistiskt signifikanta könsskillnader fanns i upplevelsen 

av konflikt på arbetsplatsen. Detta skulle kunna tyda på ett mer jämställt samhälle idag 

än när den tidigare forskningen genomfördes. Det kan också tänkas bero på att fler män 

än kvinnor deltog i denna studie och att männen därför är överrepresenterade i studiens 

resultat. Om urvalet hade haft en jämnare fördelning mellan kvinnor och män är det 

möjligt att studien hade haft ett annat resultat. 

  

6.3.5    Ålder 
Socioemotional selective theory är en teori som syftar till att äldre vuxna behöver 

emotionellt meningsfulla mål. Yngre vuxna har ett behov av mål som är mer 

utvecklande och framtidsinriktade. Enligt tidigare forskning har yngre arbetstagare ett 

mer dominant och destruktivt sätt att hantera konflikter än äldre vuxna. Detta kan leda 
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till fler arbetsplatskonflikter bland yngre vuxna (Yeung, Fung & Chan, 2015). 

Föreliggande studies resultat visade att det inte finns något statistisk signifikant 

samband mellan ålder och konflikter. Studiens åldersspridning vad hög, den yngsta 

deltagaren var 19 och den äldste var 64 (SD 12.46). Studiens resultat kunde påverkats 

av spridningen i urvalsgruppen. 

  

6.3.6    År på arbetsplatsen 
Tidigare studier har visat att kvinnor oftare byter arbetsplats fram till 20-års ålder. 

Därefter övergår det till att män byter arbetsplats oftare än kvinnor. Skillnaden i 

arbetsplats-bytandet mellan könen är som störst vid 30-40 års ålder (SCB, 2008). 

Föreliggande studie visade att kvinnors medelvärde för antal år på arbetsplatsen var 5,6 

år. Medelåldern för kvinnorna (35,5 år) i studien var lägre än männens (40,5 år). 

Männens medelvärde för antal år på arbetsplatsen låg på 10 år (Tabell 5.1.1). Männen i 

studien har därmed arbetat längre på sina arbetsplatser än kvinnorna. 

Tidigare studier har visat att år på arbetsplatsen och konflikter kan ha ett 

samband. Detta kopplas till att arbetstagarens relation och attityd till sitt arbete kan 

påverka vilken position och vilken betydelse arbetstagaren har i sin organisation (Katz, 

1978). En arbetstagare som varit länge på sin arbetsplats kan ha hunnit klättra i sin 

karriär inom organisationen och skulle därmed kunna uppleva en högre tillfredsställelse 

i arbetet. Hög arbetstillfredsställelse är enligt tidigare forskning kopplat till färre 

konflikter (Bruk Lee, 2006). Föreliggande studies resultat visade däremot ett positivt 

statistiskt signifikant samband mellan antal år på arbetsplatsen och konflikter. Detta 

innebär att personer som arbetat längre på en och samma arbetsplats upplever en högre 

grad av konflikter än personer som arbetat under en kortare tid på samma arbete. Det 

intressanta att diskutera här är ifall arbetstagare som är nyare på arbetsplatsen vill göra 

ett bra intryck. Detta eftersom att de möjligtvis kommer att arbeta inom organisationen 

under en längre period framöver, samt att de kanske inte känner tillräcklig säkerhet i sin 

arbetsposition. En arbetstagare som däremot har arbetat längre på arbetsplatsen kan 

istället känna sig säkrare i sin arbetsposition och känner kanske därför större frihet att 

uttrycka ett missnöje. Detta i sin tur skulle kunna leda till en högre grad av upplevd 

konflikt. 
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6.4         Metodologiska aspekter 
Undersökningen baserades på 67 av 255 enkäter vilket gav ett stort externt bortfall. 

Undersökningens externa validitet kan ha kommit att påverkas negativt av att urvalet 

var relativt litet. Detta kan ha påverkat studien eftersom resultatet kunde sett annorlunda 

ut om det undersöktes på en större urvalsgrupp. Det var fler män än kvinnor som deltog 

i undersökningen. Detta kan ha berott på att två av de fem undersökta arbetsplatserna 

var mansdominerade organisationer. Studien var utförd med ett bekvämlighetsurval, då 

studien var begränsad i tid och omfattning. Från början kontaktades en organisation där 

undersökningen skulle utföras. Detta för att stärka validiteten i undersökningen och 

endast undersöka en företagskultur. Detta företag beslutade sig för att avbryta och dra 

tillbaka sitt deltagande i studien. Därefter kontaktades istället 15 mindre företag varav 

fem valde att delta i undersökningen. Genom att fler organisationer deltog i 

undersökningen minskade undersökningens externa validitet. Detta eftersom att studien 

slutligen undersökte fem olika organisationer. Resultatet av denna studie var därför inte 

generaliserbart på andra organisationer. Validiteten stärktes dock av att studien enbart 

undersökte arbetstagare i den operativa kärnan. Detta gjorde att alla deltagare i urvalet 

hade besuttit likvärdiga positioner inom organisationerna som undersöktes. 

  Undersökningens enkät skickades ut via kontaktperson genom mail till 

verksamma arbetstagare på fem företag i Södra Sverige. Undersökningens validitet kan 

ha påverkats negativt då det var frivilligt att delta i studien. Detta kunde leda till att 

personer som upplevt mycket konflikter inte valde att svara på enkäten eftersom de 

upplevde det som ett känsligt ämne. Det kunde även leda till att personer som inte 

upplevde några konflikter valde att avstå från undersökningen eftersom de inte kände 

något syfte med att delta. 

  Den elektroniska utformningen av enkäten har sannolikt underlättat studiens 

genomförande eftersom den har varit lätt för deltagarna att ta del av. Flera av deltagarna 

påpekade att studiens enkät var lätt att genomföra. Detta kan ha påverkat studiens 

interna bortfall positivt då det endast var en person som inte genomförde enkäten 

fullständigt. Den elektroniska utformningen av enkäten kan dock ha bidragit till den 

låga svarsfrekvensen. Detta då deltagarna inte fick ett personligt bemötande med 

författarna, vilket kan ha påverkat deltagarnas intresse att medverka i studien. För att 

öka validiteten var kontaktpersonen inom sin organisation ansvariga för att enkäten 

endast nådde de verksamma arbetstagarna och inga medarbetare med ledande 
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befattningar. Alla kontaktpersoner hade blivit informerade via mail eller telefon och 

hade tagit del av en presentation av studiens undersökning. Presentationen skickade de i 

sin tur vidare till sina verksamma arbetstagare. Detta gjorde att alla deltagare har fått 

samma information angående undersökningen. 

Studien har en hög reliabilitet eftersom att alla instrument som användes i 

utformandet av undersökningens enkät var validerade test med hög Cronbach’s alpha. I 

mätningen av de interpersonella relationerna på arbetsplatserna användes en delskala av 

mätinstrumentet ICOS. Denna delskala var i sin tur validerad och därmed är 

reliabiliteten till detta instrument hög. 

  

6.5         Framtida studier 
Genom undersökningens gång har resultat och tidigare forskning visat att 

interpersonella konflikter är ett viktigt ämne som har samband med många faktorer på 

arbetsplatser. Interpersonella konflikter kan leda till både försämrad arbetsprestation och 

psykisk ohälsa hos arbetstagarna. Detta gör interpersonella konflikter till ett ytterst 

intressant ämne att forska vidare inom. Hur organisationer ska arbeta för att förebygga 

och hantera dessa typer av konflikter är något som hade varit intressant för framtida 

forskning. Detta då arbetstagarnas välmående påverkar både individens hälsa och 

organisationens produktivitet. Om organisationer hittar ett framgångsrikt sätt att hantera 

interpersonella konflikter kan det göra att organisationen blir mer framgångsrik. Därför 

hade detta varit ytterst viktigt att undersöka eftersom ett bättre välmående hos 

individerna i sin tur skulle kunna leda till högre produktivitet i organisationen. 

Denna studie fokuserade på att undersöka interpersonella konflikters samband 

med de olika variablerna. Föreliggande studie fokuserade inte på att undersöka orsaker, 

utan fokuserade enbart på att undersöka vilka faktorer som kan samspela i att en 

interpersonell konflikt uppstår. Därför skulle det vara intressant att undersöka vilka 

ytterligare faktorer som tillsammans skulle kunna bidra till positiv utveckling av 

interpersonella konflikter. Detta kan tänkas bli lönsamt för organisationen att undersöka 

då variablerna skulle kunna ha ett samspel med varandra som skulle kunna vara 

användbart inom andra områden i organisationen. Skulle till exempel det upplevda 

ledarskapsstödet även kunna ha ett samband med arbetstagarnas välmående?  
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8.1 Bilagor 
 
8.2 Enkät 
 
Konflikter på arbetsplatser 
 
Hej! 
Vi är tre studenter som studerar Personal och Arbetsliv med inriktning psykologi på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats inom psykologi och 
syftet med vår studie är att undersöka konflikter i arbetslivet. Det är helt frivilligt att 
delta i undersökningen och man får lov att avbryta deltagandet när man vill utan att 
ange något skäl. Vi kommer endast att använda svaren för denna studie och kommer ej 
att dela informationen med andra. Du är helt anonym som deltagare. Det finns en 
möjlighet för återkoppling av studien efter våran uppsats är färdig. Då kan man maila 
fk222gw@student.lnu.se för att få ta del av vår uppsats. 
 
 

1. Kön 
• Man 
• Kvinna 
• Annat 

 
2. Ålder _________ 
 
3. Hur många år har du arbetat på arbetsplatsen? ________ 

Avrunda uppåt (om du inte har jobbat på arbetsplatsen ett år ännu skriv 0 om du arbetat mindre 
än 6 månader och 1 om du arbetat mer än 6 månader) 
 
 
Under de senaste veckorna, hur ofta har de följande påståenden hänt i ditt arbete? 

4. Hur ofta kommer du i konflikt med andra kollegor på arbetet? 
• Aldrig 
• Sällan 
• Ibland 
• Ofta 
• Väldigt ofta 

 
5. Hur ofta höjer kollegor rösten åt dig i ditt arbete? 

• Aldrig 
• Sällan 
• Ibland 
• Ofta 
• Väldigt ofta 

 
6. Hur ofta är kollegor oförskämda mot dig i ditt arbete? 

• Aldrig 
• Sällan 
• Ibland 
• Ofta 
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• Väldigt ofta 
7. Hur ofta gör kollegor otäcka saker mot dig på ditt arbete? 

• Aldrig 
• Sällan 
• Ibland 
• Ofta 
• Väldigt ofta 

 
Frågorna nedanför handlar om dina interpersonella relationer på arbetet. Ange 
hur ofta du uppfattar händelserna i ditt nuvarande jobb. 

8. Är du i en dispyt med någon på arbetsplatsen som har orsakats av olikheter i 
organisationens krafter? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
9. Är du oense med någon på arbetsplatsen på grund av företagets policys? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
10. Är du oense med någon på arbetsplatsen angående beslut om anställningar i 
din organisation? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
11. Är du oense med någon på arbetsplatsen angående beslut om anställningar i 
din organisation? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
12. Är du oense med någon över organisations relaterade problem som inte 
angår en specifik arbetsuppgift? (dvs. policys, organisationskultur, förmåner) 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 
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13. Grälar du med någon på arbetsplatsen på grund av dåligt ledarskap 
i organisationen? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
14. Förhindrar andra ditt arbete på grund av att organisationens policys 
tillåter det? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
15. Gör någon ditt liv svårare över att organisationen relaterat problem som inte 
rör en specifik arbetsuppgift? (dvs. policys, organisationskultur, förmåner) 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
16. Blockerar andra dig från att nå dina mål på grund av olikheter i 
organisationens krafter? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
17. Gör du någon annans liv svårare över ett organisations relaterad problem 
som inte rör en specifik arbetsuppgift? (dvs. policys, 
organisationskultur, förmåner) 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
18. Blockerar du andra från att nå deras mål på grund av olikheter i 
organisationens krafter? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 
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19. Förhindrar du andras arbete på grund av att organisationens policy låter dig? 
• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
20. Känner du dig orolig för handlingar som någon annan med mer makt i 
organisationen gör? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
21. Känner du dig frustrerad på andra på grund utav problem som är relaterade 
till företagets policy? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
22. Känner du dig arg på grund av konflikter som 
angår organisationsförändringar? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
23. Känner du dig spänd på grund av att andra i din organisation inte värderar 
ditt arbete? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 

 
24. Känner du dig frustrerad på andra på grund av problem som är relaterade till 
anställning av personalen? 

• Aldrig 
• En gång eller två 
• En gång eller två i månaden 
• En gång eller två i veckan 
• Varje dag 
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Följande påståenden kan appliceras på din arbetsledare. Ange i vilken omfattning 
påståendet stämmer överens hos din närmsta arbetsledare. 

25. Min arbetsledare gör allt för att han/hon ska göra mitt arbetsliv enklare 
• Aldrig 
• Sällan 
• Liten del av tiden 
• Mestadels av tiden 
• Alltid 

 
• 26. Min arbetsledare är lätt att prata med 
• Aldrig 
• Sällan 
• Liten del av tiden 
• Mestadels av tiden 
• Alltid 

 
27. Man kan lita på min arbetsledare när saker blir tuffa på arbetet 

• Aldrig 
• Sällan 
• Liten del av tiden 
• Mestadels av tiden 
• Alltid 

 
28. Min arbetsledare är villig att lyssna på mina personliga problem 

• Aldrig 
• Sällan 
• Liten del av tiden 
• Mestadels av tiden 
• Alltid 

 
Följande påståenden berör ditt välmående på din arbetsplats. Ange hur ofta ditt 
nuvarande jobb har fått dig att känna följande känslomässiga tillstånd de senaste 
30 dagarna. 

29. Mitt jobb får mig att känna mig arg 
• Aldrig 
• En eller två dagar 
• En eller två dagar i månaden 
• En eller två dagar i veckan 
• Varje dag 

 
30. Mitt jobb får mig att känna mig ångestfull 

• Aldrig 
• En eller två dagar 
• En eller två dagar i månaden 
• En eller två dagar i veckan 
• Varje dag 
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31. Mitt jobb får mig att känna mig uttråkad 
• Aldrig 
• En eller två dagar 
• En eller två dagar i månaden 
• En eller två dagar i veckan 
• Varje dag 

 
32. Mitt jobb får mig att känna mig deprimerad 

• Aldrig 
• En eller två dagar 
• En eller två dagar i månaden 
• En eller två dagar i veckan 
• Varje dag 

 
33. Mitt jobb får mig att känna mig förhindrad 

• Aldrig 
• En eller två dagar 
• En eller två dagar i månaden 
• En eller två dagar i veckan 
• Varje dag 

 
34. Mitt jobb får mig att känna avsky 

• Aldrig 
• En eller två dagar 
• En eller två dagar i månaden 
• En eller två dagar i veckan 
• Varje dag 

 
35. Mitt jobb får mig att känna mig trött 

• Aldrig 
• En eller två dagar 
• En eller två dagar i månaden 
• En eller två dagar i veckan 
• Varje dag 

 
36. Mitt jobb får mig att känna mig nervös 

• Aldrig 
• En eller två dagar 
• En eller två dagar i månaden 
• En eller två dagar i veckan 
• Varje dag 

 
37. Mitt jobb får mig att känna mig rasande 

• Aldrig 
• En eller två dagar 
• En eller två dagar i månaden 
• En eller två dagar i veckan 
• Varje dag 
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38. Mitt jobb får mig att känna mig dyster 
• Aldrig 
• En eller två dagar 
• En eller två dagar i månaden 
• En eller två dagar i veckan 
• Varje dag 

 
Tusen tack för ditt deltagande! 
 


