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_________________________________________________________________________  
 
Studiens syfte var att undersöka om det fanns skillnader i personlighet och val av kon-
fliktstil beroende av vilken placering respondenterna hade i syskonskaran samt om Lo-
cus of control skiljde sig mellan olika åldersgrupper. Samband mellan chefers konflikt-
stil och personlighet undersöktes också. De 103 respondenterna som var mellan 25-75 
år, 63 % män och 37 % kvinnor, besvarade en enkät som bestod av demografiska frågor 
och arbetsrelaterade frågor om chefskap. Tre test användes; ett personlighetstest, Rot-
ters Locus of Control och Thomas-Kihlman’s konfliktstiltest. Resultatet visade att yngre 
syskon använde konfliktstilen ”samverkan” i högre utsträckning än äldre syskon. Ålder 
hade inte något samband med inre Locus of control.  Fyra av de fem personlighetsfakto-
rer samvarierade med fyra av de fem konfliktstilarna.  

 
 

Abstract 
 
 
Purpose of this study was to examine whether there were differences in personality and 
choice of conflict style was due to birth order and if the Locus of Control was different 
among different age groups. Links between managers’ conflict style and personality 
were also examined. The 103 respondents who were between 25-75 years, 63% men 
and 37% women, answered a questionnaire consisting of demographic questions and 
work related questions about leadership. Three tests were used: a personality test, Rot-
ter’s Locus of Control and Thomas-Kihlman’s conflict style-test. The results showed 
that younger siblings used the conflict style "collaborating" to a greater extent than 
older siblings. Age was not related to Locus of control. Four personality factors co-
varied with four conflict styles.   
 
 
 
 
   



 

Konflikter är ett ständigt förekommande inslag på varje arbetsplats och det är, slutli-
gen, chefens uppgift att ta tag i och hantera dessa. Därför kommer denna studie be-
handla chefers personlighet, konfliktstil och kontrollbehov i förhållande till syskonpla-
cering och ålder.  
 På en arbetsplats finns olika arbetsuppgifter, roller och en mängd olika människor 
med olika beteenden och personligheter. Cheferna på arbetsplatsen har en ledarroll och 
hur de sköter den rollen påverkar arbetsplatsen och medarbetarna. Granér (1994) skri-
ver att det är skillnad på ledare och chefer, en chef har ett uppdrag som denne oftast 
får av sin arbetsgivare som chefen är representant för. En ledare har ett antal följesla-
gare och kan således vara både informellt och formellt placerad. Beroende på vilken 
arbetsplats det handlar om så är chefen mer eller mindre delaktig i arbetsuppgifterna. 
Chefen som arbetsgivarrepresentant har som en del av sin uppgift att kontrollera sina 
medarbetares insatser. Därmed bör en chef ha en viss distans till sina medarbetare vil-
ket kan ha till följd att chefsrollen blir något av ett ensamarbete (Granér). Hur en chef 
agerar i vissa situationer, till exempel vid en konflikt, kan vara lättare att observera 
och bedöma för en medarbetare än av den enskilde chefen (Oh & Berry, 2009).  
     Granér (1994) påpekar att om en chef ska kunna leda ett arbete effektivt bör perso-
nen som innehar chefsbefattningen var accepterad av arbetsgruppen. Det är dessutom 
av vikt att chefen kan anpassa sig till arbetsgruppens förutsättningar, chefen bör alltså 
inte driva sin linje till punkt och pricka utan även lyssna till medarbetarnas åsikter. 
Således är chefens människosyn en viktig pusselbit i dennes roll som ledare och hur 
konflikter löses. Sager (2008) använde sig av McGregors människosynsteori i sin stu-
die om chefer som kommunikatörer. McGregors teori utgår ifrån att det fanns två olika 
människosyner: X och Y. Om en chef har en människosyn som motsvarar teori X an-
ses chefen ha åsikten att medarbetarna inte vill arbeta, saknar ambitioner och initiativ-
förmåga. En chef med teori X kan ha tankar som att känna sig tvungen att mana på 
sina underordnade. Arbetstagare skall övervakas och motiveras av bestraffningar och 
belöningar. Chefer med en människosyn som motsvarar teori Y har en helt annan 
människosyn nämligen att arbetstagare har en naturlig vilja att anstränga sig i sitt arbe-
te, människor kan själva kontrollera sitt arbete och behöver således inte styras, de vill 
ta sitt ansvar. Behovet av samhörighet, uppskattning och självförverkligande är dess-
utom viktiga inslag.  
 
Chefskap och Personlighet 
     
 En egenskap (eng. trait) inkluderar ett flertal vanor och kan kallas för paraplybe-
grepp för ett, två eller flera vanor eller beteende som används tillsammans i en situa-
tion (Allport, 1961). Femfaktormodellen (nedan kallat FFM) tillskrivs ofta Norman 
som redan 1963 använde sig av egenskaperna Vänlighet, Samvetsgrannhet, Emotionell 
stabilitet, Extraversion och Kultur. De moderna modellerna lanserades av forskarna 
Costa och McCrae samt Goldberg och Peabody, som använde samma upplägg som 
Norman men bytte ut Kultur mot Öppenhet för nya erfarenheter och Emotionell stabi-
litet till Neuroticism (Goldberg, 1993). I Judge´s och Bono’s studie (2002) visade det 
sig att FFM hade ett moderat samband med ledarskap. De egenskaper som hade star-
kast samband med ledarskap var Extraversion men även Samvetsgrannhet.  
 
 Barrick och Mount (1991) genomförde en studie med ett flertal yrkesgrupper så-
som maskinister, arkitekter, lärare, poliser samt chefer och försäljare inom olika områ-
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den. De antog att egenskaperna Samvetsgrannhet (eng. Conscientiousness) och Emo-
tionell Stabilitet (alltså låga poäng på neuroticism) var starka prediktorer för dessa 
yrken, medan Extraversion och Vänlighet (eng. Kindliness) antogs ha starkt samband 
med chefs- och försäljningsyrken. Neuroticism antogs inte ha något starkare samband 
med något yrke i Barrick´s och Mount´s studie. Genom att använda sig av FFM kunde 
Barrick och Mount se skillnader mellan personlighet och studiens yrkesgrupper. En 
person som hade höga poäng på Samvetsgrannhet kännetecknades av att vara plane-
rande, organiserade, hårt arbetande, ändamålsorienterad, noggrann och plikttrogen. 
Personer med höga poäng på Extraversion kännetecknades av att vara aktiva, prat-
samma, vänliga, och utstråla en självsäker emotionell värme i relationer med andra. 
Personer med höga poäng på Vänlighet kännetecknades av att vara: sociala, raka i sät-
tet, ömsinta, artiga, inge förtroende och tillit. Öppenhet för nya erfarenheter antogs ha 
ett samband med yrkeskunniga yrken (som t.ex. yrken med kreativa inslag som konst-
närliga yrken) eftersom höga poäng på Öppenhet karakteriserades av att ha drag som: 
fantasi, flexibilitet, nyfikenhet på nymodigheter. En individ med Neurotiska egenska-
per kännetecknades av att ha drag som t.ex. ängslig, ångestfull, kan vara deprimerad 
och ha en ilsken fientlighet.  
 Resultatet av Barrick´s och Mount´s (1991) studie visade att personer med höga 
poäng på Samvetsgrannhet hade samband med alla studiens yrkesgrupper, vilket be-
rodde på att Samvetsgrannhet var en ändamålsinriktad egenskap. Individer med höga 
poäng på samvetsgrannhet kände en stark känsla av mening i sitt yrke. Emotionell 
stabilitet hade ett lägre samband med de undersökta yrkena än vad Barrick och Mount 
antog. Extraversion hade, som förväntat i studien, samband med chefskap och försälj-
ningsyrken men däremot inte med Vänlighet. Egenskapen Vänlighet visade sig inte 
vara någon stark prediktor för prestation inom arbetslivet. Öppenhet för nya erfarenhe-
ter hade inget samband med chefskap. Höga poäng på Neuroticism inte hade något 
samband med något av yrkena i studien (Barrick & Mount). Ett annat forskarpar, Oh 
och Berry (2009) kom fram till att Extraverta chefer hade förmåga att övertala sina 
kollegor, dessutom var Extraverta chefer duktiga på att leda och inspirera sina medar-
betare samt att leda stora arbetsgrupper. En chef med höga poäng på Samvetsgrannhet 
samarbetade med sina kollegor för att nå mål och hantera situationer. Enligt Oh och 
Berry hade Samvetsgranna chefer en tendens att vara diplomatiska och ville inte för-
olämpa andra som till exempel sina kollegor och medarbetare. 
 Chefskap kan delas upp i två aspekter, hur bra chefer presterar och hur cheferna 
fungerar i ett psykosocialt betonat arbete med sina medarbetare. Oh och Berry (2009) 
undersökte dels chefers prestationer i deras arbetsuppgifter och dels kontextuella pre-
stationer, dvs. chefernas beteende för att komma överens med sina medarbetare. Mät-
instrument var FFM och ett 360 graders graderingssystem där cheferna först skattade 
sig själva, och som sedan själva blev skattade av sina underordnade. Oh och Berrys 
resultat visade att chefers prestationer hade en relation med någon av FFM: s egenska-
per, efter det att deras underordnades skattningar hade lagts till. Således fann Oh och 
Berry att chefer som satte höga poäng på Emotionell stabilitet och Extraversion och 
låga på Vänlighet presterade högre och var mer målinriktade, än chefer som skattat sig 
högt på Vänlighet. De underordnades skattning av sina chefer visade att chefer var mer 
vänliga än vad cheferna ansåg själva. Vänlighet var dessutom det enda av de under-
ordnades skattningar som hade ett samband med någon av chefsprestationerna.  
 Barrick och Mount (1993) testade om FFM hade något samband med chefers pre-
station i självständigt arbete, med tyngden på Extraversion och Samvetsgrannhet. De-
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ras resultat visade att chefer med höga poäng på Extraversion och Samvetsgrannhet 
presterade bäst när de arbetade självständigt, jämfört med Samvetsgranna och Extra-
verta chefer som mer arbetade i grupp. Dessutom hade Vänliga chefer också ett starkt 
samband med självständigt arbete. 
 
Locus of Control  
 
 Locus of control (locus) eller kontrollokus är ett begrepp som utvecklades under 
1960-talet av Rotter (1966). Rotter utvecklade också ett mätinstrument för detta som 
avser att mäta vilken inställning eller föreställning en person har när det gäller i vilken 
grad han eller hon upplever sig kunna påverka, kontrollera och styra sitt eget liv. En 
individ kan styras av inre eller yttre locus of control. En person som har hög inre locus 
of control har stor tilltro till sin egen förmåga att hantera och påverka sin egen situa-
tion. Denne lägger ingen större vikt vid sådant som tur och slumpen. Motsatsen är en 
person som har hög yttre locus of control och menar att en stor del av det som händer 
denne inte kan påverkas av personen utan det som händer är beroende av andra männi-
skors handlingar och/eller beror på slump, tur eller otur. Medan en person med hög 
inre locus of control känner att han eller hon kan påverka andra och sin omgivning 
känner en person med låg inre kontroll motsatsen.  
 Locus och Chefskap. Ledarskap kan delas upp i två delar; dels transformativt (eng. 
transformal) eller förändringsorienterat ledarskap och dels transaktionellt (eng. tran-
sactional) ledarskap. Det senare betecknas som traditionellt och byråkratiskt och kän-
netecknas av att det finns en tydlig styrning från chefens sida där denne talar om vad 
som förväntas av medarbetarna samt vad de får för att de utför sitt jobb. Förändrings-
orienterat ledarskaps ses som dynamiskt och djupgående med öppenhet till förändring. 
Förändringorienterade ledare fungerar som en coach och tar sig tid till individuella 
samtal med sina medarbetare, enligt Bass (1985). Howell och Avolio (1993) under-
sökte om det fanns ett samband mellan förändringsorienterad ledarskap, locus of con-
trol samt prestationsförmåga. Majoriteten av respondenterna var män på de fyra högsta 
chefsnivåerna inom ett stort företag. Resultatet visade att det fanns ett signifikant sam-
band mellan förändringsorienterat ledarskap och hög grad av inre locus hos respon-
denterna.  
 Förändringsorienterat ledarskap fungerade även som en länk mellan hög inre locus 
och prestationsförmåga, d.v.s. hade respondenten ett förändringsorienterat ledarskap 
hade denne också hög inre locus och hög prestationsförmåga. Howell och Avolio 
(1993) menar att dessa samband tyder på att de chefer och ledare som har hög grad av 
inre locus är mer säkra på sin egen förmåga att klara av sina uppgifter och även att 
påverka och kontrollera sin omgivning genom att använda sig av ett förändringsorien-
terat ledarskapsbeteende. Dock ska påpekas att deras resultat inte går att generalisera 
på andra än män då kvinnor var kraftigt underrepresenterade i studien.  
 Locus och ålder. Lachman & Weaver (1998) undersökte bl. a. om ålder har betydelse 
för locus of control. De mätte locus of control inom olika domän som exempelvis kon-
troll över sin ekonomi, sitt arbete, sitt äktenskap och över sin hälsa. De använde även ett 
locus of controltest som inte var domänspecifikt utan gällde för livet generellt. De dela-
de in respondenterna i tre åldersgrupper; yngre vuxna 25-39 år, medelålders vuxna 40-
59 år samt äldre vuxna 60-75 år. Deras resultat visade att det fanns skillnader mellan de 
tre olika åldersgrupperna och locus of control inom en del av den specifika domänen 
som t ex; kontroll över sin ekonomi och kontroll över sitt arbete där de äldre hade högre 
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inre kontroll än både yngre och medelålders. Medelålders vuxna var mer lika de yngre 
med avseende på locus of control än de äldre vuxna. Inom den generella, icke-
domänspecifika locus fanns också skillnader mellan åldersgrupperna. De äldre skattade 
sig högre på inre locus medan de yngre och medelålders rapporterade lägre kontroll 
över livet i stort. I en tidigare studie av Lachman (1986) fanns det inga åldersskillnader 
vid ett generellt locustest till skillnad från domänspecifikt locustest där de äldre över lag 
hade högre inre locus än de yngre respondenterna. Lachman (1986) menar att det kunde 
bero på att äldre och framförallt medelålders är i livets topp då de hunnit skaffa sig ut-
bildning, stadgat sig, klättrat på karriärstegen och att de därmed har en högre inre locus 
än yngre som inte hunnit skaffa sig den erfarenheten ännu. Lachman & Weaver (1998) 
kunde dock inte styrka detta antagande då medelålders och yngre i deras studie var 
mycket lika varandra.  Forskarna menar att det ändå är viktigt att använda sig av do-
mänspecifika test då ålderskillnader varierade mellan olika domän och att ett generellt 
test kan göra att sådana skillnader inte upptäcks.  
 Locus och placering i syskonskaran. I en studie av McDonald (1971) undersöktes 
786 studenters personliga egenskaper såsom dogmatisk, tolerant, rigid, inre och yttre 
locus samt socialt ansvarstagande. Dessa variabler mättes och jämfördes sedan med 
vilken placering respondenterna hade i syskonskaran. McDonald delade in studenterna 
i tre grupper; ensambarn, förstfödda syskon och senare födda syskon. Resultatet visade 
bl.a. att senare födda hade högre yttre locus till skillnad från förstfödda och ensam-
barn. Både ensambarn och förstfödda var mer socialt ansvarstagande till skillnad från 
senare födda. Förstfödda var även mer rigida än både ensambarn och senare födda. 
McDonald menar att resultaten kan tolkas så att äldre syskon och ensambarn är mer 
öppna för influenser från föräldrarna än vad yngre syskon är. Detta gör att förstfödda 
tar större ansvar men samtidigt blir mer rigida i sina försök att uppfylla de förvänt-
ningar som ställs på dem.  
 
Personlighet och placering i syskonskaran  
 
 Sulloway (1996) gjorde en meta-analys baserad på 196 studier om syskonplacering 
och FFM och drog slutsatsen att en persons placering i syskonskaran påverkar hur 
denne beter sig i förhållande till föräldrar och omgivning. Förstfödda var mer ansvars-
tagande, tävlingsinriktade, målinriktade och mer traditionella i förhållande till yngre 
syskon, enligt Sulloway. De yngre syskonen upplever att de måste skilja sig gentemot 
sina äldre syskon och ses därför som mer lekfulla, samarbetsvilliga, rebelliska och mer 
öppna för nya erfarenheter jämfört med äldre syskon, skriver forskaren. Jefferson, 
Herbst och McCrae (1998) utförde tre olika studier på syskonplacering och personlig-
het med hjälp av ett NEO-PI-test, ett personlighetstest baserat på FFM. De undersökte 
Sulloway’s hypotes om att förstfödda är mer Neurotiska, Extraverta och Samvetsgran-
na (eng. Conscientiousness) än senare födda och att de är mindre vänliga/pålitliga 
(eng. Agreeableness) och mindre Öppna för nya erfarenheter än senare födda. I den 
första studien användes ett nedkortat NEO-PI-test och i den andra studien ett full-
skaligt NEO-PI-test. Resultaten i båda studierna visade att det inte fanns någon signi-
fikant skillnad mellan förstfödda syskon eller senare födda syskon med avseende på de 
fem olika personlighetsfaktorerna (Neuroticism, Extraversion, Samvetsgrannhet, Vän-
lighet, Öppenhet). I den tredje studien fick andra familjemedlemmar, grannar m.fl. till 
respondenterna i den andra studien utföra ett NEO-PI-test där dessa skulle skatta de 
tidigare respondenterna. Resultatet i den tredje studien visade, till skillnad från studie 
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ett och två, signifikant skillnad mellan förstfödda syskon och senare födda syskon i 
enlighet med Sulloway’s hypotes (1996). Jefferey, m.fl., (1998) menar att resultaten är 
värda att ta på allvar trots att de är i viss mån motsägelsefulla. De två första studierna 
som inte visade någon skillnad kan bero på att andra variabler såsom exempelvis kön, 
social klass och kultur har större påverkan på personlighet än vad syskonplacering har. 
Den senare studien som visade ett signifikant samband mellan personlighet och sys-
konplacering menar forskarna kan bero på att de roller och beteenden som förstfödda 
respektive senare födda har som barn. Dessa beteenden består även när barnen blir 
vuxna och blir synliga när syskon umgås med varandra. Dessa beteenden och Person-
lighetsfaktorer behöver inte vara dominerande för individen utanför uppväxtfamiljen, 
enligt Jefferey m.fl. 
  
Konfliktkunskap 
 
     Det finns många olika definitioner av vad en konflikt är beroende av vilken ut-
gångspunkt man har. Axelson och Thylefors (1997) menar att det är mer fruktbart att 
prata om konfliktkunskap eller konfliktologi som ett perspektiv mer än som flera olika 
konfliktteorier. Inom fältet konfliktkunskap eller konfliktologi finns en mängd olika 
sätt att beskriva konflikter och olika sätt att kategorisera konflikter. 
 Olika Modeller En av de mer kända konfliktmodellerna är ABC-modellen (Jordan, 
2007) som beskriver en konflikt utifrån en triangels tre hörn där A-hörnet står för atti-
tyd, B för beteende och C för sakfråga. Med hjälp av ABC-modellen kan en person 
fastställa om en konflikt handlar om C-hörnet t ex fördelning av resurser på en arbets-
plats eller om fokus ligger på A-hörnet där känslor står i fokus i en konflikt. Oftast är 
inte en konflikt en renodlad sakfrågekonflikt utan alla delar finns representerade, men  
det är ofta möjligt att analysera var konflikten har sin tyngdpunkt. En väl etablerad 
modell är även Glasl’s (2002) konflikteskalationstrappa. Den delar in en konflikt i nio 
olika steg vilka börjar med ”dialog” där meningsskiljaktigheter uppstår men parterna 
försöker lyssna på varandra och hitta en lösning. Konflikten trappas upp i varje steg 
till det sista då man har demoniserat sin motpart och ska krossa denne till varje pris. 
Vad konflikten handlade om från början är näst intill glömt. Däremellan finns olika 
steg där Glasl beskriver vilka beteenden som karaktäriseras av varje trappsteg.  
 Thomas och Kilmann (1977) skapade Conflict Mode Instrument (kallat TKI) som 
består av ett antal påståenden som mäter fem olika konfliktstilar; konkurrens, samver-
kan, kompromiss, undvikande samt anpassning. Figur 1 visar hur de fem stilarna är 
placerade längs en y- och x-axel. 



	   8 

  
 

  
 
    Konkurrens Samverkan 

Grad av 
behovtill-  
fredställelse 
 Kompromiss 
 
 

 
    Undvikande Anpassning 

 
           Grad av samarbetsvilja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.  Konfliktstil i förhållande till grad av samarbetsvilja och behovtillfredställelse 
 
 Y-axeln beskriver grad av behovtillfredställelse (eng. assertiveness) dvs. till vilken 
grad en person försöker tillgodo se sina egna behov. X-axeln beskriver grad av samar-
bete (eng. cooperativeness) dvs. till vilken grad en person försöker tillgodose andras 
behov (Thomas & Kilmann, 1977).  
 I den reviderade tolkningsmallen för TKI beskriver Thomas och Kilmann (2008) 
vad som kännetecknar de fem olika konfliktstilarna. En person med höga poäng på 
samverkan har en mycket bestämd egen vilja och driver sin linje men är samtidigt mån 
om att samarbeta med andra och komma fram till en lösning som alla vinner på. Pro-
blem bearbetas grundligt för att hitta eventuella bakomliggande orsaker. Konkurrens 
kännetecknas också av stor egen vilja hos personen men att denna drivs på bekostnad 
av andras önskemål. Kompromiss som strategi kännetecknas av att hitta en snabb 
gemensam lösning på ett problem där båda parter ger efter för sina önskemål för att nå 
en accepterad lösning. Parterna tar tag i problem direkt men utan att gå in djupare på 
de bakomliggande orsakerna till dem. En person som väljer undvikande som konflikt-
strategi drar sig undan och samarbetar inte med andra och försöker heller inte göra sin 
röst hörd utan skjuter hellre problem på framtiden. Anpassning kännetecknas av stor 
samarbetsvilja men på bekostnad av personens egna önskemål i konflikten. Forskarna 
menar att en person inte enbart använder sig av en konfliktstil utan att man växlar mel-
lan olika stilar beroende av till exempel vilken situation man befinner sig i och också 
vad man brukar göra i konfliktsituationer. 
 Konflikt och Personlighet Sportman och Hamilton (2007) gjorde en studie på stu-
dentsjuksköterskor och använde TKI för att undersöka om valet av konfliktstil skiljde 
sig mellan tre grupper studenter som gick olika vårdinriktningar i sin utbildning. De 
jämförde också om det fanns någon skillnad i val av konfliktstil beroende på vilken 
typ av examen respondenterna studerade till t.ex. högskoleexamen (2-årig), kandidat-
examen respektive masterexamen (eng. associate degree, bachelor’s degree, och gra-
duate degree). Forskarna undersökte också om det fanns någon skillnad mellan könen 
i val av konfliktstil. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader 
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mellan studenter med avseende på vilken nivå de studerade. Det fanns heller ingen 
signifikant skillnad mellan studenter som gick en vårdinriktning jämfört med de stu-
denter som gick en annan inriktning. Studien visade att sjuksköterskestudenterna an-
vände sig av kompromisstilen i första hand, tätt följt av undvikandestilen vid konflik-
ter. Studien kunde inte urskilja någon signifikant skillnad mellan könen vilket orsaka-
des av att antalet män som deltog i studien var mycket lågt i förhållandet till antalet 
kvinnor.  
     Thomas och Thomas (2008) undersökte om olika typer av konflikthanteringsstilar 
var kopplade till kön och organisationsnivå. Resultatet visade att konfliktstilarna kon-
kurrens och samverkan, ökade med organisationsnivå medan resultatet vad det om-
vända med konfliktstilarna undvikande och anpassning, och organisationsnivå. Kon-
fliktstilen kompromiss skiljde sig mot de övriga genom att ligga på en hög och jämn 
nivå över alla organisationsnivåer med undantag för den lägsta respektive den högsta 
nivån. På två av de högre chefsnivåerna (eng. management och executive) visade re-
sultaten att de vanligast förkommande konfliktstilarna var kompromiss följt av sam-
verkan, undvikande, anpassning och konkurrens. En liten marginell skillnad fanns 
dock på den högsta chefsnivån (eng. top executive) då samverkan kom först följt av 
kompromiss, konkurrens, undvikande och anpassning. De fann även att män hade sig-
nifikant högre poäng än kvinnor på konfliktstilen konkurrens. Denna skillnad bestod 
över alla organisationsnivåerna och forskarna menar att denna skillnad kan bero på en 
mängd olika faktorer såsom könsroller som förstärks både utanför och inom organisa-
tionen samt skillnader i personlighet.  
 I en studie undersöktes om personlighet kan predicera en individs konfliktstil. 
Wood och Bell (2008) använde Rosenthal-Hautaluomas instrument (RHI) som bygger 
på TKI men mäter fyra olika konfliktstilar; konkurrens, samverkan, undvikande och 
anpassning. Personlighetsvariabler som användes var Extraversion och Vänlighet från 
FFM-instrumentet. Resultatet visade att höga poäng på Vänlighet gav ett signifikant 
och prediktivt samband med konfliktstilen Samverkan. Höga poäng på Vänlighet och 
låga poäng på Extraversion hade ett signifikant prediktivt samband med konfliktstilen 
anpassning. Låga poäng på Extraversion gav ett signifikant prediktivt samband med 
konfliktstilen undvikning. Höga poäng på Extraversion och låga poäng på Vänlighet 
gav ett signifikant prediktivt samband med konfliktstilen konkurrens. Enligt resultatet 
kan alltså personlighetsdrag såsom Extraversion, Vänlighet förutsäga vilken typ av 
konfliktstil en person oftast använder sig av. Detta är intressant i framförallt för med-
lare i olika sammanhang enligt forskarna (Wood & Bell). 
 
 Utifrån litteraturgenomgången kan följande antagande göras: 
 
1. Manliga chefer förväntas använda sig av konfliktstilen konkurrens i högre grad än 

kvinnliga chefer (Thomas & Thomas, 2008).  
 
2. Chefer som är äldst i syskonskaran förväntas ha högre grad av (a) Samvetsgrannhet 

jämfört med chefer som är yngst i syskonskaran. Chefer som är yngst i syskonskaran 
antas ha högre grad av (b) Öppenhet för nya erfarenheter och (c) använda sig mer av 
konfliktstilen samverkan jämfört med chefer som är äldst i syskonskaran (Jefferey, 
m.fl.,1998; Sulloway, 1996) 
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3. Äldre chefer förväntas ha högre inre locus of control jämfört med yngre chefer 
(Lachman, 1986; Lachman & Weaver, 1998).  

 
4.  Chefer som arbetat som chef i mer än 10 år och chefer på högre nivå förväntas an-

vända sig av konfliktstilen samverkan i högre grad än chefer som jobbat färre år och 
chefer på lägre nivå (Thomas & Thomas, 2008).  

 
5. Chefer som skattat sig högt (a) Vänlighet förväntas använda sig i mindre grad av kon-

fliktstilen konkurrens jämfört med andra konfliktstilar medan (b) Extraverta chefer 
förväntas använda sig i högre grad av konfliktstilen konkurrens jämfört med andra 
konfliktstilar (Oh & Berry, 2009; Wood & Bell, 2008). 

 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
 I studien ingick 131 chefer på olika nivåer varav totalt 74 % (103 personer) valde 
att deltaga. Av dessa var 63 % män och 37 % kvinnor. Medelåldern var 42 år och ål-
dersintervallet låg mellan 25 år till 75 år. Av respondenterna var 38 % äldst i sin sys-
konskara medan 33 % var yngst. Majoriteten, av respondenterna, 85 % var gifta eller 
sambo och drygt hälften, 55 % hade 1-2 hemmaboende barn. Majoriteten, 71 %, hade 
högskole-/universitet som högsta utbildning följt av gymnasieutbildning/folkhögskola, 
20 %.  
 Av respondenterna hade över hälften, 68 % genomgått någon intern utbildning för 
sin chefsposition. Drygt hälften, 53 % hade någon gång haft en mentor medan endast 
en tredjedel, 34 % hade en mentor vid studiens undersökningstillfälle. De två mest 
frekventa svaren på vad respondenterna ansåg var mest positivt med mentorskap var 
att ha en person som bollplank och som rådgivare. Det som respondenterna upplevde 
som störst hinder i sitt chefskap var tidspress och handhavande av många parallella 
uppgifter samtidigt. Det vanligaste svaret på att hantera en svår arbetsuppgift var att 
rådfråga en högre chef eller kollega. På frågan om hur respondenterna agerade som 
chef vid en konflikt var det mest frekventa svaret att de tog rollen som medlare för att 
få parterna att lösa sin konflikt. 
 
Instrument 
 
 Testbatteriet (Bil.1.) inleddes med en enkät som bestod av demografiska frågor och 
arbetsrelaterade frågor såsom exempelvis antal år som chef och erfarenhet av chefsar-
bete. Fråga 21 behandlade 13 påståenden om chefskap med Likert skala från ”stämmer 
inte alls” till ”stämmer helt och hållet, till exempel ”Jag anser mig ha god kompetens 
för mitt chefskap”. Denna del av enkäten ströks sedan då den begreppsmässigt var 
problematisk. Följande kategorier skapades för att användas som oberoende variabler i 
analyserna:  
 För att få en bra fördelning av respondenterna kategoriserades de efter ålder, som 
blev tre grupper: grupp 1 för ålder 25-41 år, grupp 2 för ålder 42-58 år och grupp 3 för 
ålder 59-75 år. Tabell 1 visar indelning och antal respondenter i varje grupp. 
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Tabell 1  
Kategoriseringen av åldergrupper, antal och fördelningen mellan könstillhörighet 
Gruppindelning N Kvinnor Män 
Grupp1 25-41  42 14 28 
Grupp2 42-58 48 24 24 
Grupp3 59-75 13 0 13 
Totalt 103 38 65 
 
Tabell 1 gruppen visar att grupp 2 (N = 48) var den största gruppen följt av grupp 1 (N 
= 42). Grupp 3 (N = 13) var minst och enbart manliga respondenter ingick.  
 
 Chefsnivå kategoriserades i två grupper: grupp 1 bestod av gruppchefer och avdel-
ningschefer och grupp 2 bestod av sektionschefer samt högre chefer. Tabell 2 visar 
gruppindelningens antal. 
 
Tabell 2 
Chefsnivåernas kategorisering och fördelning på antal respondenter 
Kategorisering Chefsnivåer N 
Låg Gruppchefer, 

avdelningschefer 
 

59 

Hög  Sektionschefer, 
högre chefer 

42 

Totalt  101 
 
Tabell 2 visar chefsnivåernas gruppindelning där de två lägre chefsnivåerna står för 
den största gruppen (N = 59).  
 
 Antal år respondenterna innehaft en chefsposition kategoriserades i tre grupper: 
Grupp1 för antal år som chef 0-9 år, Grupp 2 för antal år som chef 10-19 år, Grupp 3 
för antal år som chef 20-39 år. I tabell 3 redovisas indelningen och frekvensen av ål-
dersgrupperna. 
 
Tabell 3  
Kategorisering av respondenternas år som chef samt antal  
Kategorisering Antal år som chef Antal 
Grupp 1 0-9 år 50 
Grupp 2 10-19 år 31 
Grupp 3 20-39 år 20 
Totalt  101 
 
Tabell 3 visar kategoriseringen av respondenternas antal år som chef. Majoriteten av 
respondenterna hade arbetet i upp till nio år som chef. 
 

Rotters (1966) Locus of control-test användes för att mäta respondenternas upple-
velse av kontroll i sitt liv. Testet bestod av åtta påståendefrågor med Likertskala från 
”instämmer fullständigt” (1)  till ”helt avvikande uppfattning” (5), till exempel ”Jag 
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tror att det är frågan om hårt arbete om man vill nå framgång. Tur eller otur har inget 
med saken att göra”. Fyra påståenden vändes och poängintervallet låg mellan 8 och 40. 
Yttre Locus låg mellan 8-23 och inre Locus låg mellan 24-40. I analyserna skapades en 
summavariabel för Locus. Cronbachs alpha var .69 vilket var en acceptabel nivå för 
reliabiliteten i instrumentet.  
 Thomas-Kilmann’s konfliktstiltest (1977) användes för att ta reda på vilka konflikt-
stilar respondenterna använde sig av i arbetssammanhang. Testet består av 30 påståen-
den med vardera två svarsalternativ till exempel A. ”Jag föreslår en medelväg” och B. 
”Jag driver på för att få mina synpunkter beaktande Varje A och B alternativ repre-
senterade någon av de fem konfliktstilarna; konkurrens, samverkan, kompromiss, und-
vikande och anpassning. För varje valt alternativ tilldelas en poäng. Totalt sett kan en 
person få från 0 -12 poäng per konfliktstil. För att veta vad som är höga eller låga po-
äng kategoriserades konfliktstilarna enligt TKI’s kodningsmall (Schaubhut, 2007). 
Grundprincipen för framtagandet av kodningsmallen var att konflikstilspoängen dela-
des in i tre kategorier. Respondenternas poäng rangordnades efter antal poäng per kon-
fliktstil, 0 - 12. För varje konfliktstil delades respondenterna in efter procent. Hög 
motsvarade de 25 % av respondenterna som skattade sig högst på varje konfliktstil. 
Samma indelning gjordes för de resterande respondenters poäng på konfliktstilar en-
ligt; medium 50 % och låg 25 %. Därför kan exempelvis sju poäng motsvara högt på 
konfliktstilen konkurrens men samma poäng motsvarar endast medium på konfliktsti-
len kompromiss. Tabell 4 visar hur respondenternas poängsummor av de fem konflikt-
stilarna kategoriseras som hög, medium eller låg. I tabell 5 nedan redovisas responden-
ternas svarsfrekvenser på studiens konfliktstilstest.  
 
Tabell 4  
Kodning av konfliktstilspoäng i TKI, poäng 
Kategori Konkurrens Samverkan Kompromiss Undvikande Anpassning 
Hög 7-12 9-12 10-12 8-12 7-12 
Medium 3-6 5-8 6-9 5-7 4-6 
Låg 0-2 0-4 0-5 0-4 0-3 
 
Tabell 4 visar de fem konfliktstilarnas poängintervall för de tre kategorierna; hög, me-
dium och låg. 
 
Tabell 5 
Frekvensen av respondenternas skattning av konfliktstil fördelat på låg, medium och 
hög grad.  
Kategori Konkur-

rens 
Samverkan Kompro-

miss 
Undvikande Anpassning 

Låg 11 % 14 % 43 % 38 % 21 % 
Medium 42 % 58 % 53 % 46 % 52 % 
Hög 47 % 27 % 3 % 16 % 26 % 
Totalt 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 
 
Tabell 5 visar att de flesta av respondenternas skattningar ligger runt medium på alla 
konflikstilar utom konkurrens där majoriteten skattar sig högre. Kompromiss var den 
konfliktstil som majoriteten skattade sig lågt på och sa sig använda minst.  
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 Personlighetstest. Den sista delen i enkäten grundades på Goldbergs personlighets-
test (Pervin & John, 2001) samt ett personlighetstest hämtat från Internet (New_IPIP-
50-item-scale.htm, Goldberg & Saucier, uppdaterad 100420). Tjugo av de ursprungli-
ga 50 frågorna användes i denna studie. Varje personlighetsdrag i femfaktormodellen 
representerades av fyra påståendefrågor.  En fem-gradig Likertskala användes med 
slutpunkterna ”stämmer inte alls” till ”stämmer absolut”, exempel Jag gör planer och 
ser till att de genomförs.  
 Cronbach’s alfa för de fem personlighetsfaktorerna visas i Tabell 6.   
 
Tabell 6 
Cronbach’s alfa för FFM’s personlighetsfaktorer 
Personlighetsfaktor Cronbach’s alfa 
Extraversion 0.44 
Öppenhet 0.55 
Neuroticism 0.45 
Vänlighet 0.36 
Samvetsgrannhet 0.56 
 
Tabell 6 visar att alphavärden för personlighetsfaktorerna överlag var låga vilket för-
svagar instrumentens reliabilitet i denna studie. 
 
Procedur 
 
 131 enkäter distribuerades under tre veckor till chefer i olika positioner och inom 
olika organisationer i västra Sverige. 81 enkäter delades ut och samlades in personli-
gen medan 50 enkäter delades ut till respondenter tillsammans med frankerade och 
adresserade kuvert. Totalt inkom 103 enkäter varav 70 av de utdelade och 33 av de 
frankerade enkäterna. Enkäterna numrerades efterhand de kom in. För den del av en-
käten som behandlade konfliktstil lades de fem summorna av varje konfliktstil in. För 
att besvara studiens frågeställningar användes envägs- och tvåvägs oberoende varians-
analys samt Pearsons tvåsvansade korrelation som analysmetoder. Signifikansnivån är 
genomgående 5 %. 
 

 
Resultat 

 
 Antagande 1, att manliga chefer (M = 6.33, s = 2.48) använde sig mer av konkur-
rens som konfliktstrategi än kvinnliga chefer (M = 5.74, s = 2.93) fick inte stöd i en-
vägs variansanalys i vilken kön var oberoende variabel och konkurrens var beroende 
variabel. Chefers könstillhörighet hade inget samband med valet av konfliktstrategi. 
Tabell 7 visar medelvärden för de fem konfliktstilarna fördelade sig över könstillhö-
righet.  
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Tabell 7  
Medelvärden och standardavvikelse för de fem konflikstilarna fördelade över könstill-
hörighet: kvinna (38) och man (64) 

 
Tabell 7 visar att både kvinnliga och manliga chefer skattade sig högst på samverkan 
(M = 7.16 och s = 2.21), varav kvinnorna (M = 7.21 och s = 2.58) skattade sig något 
högre än sina manliga (M = 7.13 och s = 1.99) kollegor.  
 
 Antagandena om att chefers placering i syskonskaran påverkade personlighetsfaktor-
erna Samvetsgrannhet (antagande 2a) och Öppenhet för nya erfarenheter (antagande 
2b) kunde inte styrkas i envägs variansanalys i vilken syskonplacering var oberoende 
variabel och Samvetsgrannhet respektive Öppenhet var beroende variabler. Syskonpla-
cering och hade alltså ingen inverkan på personlighetsfaktorerna Samvetsgrannhet och 
Öppenhet. Tabell 8 visar medelvärden och standardavvikelser för personlighetsfaktorer-
na fördelade över syskonplacering. 
 
Tabell 8 
Personfaktorerna Samvetsgrannhet och Öppenhet fördelade över syskonplacering.   
Antal, medelvärde och standardavvikelse. 
Personlighetsfaktor Syskonplacering N M s 
Samvetsgrannhet Ensam 10 16.40 2.63 
 Yngst 34 16.35 2.63 
 Mellan 19 16.68 2.21 
 Äldst 39 16.28 2.95 
 Totalt 102 16.39 2.65 
     
Öppenhet Ensam 10 16.00 1.94 
 Yngst 34 16.62 2.44 
 Mellan 19 15.74 3.05 
 Äldst 39 15.95 2.35 
 Totalt 102 16.14 2.40 
 
Tabell 8 visar att medelvärdena över personlighetsfaktorerna är relativt lika över de 
olika syskontillhörigheterna. 
 

Konfliktstil Könstillhörighet M s 
Konkurrens Kvinna 5.74 2.93 
 Man 6.33 2.48 
Samverkan Kvinna 7.21 2.58 
 Man 7.16 2.21 
Kompromiss Kvinna 6.03 2.17 
 Man 5.63 2.27 
Undvikande Kvinna 5.53 1.94 
 Man 5.34 2.22  
Anpassning Kvinna 5.21 2.03 
 Man 5.22 1.85 
Totalt  5.22 1.91 
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 Antagande 2c, att det fanns en skillnad mellan chefer som var yngst i syskonskaran 
jämfört med äldre syskon i användandet av konfliktstrategin samverkan fick stöd i en-
vägs variansanalys, F(3,101) = 3.93, p = .01.  Syskonplacering var oberoende variabel och 
samverkan var beroende variabel. Turkey’s post-hoc test visar att skillnaden låg mellan 
chefer som var äldst i sin syskonskara (M = 6.26, s = 2.27) jämfört med chefer som var 
yngst (M = 7.74, s = 2.19) respektive mellanbarn (M = 7.95, s =1.78) i sin syskonskara. 
Respondenter som var ensambarn skiljde sig inte mot de som var yngst eller äldst i sys-
konskara (M = 7.10, s = 1.97). Resultatet tyder på att mellanbarn och yngsta barnet i en 
syskonskara oftare väljer samverkan som konfliktstrategi än vad äldsta barnet i en sys-
konskara gör. Tabell 9 redovisar medelvärden och standardavvikelser för antagandet.  
 
Tabell 9  
Syskonplacering, medelvärden, standardavvikelser och antal på konfliktstilen samver-
kan  
Syskon N M s 
Ensambarn 10 7.10 1.97 
Yngst 34 7.74 2.19 
Mellan 19 7.95 1.78 
Äldst 38 6.26 2.27 
Totalt 101 7.16 2.23 
 
Tabell 9 visar att det fanns en skillnad mellan syskonen och samverkan.  
 
 Resultatet för antagande 3, att äldre chefer antogs ha högre inre locus of control,  
(M = 28.86, s = 4.26) än yngre chefer (M = 30.31, s = 3.97) fick inget stöd i envägs 
variansanalys i vilken ålder var beroende variabel och locus beroende variabel. Detta 
tyder på att ålder inte har någon betydelse för chefers inre locus. Tabell 10 visar ålder-
gruppernas medelvärden, antal och standardavvikelser över locus.  
 
Tabell 10  
Medelvärden, antal och standardavvikelser över åldergruppernas locus 
Åldersgrupper N M s 
Grupp 1 25-41 42 28.86 4.26 
Grupp 2 42-58 48 28.77 4.00 
Grupp 3 59-75 13 30.31 3.97 
Totalt 103 29.00 4.09 
 
Tabell 10 visar att medelvärden för locus var relativt lika över de tre åldersgrupper.  
 
  Antagande 4, att chefer som arbetat i mer än 10 år som chef och på en högre chefs-
nivå oftare använde sig av konfliktstilen samverkan än chefer som arbetat i mindre än 
10 år och på en lägre chefsnivå, fick inte stöd i tvåvägs variansanalys. Beroende varia-
bel var konfliktstil och oberoende variabel var chefsnivå och antal år som chef, medel-
värden och standardavvikelser redovisas i tabell 11 nedan. Det fanns däremot en skill-
nad i användandet av kompromiss som konfliktstilstrategi och hur länge respondenter-
na arbetat i en chefsposition, F(2,101) = 3.26, p = .05. Turkey’s post hoc-test visar dock 
att ingen skillnad förelåg mellan grupperna.  
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Tabell 11 
Medelvärden och standardavvikelser på chefsnivåer, erfarenhetsår för konfliktstilarna 
samverkan och kompromiss 
   Samverkan  Kompromiss  
Chefsnivå Erfarenhetsår N M s M s 
Låg 0-9 34 7.35 2.47 6.41 1.91 
 10-19 17 6.35 1.62 6.12 1.83 
 20-39 8 6.75 2.55 4.38 1.85 
 Totalt 59 6.98 2.28 6.05 1.97 
       
Hög 0-9 16 7.94 1.91 6.13 2.75 
 10-19 14 6.86 2.68 4.36 2.13 
 20-39 12 7.33 1.72 5.58 2.57 
 Totalt 42 7.40 2.15 5.38 2.57 
       
Totalt 0-9 50 7.54 2.31 6.32 2.19 
 10-19 31 6.58 2.14 5.32 2.14 
 20-39 20 7.10 2.05 5.10 2.34 
 Totalt 101 7.16 2.23 5.77 2.25 
 
Tabell 11 visar att medelvärdena för konfliktstilarna är relativt lika.  
 
 Pearsons tvåsvansade korrelation användes på antagandena 5a och 5b. Antagandet 
att chefer som skattat sig högt på Vänlighet använde sig mindre av konflikstilen kon-
kurrens (5a) än av andra konflikstilar fick stöd i analysen som visade att personlighets-
faktorn Vänlighet hade ett svagt negativt signifikant samband med konfliktstilen kon-
kurrens r(102) = .27, p = .01. Vänlighet samvarierade med konflikstilen konkurrens. 
Resultatet för antagandet att Extraverta chefer använde sig mer av konflikstilen kon-
kurrens (5b) än av andra konfliktstilar fick stöd. Analysen visade ett svagt positivt 
signifikant samband mellan personlighetsfaktorn Extraversion och konfliktstilen kon-
kurrens r(102) = .22, p = .05. Korrelation gjordes mellan Extraversion och alla de fem 
konfliktstilarna vilket gjorde att ytterligare två signifikanta samband hittades. Kom-
promiss hade ett svagt negativt signifikant samband med Extraversion r(102) = - .22, p = 
.01. Anpassning hade ett svagt positivt signifikant samband med Extraversion r(102) = 
.21, p = .01.  
 Resultatet visade på ytterligare ett par samband mellan konfliktstil och personlighet. 
Konkurrens hade ett svagt positivt signifikant samband med personlighetsfaktorn Sam-
vetsgrannhet r(102) = .26, p = .01. Kompromiss hade ett svagt negativt signifikant sam-
band med samvetsgrannhet r(102) = -.23, p = .05. Konflikstilen undvikande hade ett svagt 
positivt signifikant samband med Neuroticism r(102) = .22, p = .05. Tabell 12 visar sam-
banden mellan personlighetsfaktorerna och konfliktstilarna.  
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Tabell 12  
Samband mellan konfliktstil och personlighet 
Konfliktstil Extraver-

sion 
Vänlighet Öppenhet Neuro-

ticism 
Samvetsgrann-
het 

Konkurrens .22* -.27* .05 -.19 .26 
Samverkan -.06 .01 .15 -.13 .02 
Kompromiss -.21* .06 -.05 .15 -.23* 
Undvikande -.10 -.04 -.01 .22* -.13 
Anpassning .21* .19 -.17 -.09 .05 
 
Tabell 12 visar att de samband som finns är alla svaga även om Vänlighet och konkur-
rens är det starkaste sambandet (0.3) i analysen.  Korrelationer märkta * är signifikan-
ta samband p < .05.  
 
 

Diskussion 
 
 Studiens syfte var att se om det fanns något samband mellan chefers personlighet 
och konfliktstil, plus om det gick att se några skillnader i ålder gentemot konfliktstil 
och inre locus of control.  
 Chefer i studien visade ingen skillnad mellan män och kvinnor i användandet av 
konfliktstilen konkurrens, (antagande 1). Detta resultat motsäger tidigare forskning 
(Thomas & Thomas, 2008) . Resultatet kan dock bero på att det de facto inte existerar 
någon skillnad mellan könen. En rimlig orsak till de olika resultaten kan vara att två 
tredjedelar av respondenterna i föreliggande studie var män och att det därmed hade 
behövts ett större underlag för att utesluta eventuella könsskillnader fullt ut. I studien 
fanns dock ingen skillnad i valet av konfliktstil vilket betyder att för respondenterna 
berodde val av konfliktstrategi på något annat än om man var man eller kvinna. I lik-
het med Thomas och Thomas fanns det inga skillnader mellan män och kvinnor med 
avseende på de övriga konfliktstilarna.  
 I likhet med Jefferey m.fl. (1998) hade syskonplacering inget samband med person-
lighetsfaktorerna Samvetsgrannhet (antagande 2a) och Öppenhet för nya erfarenheter 
(antagande 2b). Detta resultat motsäger Sulloway (1996) som menar på motsatsen; att 
personlighet är kopplad till placering i syskonskaran.  Studiernas resultat är motstridi-
ga vilket kan tyda på att det är andra parametrar än placering i syskonskaran som av-
gör om en person utvecklar en samvetsgrann personlighet eller inte. Dessa skulle ex-
empelvis kunna vara uppväxtmiljö utanför hemmet, arv och kultur. Jefferey m.fl. före-
slog också andra orsaker till personlighetsskillnader mellan människor däribland kön, 
vilket skulle kunna vara en påverkande faktor. 
 Yngre syskon och mellansyskon använde sig mer av konfliktstilen samverkan än 
äldre syskon (antagande 2c). Vi anser att det finns en tydlig koppling mellan Sullo-
way’s (1996) beskrivning av att senare födda syskon både är samarbetsvilliga och re-
belliska och Thomas och Kilmann’s (2008) beskrivning av vad som kännetecknar en 
samverkande konfliktstil. En tolkning av varför yngre syskon använde sig mer av 
samverkan kan bero på de positioner mellansyskon och yngre syskon har. Mellansys-
kon har ett utgångsläge som möjliggör att de tidigt lär sig att medla och samverka mel-
lan det äldsta och det yngsta syskonet. Det kan också vara så att mellanbarn i mångt 
och mycket innehar rollen som yngst ibland och äldst ibland vilket gör att de utvecklar 
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egenskaper för att hantera båda dessa roller. Detta kan bidra till att mellanbarn i vuxen 
ålder väljer en samverkande konfliktstrategi framför övriga strategier. Av de fem kon-
fliktstilarna väljer kanske det yngsta syskonet främst att konkurrera eller samverka 
med det äldsta syskonet för att få sin vilja igenom. Det ska dock tilläggas att studiens 
underlag inte var optimalt då syskongrupperna som jämfördes inte var jämt fördelade i 
antal då mellanbarn och ensambarn var underrepresenterade. I studien fanns ändå den-
na skillnad mellan äldre och yngre syskon och den är värd att uppmärksammas.  
  Inre locus of control hade ingen koppling till ålder (antagande 3) med avseende på 
de tre åldersgrupper som testades mot locus. Detta resultat stämmer överens med 
Lachman (1986) som inte fann några ålderskillnader vid användandet av ett generellt 
locus test. I domänspecifika locus-test fanns dock vissa ålderskillnader inom vissa 
domän.  Eftersom ett generellt locus-test användes i denna studie kan det ha påverkat 
att inga skillnader i locus upptäcktes med avseende på ålder. Resultatet är till vis del 
motstridigt då senare forskning har funnit ålderskillnader vid användandet av generella 
test (Lachman & Weaver, 1998). I enlighet med Lachman (1986) och Lachman och 
Weaver (1998) anser vi dock att det hade varit mer fruktbart att använda ett domän-
specifikt locustest, exempelvis ett arbetsrelaterat locus of control test för att helt kunna 
utesluta eventuella skillnader mellan åldersgrupper och grad av locus. Medelvärdena 
för de tre åldersgrupperna visade att alla grupperna hade hög inre locus. Howell och 
Avolio (1993) menade att inre locus var kopplat till förändringsorienterat ledarskap 
och prestationsförmåga. Då föreliggande studie inte undersökt olika ledarskapstilar 
eller prestationsförmåga kan enbart en spekulation och en parallell dras till den posi-
tion personer i ledarskapsbefattningar innehar och inre locus. De höga medelvärdena 
skulle kunna bero på att chefspositionen i sig innebär ett stort eget ansvar och eget 
inflytande över vad som ska göras och att detta i sin tur genererar hög inre locus hos 
respondenterna. Ytterligare en spekulation är att andra variabler som inte mättes i stu-
dien, exempelvis självkänsla och självförtroende, kan påverka hur hög inre locus en 
person har. 
 Resultatet visade ingen skillnad mellan respondenter som har en lång erfarenhet 
som chef och arbetat på en hög nivå i jämförelse med dem som har en kortare erfaren-
het och arbetat på en lägre chefsnivå i användandet av konfliktstilen samverkan (anta-
gande 4). Detta kan tyda på att chefer i stället använder sig av olika konfliktstrategier 
snarare än att hålla sig till en och samma, vilket Thomas och Kilman (2008) påpekar i 
TKI’s tolkningssmall. Denna tolkning anser vi styrks av att respondenternas medel-
värden ligger relativt jämt fördelade över de fem konfliktstilarna, dvs. respondenterna 
använder sig av alla konfliktstilar om än i olika hög grad.  
 Resultatet visade att det fanns ett svagt negativt samband mellan Vänlighet och 
konkurrens samt ett svagt positivt samband mellan Extraversion och konkurrens (anta-
gande 5b) vilket stämmer överens med vad tidigare forskning visat (Wood & Bell, 
2008). Extraversion samvarierade positivt med anpassning och negativt med kompro-
miss. Resultatet står i motsats till vad Wood och Bell kom fram till då Extraversion 
korrelerade negativt med anpassning i deras studie. Ytterligare två av personlighets-
faktorerna hade samband med konfliktstilarna; Neuroticism hade ett svagt positivt 
samband med undvikande och Samvetsgrannhet samvarierade negativt med kompro-
miss och positivt med konkurrens.  
 Det är tydligt att det finns kopplingar mellan personlighet och val av konfliktstil 
men eftersom korrelation användes som analysmetod går det inte att säga vilken varia-
bel som påverkar den andra. Personlighetsfaktorn Öppenhet för nya erfarenheter hade 
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inget samband med någon av de fem konflikstilarna. Samverkan hade heller inget 
samband med någon utav personlighetsfaktorerna. Detta kan tyda på att det är andra 
faktorer som spelar in i personlighet och val av konfliktstil. Sambanden som ändå 
fanns var svaga eller mycket svaga vilket vi anser styrker denna tolkning. Eftersom en 
person oftast har en personlighet som är starkare än de andra fem som FFM tar upp är 
personlighetsfaktorerna också situationsbundna (Allport, 1961). En chef kan alltså ha 
en roll på arbetet och en annan roll i hemmet. Vem man är som person växlar alltså 
beroende på situation och vilken roll man har för tillfället. Val av konfliktstil är också 
situations- och vanebundna (Thomas & Thomas, 2008) vilket gör det svårt att motive-
ra Wood och Bells (2008) som menar att personlighet påverkar konfliktstil. Det finns 
ett mönster och i en framtida studie skulle man använda regression för att se om per-
sonlighet har betydelse vid val av konfliktstrategi.  Det skulle dock vara intressant att 
samtidigt undersöka om även andra faktorer som exempelvis chefsrollen, uppväxtmil-
jö och livserfarenhet kan förklara val av konfliktstil.  
 Den enkät som studien använde sig utav kan ha varit något för lång och bred. 
Många av frågorna om hinder i chefskapet och agerande vid en svår uppgift gav inte 
så mycket som studien ville. I slutet av enkäten kunde respondenterna skriva kommen-
tarer på det som studien ville ha återkoppling på. Många av respondenterna tyckte att 
enkäten var lite väl lång och upprepande. Anledningen till att studien valde att ta med 
så pass många frågor var att studera chefskapet som en helhet, eftersom chefskapet är 
mångfacetterat. Konfliktstilstestet var med i sin helhet medan studiens personlighets-
test och Locus of control-test modifierades något för att passa studiens syfte. I efter-
hand kan vi hävda att studien möjligen hade visat en starkare reliabilitet och ett bättre 
resultat om personlighetstestet funnits med i sin helhet eftersom reliabiliteten som tes-
tades med Cronbach’s alfa gav ett svagt värde för studiens personlighetstest.  
 Ett sätt förbättra enkätens reliabilitet är att ta med fler frågor angående responden-
ternas personlighet. Däremot skulle en enkät med fler frågor angående respondenter-
nas personlighet ha skapat andra svårigheter, som t.ex. färre svar från respondenterna. 
Vi hade även kunnat använda oss av färre bakgrundsfrågor och enbart använt de tre 
testerna i sin helhet samt chefernas placering i syskonskaran och deras ålder. För att 
mäta locus hade det varit bättre att använda ett locus-test som mätte arbetsrelaterad 
locus of control. Inkodningen av enkäten kunde också ha gjorts annorlunda; till exem-
pel att lägga in alla konfliktstilarnas frågor var för sig. Enkätens bredd var, som 
nämnts tidigare, både en svaghet men också en styrka. I och med att den täckte in 
många aspekter gav den en helhetsbild för studien och skrapade på ytan för fortsatt 
forskning inom området konfliktstil och personlighet hos ledare.  
 Studien har visat att kvinnor och män inte skiljer sig åt när det gäller vilken kon-
fliktstil de använder sig mest utav men placering i syskonskaran hade viss betydelse 
för val av konfliktstil. Samtidigt behövs ytterligare forskning för att verkligen utröna 
om dessa variabler har någon verklig betydelse för val av konfliktstil. Studien under-
sökningsgrupp var chefer vilket kan ha bidragit till att resultaten inte alltid stämde 
överens med den forskning som refererats till. Ett forskningsområde som vi anser är 
intressant är hur chefers konfliktstil påverkar medarbetare vid konflikter på arbetsplat-
sen. Det skulle också vara intressant att utföra en studie där chefer skattar av sig själva 
på personlighet och konfliktstil och sedan låta medarbetare skatta chefens personlighet 
och konfliktstil för att se hur väl de stämmer överens. Studien undersökte inte inom 
vilket område respondenterna var chef inom vilket hade varit intressant för att se om 
personlighet och konfliktstil skiljde sig mellan chefer inom olika branscher.  
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Bilaga 1 

 
 

 
 

Enkät om Chefskap 
 
 
Vi heter Henrik Lunde och Stina Arvidsson och kommer ifrån Borås Högskola. Vi går 

sista året på Personal- och organisationsutvecklingsprogrammet och håller just på med 

vår kandidatuppsats i psykologi. Vår förhoppning är att du har möjlighet att fylla i vår 

enkät om chefskap som består av ett antal frågor samt olika påståenden. Det tar mellan 

15-20 minuter och är självklart helt anonym. Vi tackar på förhand för din medverkan, 

den är till stor hjälp för oss. Med vänliga hälsningar Henrik Lunde & Stina Arvidsson 

 
Vid frågor eller synpunkter kan du nå oss på e-mail:  
 
S072717@hb.se  
 
S061525@utb.hb.se 
 
 
Stort tack för din hjälp!
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Nedan följer några bakgrundsfaktorer som visat sig ha betydelse för hur chefskap upplevs. 
 
1. Ålder _______ år  
 
2. Kön:    kvinna     man  
 
3. Civilstånd:    singel/ ensamstående   sambo/gift    
 
4. Hur många syskon har du:   0  1 – 2  3 – 4  5 eller fler  
 
5. Var i syskonskaran ligger du?  ensambarn  yngst  mellan  äldst  
 
6. Hur många barn har du i hushållet, egna och gemensamma med partner?  
 
  0  1 – 2  3 – 4  5 eller fler  
 
Nedan följer några frågor om din utbildning  
 
7. Vilken är din högsta utbildning, avslutad   
 
 grundskola    gymnasium/folkhögskola   högskola/universitet   annan _______ 
 
8. Har du, för din nuvarande position, genomgått någon intern kurs/utbildning inom 
organisationen?   
 
  ja      nej  
 
9. Om ja hur många kurser? ________ kurser  
 
 Hur många dagar ingick i kursen/kurserna?___________ dagar 
 
Nedan följer några frågor om chefskap.  
 
10. På vilken nivå är du chef?   
 
  gruppchef   avdelningschef   sektionschef  högre chef   
 
11. Hur länge har du arbetat som chef/ledare?___________________________ 
 
12. Hur många medarbetare/underställda ingår totalt under ditt ansvar?_____________ 
 
13. Hur blev du chef?  sökte själv   befordring   rekrytering   omorganisation annat 
 
14. Har du någon person som fungerar som mentor?      ja    nej  
 
15. Har du tidigare haft någon person som fungerar som mentor?      ja   nej  
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16. Om ja - vilka är det mest positiva med mentorskap för ditt chefskap? Du kan kryssa 
för flera alternativ. 
 
 stöttning     bollplank    förmedling av kontakter 
 rådgivning    opartiskhet   vägledning 
 karriäravancemang  kamratskap  utvecklingssamtal  
 
17. Om nej har du känt något behov av en mentor under din tid som chef/ledare?   
 ja    nej 
 
18. Vilka av följande alternativ upplever du som hinder i ditt chefskap? Du kan kryssa 
för flera alternativ. 
 
 lagar och förordningar    enskilda samtal med medarbetare  
 tristess    andras åsikter   
 tidspress    många parallella arbetsuppgifter samtidigt 
 stress   krav från högre chef eller kollegor 
 kompetensbrist  annat_________________________________________ 
 
19. Om du har en svår arbetsuppgift framför dig hur hanterar du vanligtvis uppgiften? 
   
 försöker lösa den på egen hand    löser den i grupp   
 delar upp den i mindre delar för att ta en del i taget    skjuter upp den till senare   
 rådfrågar högre chef/mentor/kollega    delegerar uppgiften   
 anordnar ett diskussionsmöte    annat ______________  
 tar reda på hur andra har löst liknande uppgifter                
  
20. Hur agerar du som chef vid konflikter på arbetsplatsen?  
 
 jag tar tag i det direkt med de berörda parterna och löser konflikten åt dem  
 jag tar rollen som medlare och försöker få parterna att lösa sin konflikt   
 jag väntar och ser om det går över   
 jag tar en utav parternas parti 
 jag försöker snabbt få slut på konflikten genom att få parterna att enas om en kom-
promiss 
 annat_______________________________________________________________ 
 
 
21.  Nedan följer ett antal påståenden som kan beröra chefskap. Ringa in den siffra som anger i 

vilken utsträckning du instämmer i påståendet. Det finns inga påståenden som är rätt eller 
fel. 

 Stämmer inte alls         stämmer helt och hållet 
 
Jag är en aktiv person 1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag upplever stor motivation i min    1 2 3 4  5  6  7 
uppgift som chef  
 
Jag är en noggrann person 1 2 3 4 5 6 7  
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Jag är en utåtriktad person  1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag är en plikttrogen person 1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag anser mig ha god kompetens för  1 2 3 4  5  6  7 
mitt chefskap 
 
Jag upplever mig ha stort inflytande  1 2 3 4 5 6 7 
över mina medarbetare 
 
Jag anser att konflikter är utvecklande 1 2 3 4 5 6 7  
för mig som person          
                    
Jag trivs i sociala sammanhang 1 2 3 4 5 6 7 
                    
Jag är öppen för att medverka i 1 2 3 4 5 6 7  
nya upplevelser  
 
Jag brukar tveka inför olika beslut som 1 2 3 4 5 6 7 
gäller mitt chefskap (R) 
 
Jag har lätt för att oroa mig över 1 2 3 4 5 6 7 
framtida händelser (R) 
 
Jag upplever ofta konflikter som 1 2 3 4 5 6 7 
obehagliga (R) 
 
 Nedan följer ett antal påståenden om kontroll över vardagen. Vänligen ringa in det svar du 
anser stämma bäst överens med din uppfattning. Det finns inga påståenden som är rätt eller fel. 
 
22. Jag tror att de flesta positiva saker som händer mig ligger utanför mina möjligheter att kon-
trollera, dvs. de beror inte alls på vad jag gör. Otur eller tur har säkert en viss betydelse. 
 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 
fullständigt i stort sett till viss del uppfattning  uppfattning 
   
Jag tror att det är frågan om hårt arbete om man vill nå framgång. Tur eller otur har 
inget med saken att göra. (R) 
 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 
fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 
 
Jag tror de negativa saker som händer mig inte beror på tur eller otur utan på mig. (R) 

 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 
fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 
 
Jag tror inte att jag kan förhindra att jag drabbas av negativa händelser. 
 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 
fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 
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Ibland tror jag att mitt liv styrs av tillfälligheter utanför mina möjligheter att kontrolle-
ra. 
 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 
fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 
 
Jag tror att sådana positiva saker som händer mig först och främst beror på vad jag 
själv har gjort och det sätt jag hanterar olika situationer. Tur eller otur har inget med 
det att göra. (R) 
 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 
fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 
 
Enligt min mening finns det inget sådant som tur eller otur som påverkar mitt liv. (R) 
 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 
fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 
 
Jag känner det ofta som om jag inte kan påverka hur mitt liv påverkas 
 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 
fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 
 
 
23. Nedan finner du 30 numrerade par med meningar, som beskriver olika sätt att handskas 

med konflikter. Vi ber dig att i varje sådant par välja ut, och med en ring markera, vilken av 
de bägge meningarna som bäst överensstämmer med ditt sätt att hantera en konflikt – an-
tingen ring runt A eller B men inte båda. Ibland är inget av alternativen något som du kän-
ner igen, ringa då in det som ligger närmast ditt sätt, det finns inga påståenden som är rätt 
eller fel. 

 
1 A Det finns tillfällen då jag låter andra ta ansvaret för problemets lösning.  
   B Hellre än att diskutera de saker vi är oense om, försöker jag ta upp det vi är eniga om.  
 
2 A Jag försöker hitta en kompromisslösning  
 B Jag försöker ta hänsyn till både mina och motpartens synpunkter  
 
3 A Jag driver i allmänhet en ganska hård linje för att nå mitt mål  
    B Jag kan ibland försöka lugna den andra personen och rädda vårt förhållande.  
 
4 A Jag försöker hitta en kompromisslösning  
 B Ibland offrar jag mina egna önskemål för den andra personens  
 
5 A Jag söker konsekvent den andres hjälp för att arbeta fram en lösning  
 B Jag försöker medvetet undvika olika spänningstillstånd  
 
6 A Jag försöker undvika att försätta mig i situationer som kan bli obehagliga för mig  
 B Jag försöker att övertyga den andre om att min åsikt är riktig  
 
7 A Jag väntar med att lösa problemet tills jag fått tid att tänka igenom det  
 B Jag ger mig på en del punkter för att få igenom andra  
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8 A Jag driver vanligtvis en ganska bestämd linje för att nå mitt mål  
 B Jag försöker omedelbart få problemet belyst från alla håll  
 
9 A Jag tycker inte att det alltid är värt att bry sig om meningsskiljaktigheter  
 B Jag gör vissa ansträngningar för att få min vilja igenom  
 
10 A Jag driver en bestämd linje för att nå mitt mål  
  B Jag försöker hitta en kompromisslösning  
 
11 A Jag försöker omedelbart få problemet belyst från alla sidor  
  B Jag kan ibland försöka lugna den andra personen och rädda vårt förhållande  
 
12 A Ibland försöker jag undvika att inta positioner som skulle kunna skapa motsättningar  
  B Jag låter honom få igenom en del saker om han låter mig få igenom en del av mina  
 
13 A Jag föreslår en medelväg  
  B Jag driver på för att få mina synpunkter beaktade  
 
14 A Jag lägger fram mina synpunkter och ber att få höra motpartens  
  B Jag försöker påvisa det logiska och fördelaktiga i min ståndpunkt  
 
15 A Jag kan ibland försöka lugna den andra personen och rädda vårt förhållande  
  B Jag försöker medvetet undvika spänningstillstånd  
 
16 A Jag försöker att inte såra den andra personens känslor  
  B Jag försöker övertyga den andra personen om fördelarna i mitt ställningstagande  
 
17 A Jag driver vanligtvis en bestämd linje för att nå mitt mål  
  B Jag försöker medvetet undvika onödiga spänningstillstånd  
 
18 A Om det kan glädja den andra personen kan jag kanske låta honom få ha sina åsikter  
  B Jag låter honom få igenom en del saker om han låter mig få igenom en del av mina  
 
19 A Jag försöker omedelbart få problemet belyst från alla sidor  
  B Jag väntar att lösa problemet tills jag fått tid att tänka över det  
 
20 A Jag försöker omedelbart bearbeta våra motsättningar  
  B Jag försöker hitta en rättvis fördelning av för- och nackdelar för oss båda  
 
21 A När jag tar itu med en konflikt försöker jag beakta den andres önskemål  
  B Jag försöker alltid starta med en öppen diskussion om problemet  
 
22 A Jag försöker hitta en ståndspunkt som ligger mitt emellan  
  B Jag vidhåller mina krav  
 
23 A Jag bemödar mig mycket ofta om att tillfredsställa bådas önskemål  
  B Det finns tillfällen då jag låter andra ta ansvaret för problemets lösning  
 
24 A Om den andra partens ståndpunkt verkar vara av mycket stor vikt för honom, försöker jag   
   tillmötesgå önskemålen 
  B Jag försöker få honom att gå in för en kompromisslösning  
 
25 A Jag försöker påvisa det logiska och fördelaktiga i min ståndpunkt  
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  B När jag tar itu med en konflikt, försöker jag beakta den andra personens önskemål  
 
26 A Jag föreslår en medelväg  
  B Jag bemödar mig nästan alltid om att tillfredsställa bådas önskemål  
 
27 A Ibland undviker jag att inta positioner som skulle kunna skapa motsättningar  
  B Om det kan glädja den andra personen kan jag låta honom få ha sina åsikter  
 
28 A Jag driver vanligtvis en bestämd linje för att nå mitt mål  
  B Jag brukar vanligtvis be den andra parten om hjälp för när det gäller att lösa ett problem  
 
29 A Jag föreslår en medelväg  
  B Jag tycker inte alltid det är värt att bekymra sig om meningsskiljaktigheter  
 
30 A Jag försöker att inte såra den andres känslor  
  B Jag låter alltid den andra personen bli delaktig av problemet så att vi kan lösa det   
 
24. Nedan följer ett antal påståenden om hur människor kan vara och bete sig. Ringa in 

det alternativ som stämmer bäst in på dig. Det finns inga påståenden som är rätt el-
ler fel. 

 
    stämmer  stämmer  varken  stämmer      stämmer
    inte alls  lite   eller  ganska bra  absolut 
 
Jag blir upplivad av nya idéer 1 2 3 4   5 
 
Jag är hjälpsam och   1 2 3 4   5 
osjälvisk mot andra  
 
Jag är den som får fart på en fest 1 2 3 4 5 
  
Jag är avslappnad och har lätt att  1 2 3 4 5 
hantera stress (R) 
 
Jag har en förlåtande attityd  1 2 3 4   5 
 
Jag tycker om konst och estetiska 1 2 3 4   5 
upplevelser 
 
Jag tycker om att prata  1 2 3 4   5 
 
Jag har en tendens att vara 1 2 3 4   5 
oorganiserad (R) 
 
Jag oroar mig mycket  1 2 3 4   5 
 
Jag gillar inte att dra till mig 1 2 3 4   5 
uppmärksamhet (R) 

 
Jag har inga konstnärliga intressen (R) 1 2 3 4  5 
 
Jag har en tendens att vara lat (R) 1 2 3 4  5 
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Jag är emotionellt stabil och 1 2 3 4  5 
blir sällan irriterad (R) 
 
Jag kan vara kylig och överlägsen (R) 1 2 3 4  5 
 
Jag ger inte upp förrän jobbet 1 2 3 4  5 
är klart  
 
Jag är ibland blyg eller hämmad (R) 1 2 3 4  5 
 
Jag kan förbli lugn i pressade 1 2 3 4  5 
Situationer (R) 
 
Jag tycker om att reflektera och  1 2 3 4  5 
leka med idéer 
 
Jag gör planer och ser till att de 1 2 3 4  5 
genomförs 
 
Jag tycker om att samarbeta med  1 2 3 4  5 
andra  
 

Tack för din hjälp! 
 
Är det något du vill tillägga så går det bra att skriva nedan 
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Bilaga 2  
 
Tabell 1 
Medelvärde och standardavvikelse för inre locus of control fördelat över 
chefernas ålder och könstillhörighet. 
 

Kön Åldergrupp N M s 
Kvinna 25-41 14 10.07 2.34 
 42-58 24 11.00 2.73 
 Totalt 38 10.66 2.60 
     
Man 25-41 28 10.36 2.56 
 42-58 24 10.54 2.77 
 59-75 13 8.85 1.96 
 
 
Totalt 

Totalt 
 
 

65 

103 

10.12 

10.32 

2.58 
 

2.59 
 
Tabell 1 visar att medelålders kvinnor ansåg sig ha en hög inre locus medan män i övre 
medelåldern ansåg sig själva ha lägre inre locus.  

 
Tabell 2 
Personfaktorerna samvetsgrannhet, Öppenhet, Syskon, antal, medelvärde och standard-
avvikelse. 
 

Faktor Syskon N M s 
Samvetsgrannhet Ensam 10 16.40 2.63 
 Yngst 34 16.35 2.63 
 Mellan 19 16.68 2.21 
 Äldst 39 16.28 2.95  
 Totalt 102 16.39 2.65 
     
Öppenhet Ensam 10 16.00 1.94 
 Yngst 34 16.62 2.44 
 Mellan 19 15.74 3.05 
 Äldst 39 15.95 2.35 
 Totalt 102 16.14 2.40 

  
Tabell 2 visar mellanbarn (M = 16.68 och s = 2.21) uppfattade sig som mer samvets-
granna än vad yngre och äldre syskon gjorde. Samt att yngre syskon (M = 16.62 och s = 
2.44) skattade sig högst på Öppenhet.  
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Tabell 3 
Konfliktstilarnas medelvärden fördelade på könstillhörighet, antal och standardavvikel-
se. 
  
Konfliktstil Könstillhörighet N M s 
Konkurrens Kvinna 38 5.74 2.93 
 Man 64 6.33 2.48 
 Totalt 102 6.11 2.66 
     
Samverkan Kvinna 38 7.21 2.58 
 Man 64 7.13 1.99 
 Totalt 102 7.16 2.21 
     
Kompromiss Kvinna 38 6.03 2.17 
 Man 64 5.63 2.27 
 Totalt 102 5.77 2.24 
     
Undvikande Kvinna 38 5.53 1.94 
 Man 64 5.34 2.22 
 Totalt 102 5.41 2.11 
     
Anpassning Kvinna 38 5.21 2.03 
 Man 64 5.22 1.85 
 Totalt 102 5.22 1.91 
Tabell 3 visar att både manliga (M = 7.13 och s = 1.99) och kvinnliga (M = 7.21 och 
s = 2.58) chefer skattade sig högst på samverkan.  
 
Tabell 4. FFM fördelade på könstillhörighet, antal, medelvärde och standardavvikelse. 
 
FFM Könstillhörighet N M s 
Extraversion Kvinna 38 15.11 2.49 
 Man 65 14.22 2.48 
     
Vänlighet Kvinna 38 17.13 1.85 
 Man 65 15.83 1.97 
     
Öppenhet Kvinna 38 17.53 1.77 
 Man 65 15.28 2.48 
     
Neuroticism Kvinna 38 9.00 2.14 
 Man 65 8.90 2.33 
     
Samvetsgrannhet Kvinna 38 16.92 2.73 
 Man 65 16.08 2.55 
 
Tabell 4 visar att kvinnliga chefer (M = 17.53 och s = 1.77) var mer Öppna för nya 
erfarenheter medan manliga chefer skattade sig högt på Samvetsgrannhet (M = 16.08 
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och s = 2.55).  
 
Figur 1  
Konfliktstilarnas medelvärden fördelade på könstillhörighet.

 
Figur 1. Konfliktstilarnas medelvärden fördelade på könstillhörighet.   
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