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Abstrakt 

Upphovet till syftet bakom denna undersökning är bristen på tidigare forskning kring känsla av 

sammanhang kopplat till konflikter. Studiens syfte är att undersöka relationen mellan en 

individs upplevda känsla av sammanhang och två perspektiv av konflikter med stress som en 

medierande variabel. Konflikter kan ses från många perspektiv. Fokus i denna studien är 

konfliktupplevelse och konflikthantering. Respondenterna (n = 201) består av personal inom 

vård och omsorg i den offentliga sektorn. Enkäter delades ut för att mäta personalens upplevda 

känsla av sammanhang, stressnivå, konfliktupplevelse samt konflikthantering. Resultatet av 

regressionsanalyserna visade på signifikanta (p <.05) positiva samband. En individ som 

upplever en hög grad av känsla av sammanhang har en positivare upplevelse av konflikter och 

en bättre konflikthantering. Relationen mellan variablerna analyserades med stiganalyser som 

visade signifikanta resultat (p  <.05) och att den medierande effekten av stress ligger från 11.4 

procent till 25.0 procent. Detta indikerar att stress inte är det största problemet när det kommer 

till konflikter på arbetsplatser, utan att det är personalens känsla av sammanhang som behöver 

höjas för att få en bättre arbetsmiljö. 

Nyckelord: KASAM, känsla av sammanhang, konflikt, stress, arbetsmiljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The cause to this study is the lack of previous research on the sense of coherence linked to 

conflicts. This study aims to examine the positive relationship between individual's perceived 

sense of coherence and two perspectives of conflict with stress as a mediating variable. 

Conflicts can be seen from many perspectives. The focus of this study is conflict experience 

and conflict management. The sample (n = 201) consists of professionals in health care in the 

public sector. Surveys were distributed to measure their perceived sense of coherence, level of 

stress, conflict experience and conflict management. The result of regression analysis showed 

significant (p <.05) positive relationships. An individual who experiences a high degree of 

sense of coherence has a more positive experience of conflicts and better conflict management. 

The relationship between the variables was analyzed by path analyzes that showed significant 

results (p <.05) and that the mediating effect of stress ranged from 11.4 percent to 25.0 percent. 

This indicates that stress isn’t the biggest problem when dealing with conflicts in workplaces, 

but it´s the staff's sense of coherence that need to be raised to get a better working environment. 

Keyword: SOC, sense of coherence, conflict, stress, working environment 
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1. Introduktion 

Under nedanstående rubriker kommer först en inledning där problemformuleringen 

diskuteras i stort, för att sedan smalna av problemet. Därefter presenteras ett avsnitt om de 

teorier och perspektiv som är ramverket i studien. Till sist kommer ett avsnitt innehållande 

syfte och hypoteser. 

1.1. Inledning 

I Sverige jobbar drygt 217 500 undersköterskor och vårdbiträden inom sektorn vård och 

omsorg (SCB, 2015). Enligt försäkringskassans egna analyser (2015) är det denna 

yrkesgrupp som står för flest antal sjukskrivningar samt för den största ökningen av 

sjukskriven personal. Ökat antal sjukskrivningar leder till konsekvenser, både för 

samhällsekonomin och kvalitén på vården. Enligt fackförbundet Visions egna rapport kostar 

Sveriges alla sjukskrivningar det svenska samhället över 20 miljarder kronor varje år (2016). 

Samtidigt skrivs det på arbetsmiljöverkets hemsida att kvalitén på vården blir drabbad i 

samband med att sjukskrivningarna ökar, arbetsbelastningen blir större för de som är kvar. 

En stor riskfaktor till sjukskrivning är konflikter mellan personal på arbetsplatserna 

(Arbetsmiljöverket, 2015a). I denna studie definieras begreppet konflikt enligt följande ”En 

konflikt är en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar. Ordet 

konflikt refererar till existensen av en sådan kollision” (Axelsson & Thylefors, 2004, s. 13). 

Fokus ligger på interpersonella konflikter, vilket innebär konflikter mellan minst två 

individer. Ett bra hjälpmedel för att förebygga och hantera konflikter är handlingsplaner, 

vilket en stor del av alla arbetsplatser i Sverige saknar (Arbetsmiljöverket, 2015b). Britt-

Marie Henriksson, projektledare på arbetsmiljöverket, säger att en stor anledning är 

okunskap kring arbetsmiljöfrågor. Många arbetsgivare glömmer den psykosociala 

arbetsmiljön och har fokus på den fysiska arbetsmiljön. Det är arbetsgivarens skyldighet att 

hantera den psykosociala arbetsmiljön, som innefattar konflikter och uppföljning av dessa 

(Arbetsmiljöverket, 2015c). Konflikter kan bland annat ge upphov till sömnsvårigheter, 

ångest och hjälplöshet, vilket kan leda till att individen börjar uppvisa depressiva symtom 

(Vingård, 2015). Personal som jobbar inom vården har en hög arbetsbelastning som istället 

för att minska istället ökar på grund av brist på tid och resurser (Byström, 2016). Ofta 

tillkommer fler arbetsuppgifter samtidigt som det stramas åt med personaltätheten. Att förstå 

syftet med dessa nya arbetsuppgifter kan tänkas vara en viktig del för att konflikter inte ska 
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uppkomma mellan personal. I denna studie är utgångspunkten därav teorin om känsla av 

sammanhang (KASAM) framtagen av Aaron Antonovsky (Gustafson, 2010). I KASAM 

finns tre viktiga begrepp, hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Antonovsky anser 

att dessa begrepp kan bidra till att en person blir mer motståndskraftig mot stress, som i sin 

tur är en påverkande faktor bakom konflikter (Gustafson, 2010). 

Målgruppen i denna undersökning är personal som jobbar inom den kommunala vård och 

omsorgen. Eftersom studien fokuserar på interaktionen mellan människor är ett 

socialpsykologiskt perspektiv relevant. Att konflikter är tidskrävande och tar mycket energi 

är det sannolikt inte många som förnekar. Tyvärr är det inte ovanligt att konflikterna ökar i 

takt med ökad arbetsbelastning och stress inom den kommunala vård och omsorgen 

(Holmgren, Dahlin-Ivanoff, Björkelund & Hensing, 2009; Mörtvik & Fromm, 2012). 

Avsaknaden av handlingsplaner för att förebygga konflikter gör inte arbetsplatsen till en 

mindre konfliktfylld kontext.  

1.2. Syfte och hypoteser 

Syftet med studien är att undersöka hur stor påverkan individens upplevda KASAM har på 

interpersonella konflikter på arbetsplatsen. Både i vilken grad personalen upplever att 

konflikter är ett problem samt hur de hanterar de konflikter som uppstår. Det förstnämnda 

benämns ”konfliktupplevelse”, det sistnämnda benämns ”konflikthantering”. Syftet är också 

att undersöka om KASAM har en direkt påverkan på konfliktupplevelse och 

konflikthantering eller om denna effekt medieras via individens stressnivå (Figur 1). 

 
 
 

         Direkt effekt 

 

    

                                                                                            Indirekt effekt medierad  
   av stress 

 

Figur 1. Relationen mellan KASAM, stress och konfliktupplevelse/konflikthantering.  
Vid direkt effekt ligger hypotes 1a och 2a. Vid indirekt effekt medierad av stress ligger hypotes 1b 
och 2b. 

KASAM 
Konfliktupplevelse
/Konflikthantering 

Stress 
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Med personal som har en hög grad av KASAM i sitt arbete avses personal som anser 

arbetsuppgifterna vara (Gustafsson, 2010, s. 17): 

- Meningsfulla i den bemärkelsen att arbetsuppgifterna upplevs som utvecklande samt att de 

känns meningsfulla och viktiga. 

- Begripliga i den betydelsen att personalen förstår sambandet mellan olika arbetsuppgifter 

och att de vet vilken roll de har på arbetsplatsen. 

- Hanterbara, vilket innebär att personalen upplever att de har lösningar på de problem som 

kan uppstå på arbetsplatsen samt att de vet hur de ska hantera olika situationer. 

För att kunna besvara frågeställningarna hur KASAM påverkar konfliktupplevelse och 

konflikthantering, samt hur stor effekt som medieras genom stress, har två huvudhypoteser 

med varsin underhypotes konstruerats. Dessa lyder enligt följande: 

Hypotes 1a: Individer som skattar en hög grad av KASAM har en positivare 

konfliktupplevelse än individer som skattar en låg grad av KASAM. 

Hypotes 1b: Sambandet mellan KASAM och konfliktupplevelse medieras av individens 

stressnivå. 

Hypotes 2a: Individer som skattar en hög grad av KASAM har en bättre konflikthantering 

än individer som skattar en låg grad av KASAM. 

Hypotes 2b: Sambandet mellan KASAM och konflikthantering medieras av individens 

stressnivå. 

En positiv konfliktupplevelse innebär att individen inte upplever att det förekommer mycket 

konflikter på arbetsplatsen eller att individen själv inte är inblandad i många konflikter. De 

upplever också att personalgruppen är överens om hur deras arbetsuppgifter skall utföras. 

En negativ konfliktupplevelse innebär att personalen upplever att det förekommer mycket 

konflikter på arbetsplatsen, anser att arbetsfördelningen är orättvis samt inte ser sin egen del 

i konflikter som uppstår. En bättre konflikthantering innebär att individen ser konflikter som 

en chans till utveckling, tillfälle att ventilera åsikter med varandra samt ett tillfälle att lära 

sig mer om sina arbetskollegor. Motsatsen, en sämre konflikthantering, innebär att 

personalen undviker att uttrycka sina åsikter, mår dåligt samt lämnar kontexten där 

konflikten uppstår. Genomgång av dessa begrepp ges i operationaliseringstabellen (bilaga 

1).   
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1.3. Disposition 

I andra avsnittet presenteras begreppet KASAM närmare, vad stress kan innebära samt om 

konflikter. I det tredje avsnittet redovisas tidigare forskning inom de områden som utgör det 

teoretiska ramverket. Här finns forskning som bland annat visar hur KASAM påverkar hur 

konflikter upplevs. Fjärde avsnittet behandlar de avgränsningar som gjorts. Det femte 

avsnittet omfattar metoddelen, där ingår beskrivning av instrumenten som använts, urvalet, 

etiska principer och krav. Här ingår också en beskrivning av studiens validitet och 

reliabilitet, tillvägagångsätt och beskrivning av pilotstudier samt genomgång av de statistiska 

analysmetoder som använts. En av dessa är stiganalys som använts för att undersöka om 

stress fungerar som en medierande variabel mellan KASAM och konflikter. Sjätte avsnittet 

behandlar resultaten och sjunde avsnittet diskussion samt slutsats. 

2. Teoretiskt ramverk 

Under nedanstående tre rubriker kommer först en sammanfattning och förklaring på vad 

KASAM är och exempel på frågor som används för att mäta de olika begreppen som 

KASAM innefattar. Efter det kommer ett avsnitt om stress, som binder ihop KASAM och 

konflikter. Sist kommer ett avsnitt om konflikter. Även om begreppet konflikt inte är en teori 

utan ett perspektiv, är det en viktig del i detta arbete. Här beskrivs vad en konflikt innebär, 

definition samt för- och nackdelar.  

2.1. KASAM  

Aaron Antonovsky, professor inom medicinsk sociologi, intresserade sig för vilka faktorer 

som gjorde att individer höll sig friska i stressade och pressade situationer (Gustafson, 2010). 

Han ifrågasatte varför någon överhuvudtaget kunde hålla sig levande och bibehålla hälsan 

under svåra omständigheter och ansåg att svaret kunde hittas med hjälp av ett salutogent 

paradigm, ett skifte i synsättet på hälsa och ohälsa där fokus låg på det förstnämnda 

(Antonovsky, 1979). Han tog fram teorin om KASAM, förkortning för ”känsla av 

sammanhang” och är den svenska versionen av SOC, ”Sense of Coherence”. Istället för att 

fokusera på patogenes, ett begrepp för risk- och sjukdomsfaktorer, fokuserade han på 

salutogenes, friskfaktorer (Hansson & Cederblad, 2000, s. 3). Antonovsky fann tre faktorer 

som bidrar till att individer kan upprätthålla sin hälsa trots svåra påfrestningar från 

omgivningen. Dessa tre faktorer är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 
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Meningsfullhet är den mest grundläggande faktorn och handlar om individens inre drivkraft 

och motivation. Genom att individen svarar på olika frågor såsom ”Vad ger mig mening i 

arbetslivet?” och ”Vad får mig att vilja leva och utvecklas?” (Gustafson, 2010, s. 17) kan 

detta begrepp mätas. Svaren på de olika frågorna speglar graden av den upplevda 

meningsfullheten. Begriplighet innefattar hur en individ tolkar och förstår informationen 

som denne får till sig. För att kunna få begriplighet i sin kontext, förstå och kunna dra 

slutsatser om orsak och verkan i situationer, behöver individen ha meningsfullhet som grund. 

Även begripligheten kan mätas med hjälp av olika frågor såsom ”Vilka samband finns?” och 

”Vad är min roll i sammanhanget?” (Gustafson, 2010, s. 17). Hanterbarhet innefattar 

individens förmåga att kunna påverka sin situation i en positiv riktning, att individen själv 

tror att det finns lösningar på de problem som uppstår. Begreppet är även kopplat till 

individens omgivning, att även dessa tror på att det finns en lösning samt stöttar individen 

att positivt påverka situationen. Hanterbarheten mäts med hjälp av frågor såsom ”Hur kan 

jag hantera situationen?” och ”Vilka lösningsalternativ finns?” (Gustafson, 2010, s. 17). 

Antonovsky (1987) menar på att dessa tre komponenter är sammanflätade och tillsammans 

bildar en individs grad av KASAM. En låg grad innebär högre risk för ohälsa medan en hög 

grad innebär högre motståndskraft mot ohälsa. Hans egen definition på KASAM lyder enligt 

följande:  

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till (1) de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på 

en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.” 

(Antonovsky, 1987, s. 46). 

2.2. Stress 

Stress och dess biverkningar är ett av det största problemet som orsakar ohälsa och bidrar 

till flest sjukskrivningar i dagens samhälle (Försäkringskassan, 2015). Det finns många olika 

definitioner på stress, med anledning till att stress mäts genom fysiologiska symptom i denna 

studie, används följande definition; ”den fysiologiska påfrestning som individen utsätts för 

när krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår och kan” (Olofsson, 

2015, s. 12). Definitionen innebär att individer upplever stress när påfrestningarna som 

kommer både utifrån och inifrån blir för stora. Stress visar sig både fysiskt och psykiskt med 
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symptom såsom hjärtklappning, värk, förvirring och lättirritation (Olofsson, 2015) Dessa är 

bara några få exempel av en uppsjö med olika symptom till följd av stress. 

 ”Krav- kontroll- och stödmodellen” (Ekman & Arnetz, 2002, s. 52) är en modell som 

förklarar hur stress uppkommer. Enligt denna modell ställs individer inför olika krav, såsom 

emotionella eller kognitiva. Det görs sedan en bedömning av huruvida individen har 

förmågan att möta och klara kraven eller inte. Om bedömningen görs att kraven är för höga, 

de överstiger individens förmåga att klara av och möta kraven, tolkar kroppen detta som ett 

hot. Följden blir att kroppens stressmekanismer framkallas. Samma sak händer om kraven 

ses som för låga, om individen inte får utnyttja sina förmågor. Det som behövs är balans, att 

kraven är likställda med individens olika förmågor och att individen upplever sig ha kontroll 

över situationen samt att individen upplever sig få stöd från sin omgivning (Ekman & Arnetz, 

2002). Det kan exempelvis innebära att individen vet hur och varför vissa arbetsuppgifter 

ska utföras, att känslan av att ha rätt kompetens för arbetsuppgifterna finns och 

förväntningarna på individen är tydliga (Olofsson, 2015). Detta innebär att stressreaktioner 

som kan uppkomma, och orsaken till dessa, är olika från individ till individ (Iwarson, 2002).  

Det finns två olika typer av stressreaktioner som beror på om stressen är kortvarig eller 

långvarig. Kortvarig stress innebär att kroppens ”kamp- eller flykt” funktion går igång 

(Olofsson, 2015, s. 20). Hjärnan har tolkat hotet som något akut och detta tillstånd 

kännetecknas bland annat av ökad puls och andning. Denna reaktion är tillfällig och 

övergående samt kan vara livsviktig i situationer när akut reaktion krävs (Ekman & Arnetz, 

2002). En sådan situation kan vara när en bilförare behöver bromsa snabbt för att något 

springer ut på vägen.  Däremot är den långvariga stressen desto mer allvarlig och är den form 

av stress som till slut kan leda till utbrändhet. Detta tillstånd kan uppkomma om en individ 

under en lång period har haft för höga krav på sig och inte klarat av att hantera dessa samt 

inte fått det stöd som fodrats från omgivningen. Tillståndet kännetecknas av bland annat 

kronisk trötthet, minnessvårigheter och humörsvängningar (Olofsson, 2015). 

2.3. Konflikter 

I denna rapport är begreppet konflikter begränsat till interpersonella konflikter, som avser 

konflikter mellan minst två individer (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 102). Konflikter 

mellan individerna uppstår när dessa är oense i någon form av ett intresse. Axelsson och 

Thylefors (2004) nämner i sin bok ”Om konflikter hemma och på jobbet” definition på 
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begreppet konflikt som lyder enligt följande ”En konflikt är en kollision mellan intressen, 

värderingar, handlingar eller inriktningar. Ordet konflikt refererar till existensen av en 

sådan kollision” (s. 13). Detta innebär att en konflikt kan vara både stor och liten, viktig eller 

oviktig. En konflikt måste således inte innebära att individer har stora oenigheter, utan kan 

innebära att dessa individer är av olika åsikter. Konflikter upplevs olika av olika individer, 

vissa tycker att konflikter är jobbiga, oavsett grad. Medan andra kan se konflikter som en 

chans till utveckling (Ljungström & Sagerberg, 2012). Även dagsformen kan avgöra hur en 

konflikt upplevs samt att individer har en tendens att ta med problem från en kontext till en 

annan kontext, de är alltså inte situationsbundna. Exempel på detta kan vara en individ som 

har det jobbigt hemma och tar med sig detta till sitt arbete och blir inblandad i mer konflikter 

än vad som är vanligt för personen ifråga (Iwarson, 2002). Hur konflikter upplevs och hur 

de sedan hanteras är individuellt och beror på individens perception, beteende och bakgrund 

(Ellmin, 1992). 

Det finns både fördelar och nackdelar med konflikter, nedan följer kortfattade beskrivningar 

av dessa. 

Fördelar med konflikter: 

- Leder till utveckling- individer har sin egen upplevelse av omvärlden, egna tankar och åsikter 

om hur något bör vara eller göras. Genom konflikt utmanas dessa, åsikter och idéer kan 

utbytas vilket kan leda till utveckling av individen och av organisationen (Iwarson, 2002). 

- Ökar förmågan att kommunicera- ju mer individen kommunicerar, argumenterar och 

diskuterar, desto bättre blir individen på detta. Ofta utvecklas dessa förmågor genom praktisk 

användning. Genom konflikter med arbetskamraterna lär sig individen mer om både sig själv 

och om dem, samt hur de fungerar tillsammans i interaktionen (Iwarson, 2002). 

Nackdelar med konflikter: 

- Kräver mycket energi och resurser-  oavsett om individen är inblandad i konflikten eller inte, 

tar det energi att befinna sig i en konfliktfylld kontext. Mycket tid går åt till att fundera över 

konflikten, vart individen står samt hur individen ska bete sig för att inte bli alltför 

involverad. Samtidigt som det tar mycket energi och resurser för individerna som är direkt 

inblandade i konflikten (Iwarson, 2002). 

- Kan få skadliga biverkningar- om en konflikt i en grupp inte blir löst på ett bra sätt kan det 

bland annat leda till att gruppmedlemmarna tappar förtroende för varandra. Individerna kan 
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utveckla ett cyniskt tänkande, bli misstänksamma, börja uppträda undvikande samt känna 

ilska och aggression gentemot varandra. Detta kan leda till att kommunikationen försämras 

och trivselnivån på arbetsplatsen minskar (Larsen, 2008). 

3. Tidigare forskning 

Under denna rubrik följer fyra avsnitt som behandlar tidigare forskning gjort på KASAM, 

stress och konflikter inom vården. Först kommer ett avsnitt om hur KASAM tidigare visat 

sig påverka konflikter. Sedan följer ett avsnitt om KASAM kopplat till stress och hälsa. Efter 

det kommer ett avsnitt som behandlar arbetsrelaterad stress och hur konflikter på 

arbetsplatser upplevs och påverkar personalen. Till sist kommer ett avsnitt om vilka faktorer 

på arbetsplatsen som påverkar KASAM. 

3.1. KASAM:s påverkan på konflikter 

Aaron Antonovsky (1987) menade att KASAM fungerar som ett skydd mot yttre 

påverkningar och hjälper individen att hantera negativa livshändelser på ett bättre sätt. 

Negativa livshändelser kan exempelvis vara skilsmässor, bråk med partner och konflikter 

på arbetsplatser. Enligt Antonovskys salutogena perspektiv skulle en person med hög 

KASAM klara av att hantera konflikter bättre på jobbet och även ha en mindre negativ syn 

på dessa än individer med en låg grad av KASAM. Tidigare forskning visar att detta 

stämmer. Albertsen, Nielsen och Borg (2010) hittade signifikanta negativa korrelationer 

(r) mellan KASAM och konflikter på arbetsplatsen (r =-.08) hos arbetande kvinnor. När 

en högre grad av konflikter på arbetsplatsen rapporterades upplevdes även en lägre grad av 

KASAM. Signifikanta korrelationer hittades även mellan KASAM och stöd från 

arbetskollegor (r =.13) och stöd från chef (r =.13). När en individ upplever att hon får stöd 

från arbetskollegor och chef ökade individens KASAM (Albertsen et al., 2010). Tidigare 

forskning hos kvinnlig vårdpersonal visade inga signifikanta skillnader mellan individer 

med en hög grad av KASAM (m = 170.63) och individer med en medelgrad av KASAM 

(m = 152.20) i samband med negativa livshändelser såsom återkommande konflikter på 

arbetsplatsen. Däremot hittades signifikanta skillnader mellan individer med en medelgrad 

av KASAM och individer med låg grad av KASAM (m = 126.35) (Hochwälder, 2015) i 

samband med negativa livshändelser. Hochwälder menar att resultatet tyder på att hög 

KASAM inte fungerar som en skyddande faktor utan snarare att en låg KASAM fungerar 

som en sårbar faktor gällande negativa livshändelser (2015). Medan Richardson och 
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Ratners (2005) forskning tyder på att en hög grad av KASAM mildrar effekten av hur 

negativa livshändelser upplevs.  

3.2. Relationen mellan KASAM, stress och hälsa 

I artikeln ”Hög känsla av sammanhang kan ha hälsofrämjande effekter” undersöktes 

sambandet mellan hur medelålders kvinnor ser på sin hälsa, livskvalité, hur ofta de söker 

sjukvård och upplevd grad av KASAM (Svartvik, Lidfeldt, Nerbrand, Samsiö, Scherstén & 

Nilsson, 2002). Det går att se ett ökat samband mellan psykosociala påfrestningar och den 

upplevda hälsan. Det gjordes multipla regressionsanalyser, där KASAM användes som 

beroende variabel och som oberoende variabler användes bland annat ålder och rökvanor. 

Resultatet visade att kvinnor som skattar högre på KASAM har en bättre hälsa och 

livskvalité. Tidigare forskning visar också på att arbetsklimatet är starkt sammankopplat med 

KASAM (Feldt, Kinnunen & Mauno, 2000). De individer som upplevde en positiv miljö på 

sin arbetsplats rapporterade en högre grad av KASAM och även en lägre grad av 

psykosomatiska symptom kopplade till stress. Samtidigt som de individer som upplevde en 

större osäkerhet på sin arbetsplats rapporterade en lägre grad av KASAM samt en högre grad 

av psykosomatiska stressymptom. Samma undersökning rapporterar också att ändringar i 

organisationen påverkar både välmående och KASAM. Undersökningarna är gjorda med ett 

års mellanrum och samma grupper har fått svara på samma frågor vid två olika tillfällen, 

dessa resultat har sedan jämförts. Forskarna har sett att individer som rapporterat att 

arbetsmiljön blivit mer negativ från första till andra mättillfället också rapporterat en lägre 

grad av upplevd KASAM samt ett lägre upplevt välmående (Feldt et al., 2000).  

Hansson och Olsson (2001) har jämfört och gjort korrelationer mellan KASAM och 

instrument som avser mäta psykiatriska symptomatiska beteenden (SCL-90) samt mellan 

KASAM och Youth Self-Report (YSR), som avser mäta olika symptom. Syftet med deras 

studie var bland annat att undersöka om KASAM i sig fungerar som en skyddande faktor, 

eller enbart är motsatsen till ohälsa (Hansson & Olsson, 2001). Här hittas höga negativa 

korrelationer mellan bland annat KASAM och sociala problem (från -.38 till -.47), aggressivt 

beteende (från -.31 till -.49) och fientlighet (från -.23 till -.59). Även korrelationen mellan 

paranoida beteende och KASAM visar höga negativa värden från -.53 till -.65 (Hansson & 

Olsson, 2001). I artikelns diskussion står det att det ibland är önskvärt att sänka en persons 

KASAM om personen har beteendestörningar, att dessa personer kan ses sig själva som 

omnipotenta (Hansson & Olsson, 2001, s. 250). Detta kan innebära att personer som skattar 
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en hög grad av KASAM är inblandade i negativa situationer, såsom konflikter, på grund av 

avvikande sociala beteende och psykiatriska symptom. I studien har författarna även 

undersökt skillnaden på skattad KASAM mellan kvinnor och män, vilket visar att män 

överlag tenderar att skatta högre på KASAM än kvinnor. Tidigare forskning visar också på 

signifikanta korrelationer mellan KASAM och upplevd stress (-.64) samt mellan KASAM 

och stressintensitet (-.46) (Smith & Meyers, 1997). Detta innebär att individer som upplever 

högre stress tenderar att ha en lägre KASAM samt att individer som upplever en hög 

intensitet i stressen också tenderar att uppleva en lägre KASAM. Även denna studie syftade 

till att undersöka om KASAM fungerar som en allmän motståndresurs med en direkt effekt 

på individens hälsa eller om det fungerar som ett skydd mot stress (Smith & Meyers, 1997, 

s. 515). Författarna hittade ett svagt stöd för att KASAM fungerar som ett skydd mot stress 

i sin egen studie, medan det finns andra studier som hittar stöd för att KASAM snarare har 

en direkt effekt på hälsan, att det är en mer grundläggande förutsättning för hur en individ 

reagerar på stress (Flannery & Flannery, 1990, s. 418). Flannery och Flannery hittar även de 

signifikanta meningsfulla korrelationer mellan KASAM och livsstress på -.59.       

3.3. Arbetsrelaterad stress och konflikter 

TCO:s Stressbarometer och rapporten ”Dags för åtgärder” (Mörtvik & Fromm, 2012) är en 

kvantitativ undersökning gjord på individer mellan 18–65 år och som arbetar inom den 

offentliga sektorn. Syftet var att se hur de psykosociala faktorerna påverkar individernas 

stressnivå i arbetslivet. Faktorer som undersöktes var bland annat kontroll över 

arbetssituationen, konflikter, krav, upplevelsen av psykisk stress samt arbetsbelastning. 

Resultatet visade att kvinnor upplever en betydligt högre arbetsrelaterad psykisk stress än 

sina manliga kollegor och att de faktorer som spelar in i den psykiska stressen har att göra 

med ledarskap, arbetsorganisationen och arbetsbelastning. Konflikter är också en 

stressfaktor och resultatet visar på att social samvaro på arbetsplatsen mellan kollegor gör 

arbetsmiljön bättre och kan leda till mindre personkonflikter. Social samvaro ger möjlighet 

till ett öppet arbetsklimat med en bra kommunikation. Författarna kom även fram till att 

kvinnor i åldern 30–39 år är den grupp som utsätts för mest psykisk stress samt att en 

anställning inom kommunen eller staten ökar risken att individen upplever mer psykisk 

stress än en anställning inom landsting och den privata sektorn (Mörtvik & Fromm, 2012). 

Tidigare forskning visar också att det finns signifikanta sammankopplingar mellan lågt 

välmående och stress kopplat till konflikter på arbetsplatsen hos svenska medelålders 
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kvinnor (Holmgren et al., 2009). Resultatet visar ett signifikant värde gällande de kvinnor 

som var offentligt anställda, dessa upplevde en högre grad av otydlighet i organisationen 

samt mer konflikter på arbetsplatsen, än de kvinnor som var anställda privat. Det 

rapporterades av offentligt anställda att 65% upplevde konflikter på sin arbetsplats, 63% 

upplevde att chefen inte hjälpte till att lösa de konflikter som uppstod samt rapporterade 35% 

att de själva var involverade i de konflikter som uppstod på arbetsplatsen. Av de som 

upplevde konflikter på sin arbetsplats upplevde 23% hög stress i samband med detta, samma 

siffra för de som rapporterat att de själva var inblandade i konflikter var 12% (Holmgren et 

al., 2009). Detta innebär att de som inte själva var inblandade i konflikterna var mer stressade 

över andras konflikter än de som var direkt inblandade. 

Forskaren Erica Byström (2016) utförde en undersökning med syftet att bidra till en ökad 

kunskap inom hälso- och sjukvården samt undersöka undersköterskors förutsättningar för 

lärande i sitt arbete. Studien är gjord i Sverige år 2009 på tre olika sjukvårdsenheter. 

Resultatet visade på att om arbetsuppgifterna är varierade och undersköterskorna själva får 

vara delaktiga och ta ansvar finns det goda förutsättningar för lärande samt att de upplever 

att deras kompetens kommer till nytta. När de lades på arbetsuppgifter utan att få en tydlig 

förklaring till varför dessa ska utföras, upplevde vissa undersköterskor osäkerhet i sin roll 

och oförståelse inför dessa arbetsuppgifter. Om personalen läggs på för mycket 

arbetsuppgifter ökar detta stressen samt minskar motivationen. En faktor bakom 

undersköterskornas ökade arbetsbörda är brist på tid och resurser. Det är chefernas uppgift 

att hjälpa till att upprätthålla en bra dynamik i arbetsgruppen för att dessa ska känna 

meningsfullhet på sitt arbete. Konflikter kan uppstå om gruppens medlemmar är alltför olika 

och inte förstår varandra på grund av att de exempelvis har olika erfarenheter, kompetenser 

och bakgrunder.  

3.4. Faktorer på arbetsplatsen som påverkar KASAM 

En studie som utfördes för att ta reda vilka faktorer det är på arbetsplatser som påverkar 

KASAM visade att det finns olika subkategorier till de tre begrepp som KASAM består av 

(Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012). Inom begriplighet hittade de tre sub-

kategorier, reflekterande färdigheter, öppet sinne och helhetssyn. Reflekterande färdigheter 

innefattar möjligheten för individen att få reflektera med sina arbetskamrater över olika 

situationer som uppstår och hur dessa har hanterats. Med öppet sinne menas organisationens 

förmåga till uppmuntran och feedback till personalen samt attityder gentemot förändringar 
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inom organisationen. Helhetssyn handlar om rutiner, mål och samarbete inom 

arbetsgruppen. Inom begreppet hanterbarhet hittades tre subkategorier. Den första är 

harmoni som innefattar bland annat positiva attityder, tid för återhämtning och tid för 

kommunikation mellan personalen. Den andra subkategorin är flexibilitet som innebär 

säkerhet i yrkesrollen, tilliten till varandra samt emotionellt och pedagogiskt stöd från 

arbetskollegor. Den tredje subkategorin som hittades var ansvar som innefattar arbetsmiljö 

och delegering av uppgifter. I det tredje begreppet i KASAM, meningsfullhet, hittades två 

subkategorier. Dessa är förstärkningar och socialt klimat. Förstärkningar innefattar olika 

känslor såsom arbetstillfredsställelse, stolthet och känslan av att vara behövd, men också 

friskvård och belöningar. Socialt klimat innefattar uppskattning, humor och säkerhet inom 

arbetsgruppen (Nilsson et al., 2012, s. 160).       

4. Avgränsning 

Urvalet i denna studie är omvårdnadspersonal i kommunala sektorn. Avgränsning har skett 

till de som jobbar inom sektorn vård och omsorg i kommunal regi. Personal som jobbar för 

privata arbetsgivare eller för landstinget är inte med i denna studie, inte heller annan 

omvårdnadspersonal såsom sjuksköterskor, läkare, enhetschefer med mera. Eftersom syftet 

är att undersöka interpersonella konflikter är arbetsgrupper en förutsättning, därav är heller 

inte vårdpersonal som jobbar inom personliga assistans med, dessa ofta jobbar själva eller 

enbart i par. 

5. Metod 

Under denna rubrik följer först ett avsnitt som beskriver val av metod, detta följs av ett 

avsnitt med beskrivning av det empiriska instrumentet. Sedan kommer ett avsnitt 

innehållande deskriptiva data av urvalet. Därefter kommer ett avsnitt med de etiska 

överväganden som gjorts och sedan ett avsnitt om studiens validitet och reliabilitet. Efter det 

kommer ett avsnitt om tillvägagångssättet samt beskrivning av förstudierna. Till sist kommer 

ett avsnitt där analysmetoderna beskrivs. 

5.1. Metodval 

Enkätundersökning utfördes bland personal inom vård och omsorg i Skövde kommun. För 

att få ett slumpmässigt urval (Borg & Westerlund, 2007) var tanken först att skicka enkäten 
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online för att all personal skulle få samma förutsättningar och möjlighet att delta. Detta för 

att öka chanserna till att få ett sannolikhetsurval, som innebär att urvalet representerar 

populationen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). På grund av personalens olika 

förutsättningar och tid till att få besvara enkäten under arbetstid valdes istället att ta kontakt 

med berörda enhetschefer via e-post. Det gavs information om studien samt en förfrågan om 

deltagande. Om de tackade ja till att delta gavs två alternativ. Det ena var att vi kom på 

besök, berättade om undersökningen samt delade ut enkäter. Det andra alternativet var att 

lämna enkäter med tillhörande informationsbrev samt svarskuvert till enhetscheferna som 

själva delade ut dessa. Eftersom två olika alternativ fanns har inte alla respondenter fått exakt 

samma förutsättningar när enkäten besvarades. I hälften av fallen har vi varit på plats och 

berättat kort om studien, i andra hälften har enhetschefen fått information som 

vidarebefordrats. För att alla skulle få samma information fanns ett informationsbrev 

sammanhäftat med enkäten (bilaga 2 & 3). Det som stod i informationsbrevet var också det 

som sades om undersökningen på plats. Detta för att stärka den externa validiteten, 

möjligheten att generalisera resultatet till hela populationen (Borg & Westerlund, 2007).  

Valet att inte lägga ut enkäten online kan tänkas vara en anledning till att bortfallet inte blev 

större. Det kan också tänkas att bortfallet blivit ännu lägre om alla enkäter hade fyllts i när 

vi var på plats istället för att gå via enhetschefen. Dock har det noterats att vid mindre 

arbetsplatser, under 12 personal, har antalet svarande respondenter varit mycket hög. Vid 

större arbetsplatser har dock antal besvarade enkäter varit något lägre när enhetscheferna 

själva distribuerade enkäterna. 

Enkäten som användes är uppdelad i fyra delar med en bakgrundsdel, respektive varsin del 

till KASAM, stress och konflikter. Frågorna i de tre sistnämnda delarna är ställda på så sätt 

att de ligger på intervallnivå, detta skapar förutsättningar att utföra fler och mer avancerade 

tester (Pallant, 2010, s. 9). Delarna som handlar om stress och KASAM är redan framtagna, 

beprövade och vanligt använda instrument, vilket hjälper till att styrka reliabiliteten, 

tillförlitligheten, i instrumentet (Bryman, 2011, s. 161). KASAM-13 är en förkortad version 

av Anthony Antonvskys egna framtagna instrument och bildar ett index. Delen som mäter 

stress är från The Maslach Burnout Inventory, taget från Iwarson (2002) och mäter stressen 

i individens aktuella arbetssituation. Frågorna är från början ställda med enbart tre 

svarsalternativ. Frågorna gjordes om till påståenden med fyra svarsalternativ, en attitydskala 

(Patel & Davidsson, 1994) för att få variablerna på intervallnivå. Delen om konflikter 

innehåller 14 frågor, sju frågor som mäter konfliktupplevelse samt sju frågor som mäter 
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konflikthantering, dessa två delar kommer slås ihop till varsitt index. Bakgrundsdelen är 

ställd på olika nivåer, med kön och arbetsplats som nominala variabler (Bryman, 2011, s 

321) och ålder samt anställningstid som kvotvariabler (Bryman, 2011, s. 320). En noggrann 

genomgång av enkäten ges i avsnitt 5.2.  

Denna undersökning utgår från en kvantitativ ansats och därmed är enkäter att föredra 

eftersom samband undersöks utifrån ett större urval. Den kvalitativa ansatsen avser oftast 

undersöka en specifik och mindre grupp på ett djupare plan där resultatet inte går att 

generalisera över till andra grupper (Bryman, 2011, s. 355). Medan den kvantitativa ansatsen 

oftast avser mäta ett samband i en större grupp som speglar en viss population och därmed 

hoppas forskare på att kunna generalisera resultatet till en större population (Bryman, 2011, 

s. 169). Fördelen med att använda en kvantitativ ansats är att data samlas in från ett större 

urval och är urvalet ett sannolikhetsurval kan resultatet högst troligt generaliseras till resten 

av den gällande populationen. Nackdelen med att använda en kvantitativ ansats är att inte 

veta hur respondenterna tolkat frågorna och om de har tolkat dessa på liknande sätt. Det går 

heller inte att säga något om respondenternas dagsform påverkar svaren.  

5.2. Empiriska instrumentet 

Enkäten som använts i denna undersökning består av 42 frågor. Den består av både öppna 

och slutna frågor, frågor av både kvalitativ och kvantitativ karaktär (Bryman, 2011). 

Fördelen med att använda öppna frågor i en enkät är att de kan göras om till kvantitativa 

data, i den bemärkelsen att det går att dela upp datan i grupper. Vissa data, såsom 

respondenternas arbetsplats eller kön, blir av sig självt en kvantitativ fråga eftersom den inte 

går att mäta på en skala utan handlar om kategorier. Den första delen är en bakgrundsdel och 

innehåller frågor om kön, ålder, arbetsplats, hur länge individen arbetat på arbetsplatsen samt 

utbildning. Bakgrundsfrågorna är till för att få en bild av respondenterna. Den andra delen, 

KASAM, är Antonovskys (1979) egna framtagna instrument. I denna studie har det 

förkortade instrumentet KASAM-13 använts, innehållande sammanlagt 13 frågor och 

påståenden. Inför denna studie ändrades frågorna så de är ställda på så sätt att de frågar om 

arbetsplatsen, ej om individens liv som helhet. Nackdelen med att göra på detta sätt är att 

KASAM är tänkt att användas som ett helhetsbegrepp och individens liv i sin helhet kan 

påverka svaret. Det är inte troligt att detta skall påverka resultatet av den anledningen att 

frågorna inte är ställda att få en annan betydelse utan bara mera specifika i vilken kontext de 

gäller. Detta är dock inget som kan garanteras. Hur individen upplever saker är också högst 
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individuellt och det finns inga rätt eller fel svar i denna enkät. Exempel på påståenden som 

ska mäta individens upplevda KASAM är ”Har det hänt att människor som du litade på har 

gjort dig besviken på din arbetsplats?”, ”Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om 

vad som händer runtomkring dig på din arbetsplats?” och ”Hur ofta har du känslor som du 

inte är säker på att du kan kontrollera när du befinner dig på ditt arbete?”. Svarsalternativen 

är i form av en attitydskala som sträcker sig mellan 1–7, där dessa har olika alternativ för 

varje enskild fråga. Alla 13 frågor bildar ett index, KASAM, som utgör en av de oberoende 

variablerna i denna undersökning. För att se vilka frågor som mäter vilken del se 

operationaliseringstabell för KASAM i bilaga 1. 

Del tre i enkäten mäter individens stressnivå. Det är ett redan framtaget instrument från The 

Maslach Burnout Inventory (Iwarson (2002) som mäter individens aktuella arbetssituation. 

Denna innehåller tio frågor om individens hälsotillstånd under det senaste halvåret, som 

samtliga är kopplat till stressymptom. Delen innehåller frågor såsom ”Känt dig långvarigt 

trött och varit lika trött efter vila?”, ”Fått hjärtklappning utan fysisk ansträngning?” och 

”Märkt av minnessvårigheter eller koncentrationssvårigheter?”. Alla frågor har 

utgångspunkten ”Har du under det senaste halvåret:” därmed är det tydligt vilket 

tidsperspektiv individen skall ha. Svarsalternativen sträcker sig mellan 1–4, där ett står för 

aldrig och fyra står för alltid.  

Den fjärde delen i enkäten är konfliktdelen där de första sju frågorna avser mäta individernas 

konfliktupplevelse och de resterande sju frågorna avser mäta konflikthantering, 

operationaliseringstabell finns i bilaga 1. Denna del av instrumentet är framtaget av 

forskarna själva för denna undersökning. Till grund för frågorna ligger det teoretiska 

ramverket som presenteras i avsnitt 2.3. I denna del av instrumentet har samtliga frågor sju 

svarsalternativ som sträcker sig mellan 1-7, där ett står för stämmer helt och sju står för 

stämmer inte alls. Exempel på frågor som avser mäta konfliktupplevelse är ”Jag upplever 

att jag och mina kollegor kommer överens om hur olika arbetsuppgifter ska utföras” och ” 

Jag upplever att andra ofta startar konflikter med mig”. För delen som avser mäta 

konflikthantering finns frågor såsom ”Jag säger inte mina åsikter på jobbet för att jag vill 

undvika att hamna i konflikter” och ”Jag blir mycket stressad av konflikter med mina 

arbetskollegor”. Alla dessa skalor är likertskalor som används inom kvantitativ forskning 

för att få datan till en kvalitativ nivå (Bryman, 2011, s. 157).  
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5.3. Urval 

Studien har ett sannolikhetsurval i form av ett klusterurval (Bryman, 2011, s. 187). Detta 

innebär att urvalet dras i ett eller flera steg. I denna undersökning har detta skett i ett steg. 

Först togs alla enheter som utgör rampopulationen fram. I denna studie är varje arbetsplats 

en enhet. Sedan drogs slumpmässigt hälften av dessa enheter som utgjorde klusterurvalet. 

Att ha ett sannolikhetsurval innebär att resultatet kan generaliseras till populationen 

(Bryman, 2011, s. 183). För att alla enheter skulle ha samma chans att komma med i urvalet 

skrevs alla namn på varsin lapp inför lottdragning. Sammanlagt fanns 34 enheter. Av dessa 

var 18 gruppbostäder, åtta inom hemtjänst och åtta boenden inom äldreomsorgen. För att få 

ett stort urval valdes att dra hälften av dessa, vilket innebär att urvalet består av 17 olika 

enheter varav nio är gruppbostäder, fyra hemtjänstenheter samt fyra boenden inom 

äldreomsorgen. Efter att mail skickats till berörda enhetschefer fick vi negativt besked från 

fyra av enheterna. Anledningarna uppgavs vara omorganisation för två av enheterna, vid en 

enhet var redan företagshälsovården inkopplad och den fjärde enheten uppgav ingen orsak.  

Dessa enheter är en del av det externa bortfallet (Patel & Davidsson, 1994, s. 110) där 

personalen inte själva fått avgöra om de vill delta eller inte. Det var två enheter inom 

hemtjänst, en gruppbostad samt ett äldreboende där enhetschefen tackade nej till att delta. 

Resterande externa bortfall består av 30 personer, inom det slutgiltiga urvalet, som av olika 

anledningar valde att inte delta i undersökningen. Detta innebär att svarsfrekvensen för de 

som ingick i studien, personal som blivit tillfrågade personligen, ligger på 87.0 %. Ett bortfall 

på enbart 13.0 % kategoriseras som utmärkt enligt Mangione (1995, s. 60–61).  

Tabell 1 

Studiens svarande och bortfall i antal respondenter samt svarsfrekvens i procent. 
                                                         Urval       
Ursprungsurval (n)       294 
  
Externt bortfall 1; EC tackat nej (n)       63 
Slutgiltigt urval (n)       231 
 
Externt bortfall 2; Antal icke svarande (n)      30 
Antal svarande (n)       201 
 
Svarsfrekvens ursprungsurval (%)      68.4  
Svarsfrekvens slutgiltigt urval (%)      87.0  
 
Internt bortfall; Ej fullständigt besvarade enkäter (n)      41 
Not. EC = enhetschef. 



18 
 

Sammanlagt består urvalet av 201 respondenter. 89.6 % identifierar sig som kvinnor (n = 

180), 9.5 % som män (n = 19) och 1.0 % som svarat annat (n = 2). I frågan om åldern (n = 

188) är den yngsta respondenten 20 år, den äldsta är 66 år och m = 45 år. Respondenterna (n 

= 193) har jobbat på sina respektive arbetsplatser från två månader till 39 år och m = 10 år. 

För sammanfattning av respondenternas utbildning samt fördelningen av personal inom 

varje kategori av arbetsplats (Diagram 1 och 2). 

Diagram 1.             Diagram 2.                 
Fördelning av respondenternas utbildningar och arbetsplatser. USK = Undersköterska, utb. = 
utbildning och n = antal respondenter. Inom kategorin annan utb. finns bland annat fritidsledare och 
barnskötare. 

5.4. Etiska överväganden 

När det kommer till etiken har det eftersträvats att uppfylla de fyra etiska huvudkraven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Utöver de fyra etiska huvudkraven finns också forskningskravet och individskydds-

kravet (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningskravet innebär att tillgänglig kunskap ska kunna 

utvecklas, detta är viktigt för samhällets och individernas utveckling. Forskningen ska syfta 

till att förbättra kunskap och de metoder som finns. Individskyddskravet innebär att individer 

som medverkar i olika former av forskning inte får komma till skada, varken fysiskt eller 

psykiskt, vilket innebär att de inte får utsättas för kränkningar och nedvärderingar. Dessa två 

krav måste hela tiden vägas mot varandra och ingen av dessa är absolut (Vetenskapsrådet, 

2002). När denna undersökning utfördes fanns i åtanke att konflikter är ett känsligt ämne 

samtidigt som det är aktuellt och mer forskning kring detta behövs för en ökad kunskap och 

på sikt mer välmående arbetsplatser. För att skydda individerna har frågorna försökt ställas 

så neutralt som möjligt, detta med hjälp av en pilotstudie där detta diskuterades. Till varje 

39%

14%

27%

20%

Arbetsplats ɳ=200

Äldreboende n=79 Hemvård n=28

Gruppbostad n=54 Korttidsboende n=39

84%

6%
1%9%

Utbildning ɳ=199

USK. n=168 Vårdbiträde n=12

Ingen utb. n=2 Annan utb. n=17
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enkät skickades också ett kuvert med för att säkra anonymiteten för varje individ. Det 

framgick också tydligt att de inte fanns något krav att delta samt att om de valde att delta 

fanns inget krav att svara på alla frågor. Nedan följer en genomgång av varje etiskt 

huvudkrav samt hur vi har gått till väga för att följa och uppfylla dessa. 

 

- Informationskravet innebär att respondenterna ska få information om undersökningens syfte. 

De ska få information om att deltagandet är frivilligt. Detta innebär att forskare inte kan 

tvinga deltagarna att besvara hela enkäten även om de väljer att delta i undersökningen. 

Kravet innebär också att respondenterna får information om vart undersökningens 

slutprodukt kan tas del av samt uppgifter för att kunna kontakta forskaren (Vetenskapsrådet, 

2012, s. 7). I denna undersökning har detta kravet uppfyllts i och med att det informerats om 

frivilligheten, våra kontaktuppgifter har lämnats samt information om studiens syfte och att 

resultatet kommer ges till berörda enhetschefer som vidarebefordrar detta till sin personal. 

 

- Samtyckeskravet innebär att respondenterna ger sitt samtycke till att delta och i de fall dessa 

är under 18 år ska samtycke hämtas från vårdnadshavare. Samtycke kan i vissa fall inhämtas 

genom företrädare för uppgiftslämnarna, exempelvis av arbetsgivaren. Detta under 

förutsättningen att undersökningen sker på arbetstid samt inom ramen för ordinarie 

arbetsuppgifter (Vetenskapsrådet, 2012, s. 9). Kravet uppfylls i och med att alla respondenter 

själva bestämt om de vill delta eller inte. Samtycke hämtades först från arbetsgivare och 

undersökningen skedde under arbetstid på verksamhetsdagar, arbetsplatsträffar eller under 

arbetspass. Vi var noga med att informera om att deltagandet var frivilligt även om de var 

på plats när undersökningen ägde rum.  

 
- Konfidentialitetskravet innebär att undersökningen är anonym samt att ingen enkät eller data 

kan härledas till enskild individ. Kravet innebär också att den datan som samlats in skall 

förvaras så ingen obehörig har tillgång till detta (Vetenskapsrådet, 2012, s. 12). Detta kravet 

uppfylls, inga frågor finns som kan avslöja enskild individs identitet samt att enkäter och 

data förvaras oåtkomligt för utomstående.  

 
- Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan enbart får användas till ändamålet för 

forskningen, datan får inte användas till någonting annat (Vetenskapsrådet, 2012, s. 14). 

Kravet uppfylls, den insamlade datan ej kommer att användas till något annat än denna 

undersökning.  
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5.5. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om mätinstrumentets tillförlitlighet. Här ingår begreppet intern 

reliabilitet, hur mätningen har gått till. Det innefattar även begreppet replikerbarhet, som 

innebär att undersökningen ska kunna upprepas med samma resultat (Djurfeldt et al. 2010, 

s. 104). Två av de mätinstrument, KASAM och stress, som använts i denna studie är redan 

framtagna och beprövade. Det finns två framtagna, ofta använda, instrument för att mäta 

KASAM som båda är självsvarsformulär. Ett innehållande 29 frågor och ett innehållande 13 

frågor, dessa benämns som KASAM-29 samt KASAM-13. I denna studie har KASAM-13 

använts. Resultatet från 30 olika studier innehållande 33 olika populationer visar att 

medelvärdet för Chronbachs alpha för KASAM-13 är .82 (Hansson & Olsson, 2001). 

Avvikelserna från medelvärdet ligger som lägst på .74 och som högts på .91. Dessa resultat 

är jämförbara med de resultat vi har fått på Chronbach alpha, som i pilotstudien ligger på .78 

och i studien på .84. Författarna skriver även att vid användning av stora grupper är 

sannolikheten stor att mätvärdena blir relativt normalfördelade. Även Aaron Antonovskys 

(1993) egna forskning visar på ett Chronbach Alpha som sträcker sig mellan .74 till .91 

gällande KASAM-13.  Begreppen som KASAM mäter är begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet. Feldt et al. (2000) rapporterar höga korrelationer mellan dessa tre begrepp från 

.74 till .94, vilket innebär att det skulle finnas en bra struktur för att närma sig den teoretiska 

konstruktionen KASAM. Hansson och Olsson (2001) skriver att vissa författare däremot 

menar på att det inte går att arbeta med separerade faktorer för att få fram ett meningsfullt 

resultat. Korrelationerna i denna studie mellan dessa tre begrepp ligger från .54 till .65, detta 

kan förklaras med att i denna studien användes KASAM-13 som innehåller färre frågor 

vilket kan tänkas påverka resultatet.  

Instrumentet som mäter stress gjordes om och därmed är det svårt att jämföra med tidigare 

resultat av Chronbach alpha. För att säkerställa reliabiliteten på detta jämförs värdet på 

pilotstudien med värdet på undersökningen. De två mätinstrument som avser mäta 

konfliktupplevelse och konflikthantering är framtagna för denna forskning. Fråga 29-35 i 

enkäten (bilaga 3) mäter konfliktupplevelse, medan fråga 36-42 mäter individens 

konflikthantering. Med konfliktupplevelse innebär höga värden att individen inte upplever 

att det förekommer mycket konflikter på arbetsplatsen eller att individen själv inte är 

inblandad i många konflikter. De upplever också att personalgruppen är överens om hur 

arbetsuppgifterna skall utföras. Konflikthantering innebär vid höga värden att individen ser 
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konflikter som en chans till utveckling samt tillfälle att ventilera åsikter med varandra. 

Begreppen förklaras mer ingående i operationaliseringstabellen (bilaga 1). För att säkerställa 

instrumentens reliabilitet gjordes test för Chronbach alpha på båda mätinstrumenten i 

samband med pilotstudie samt efter datainsamling. I samband med detta valdes att ta bort en 

fråga i instrumentet som mäter konfliktupplevelse för att höja reliabiliteten. Frågan som 

tagits bort lyder enligt följande ”Jag bryr mig inte om på vilket sätt mina kollegor utför sina 

arbetsuppgifter, huvudsaken är att de blir utförda”. Valet att dela upp frågorna gällande 

konflikter till konfliktupplevelse och konflikthantering stärks med hjälp av det Chronbach 

alpha testet som utfördes på alla frågor gällande konflikter. Testet visade α = .60, vilket är 

ett sämre värde än vad delarna fick vid separata mätningar. I Tabell 2 redovisas Chronbach 

alpha för konfliktupplevelse med alla frågor, konfliktupplevelse utan den frågan som valdes 

att ta bort, konflikthantering samt stress. 

Tabell 2 
 
Chronbach alpha för konfliktupplevelse, konflikthantering och stress i pilotstudie samt i 
studien. 

Index                                                         Pilotstudie α  Studie α  
Konfliktupplevelse (alla frågor)      .50       .69     
 
Konfliktupplevelse (-1 fråga)      .46       .77 
 
Konflikthantering (alla frågor)         .62        .67  
 
Stress        .84       .77 
Not. I konfliktupplevelse (- 1 fråga) är det fråga 31 i enkäten som tagits bort. α = värde för Chronbach 
alpha. 

Värdena för Chronbach alpha ligger en bra bit över .60, som enligt Berthoud (2000, s. 169) 

är godkända värden, vilket säkrar den interna reliabiliteten i denna studie. I åtanke bör också 

tas att skalor med färre än tio frågor brukar ge ett lägre värde, runt .50 (Pallant, 2010, s. 97). 

Att de mätinstrument som används i undersökningen är reliabla är en förutsättning för att 

studien ska uppnå validitet. Om mätinstrumenten inte är reliabla har olika saker mätts och 

därmed har syftet inte uppnåtts och validitet kan heller inte uppnås (Borg & Westerlund, 

2007, s. 212). 

Validitet handlar om resultatets trovärdighet. Det finns ett antal olika begrepp inom validitet. 

I denna studie har begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ytvaliditet använts. 
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Nedan följer en kort genomgång av respektive begrepp samt en diskussion hur hänsyn visats 

kring dessa. 

Begreppsvaliditet handlar om huruvida det mått som använts i instrumentet speglar det 

begreppet avser mäta (Bryman, 2011, s. 50). Detta begrepp är kopplat till reliabiliteten, 

instrumentets tillförlitlighet, och är en förutsättning för att mätningen ska bli trovärdig. I 

denna undersökning har hänsyn tagits till begreppsvaliditet i form av operationaliserings-

tabeller utifrån teorier och tidigare forskning. Dessa tabeller bryter ned begreppen i mindre 

delar, som utgör utgångspunkten för de frågor som till slut bildar det index som ska mäta 

hela begreppet.  

 

Intern validitet innefattar de frågor som har med orsak och verkan att göra. Om det ligger en 

annan variabel emellan som påverkar, eller som ger sken av ett orsakssamband (Bryman, 

2011, s. 50). I denna undersökning innebär detta att det skulle kunna gå att se ett samband 

mellan konflikter och KASAM, men att det kan ligga något annat emellan och påverka 

utöver stress som är den medierande variabeln. Detta benämns som ”bakomliggande-

variabel-problemet” (Borg & Westerlund, 2007, s. 19). Respondenternas lön kan vara ett 

exempel på en påverkande faktor, som inte tagits med i denna forskning. Vi kan med stöd 

utifrån tidigare forskning ändå anta att resultatet har en intern validitet. 

 
Extern validitet är sammankopplat med studiens generaliserbarhet, huruvida studiens 

resultat kan överföras till resten av populationen. Detta innebär att resultatet inte bara gäller 

urvalet, utan hela den populationen som urvalet ska representera (Bryman, 2011, s. 51). 

Urvalet i studien speglar populationen, som är offentlig vård och omsorgspersonal inom 

Skövde kommun, därmed går resultatet att generalisera till all offentlig vård och 

omsorgspersonal inom kommunen. Om resultatet går att generalisera till andra kommuner 

är svårt att avgöra, det kan finnas andra externa faktorer som påverkar såsom löneskillnader. 

 

Ytvaliditet används när ett nytt mätinstrument tas fram. Det innebär att forskaren ska kunna 

visa att måttets innehåll speglar det aktuella begreppet och är enligt Bryman (2011, s. 163) 

en process grundad på intuition. Denna form av validitet blir aktuell i denna forskning, 

måtten för konfliktupplevelse och konflikthantering är nya mått som tagits fram. För att 

stärka ytvaliditeten utfördes två olika former av pilotstudier. Resultatet av pilotstudierna 
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ledde till att förändringar gjordes för att förbättra instrumentet. Operationaliseringstabeller 

för de båda begreppen har konstruerats utifrån teorier och tidigare forskning (Bilaga 1). 

5.6. Tillvägagångssätt 

Kontakt togs först med berörda enhetschefer via e-post med information om undersökningen 

samt en förfrågan om möjlighet fanns att utföra denna på deras respektive enhet. Det gavs 

två alternativ kring hur enkäterna, med tillhörande svarskuvert, skulle delas ut. Första var att 

enkäter lämnades tillsammans med information till enhetschefen som vidarebefordrade detta 

till personalen. Andra alternativet var att komma när det passade och informera personalen 

på plats samt dela ut enkäter. Här blev uppdelningen 50% av varje. Det är dock inte troligt 

att detta påverkar resultatet eftersom alla respondenter har fått samma information, det som 

sagts på plats gällande undersökningen är samma som står i informationsbrevet (bilaga 2). 

Enkäten (bilaga 3) samlades in mellan 5:e februari 2018 till och med 5:e april 2018, 

anledningen till detta var anpassning till när berörda enhetschefer hade möjlighet att ta emot 

oss alternativt ta emot enkäter. De tillfällen vi var med skedde när enheterna hade 

verksamhetsdagar eller arbetsplatsträffar, där det kort informerades om undersökningen 

innan enkäten delades ut och personalen fick svara på plats. Här närvarade avdelningens 

personal, enhetschef och vid några tillfällen enhetssamordnaren. Tidsåtgången för att 

besvara enkäten var 5-10 minuter. När enkäten besvarats lades den i tillhörande svarskuvert 

som förslöts och sedan lämnades in.  

De tillfällen vi inte var med lämnades enkäterna och kuverten direkt till enhetschefen 

tillsammans med kort information som denne sedan tillhandhöll personalen. Tiden för hur 

länge enkäterna var på respektive enhet varierade beroende på hur lång tid som enheten 

behövde. När enkäterna var besvarade togs kontakt med oss och dessa hämtades. Ingen 

ersättning gavs i samband med deltagande i denna studie. 

5.6.1. Pilotstudier 

Två pilotstudier av olika karaktär har utförts. Syftet med pilotstudier är att säkra att frågorna 

fungerar som de ska samt att undersökningen och enkäten i sin helhet fungerar bra (Bryman, 

2011, s. 258). Vid en kvantitativ studie är det viktigt med pilotstudie eftersom forskare inte 

alltid är närvarande när enkäten besvaras (Bryman, 2011) I den första pilotstudien ingick sex 

deltagare. Syftet var att få respons på hur enkäten uppfattades i sin helhet. Tillvägagångsättet 
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var på det viset att forskare och deltagare satt tillsammans och gick igenom enkäten. 

Tidsåtgången var cirka 40 minuter. Här fick deltagarna ge sina synpunkter på bland annat 

enkätens innehåll, utformning och tydlighet. Denna studie ledde till en ändring i enkäten där 

formuleringen i första frågan ändrades till ”jag identifierar mig som” samt lades ett tredje 

alternativ ”annat” till. Innan fanns enbart två alternativ, kvinna och man. Responsen på 

enkäten var positiv, de som deltog ansåg den vara tydlig och relevant.  

En önskan var att begreppen som mäts skulle definieras. Här fanns skilda åsikter och efter 

diskussion gjordes valet att inte ha med rubrik eller definition. Detta på grund av att 

respondenterna inte skulle haka upp sig på vad varje del heter och därmed riskera att tänka 

på ett visst sätt och begränsa sig i sina svar. Enkäten ska uppmuntra respondenterna till att 

utgå från sig själva och sina egna upplevelser, inte tanken på vad de borde känna eller 

uppleva. 

En större pilotstudie utfördes på en enhet som speglar urvalet. Syftet var att dels testa enkäten 

i sin helhet men även att testa de delar som mäter konfliktupplevelse och konflikthantering 

för att se om ändringar behövdes. Enhet valdes efter att urvalet gjorts. Detta för att inte 

påverka sannolikheten i det slutgiltiga urvalet, eftersom respondenter som är med i 

pilotstudien inte kan delta i den större undersökningen (Bryman, 2011, s. 259). Syftet var att 

testa enkäten och se hur den fungerade innan den stora undersökning som ska ligga till grund 

för denna rapport utfördes. Kontakt togs med en enhetschef som blev tillfrågad om det fanns 

intresse och möjlighet för personal på enheten att delta. Ett positivt svar erhölls och 

enhetschefen önskade få fler enkäter så alla på enheten kunde få möjlighet att svara. 

Enkäterna lämnades hos enhetschefen och hämtades sedan två dagar senare. Även här fick 

respondenterna lägga enkäterna i kuvert för att säkra anonymiteten och konfidentialiteten. 

Antal medverkande i pilotstudien var 26 individer i åldrarna 20–64 år (m = 45), varav 

kvinnorna utgjorde 92.3% (n = 24) och männen 7.7% (n = 2). För att undersöka och 

säkerställa reliabiliteten i enkäten utfördes fyra Chronbach alpha test i SPSS där vi fick 

följande resultat: Stress .84, KASAM .78 konflikthantering .62 samt konfliktupplevelse .50. 

Minsta godkända värde för Chronbach alpha är enligt Berthoud (2000, s. 169) .60 medan 

Bryman (2011, s. 162) skriver att godkänt värde brukar ligga på .80.  

 

Pilotstudien ledde till mindre ändringar av några frågor i konfliktupplevelse för att förbättra 

instrumentet. Fråga 33 lydde innan ”När/om konflikter uppstår mellan mig och mina 

arbetskamrater är det deras fel” och ändrades till ” När konflikter uppstår mellan mig och 
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mina kollegor på min arbetsplats är det aldrig mitt fel”. Detta eftersom studiens avsikt är att 

mäta individens förmåga att se sin egen del i konflikter. Fråga 34 ändrades från ”Jag tycker 

att jag tar mer ansvar på min arbetsplats än mina kollegor” till ” Jag upplever att 

arbetsfördelningen är på min arbetsplats är orättvist fördelad” detta på grund av att det är 

den upplevda rättvisan, eller orättvisan, kring arbetsuppgifter vi vill mäta, inte ansvaret i sig.  

Fråga 35 ändrades från ”Jag upplever att andra söker konflikter med mig” till ” Jag upplever 

att andra ofta startar konflikter med mig” för att göra frågan tydligare och mer relevant. 

 

5.7. Statistisk analys 

De statistiska metoder som används är enkla regressionsanalyser samt stiganalyser. De 

antagandena som ligger till grund för att kunna utföra regressionsanalyser är helt uppfyllda 

gällande konflikthantering och delvis uppfyllda gällande konfliktupplevelse, se bilaga 4. 

Anledningen till att det är enkla regressionsanalyser som görs är för att dessa enbart kommer 

innehålla en oberoende variabel (Djurfeldt et al., 2010, s. 157), vilken är KASAM. 

Regressionsanalyserna görs för att få fram hur mycket av varianserna i de beroendena 

variablerna, konflikthantering och konfliktupplevelse, som beror på individernas upplevda 

KASAM. Genom att räkna ut räta linjens ekvation går det se vad som händer med den 

beroende variabel när den oberoende variabeln ändras. Formeln för den räta linjens ekvation 

är Y=a+bx (Djurfeldt et al., 2010, s. 157). Här står a för konstant, och är det värde y har när 

x = 0. Vidare står Y för den beroende variabeln, x för den oberoende variabeln och b står för 

riktningskoefficienten (Djurfeldt et al., 2010, s. 158) som anger linjens lutning. Denna 

lutning är antingen positiv eller negativ. 

 

Stiganalys är en vidareutveckling av regressionsanalyser (Djurfeldt et al., 2010, s. 373) där 

flera oberoende variabler kan kopplas samman till ”stigar”. Denna analys tillåter att hitta 

kausala samband mellan variablerna för att, i detta fallet, se hur mycket av 

konfliktupplevelsen och konflikthanteringen som är direkt påverkade av KASAM och hur 

mycket som medieras genom stress. I Figur 2 syns illustrationen tillsammans med de 

benämningar som används för mätvärdena i denna studie syns (Tabachnick & Fidell, 2014, 

s. 734). 
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Figur 2. Benämning för de mätvärden som använts.  
   Konflikter står för båda konfliktbegreppen; konfliktupplevelse och konflikthantering. 

Tre regressionsanalyser görs i samband med varje stiganalys. I den första regressionen testas 

den oberoende variabeln KASAM mot konfliktupplevelse/konflikthantering för att få fram 

totaleffekten (E) mellan den oberoende och den beroende variabeln. I den andra 

regressionsanalysen testas KASAM mot stress som beroende variabel för av få fram hur stor 

del som stress påverkas av KASAM (A). I den tredje regressionsanalysen med 

konfliktvariabel som beroende och KASAM samt stress som oberoende räknas den direkta 

effekten mellan KASAM och konflikt ut (C) och även värde (B). Ekvationen för den 

indirekta effekten (D) ser ut enligt följande A x B = D, ekvationen för att få fram andel direkt 

effekt i % ser ut på följande sätt (C/E) x 100 samt ser ekvationen för att få fram andel indirekt 

effekt ut enligt följande (D/E) x 100 (Tabachnick & Fidell, 2014, s. 741). Det värde som 

används i stiganalyser är den standardiserade Beta (β), detta värde tolkas på samma sätt som 

Pearsons r och visar vilken variabel som har den största effekten (Djurfeldt et al. 2010, s. 

267). Den används även i multipla regressionsanalyser när variablerna är mätta på olika sätt 

(Djurfeldt et al., 2010, s. 159), vilket de två oberoende variablerna i denna studie är. Den 

icke standardiserade b-koefficienten, som används i de enkla regressionsanalyserna, visar 

vilken ökning den oberoende variabeln innebär för den beroende variabeln (Djurfeldt et al., 

2010, s. 160). 

 

När ovanstående tester utförs behöver resultatet visa på signifikanta värden p <.05 för att 

kunna bekräfta hypoteserna och förkasta nollhypoteserna. Här finns alltid en liten risk för 

Typ-1 fel, att nollhypotesen förkastas trots att den stämmer. Risken för detta minskar i 

samband med ett större urval (Djurfeldt et al., 2010, s. 192). 

KASAM Konflikter 

Stress 
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6. Resultat 

Syftet var att undersöka om offentlig omvårdnadspersonals KASAM påverkade upplevelsen 

av konflikter samt konflikthantering på arbetsplatsen och om detta medierades genom stress. 

Resultatet visade signifikanta (p < .05) samband mellan att ju högre KASAM en individ 

upplever desto positivare konfliktupplevelse och konflikthantering har individen. Detta 

innebär att en individ med en högre grad av KASAM inte upplever och är inblandad i lika 

mycket konflikter som en individ med lägre grad av KASAM. De konflikter som uppstår 

upplevs av individer med högre grad av KASAM som utvecklande, ett tillfälle att lära känna 

sin omgivning samt ventilera sina åsikter. Resultatet var också signifikant (p < .05) för att en 

viss del av effekten som KASAM har på konfliktupplevelse och konflikthantering medieras 

genom stress. Den medierande effekten var större vid konflikthantering än vid 

konfliktupplevelse. 

 

Nedan följer tre avsnitt där resultaten presenteras i sin helhet. Det första avsnittet presenterar 

deskriptiv statistik över olika frekvenser tillsammans med tabeller. Nästkommande avsnitt 

presenterar resultaten av de två enkla regressionsanalyserna som utfördes. Till sist kommer 

ett avsnitt som presenterar de två stiganalyserna. 

 
6.1. Statistisk presentation 

I de tester som utfördes har indexens totala värde använts. I Tabell 3 presenteras dessa fyra 

indexens olika frekvenser. Här presenteras bland annat hur många respondenter som svarat 

på samtliga frågor i respektive index och hur många som inte har fullständiga svar, det kan 

vara någon som hoppat över en fråga eller kryssat i två alternativ. Detta är studiens interna 

bortfall (Patel & Davidsson, 1994, s. 111). De två indexen konfliktupplevelse och 

konflikthantering innehöll i enkäten sju frågor vardera, att dessa värden skiljer sig åt beror 

på att en fråga ur konfliktupplevelsesdelen valdes bort på grund av instrumentets reliabilitet, 

som nämndes i metoddelen avsnitt 5.5. om validitet och reliabilitet. Minimumvärde innebär 

det minsta värdet som går att få på respektive index med maximumvärde är det högsta värdet 

som går att få på respektive index. Lägsta och högsta mätvärde presenteras och avser de 

värden som uppmäts inom varje index samt presenteras dess medelvärden. Variablerna 

KASAM, konfliktupplevelse samt konflikthantering är vända så höga poäng är positivt. Vid 

stress är låga poäng positivt. 
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Tabell 3 
 
Frekvenser över de fyra index som använts i analyserna 

                                        KASAM         Stress        Konfliktupplevelse         Konflikthantering                       
Antal giltiga svar 178 191      190  188 

Antal ogiltiga svar  23  10       11   13 

 

Minimumvärde  13  10        6    7 

Maximumvärde  91  40       42   49 

 

Lägsta mätvärde  39  10        6   10 

Högsta mätvärde  88  34       42   49 

Medelvärde                     69.29             18.95     31.23                     34.28 

 

Standardavvikelse            11.01 5.01      1.18  1.08 

Not. KASAM- höga värden är positivt. Stress- höga värden är negativt. Konfliktupplevelse- höga 
värden är positivt. Konflikthantering- höga värden är positivt. 

I Tabell 5 presenteras indexens medelvärde, standardavvikelse, korrelationskoefficienten 

samt Chronbach alpha. Samtliga korrelationer (r) ligger mellan .426 och .633. ±1 står för ett 

perfekt positivt eller negativt samband, om inget samband finns är r = 0 (Djurfeldt et al., 

2010, s. 155). Viktigt att påpeka är dock att detta samband inte säger något om 

orsaksförhållandet, bara att ett samband finns, inte vad som orsakar vad. Värdena för 

Chronbach Alpha ligger mellan .691 och .837, vilket är över godkända värden enligt 

Berthoud (2000). Detta diskuterades mer ingående i metod delen avsnitt 5.6.1. om 

pilotstudien, samt i metod delen avsnitt 5.5. om validitet och reliabilitet. 

 
Tabell 5  
 
Medelvärden, standardavvikelser, korrelationer och reliabilitet 

Variabler      M                  SD                 1                  2                 3                 4 
1. KASAM  69.29 11.01  .84                 

2. Stress  19.25  5.01              -.46*** .77 

3. Konfliktupplevelse 31.23  7.10  .63***         -.41***       .77 

4. Konflikthantering 34.28  7.58  .50***         -.44***       .58***      .67 
  Not.n=160. Chronbach alpha reliabilitetskoefficienter står i fetstil längs diagonalen. ***p<.001. 
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6.2. Resultatpresentation av regressionsanalyser 

För att testa hypotes 1a ”Individer som skattar en hög grad av KASAM har en positivare 

konfliktupplevelse än individer som skattar en låg grad av KASAM” utfördes en enkel 

regressionsanalys med konfliktupplevelse som beroende variabel. Korrelationskoefficienten 

i kvadrat (r2) = .396 (p < .01). Detta innebar att 39.6% av variansen i konfliktupplevelse 

förklarades av individens upplevda grad av KASAM. Resultatet visade att ju högre grad av 

upplevd KASAM desto positivare konfliktupplevelse. Resultatet beräknades för att 

förutsäga individens konfliktupplevelse baserad på individens upplevda KASAM. En 

signifikant ekvation i regressionen hittades (F(1,166)=107.753, p<.000). Räta linjens 

ekvation såg ut enligt följande Y = 2.34 + .416 x, vilket innebar att individens 

konfliktupplevelse ökade med .416 enheter när KASAM ökade med en poäng. I Tabell 6 

presenteras statistik av denna analys efter regressionsanalys 1.  

För att testa hypotes 2a ”Individer som skattar en hög grad av KASAM har en bättre 

konflikthantering än individer som skattar en låg grad av KASAM” utfördes en enkel 

regressionsanalys, med konflikthantering som beroende variabel. Testet visade ett r2= .253 

(p < .01). Detta innebar att 25.3% av variansen i konflikthantering förklaras av individens 

upplevda grad av KASAM. Resultatet visade att ju högre grad av upplevd KASAM desto 

högre konflikthantering. Resultatet beräknades för att förutsäga individens konflikthantering 

baserad på individens upplevda KASAM. En signifikant ekvation i regressionen hittades 

(F(1,166)=55.167, p<.000). Räta linjens ekvation såg ut enligt följande Y = 10.89 + .334 x, 

vilket innebar att individens konflikthantering ökade med .334 enheter när KASAM ökade 

med en poäng. I Tabell 6 presenteras statistik av denna analys efter regressionsanalys 2.   

Tabell 6. 
 
Sammanställning av de två enkla regressionsanalyser som utförts. 

                                                                             b                      SE b                     β 
Regressionsanalys 1 (n=168)                           .416***               .40                  .629*** 

 
Regressionsanalys 2 (n=168)                           .334***               .44                  .499*** 
Not. I regressionsanalys 1 är konfliktupplevelse den beroende variabeln. I regressionsanalys 2 är 
konflikthantering den beroende variabeln, KASAM är den oberoende variabeln i båda. Tabellen 
presenterar b= icke standardiserade beta koefficienten, SE b = standardavvikelsen hos b samt β= 
standardiserade Beta. p < .001***. 

I figurerna 3a och 3b (bilaga 5) presenteras hur den räta linjens ekvation ser ut för respektive 

regressionsanalys efter att punkterna placerats i ett koordinatsystem. För att få med hela 
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linjen kommer punkterna vid var tionde enhet för den oberoende variabeln KASAM, där 

poängvidden låg mellan 13 och 91. För konfliktupplevelse var poängvidden 6-42 och för 

konflikthantering var motsvarande siffror 7-49 poäng. 

6.3. Resultatpresentation av stiganalyser 

För att testa hypotes 1b ”Sambandet mellan KASAM och konfliktupplevelse medieras av 

individens stressnivå” utfördes en stiganalys (n = 160) där konfliktupplevelse var den 

beroende variabeln. Figur 4 visar resultatet från den första regressionen som räknade ut den 

totala effekten från KASAM på konfliktupplevelse. 

I Figur 5 syns resultatet av andra och tredje regressionsanalyserna. I andra regressionen 

visade resultatet värdet mellan KASAM och stress. I tredje regressionen gavs den direkta 

effekten som KASAM hade på konfliktupplevelse samt värdet mellan stress och 

konfliktupplevelse. Den indirekta effekten var -.457 x -.158= .072, den direkta effekten var 

.558. R2 = .396, detta innebar att 39.6% av konfliktupplevelse förklarades av KASAM och 

stress (p < .01). Andelen av den direkta effekten som KASAM hade på konfliktupplevelse 

var (.558/.630) x 100 = 88.6 %. Den effekt KASAM hade på konfliktupplevelse som 

medierades genom stress var (.072/.630) x 100 = 11.4 %. Resultatet visade att den största 

delen av effekten var den som gick direkt från KASAM och påverkade individens 

konfliktupplevelse. Enbart 11.4 % medierades av individens stressnivå. I Figur 6 visas 

resultatet av vilken den direkta och indirekta effekten hade i procent. 

                                                                                  
                                 β=.630***                                                                           β=.558***  

  

                                                                                                 β= -.457***                                       β=.158*** 

 
   Figur 4. Resultat från första regressionen.                       Figur 5. Resultat från andra och tredje regression.                   

β=Standardiserade Beta, p < .001***.                             β=Standardiserade Beta, p < .001***.        
                  
 

  88.6 % 

 

         11.4 % 

                    Figur 6. Direkt och indirekt effekt uträknat i procent.  
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För att testa hypotes 2b ”Sambandet mellan KASAM och konflikthantering medieras av 

individens stressnivå” utfördes en andra stiganalys (n = 160) där konflikthantering var den 

beroende variabeln.  Figur 7 visar resultatet från den första regressionen som räknade ut den 

totala effekten från KASAM på konflikthantering. 

I Figur 8 syns resultatet av andra och tredje regressionsanalyserna. I andra regressionen 

visade resultatet värdet mellan KASAM och stress. I tredje regressionen gavs den direkta 

effekten som KASAM hade på konflikthantering samt värdet mellan stress och 

konflikthantering. Den indirekta effekten var -.457 x -.274= .125, den direkta effekten var 

.375. R2 = .249, detta innebar att 24.9% av konflikthantering förklarades av KASAM och 

stress (p < .01).  

Andelen av den direkta effekten som KASAM hade på konflikthantering var (.375/.500) x 

100 = 75 %. Den effekt KASAM hade på konflikthantering som medierades genom stress 

var (.125/.500) x 100 = 25 %. Resultatet visade att en större del av effekten var den som gick 

direkt från KASAM och påverkade individens konflikthantering. 25 % medierades av 

individens stressnivå, vilket innebar att stressnivån hade en större medierande effekt när det 

kom till att hantera konflikter än i hur konflikter upplevdes. I Figur 9 visas resultatet av 

vilken den direkta och indirekta effekten hade i procent.  

                                                                                
                                β=.500***                                                                           β=.375***  

  

                                                                                                 β= -.457***                                     β=.274*** 

 
   Figur 7.Resultat från första regressionen.                     Figur 8. Resultat från andra och tredje regressionen.               

Not. β= Standardiserade Beta, p < .001***.                  Not. β= Standardiserade Beta, p < .001***.      
    
 
                      
      75 % 

 

         25 % 

                    Figur 9. Direkt och indirekt effekt uträknat i procent. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan offentlig 

omvårdnadspersonals upplevda grad av KASAM och hur konflikter upplevdes samt om de 

hanterades på ett bra sätt. För att testa detta konstruerades två huvudhypoteser, en för varje 

beroende variabel. De enkla regressionsanalyserna som utfördes för att testa hypotes 1a och 

hypotes 2a visade båda signifikanta värden och dessa kan därmed bekräftas. Individer som 

skattar en hög grad av KASAM har en positivare konfliktupplevelse och en bättre 

konflikthantering än individer som skattar en låg grad av KASAM. Resultatet stämmer med 

tidigare forskning (Feldt et al., 2000) som visade att KASAM har en stark koppling till 

arbetsmiljön och hur den upplevs. När arbetsmiljön upplevs negativt av personalen sjunker 

graden av KASAM. Detta i sin tur påverkar personalens förmåga att hantera konflikter 

negativt och att fler konflikter uppkommer. Resultatet stämmer även med Albertsen et al. 

(2010) forskning där signifikanta korrelationer hittades som styrker att kvinnor som har en 

låg grad av KASAM upplever arbetsplatsen mer konfliktfylld. Att konflikter upplevs mindre 

negativt av de som upplever en hög grad av KASAM än av de som upplever en låg grad av 

KASAM får stöd av Richardson och Ratners (2005). Deras forskning visade att en hög grad 

av KASAM mildrar effekten av hur negativa livshändelser, såsom konflikter, upplevs. Det 

går inte fullständigt att garantera att det är KASAM som påverkar konflikter och inte 

tvärtom. Utifrån Antonovskys egna definition och forskning fungerar KASAM som ett 

skydd mot negativa livshändelser samt hjälper individer att hantera negativa situationer, 

såsom konflikter, på ett bättre sätt. KASAM skall ses som den variabeln som påverkar, inte 

den som påverkas, därav är KASAM den oberoende variabeln i denna forskning. 

Eftersom det kan tänkas att KASAM inte är den enda faktorn som påverkar 

konfliktupplevelse och konflikthantering, konstruerades två underhypoteser. I dessa 

hypoteser ligger stress som en medierande variabel. För att testa dessa underhypoteser, 1b 

och 2b, utfördes två stiganalyser. Båda dessa visade statistiska signifikanta värden för att 

stress medierar en viss del av den effekt KASAM har på konflikter. Den första stiganalysen, 

där konfliktupplevelse är den beroende variabeln, visar resultatet att 11.4% medieras genom 

stress och 88.6% av effekten gick direkt från KASAM och påverkade individens 

konfliktupplevelse. Detta innebär att hypotes 1b delvis kan bekräftas. Att den inte kan 

bekräftas helt beror på att all effekt inte medieras av stress. Den andra stiganalysen, med 

konflikthantering som beroende variabel, visar resultatet att 25% medieras genom stress och 
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75% av effekten gick direkt från KASAM och påverkade individens konflikthantering. Detta 

innebär att även hypotes 2b också bara delvis kan bekräftas. Dessa resultat innebär att 

KASAM har en stor inverkan på hur individer upplever och hanterar konflikter på 

arbetsplatsen. Stress har också betydelse, men inte lika stor som individens upplevda 

KASAM. Som syns i stiganalyserna korrelerar stress negativt med KASAM, vilket även 

tidigare forskning visat (Feldt, et al. 2000; Flannery & Flannery, 1990; Hansson & Olsson, 

2001; Smith & Meyers, 1997; Svartvik et al, 2002). Detta innebär att individer som skattat 

en lägre KASAM har skattat en högre nivå av stress och att stressnivån sjunker i samband 

med ökad grad av KASAM. Medelvärdet för stress är 18.95, det högsta värdet som gick att 

få var 40 och lägsta 10. Detta tyder på att personalen upplever en ganska hög nivå av stress. 

Som syntes i Tabell 4 var det inga stora skillnader i hur stressad personalen uppskattade sig 

vara mellan de olika arbetsplatserna. Även detta backas upp av tidigare forskning som visar 

att personal inom den kommunala sektorn, särskilt kvinnor, är extra utsatta samt upplever en 

högre nivå av stress än exempelvis de som jobbar inom den privata sektorn (Mörtvik & 

Fromm, 2012). 

Denna undersökning visar att konflikter är ett problem på arbetsplatser inom den offentliga 

sektorn, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Mörtvik & Fromms, 2012). Även 

Holmgrens et al. (2009) forskning visade att kvinnor upplever mer konflikter inom den 

offentliga sektorn. Samtidigt visar Hansson och Olssons (2001) forskning på att kvinnor 

överlag skattar en lägre grad av KASAM än vad män gör. Denna forskning är till största 

delen utförd på kvinnor, vilken kan tänkas ha påverkat resultatet. Om undersökningen utförts 

på arbetsplatser där fler män arbetat kan resultatet tänkas sett annorlunda ut. Det kan dock 

tänkas att ytterligare forskning behöver göras med de instrument som använts i denna 

undersökning för att mäta konfliktupplevelse och konflikthantering. Detta för att säkerställa 

att instrumentet fungerar som det ska och mäter det som instrumentet avser mäta. 

Exempelvis genom att korrelera instrumenten som används med mer etablerade 

mätinstrument. Medelvärdet för KASAM i denna studie var 69.29, det lägsta värdet som 

gick att få var 13 och det högsta var 91. Att jobba aktivt med att försöka höja personalens 

upplevda grad av KASAM kan tänkas vara en viktig del i arbetet med att minska problemen 

med konflikter på arbetsplatsen. Tidigare forskning (Nilsson et al., 2012) visar att det finns 

olika sätt att höja personalens KASAM. Dessa är bland annat genom att låta personalen 

reflektera över olika situationer som uppstår, ge feedback, låta arbetsgruppen jobba på 

gruppdynamiken för att få en trygg och förstående grupp samt friskvård. Att gruppen fungera 
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bra är en viktig grund för att få en bra arbetsmiljö. Därmed inte sagt att alla konflikter 

försvinner om personalen har en hög KASAM, men hanteringen av dessa och hur de upplevs 

kan bli mer positiv.  

Vidare gick det att läsa i inledningen att det läggs allt mer arbetsuppgifter på personal inom 

vården. Det kan tänkas att det inte är dessa arbetsuppgifter i sig som ökar stressen på 

arbetsplatsen, utan snarare att personalen inte förstår vikten av varför de skall utföra 

ytterligare arbetsuppgifter än de befintliga. Vidare kan det kan tänkas att det upplevs 

frustrerande att få ytterligare arbetsuppgifter, utan tydlig förklaring till varför dessa har 

tillkommit, vilket även tidigare forskning kommit fram till (Byström, 2016). Att de upplever 

en stress på grund av att de inte förstår nyttan av dem, särskilt om personalen kände sig 

stressade innan.  

Som definitionen lyder av konflikter så är dessa en kollision mellan individers olika 

intressen. Det kan vara att personalen är av olika åsikter och har olika erfarenheter av hur 

arbetsuppgifter skall utföras och så vidare. Detta innebär att konflikter inte kommer att 

försvinna, det är upplevelsen och hanteringen av dessa som behöver förändras åt det positiva 

hållet. Som kan läsas i avsnittet om konflikter (2.3) finns positiva aspekter av konflikter. Om 

konflikter upplevs och hanteras ur ett positivt perspektiv kan dessa leda till personlig 

utveckling samt utöka kunskapen om sin omgivning (Iwarsson, 2002).  

Slutsatsen av denna forskning är att för att minska konflikter som uppstår på arbetsplatserna 

behöver personalens upplevda grad av KASAM höjas. Detta för att på sikt minska stressen 

och för att personalen ska få en positivare upplevelse av konflikter samt en bättre hantering 

av de konflikter som uppstår. Med detta menas att det finns en möjlighet att personalen 

genom förhöjd KASAM upplever och är inblandade i mindre konflikter samt möjlighet till 

att hantera konflikter som uppstår på ett bättre sätt. Istället för att undvika konflikter och inte 

våga uttrycka sina åsikter kan förhöjd KASAM hjälpa individerna att ta itu med konflikter 

och se dessa som tillfälle för utveckling. Stöd för detta resonemang ges genom Antonovskys 

(1987) egna definition av KASAM som ett skydd mot ohälsa och negativa livshändelser. För 

att säkerställa att förhöjd KASAM faktiskt minskar konflikter behövs ytterligare forskning 

kring området. Gärna forskning som följer samma arbetsgrupp under en längre tid där 

personal tillsammans med enhetschef arbetar med att höja den upplevda graden av KASAM. 

Ett test liknande detta kan utföras i början, sedan görs samma test efter cirka ett år för att se 

om det har skett några förändringar. Ett annat förslag på framtida forskning är att jämföra 
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olika konfliktstilar och grad av upplevd KASAM genom en ANOVA för att undersöka om 

upplevd KASAM skiljer sig mellan dessa grupper. 
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Bilaga 1 Operationaliseringstabeller 
Teoretiskt 
begrepp  

Operativ definition/ 
indikator  

Enkätfråga:  

Konflikt-
upplevelse 
 

Avser mäta hur individer 
upplever konflikter. 
 
Konfliktupplevelse mäts 
genom låga poäng (negativt) 
av eller höga poäng (positivt). 
Där hög grad innebär att 
individen inte upplever 
mycket konflikter, inte bryr 
sig så mycket om hur 
arbetskollegorna utför arbetet 
samt kan se sin egen del i en 
konflikt. 
 
En låg grad innebär en individ 
som upplever mycket 
konflikter, som anser 
arbetsbelastningen vara 
orättvis, lägger sig i hur 
arbetskollegorna utför sina 
arbetsuppgifter samt inte ser 
sin egen del i en konflikt. 
 

29. Jag upplever att jag ofta är i konflikt med 
mina kollegor på min arbetsplats. 
 
30. Jag upplever att jag och mina kollegor 
kommer överens om hur olika arbetsuppgifter 
skall utföras. 
 
31. Jag bryr mig inte om på vilket sätt mina 
kollegor utför sina arbetsuppgifter, huvudsaken 
är att de blir utförda. 
 
32. Jag upplever att konflikter är ett stort 
problem på min arbetsplats. 
 
33. När konflikter uppstår mellan mig och 
mina kollegor på min arbetsplats är det aldrig 
mitt fel. 
 
34. Jag upplever att arbetsfördelningen på min 
arbetsplats är orättvist fördelad. 
 
35. Jag upplever att andra ofta startar konflikter 
med mig 

Konflikt-
hantering 
 

Avser att mäta hur individen 
hanterar konflikter. 
 
Negativt sätt (låga poäng) att 
hantera konflikter innebär att 
individen till exempel lämnar 
kontexten där konflikten 
uppstår i, upplever stress och 
mår dåligt i samband med en 
konflikt samt inte uttrycker 
sina egna åsikter i rädsla av att 
en konflikt ska uppstå. 
 
Positivt sätt (höga poäng) att 
hantera konflikter innebär att 
individen upplever konflikter 
som utvecklande och som 
lärande, i den bemärkelsen att 
de anser lära sig saker om sina 
arbetskollegor genom 
diskussion och 
kommunikation. 

36.  Jag tycker att alla konflikter på min 
arbetsplats är jobbiga. 
 
37. Jag säger inte mina åsikter på mitt arbete 
för att jag vill undvika att hamna i konflikter. 
 
38. Jag tycker att diskussioner är utvecklande 
för kommunikationen med mina 
arbetskollegor. 
 
39. Jag lär mig mycket om mina arbets-
kollegor när vi har olika åsikter som vi 
ventilerar med varandra. 
 
40. Jag mår dåligt av att hamna i konflikt med 
mina arbetskollegor. 
 
41. Jag lämnar rummet om jag märker att en 
konflikt håller på att uppstå på min arbetsplats. 
 
42. Jag blir mycket stressad av konflikter med 
mina arbetskollegor. 



 

 

 

Teoretiskt 
begrepp  

Operativ definition/ 
indikator  

Enkätfråga:  

KASAM 
Meningsfullhet 

 

Detta begrepp inom KASAM 
avser mäta hur personalen 
upplever sina arbetsuppgifter 
och sitt arbete i stort. Det 
avser mäta om 
arbetsuppgifterna upplevs 
som utvecklande samt om 
arbetsuppgifterna i sig känns 
meningsfulla och viktiga. 

 

6. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr 
dig om vad som händer runt omkring dig på 
din arbetsplats? 
 
9. Hittills har ditt arbetsliv: 
 
12. Är dina dagliga arbetssysslor en källa till: 
 
17. Hur ofta känner du att det inte är någon 
mening med de arbetsuppgifter du gör på din 
arbetsplats? 

KASAM 
Begriplighet 

Detta begrepp inom KASAM 
avser mäta om personalen 
förstår sambandet mellan de 
olika arbetsuppgifterna. Det 
avser också mäta känslor 
kring deras arbetsuppgifter 
samt att de har en tydlig roll 
på sin arbetsplats, de är 
införstådda med vad som 
förväntas av dem. 

 

7. Har det hänt att du blev överraskad av 
beteendet hos personer du trodde du kände 
väl på din arbetsplats? 
 
11. När du arbetar har du en känsla av att du 
befinner dig i en obekant situation och inte 
vet vad du skall göra? 
 
13. Har du mycket motstridiga känslor och 
tankar kring dina arbetsuppgifter? 
 
14. Händer det att du har känslor inom dig 
som du helst inte vill känna gällande ditt 
arbete? 
 
16. När något har hänt på din arbetsplats, har 
du vanligtvis funnit att: 

KASAM 
Hanterbarhet 

Detta begrepp inom KASAM 
avser mäta hur och om 
personalen upplever att de har 
lösningar på de problem som 
kan uppstå på arbetsplatsen. 
Det skall också mäta hur 
personalen upplever att de 
klarar av att hantera sina 
känslor samt att de vet hur de 
ska hantera olika situationer 
på arbetsplatsen. 

8. Har det hänt att människor du litade på har 
gjort dig besviken på din arbetsplats? 
 
10. Känner du dig orättvist behandlad på din 
arbetsplats? 
 
15. Även en människa med stark självkänsla 
kan ibland känna sig som en olycksfågel. Hur 
ofta har du känt så på ditt arbete? 
 
18. Hur ofta har du känslor som du inte är 
säker på att du kan kontrollera när du befinner 
dig på din arbetsplats? 

 

 



 

 

 

Teoretiskt 
begrepp  

Operativ definition/ 
indikator  

Enkätfråga:  

Stress 
 

Avser mäta individens 
stressnivå under de senaste 6 
månaderna. Stressnivån mäts 
genom fysiska och psykiska 
symtom såsom hur individen 
har sovit, rastlöshet, 
koncentrationssvårigheter, 
minnessvårigheter, ändrade 
tobak- och alkoholvanor, 
smärta, apati, magproblem 
samt mer emotionell än vad 
som är typiskt för individen.  
 

Har du under det senaste halvåret känt dig: 
 
19. Känt dig långvarig trött och varit lika trött 
efter vila? 
 
20. Haft svårt att somna, vaknat under natten 
eller alltför tidigt på morgonen? 
 
21. Känt dig rastlös, spänd eller speedad? 
 
22. Känt av orolig mage, diarré eller 
förstoppning? 
 
23. haft värk eller smärta i kroppen till exempel i 
rygg, axlar eller någon annanstans? 
 
24. Fått hjärtklappning utan fysisk ansträngning? 
 
25. Blivit gråtfärdig eller känt dig påtagligt 
irriterad utan större anledning? 
 
26. Börjat röka mer eller dricka mer än tidigare? 
 
27. Märkt minnessvårigheter eller 
koncentrationssvårigheter? 
 
28. Noterat att du inte bryr dig längre och känner 
dig slutkörd?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Alexandra och Malin och studerar det socialpsykologiska programmet vid högskola i 

Skövde. Vi är nu inne på vårt tredje år, vilket innebär att vi har påbörjat vårt examensarbete, 

som handlar om konflikter inom vården. Syftet med studien är att se hur olika faktorer kan 

påverka konflikter. 

Urvalet har skett slumpmässigt via lottdragning och deltagande i undersökningen är helt 

anonymt och frivilligt. All data som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att inga svar kan härledas till dig som enskild individ. Den insamlade datan kommer 

enbart att hanteras av oss, men den slutgiltiga produkten kan andra möjligtvis kunna ta del av. 

Dock gäller fortfarande ovanstående, inga uppgifter kan härledas till enskild individ eller 

arbetsplats. Enligt samtyckeskravet har du rätt att när som helst avbryta deltagandet i 

undersökningen. 

Deltagandet beräknas ta cirka 10 minuter. Efter att du besvarat enkäten lägger du den i bifogat 

kuvert samt försluter detta och ger det till din enhetschef, som kommer lämna dessa vidare till 

oss 

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter är: 

Alexandra Haage- e15aleha@student.his.se 

Malin Holmberg- a15malab@student.his.se 

 

 

Tack för din tid! 
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Bilaga 3 Enkäten 
Denna enkät består av fyra olika delar. Var god läs instruktionerna noggrant innan du svarar, 
där instruktioner ges.   
 

Del 1.  

Nedan följer fem bakgrundsfrågor. Där alternativ ges, kryssa i det alternativ som passar bäst in 

på dig. 

1. Jag identifierar mig som: 

       Kvinna □        Man□         Annat□ 

2. Ålder? ________år. 
3. Vilken typ av arbetsplats jobbar du på? 

Äldreboende □  Servicehus □ 

Hemvård □  Gruppbostad □ 

Annat □ i så fall vad? ______________________________ 

 
4. Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? __________år. 
5. Vilken utbildning har du? 

Undersköterska □         Vårdbiträde □       Ingen utbildning □ 

Annan utbildning □ i så fall vad? ___________________________. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Del 2. 

Nedan följer 13 frågor kring din känsla av sammanhang på din arbetsplats, där du ska svara på 

en skala mellan 1 till 7. Det är viktigt att du läser varje fråga noggrant och kollar på 

svarsalternativen innan du svarar, detta på grund av att svarsalternativen skiljer sig från fråga 

till fråga. 

 

6. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig på din 
arbetsplats?  

     1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□   
Mycket sällan                          Mycket ofta   
eller aldrig                                         
 
7. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl 
på din arbetsplats?   

     1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Har aldrig hänt                       Har hänt ofta 
       
8. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken på din arbetsplats? 

    1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Har aldrig hänt                       Har hänt ofta 
 
9. Hittills har ditt arbetsliv:   

    1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Helt saknat mål               Genomgående haft 
och mening                   mål och mening
                      
10. Känner du dig orättvist behandlad på din arbetsplats?  

    1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Mycket ofta                      Mycket sällan  

eller aldrig   
 

11. När du arbetar har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet 
vad du skall göra?  

     1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□   
Mycket sällan 
eller aldrig                           Mycket ofta   
 



 

 

12. Är dina dagliga arbetssysslor en källa till:  

     1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Glädje och djup                 Smärta och leda 
tillfredsställelse       
 
13. Har du mycket motstridiga känslor och tankar kring dina arbetsuppgifter?  

     1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□   
Mycket ofta                      Mycket sällan  

eller aldrig   

14. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna gällande ditt arbete? 

     1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Mycket ofta                      Mycket sällan  

eller aldrig   
 

15. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en olycksfågel. Hur ofta 
har du känt det så på ditt arbete?  

     1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Aldrig                           Mycket ofta 
 
16. När något har hänt på din arbetsplats, har du vanligtvis funnit att:  

     1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□   
Du över- eller                      Du såg saken i 
undervärderade                 dess rätta 
dess betydelse       proportion 
 
17. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de arbetsuppgifter du gör på din 
arbetsplats?  

     1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Mycket ofta                      Mycket sällan  

eller aldrig   
 

18. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera när du befinner dig 
på ditt arbete?  

     1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Mycket ofta                      Mycket sällan  
                                                                                                                                   eller aldrig                          
ö 

 



 

 

Del 3. 

Nedan följer 10 frågor kring stress. Frågorna avser hur du har känt dig under de senaste sex 

månaderna. Frågorna har fyra svarsalternativ som går från Aldrig till Alltid. Läs varje noggrant 

innan du svarar. 

 

Har du under det senaste halvåret:     Aldrig        Ibland         Ofta         Alltid 

19. Känt dig långvarigt trött och varit lika 
trött även efter vila? 

20. Haft svårt att somna, vaknat under 
natten eller alltför tidigt på morgonen?  

21. Känt dig rastlös, spänd eller 
”speedad”?  

22. Känt av orolig mage, diarré eller 
förstoppning? 

23. Haft värk eller smärta i kroppen till 
exempel i rygg, axlar eller någon 
annanstans? 

24. Fått hjärtklappning utan fysisk 
ansträngning? 

25. Blivit gråtfärdig eller känt dig påtagligt 
irriterad utan större anledning? 

26. Börjat röka mera eller dricka mera 
alkohol än tidigare? 

27. Märkt minnessvårigheter eller 
koncentrationssvårigheter? 

28. Noterat att du inte bryr dig längre och 
känner dig slutkörd? 

       □   □ □        □ 

       □   □ □        □ 

       □   □ □        □ 

       □   □ □        □ 

       □   □ □        □ 
 
       □   □ □        □ 
 

       □   □ □        □ 

       □   □ □        □ 

       □   □ □        □ 

       □   □ □        □ 
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Del 4. 
 
Nedan följer 14 frågor kopplade till konflikter på din arbetsplats. Frågorna har sju olika 

svarsalternativ som går från Stämmer helt till Stämmer inte alls. Läs varje fråga noggrant 

innan du svarar. 

 
29. Jag upplever att jag ofta är i konflikt med mina kollegor på min arbetsplats.  

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls  
 
30. Jag upplever att jag och mina kollegor kommer överens om hur olika arbetsuppgifter skall 
utföras.  

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
31. Jag bryr mig inte om på vilket sätt mina kollegor utför sina arbetsuppgifter, huvudsaken är 
att de blir utförda.  

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
32. Jag upplever att konflikter är ett stort problem på min arbetsplats.  

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
33. När konflikter uppstår mellan mig och mina kollegor på min arbetsplats är det aldrig mitt 
fel. 

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
34. Jag upplever att arbetsfördelningen är på min arbetsplats är orättvist fördelad. 

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
35. Jag upplever att andra ofta startar konflikter med mig. 

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
 



 
 

Konflikter på arbetsplatsen: En studie om hur upplevd känsla av sammanhang kan påverka arbetsmiljön. 
Alexandra Haage och Malin Holmberg 

 

 

36. Jag tycker att alla konflikter på min arbetsplats är jobbiga. 

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
37. Jag säger inte mina åsikter på mitt arbete för att jag vill undvika att hamna i konflikter.  

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
38. Jag tycker att diskussioner är utvecklande för kommunikationen med mina arbetskollegor. 

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
39. Jag lär mig mycket om mina arbetskollegor när vi har olika åsikter som vi ventilerar med 
varandra. 

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
40. Jag mår dåligt av att hamna i konflikt med mina arbetskollegor. 

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
41. Jag lämnar rummet om jag märker att en konflikt håller på att uppstå på min arbetsplats. 

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls 
 
42. Jag blir mycket stressad av konflikter med mina arbetskollegor. 

1.□       2.□         3.□        4.□         5.□        6.□        7.□  
Stämmer helt                Stämmer inte alls

 

 

Har du något du vill tillägga? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Tack så mycket för din medverkan



     
 

 

Bilaga 4 Grundantaganden 

Det första antagandet handlar om urvalsstorleken. Denna ska vara på minst N > 50 + 8m, där 

m står för antal oberoende variabler (Tabachnick & Fidell, 2007, s. 123). Denna studie har två 

oberoende variabler, N > 50 + 8 x 2 = 66. För regressionsanalyserna är N = 160, därmed är 

detta antagande uppfyllt. 

Det andra antagandet handlar om multikollinearitet. Detta är något som uppstår om r = .9 och 

uppåt mellan de oberoende variablerna (Pallant, 2010, s. 151). Multikollinearitet innebär att de 

oberoende variablerna korrelerar med varandra, de mäter samma sak (Djurfeldt et al., 2010, s. 

364).  Korrelationen mellan KASAM och stress är -.46. För att undersöka multikollinearitet 

mellan de oberoende variablerna kan testet variance inflation factor (VIF) väljas att utföras vid 

en regressionsanalys, här ska värdet ligga under 2.5 (Djurfeldt et al., 2010, s. 366). VIF värdet 

i denna studie ligger på 1.26, vilket innebär att inte finns något problem med multikollinearitet. 

Det tredje antaganden handlar om outliners, extrema värden (Pallant, 2010, s. 151). Som syns 

i medelvärdes tabellen finns inga extremvärden. När tester utfördes hade alla svar tagits bort 

där någon del inte besvarats fullständigt, internt bortfall, vilket hade kunnat leda till låga 

värden. 

Det fjärde antagandet handlar om normalitet, linjäritet, homoskedacitet samt oberoende av 

residualer (Pallant, 2010, s.158). Nedan syns residualernas avvikelse från de normalfördelade 

värdena. Det går att se normaliteten utifrån dessa plottar (Pallant, 2010, s. 151) genom att 

undersöka om residualerna är normalfördelade runt det predicerande värdet på den beroende 

variabeln. Värdena är tillräckligt normalfördelade runt linjen för att det skall kunna 

argumenteras för att antagandet om normalitet uppfylls (Figur 10a och 10b). För att undersöka 

detta mer noggrant utfördes ett normalitetstest för varje beroende variabel. Eftersom antalet är 

över 50 beräknades Kolmogrov-Smirnovs (Djurfeldt et al., 2010, s. 362). För att inte förkasta 

nollhypotesen om att residualerna är normalfördelade skall p >.05. För konflikthantering var p 

=.20 och för konfliktupplevelse p = .04. Detta innebär att konflikthantering uppfyller 

antagandet om normalfördelning medan konfliktupplevelse inte gör detta. Dock skriver Pallant 

(2010, s. 63) att det är vanligt vid ett större urval samt att när urvalet är över 30 borde detta inte 

vara utgöra något problem (s. 206). 
 



     
 

 

  
      Figur 10a                                            Figur 10b 

Normal P-P plottar från SPSS över de enkla regressionsanalyserna. 10a visar normalfördelningen 
för konfliktupplevelse.  10b visar normalfördelningen för konflikthantering. 

 

Antagandet om linjäritet uppfylls också eftersom syftet är att se vad som händer med 

konfliktupplevelse och konflikthantering i relation till KASAM och stress. 

Regressionsanalyserna är även oberoende av residualer, detta i och med att varje individ är bara 

med en gång och individerna är oberoende av varandra.  Nedan syns de två scatterplots från 

regressionsanalyserna. För att ha homoskedacitet ska spridningen av svaren vara jämn från 

början till slut längs regressionslinjen (Pallant, 2010, s. 131). Detta innebär att variansen ska 

vara lika stor i början av regressionslinjen som i slutet av regressionslinjen, att svaren varierar 

lika mycket längs hela linjen. Detta går att utläsa på scatterplottarna genom att se att de är mer 

rektangulära och inte triangulära. Här går det att argumentera för att homoskedacitet har 

uppnåtts i båda de beroende variablerna, dock mer tydligt i variabeln konflikthantering där 

spridningen är jämnare. 
 

  
Figur 11a              Figur 11b 
Scatterplot från SPSS för att undersöka om homoskedacitet har uppnåtts. 11a visar scatterplot för 
konfliktupplevelse. 11b visar scatterplot för konflikthantering.  
 



     
 

 

Bilaga 5 Räta linjen i koordinationssystem 

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figur 3a 
                    Räta linjens ekvation med konfliktupplevelse som beroende variabel  
                    och KASAM som oberoende variabel.  
        
                       

 
 
 
 
 
 

 
           
                 
                      Figur 3b 
                    Räta linjens ekvation med konflikthantering som beroende variabel  
                    och KASAM som oberoende variabel.  
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