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INDIVIDERS VAL AV KONFLIKTHANTERINGSSTRATEGIER OCH DESS 

SAMBAND MED KÖNSROLLER OCH ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

Jonas Angermund och Gabriel Blomgren 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle, psykologi 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att se vilken typ av konflikthanteringsstrategi individerna 

på personalkontoret på en kommun i Mellansverige föredrog att använda sig av. 

Undersökningen gjordes med hjälp av analoga enkäter. Författarna undersökte vidare om det 

fanns något samband mellan deltagarnas val av konflikthanteringsstrategier och upplevd 

arbetstillfredsställelse samt könsroller. Resultatet visade att deltagarna föredrog att använda 

sig av en kompromissande konflikthanteringsstrategi, följt av en undvikande 

konflikthanteringsstrategi. Användandet av feminin könsroll föredrog en undvikande samt 

anpassande konflikthanteringsstrategi, vilket även tidigare forskning bekräftar. Användandet 

av feminin könsroll visade negativa samband med användandet av en dominerande 

konflikthanteringsstrategi. Användandet av maskulin könsroll föredrog en dominerande samt 

integrerande konflikthanteringsstrategi. Ett negativt samband påvisades mellan maskulin 

könsroll och undvikande, samt anpassande konflikthanteringsstrategi. En kompromissande 

konflikthanteringsstrategi visade ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. Resultaten 

diskuteras och kopplas till tidigare forskning samt teorier. 

Nyckelord: könsroller, konflikthantering, arbetstillfredsställelse 
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INDIVIDUALS CHOICE OF CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES AND THEIR 

RELATIONS TO GENDER ROLES AND JOB SATISFACTION 

Jonas Angermund and Gabriel Blomgren 

University of Halmstad, Department of Health and Society, Psychology 

 

Abstract 

The purpose of this study was to see what type of conflict management strategy individuals 

on a personnel office of a municipality in central Sweden preferred to use. The survey was 

done using analog questionnaires. The authors further investigated whether there was any 

correlation between the participants' choice of conflict management strategies and perceived 

job satisfaction and gender roles. The results showed that participants prefer to use a 

compromising conflict management strategy, followed by an avoidance conflict management 

strategy. The use of the feminine gender role preferred an avoidance and adaptive conflict 

management strategy, which also confirms previous research. The use of the feminine gender 

showed negative correlations with the use of a dominant conflict management strategy. The 

use of the masculine gender role preferred a dominant and integrating conflict management 

strategy. A negative correlation was found between masculine gender role and avoidance, and 

adaptive conflict management strategy. A compromise conflict management strategy showed 

a positive correlation with job satisfaction. The results are discussed and linked to previous 

research and theories. 

Keywords: gender roles, conflict management, job satisfaction 
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   Situationer då konflikter uppstår på arbetsplatsen är inte ovanliga. Det är någonting som 

uppstår dagligen och kräver kontinuerligt arbete. Men frågan är om den genomsnittliga 

arbetaren har kunskap att hantera en konflikt på rätt sätt? Skulle en anställd på ett företag få 

frågan om den visste om det föregick något konflikthanteringsarbete på arbetsplatsen, 

alternativt om vilka olika konflikthanteringsstrategier den anställde föredrog, skulle den 

anställda förmodligen inte kunna svara på någon av frågorna. Kunskapen på området bland 

arbetande individer i Sverige förutspås vara låg. En vanlig syn är att en konflikt är någonting 

dåligt och destruktivt, vilket inte är fallet. Konflikter är i de allra flesta fall någonting 

konstruktivt som leder fram till nya kunskaper och insikter, samtidigt som det är nödvändigt 

för att en arbetsgrupp skall kunna utvecklas (Baron, 1991).  

   Konflikter är ett fenomen som förekommer i alla organisationer (Wipada Kunaviktikul, 

Nuntasupawat, Srisuphan, & Booth, 2000). Chefer spenderar i genomsnitt 20 % av sin 

arbetstid med konflikthantering (Thomas, 1992, ref. i De Dreu, Evers, Beersma, Kluwer, & 

Nauta, 2001). Tjosvold och Chia (1989) menar att konflikter mellan chefer och anställda kan 

underminera produktiviteten i en organisation om den inte tas på allvar, eller missköts. De 

Dreu (2001) menar därför att det är avgörande att en bra modell för konflikthantering tas fram 

och används av företag för att minska psykologiska skador och omkostnader. En omfattande 

del av ämnet har fokuserat på att förstå hur individer, grupper och organisationer hanterar 

konflikter. Så sent som 2005 beskrev De Dreu och Beersma (2005) kunskapen om följderna 

och effekterna av konflikter i organisationer som relativt begränsad och smal. 

   Olösta konflikter är en av de största anledningarna till att anställda säger upp sig, vilket 

leder till sänkt produktivitet och sänkt arbetstillfredsställelse i organisationer (Hom & Kinicki, 

2001). Låg arbetstillfredsställelse kan innebära att anställda kommer börja leta nya jobb, 

medan hög arbetstillfredsställelse ökar chansen att anställda stannar kvar med ett högre 

engagemang, menar Wright och Bonett (2007). Brown och Peterson (1993) menar att 
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arbetstillfredsställelse är en av de viktigaste och mest avgörande faktorerna när 

organisationskulturer och dess beteende värderas.   

 

Begreppsdefinition 

     Konflikt, konflikthantering och konflikthanteringsstrategier. 

   Rahim (2000) menar att det är oundvikligt att konflikter uppstår när två individer, grupper, 

organisationer eller nationer möts för att uppnå sina mål. Situationen kan bli oförenlig när 

minst två parter önskar samma resurs som finns i begränsad upplaga; när de har olika 

synpunkter på hur den gemensamma situationen skall genomföras; eller då de har olika 

attityder, värderingar, övertygelser eller färdigheter. Nahavandi och Malekzadeh (1998) 

menar att flera faktorer påverkar för att starta en konflikt. Deltagarna kan ha olika intressen, 

tankar, perceptioner eller känslor. Individerna som är inblandade i konflikten måste känna till 

att det finns motsägande idéer, konflikten måste vara pågående snarare än en enstaka 

händelse, och personer med motsatta åsikter måste försöka förhindra varandra från att uppnå 

sina mål.  

   En kortare definition av konflikt enligt Thompson (1998, sid. 4, ref. i Rahim, 2000) är: 

“Conflict is the perception of differences of interests among people.” Bisno (1988, sid. 13-14, 

ref. i Rahim, 2000) definierar konflikt på ett mer utförligt sätt:  

 

A process of social interaction involving a struggle over claims to resources, 

power and status, beliefs, and other preferences and desires. The aims of the 

parties in conflict may extend from simply attempting to gain acceptance of a 

preference, or securing a resource advantage, to the extremes of injuring or 

eliminating opponents. 
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   Schwenk (1990) menar att det finns två uppfattningar om konflikters funktionalitet. Den ena 

uppfattningen är att konflikter alltid skadar organisationen och menar att konkurrensen om 

motsatta mål hindrar individerna och organisationerna att nå effektivitet och nå upp till sin 

potential. Den andra uppfattningen är att konflikter är en naturlig del av det organisatoriska 

livet som kan bidra till att öka effektiviteten. 

   Vidare skiljer forskare på relationsbaserade konflikter och uppgiftsbaserade konflikter. 

Uppgiftsrelaterade konflikter innebär att konflikten handlar om hur de berörda ska uppnå ett 

mål, hur de ska utnyttja resurser, eller hur information ska tolkas. Relationsbaserade 

konflikter handlar om värderingar som krockar, olika individers personligheter som inte 

passar ihop, och dylika personliga konflikter (De Dreu & Beersma, 2005). 

   Varför gör forskare denna skillnad mellan konflikter? Anledningen finns i frågan om vilken 

konflikthanteringsstil som passar i vilken situation, och vilka konsekvenser den bär med sig. 

Detta kallas konfliktindelningsramverk (conflict typology framework) och betyder kortfattat 

att relationskonflikter hämmar effektiviteten och innovationen hos individer (De Dreu & 

Beersma, 2005), och att uppgiftsrelaterade konflikter faktiskt kan förbättra relationen mellan 

parterna, öka effektiviteten och förbättra problemlösningsförmågan.  

   Konflikthantering har diskuterats av både Platon och Aristoteles, men området har 

diskuterats tidigare än så. Confucius, som satte grunden för Konfucianismen för cirka 2500 år 

sedan, präglar fortfarande den östasiatiska kulturen och dess annorlunda (jämfört med 

västvärlden) sätt att hantera konflikter på (Tjosvold & Sun, 2002). Att beskriva 

konflikthantering ur ett psykologiskt perspektiv skulle dock dröja fram till 1940 när Follett 

presenterade en modell som hade tre huvudsakliga sätt att hantera konflikter på, samt ett 

flertal sekundära. De huvudsakliga sätten är dominerande, kompromissande, och 

integrerande. De sekundära är bland annat undvikande, och förtigande (ref. i Rahim, 

Buntzman & White, 1999). 
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   Senare kom en teori av Blake och Mouton (1964, ref. i Rahim, et al., 1999) där 

konflikthanteringsstrategierna klassificerades i två dimensioner beroende på om ledaren 

prioriterade produktion eller de anställda. Ur detta kristalliserades fem olika typer av 

konflikthanteringsstrategier; tvingande, undvikande, överslätande, kompromissande och 

konfronterande. Denna kallas den två-dimensionella omsorgsmodellen (Dual Concern Theory 

(Tjosvold & Sun, 2002). Denna modell har sedan utvecklats till ett flertal olika modeller, men 

de flesta följer samma grundregler; två dimensioner, och fyra till fem olika sätt att hantera 

konflikter på. 

   Senare utvecklades och förfinades Blake och Mounton’s (1964, ref. i Rahim, et al., 1999) 

teori. Nu används denna utvecklade teori där samarbetsintresse (vill tillgodose andras 

problem) och egenintresse (vill tillgodose sina egna problem) har delats in i två dimensioner. 

Ur dessa dimensioner formas fem konflikthanteringsstrategier; konkurrerande (lågt 

samarbetsintresse, högt egenintresse), tillmötesgående (högt samarbetsintresse, lågt 

egenintresse), undvikande (lågt samarbetsintresse, lågt egenintresse), samarbete (högt 

samarbetsintresse, högt egenintresse) och kompromissande (måttlig grad av samarbetsintresse 

och egenintresse) (Thomas, Thomas & Schaubhut, 2008).  

   Senare utvecklades en modell av Rahim och Bonoma (1979, ref. i Rahim et al. 1999) som 

grundar sig på två dimensioner: Hänsyn för andra respektive hänsyn för sig själv. Den 

förstnämnda dimensionen förklarar i en skala från högt till lågt i vilken utsträckning en 

individ vill tillfredsställa andras behov. Den andra dimensionen förklarar i vilken utsträckning 

en individ vill tillfredsställa sina egna behov. Detta ger upphov till fem olika sätt, eller stilar, 

att hantera konflikter på. Var i dimensionerna individen i fråga befinner sig är 

situationsbaserat, och kan alltså variera. Rahims och Bonomas (1979, ref. i Rahim et al. 1999) 

modell har sedan den skapades blivit empiriskt beprövad och stöds av tidigare studier (Van de 
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Vliert & Kabanoff, 1990). De fem olika konflikthanteringsstrategierna är: integrera, 

anpassning, dominans, undvikande och kompromissande (Rahim, et al., 1999). 

 

 
Figur 1. Tolkning av Rahims och Bonomas tvådimensionella modell för interpersonell 

konflikthantering (Rahim, 1983, ref. i Rahim, et al., 1999). 

 

   Integrerande används när individen har en hög grad av hänsyn till sig själv, och hög grad av 

hänsyn för andra. Strategin går ut på att nå en lösning där parterna samarbetar för att nå ett 

resultat accepterat av samtliga parter (Rahim, et al., 1999). Parterna ser på problemet 

tillsammans, och delar med sig av sina kunskaper för att lösa det utan kompromisser. Här 

behöver bara en av parterna använda sig av en integrerande stil för att båda parterna ska 

lyckas (Graham, 1998). 

   Anpassning används när individen har en låg grad av hänsyn till sig själv, och en hög grad 

av hänsyn för andra (Rahim, et al., 1999). Strategin används när den ena parten inte har 

tillräcklig kunskap i ämnet eller när den andra parten har rätt, och har mer att vinna på 

konflikten (Rahim, 2000). 

   Dominans används när individen har en hög grad av hänsyn till sig själv och en låg grad av 

hänsyn för andra. Den har definierats som en win-lose situation där ena parten får sin vilja 

igenom, genom att dominera den andra parten (Rahim, et al., 1999). Denna strategi används 
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när den ena parten har mycket att vinna på konflikten eller att den andra partens åsikt är 

skadlig för parten (Rahim, 2000). Tekniker som är vanliga vid ett dominerande beteende är 

hot, utnyttjande av sin position, manipulation, mm. 

   Undvikande används när individen har en låg grad av hänsyn till sig själv, och en låg grad 

av hänsyn för andra (Rahim, et al., 1999). Denna strategi används när nackdelarna med att 

konfrontera den andra parten överväger fördelarna med att undvika parten. Samtidigt kan 

strategin användas under kortare perioder för att de olika parterna ska kunna sansa sig innan 

de påbörjar ett problemlösningsarbete (Rahim, 2000). Dock menar Tjosvold och Sun (2002) 

att en individ som använder sig av en undvikande strategi trots detta kan ha hög hänsyn för 

sig själv då den istället för att hantera konflikten direkt med den andra parten vänder sig till en 

tredje part, för att på så sätt lösa konflikten.  

   Kompromissande används när individen har en måttlig grad av hänsyn till sig själv och 

hänsyn för andra. Strategin associeras med att båda parter ger upp någonting som är viktigt 

för dem för att nå fram till en ömsesidig lösning, genom kompromissande, där båda parter är 

nöjda (Rahim, et al., 1999).    

   Det finns som tidigare nämnt ett flertal olika versioner på denna modell, där stilarnas och 

dimensionernas namn ofta varierar, men fungerar i praktiken på samma sätt. Ett exempel på 

en alternativ modell är den av Pruitt (1983), som använder samma dimensioner, men andra 

namn för stilarna. Dock identifierar Pruitt (1983) inte kompromissa som en stil. Pruitt (1983) 

är inte den enda som riktar kritik mot konflikthanteringsstrategin kompromissa. Graham 

(1998) menar att en kompromissande konflikthanteringsstrategi inte alls är så fördelaktig som 

annan forskning pekar på (Choi, 2013). Graham (1998) menar att kompromissande är en dålig 

konflikthanteringsstrategi som riskerar att förstöra gamla relationer, och att strategin inte 

fungerar i praktiken. Graham (1998) menar att kompromissande skapar en falsk bild av 

verkligheten, och att båda parterna i konflikten till en början kräver mer än de från början vill 
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ha. Detta eftersom båda parterna är medvetna om att de behöver sänka sina krav för att nå 

fram till en kompromiss. 

 

     Arbetstillfredsställelse. 

   Forskare talade om arbetstillfredsställelse så tidigt som år 1912. Men det var först på 1930-

talet som forskare systematiskt började studera ämnet. Det fanns under denna tid tre ledande 

skolor i hur hög arbetstillfredsställelse skulle uppnås: Den fysiska-ekonomiska skolan 

betonade rollen de fysiska arrangemangen hade på arbetet, arbetsförhållandena och lönen. 

Den sociala (eller mänskliga relationer) skolan betonade vikten av ett gott ledarskap samt god 

stämning i arbetsgrupperna och mellan chef-anställd. Tillväxtskolan representerades av att de 

anställda skulle bli tillfredsställda genom att öka sin kompetens, effektivitet och 

ansvarstagande genom att ha ett mentalt utmanande arbete (Locke, 1976). Förklaringen av de 

tre olika skolorna är en grov förenkling av teorierna. Samtliga går i dagens läge att mer eller 

mindre använda vilket gör att de utgör ett bra ramverk för den tidiga forskningen på området 

(Locke, 1976).  

   För att definiera arbetstillfredsställelse menar Locke (1976) att en identifikation av dess 

kunskapsteoretiska rötter först bör göras. Tillfredsställelse är en emotionell respons vilket 

resulterar i att själviakttagelser är det enda sätt att studera ämnet. För att människan ska känna 

tillfredsställelse måste två olika behov bli tillfredsställda; fysiska och psykiska. Kravet på att 

både fysiskt och psykiskt känna sig frisk. Locke (1976) liknar begreppet tillfredsställelse vid 

moral men gör vissa skillnader på begreppen: Moral är mer framtids- och grupporienterat 

medan tillfredsställelse orienterar mer på vad som har hänt och nutid, samt är mer orienterat 

på individen. Samtidigt menar Locke (1976) att arbetstillfredsställelse måste särskiljas från 

job involvement (jobb engagemang), med vilket menas till vilken grad individen är mentalt 

insatt i sitt arbete. Locke (1976) menar vidare att en individ som är mer mentalt insatta i sitt 
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arbete i större grad har extrema känslor för det, medan en individ som är mindre mentalt insatt 

i sitt arbete har mindre extrema känslor mot det.  

   Locke (1976) menar vidare att en individs känslomässiga reaktion mycket beror på dennes 

förväntningar på situationen. Förväntar sig en individ t.ex. en löneförhöjning börjar denne 

ofta fantisera och tala om detta. Skulle löneförhöjningen inte ske skulle individen bli mer 

besviken än den skulle bli om inte förväntningarna om löneförhöjning fanns. Om individen å 

andra sidan inte förväntar sig någon löneförhöjning hinner den bygga upp en 

försvarsmekanism för att på ett bättre sätt hantera besvikelsen som uppstår om den inte skulle 

ske.  

   En individs känslomässiga reaktioner beror i sin tur på hur individen värderar situationen. 

Samtliga människor har samma behov för att överleva (mat, sömn osv.); medfödda beteenden 

för att arten ska överleva. Värderingar är inlärda beteenden som skiljer sig mellan olika 

individer. Detta resulterar i att individer reagerar olika i olika situationer beroende på hur de 

värderar situationen och resultatet av situationen. Arbetstillfredsställelse är resultatet av 

uppfattningen av att ens jobb uppfyller, eller möjliggör uppfyllnaden av individens 

jobbvärderingar (Locke, 1976). Locke’s (1976, sid. 1319) definition av arbetstillfredsställelse 

lyder:   

 

job satisfaction results from the appraisal of one’s job as attaining or allowing 

the attainment of one’s important job values, providing these values are 

congruent with or help to fulfill one’s basic need. These needs are of two 

separate but independent types: bodily or physical needs and psychological 

needs, especially the need for growth. Growth is made possible mainly by the 

nature of the work itself. 
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   Under senare tid har mer forskning inriktats mot den affektiva biten av 

arbetstillfredsställelse, där humör och känslor varit ett centralt forskningsämne (Brief & 

Weiss, 2002). Thompson och Phua (2012) beskriver arbetstillfredsställelse på en affektiv nivå 

som en generell utvärdering av en individs jobb, och på en kognitiv nivå som är baserad på 

icke-emotionella jämförelser och värderingar mellan sitt egna jobb, och andras. Chen (2012) 

beskriver arbetstillfredsställelse som personalens psykiska uppfattning som grundar sig i 

interaktionen med deras jobb. Saleem, Mahmood och Mahmood (2010) defininerar 

arbetstillfredsställelse som en övergripande känsla angående en individs jobb eller karriär, och 

menar vidare att en individs arbetstillfredsställelse formar dennes syn på hur den förhåller sig 

till organisationen.  

 

     Kön och könsroller. 

   Författarna av denna studie definierar kön som en individs biologiska kön (man, kvinna). En 

individ kan vara en man och ha en feminin könsroll. Med detta menar författarna att individen 

psykologiskt identifierar sig mer med feminina karaktärsdrag än maskulina.  

   Forskare är överens om att kön är biologiskt bestämt, men tvistar om när, varför och hur den 

psykologiska uppdelningen mellan könen inträffar (Persson, 1999). Kray och Thompson 

(2004) menar att det finns typiskt maskulina och feminina attribut. Där de maskulina 

attributen karaktäriseras av styrka, dominans, offensiv och rationalitet och de feminina 

attributen karaktäriseras av svaghet, undergivenhet, foglighet och att vara emotionell.  

   Män och kvinnors självuppfattningar angående könsroller är mindre stereotypiska i mer 

ekonomiskt- och socialt utvecklade länder. Det köns-lika idealet sprids i dessa kulturer och 

skillnader beroende på beteende mellan könen minskar och rådande stereotyper suddas 

sakteliga ut (Williams & Best, 1989, ref. i Persson, 1999).  
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   Det existerar inte endast maskulina och feminina könsroller. Forskare är inte överens om 

hur många olika könsroller som existerar. De menar att det kan existera nyanser av maskulina 

och feminina könsroller beroende på kultur, och till viss del biologiskt kön. Persson (1999) 

menar att det kan vara möjligt att tolka könsroller i form av en maskulin man, en feminin 

man, en maskulin kvinna, en feminin kvinna eller någon nyans av något av detta. Även vissa 

sjukdomar (t.ex. Turners syndrom) och sexuella beteenden (transsexualism) diskuteras utgöra 

egna könsroller (Persson, 1999). Detta kommer dock inte beröras i denna uppsats.  

   I denna uppsats kommer författarna att utgå från Perssons (1999) modell, som indentifierar 

fyra olika könsroller; maskulin (hög maskulinitet, låg femininitet), feminin (låg maskulinitet, 

hög femininitet), androgyn (hög maskulinitet, hög femininitet) och odifferentierad (låg 

maskulinitet, låg femininitet). Dock kommer endast könsrollerna maskulin respektive feminin 

användas i denna studie då dess fokus är på organisationell nivå, inte individuell. 
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Figur 3. De fyra könsrollerna enligt BSRI-SE (Persson, 1999). 

 

 

Tidigare forskning 

     Arbetstillfredsställelse och konflikthantering.  

   Enligt Fisher, Ury och Patton (1992) har chefer som väljer att använda sig av 

konflikthanteringsstrategier som bryr sig om båda parterna i en konflikt inom sin 

organisation, mycket att vinna. Detta kan leda till högre arbetstillfredsställelse hos de 

anställda, och av att de visar starkare tillit och respekt till sina överordnade. 
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Tidigare forskning inom arbetstillfredsställelse har huvudsakligen fokuserat på relationen 

mellan chef och anställd, men mindre på relationen anställda sinsemellan (Chen, 2012). 

   Sänkt arbetstillfredsställelse bär med sig flera konsekvenser, varav en är sänkt produktivitet 

(Posthuma, 2011). Relationerna mellan konflikthantering, arbetstillfredsställelse och 

produktivitet har genom tidigare forskning visat olika resultat, där flera studier pekar på 

samband mellan konflikter (både relations- och uppgiftskonflikter) och upplevd sänkt 

effektivitet hos individer. De Dreu och Van Vianen (2001, ref. i Chen, Zhao, & Liu, 2012) 

fann till exempel att om konflikter hanterades effektivt, kunde det förbättra individers och 

företagets produktivitet. Vidare pekar Chen med kollegor (2012) på att resultatet kan variera 

beroende på vilket sorts företag som undersöks, i detta fall var det ett företag med fokus på 

forskning och utveckling. Hade studien utförts på en fabrik finns alltså en möjlighet att 

resultatet hade sett annorlunda ut. Där detta samband inte finns menar Bisseling och Sobral 

(ref. i Posthuma, 2011) att det kan bero på en tredje variabel, nämligen arbetstillfredsställelse.  

   Forskning (Choi, 2013) visar att företag som använder sig av integrerande eller 

kompromissande konflikthanteringsstrategier har en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen. 

En dominerande konflikthanteringskultur visade på lägre arbetstillfredsställelse hos 

deltagarna. Vidare i diskussionen menar Choi (2013) att samarbete, vilket är en ny strategi 

författaren använder sig av, visade en positiv korrelation med arbetstillfredsställelse då det 

förknippas med utbyte av idéer och effektivare koordinering av uppgifter. Detta menar 

författaren i sin tur minskar risken för att anställda ska bränna ut sig. En dominerande 

konflikthanteringskultur korrelerar med det motsatta, alltså låg arbetstillfredsställelse och 

högre risk för att anställda ska bränna ut sig. Detta då dominerande konflikthantering tenderar 

att frammana tävlingsinriktade konflikter.  

   Chen med kollegor (2012) fann i sin studie att integrerande och kompromissande 

konflikthanteringsstrategier har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. Däremot 
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fanns det inga samband mellan konflikthanteringsstrategierna dominerande, undvikande, eller 

anpassande och arbetstillfredsställelse. Chen med kollegor (2012) menar att detta kan bero på 

att dessa tre strategier inte uppmanar till samarbete, vilket leder till att anställda inte känner att 

de kan göra individuella bidrag till lösningen av problemet. Detta i sin tur påverkar 

arbetstillfredsställelsen. Kanske ännu viktigare är faktumet att studien utfördes i Kina, där 

konflikthanteringskulturen ser annorlunda ut. Precis som tidigare studier har visat (Rahim, 

2002) beror effektivitet av vald konflikthanteringsstrategi på situationen, och kulturen (Chen, 

2012). Val av konflikthanteringsstrategi grundar sig både i individens personlighet, och på 

situationen (De dreu & Beersma, 2005). 

   De Dreu och Beersma (2005) väljer i sin studie att ta upp tre olika perspektiv av 

arbetstillfredsställelse hämtade från Judge och Hulin (1993). Den första kallas stabila 

individuella skillnader (stable individual differences), och menar att arbetstillfredsställelse har 

sina rötter i individens gener, eller att individer åtminstone är relativt stabila över tid i hur 

tillfredsställda de är med sina jobb. Detta betyder i sin tur att individer som har lättare för att 

uppskatta sitt jobb, även har mindre sannolikhet att hamna i konflikter än de som inte tycker 

om sitt jobb. Detta är något som De Dreu och Beersma (2005) uppmanar forskare till att 

undersöka vidare. Det andra perspektivet kallas social informationsbearbetning (social 

information processing), och menar att arbetstillfredsställelse härrör från tolkningar av 

information från andra kollegor och tidigare erfarenheter. Det tredje och sista perspektivet 

kallas jobb-informations perspektivet (job-as-information perspective) och menar att en 

individs arbetstillfredsställelse influeras direkt av vilka karaktärsdrag dess jobb har, och vad 

vederbörande vill ha ut av sitt jobb.  

   Perspektivet stabila individuella skillnader, går i linje med en studie utförd av Kunaviktikul 

med kollegor (2000), som pekar på att de anställda som var nöjda med sitt jobb, och sina 

förutsättningar, hamnade i mindre konflikter än de som inte var nöjda med sitt jobb. 



 15 

     Könsroller och konflikthantering.  

   Forskning (Brewer, Mitchell & Weber, 2002) som gjorts på området könsroller och val av 

konflikthanteringsstrategier visade att feminina individer i högre grad använde sig av en 

undvikande strategi än maskulina individer. Samtidigt som maskulina individer i större 

utsträckning använder sig av dominans. Resultatet visade att individer i en låg organisatorisk 

position främst använde sig av en undvikande strategi. Den genomförda regressionsanalysen 

visade att organisatorisk position var mindre betydande än könsroller i valet av strategin 

undvikande, men mer betydande än biologiskt kön. 

   Kray och Thompson (2004) menar att det finns typiskt maskulina och feminina attribut. 

Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson & Rosenkrantz (1972, ref. i Brewer, et al., 2002) 

menar att män anses utveckla typiskt manliga attribut medan kvinnor anses utveckla typiskt 

kvinnliga attribut. De typiskt maskulina attributen karaktäriseras av att vara stark, dominant, 

offensiv och rationell. De typiskt feminina attributen karaktäriseras av att vara svag, 

undergiven, foglig och emotionell. Kray och Thompson (2004) menar vidare att typiskt 

manliga attribut krävs för att enklare nå framgång i t.ex. en förhandling. För att utvecklas i sin 

karriär har alltså kvinnor i en högre organisatorisk position sannolikt utvecklat typiskt 

manliga attribut för att nå en sådan position i konkurrens med andra individer med typiskt 

manliga attribut (Kray & Thompson, 2004).  

   Den organisatoriska positionen individen befinner sig i påverkar vidare individens val av 

konflikthanteringsstrategi (Brewer, Mitchell & Weber, 2002). Detta resulterar i ett 

cirkelargument där individens könsroll indirekt kan ha ett samband med valet av 

konflikthanteringsstrategi.  
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Syfte och frågeställningar 

   Efter att ha granskat tidigare forskning inom området kan det konstateras att det finns en 

begränsad mängd forskning om konflikthantering och dess samband med 

arbetstillfredsställelse i Skandinavien. Befintlig forskning har visat att val av 

konflikthanteringsstrategi och nivå av arbetstillfredsställelse kan ha påverkan på produktivitet, 

uppsägningar osv., vilket kan resultera i ekonomiska förluster för de drabbade företagen 

(Wright & Bonett, 2007). Majoriteten av den aktuella forskningen har genomförts i antingen 

USA eller Ostasien.  

   De Dreu och Beersma (2005) kallar det ett forskningsområde som fortfarande är i sin linda. 

Skandinavien är inget undantag, och även om det går att applicera forskning från resten av 

världen bör det heller inte förnekas att Skandinavien har unika drag, och författarna till denna 

studie menar därför att det finns behov av studier inom område. Med anledning av detta har 

följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilken typ av konflikthanteringsstrategi föredras av deltagarna i undersökningen? 

2. Finns det samband mellan könsroller och val av konflikthanteringsstrategi? 

3. Finns det samband mellan val av konflikthanteringsstrategi och nivå av 

arbetstillfredsställelse? 
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Metod 

   Denna undersökning genomfördes genom distribueringen av enkäter i pappersform till 

anställda inom en kommun i mellersta Sverige. Deltagarna fick besvara frågor angående 

könsroller, konflikthantering, samt arbetstillfredsställelse.  

 

Urval 

   Enkäten gick ut till samtliga anställda på en arbetsplats i mellersta Sverige vilka är 70 

personer. Detta innebär att undersökningen är en totalundersökning. Samtliga personer är 

heltidsanställda, varav 21,4 % är män (9 st.), och 78,6 % kvinnor (33 st.). 42 personer svarade 

på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 60 %. Populationen består av anställda som jobbar 

på samma kontor, och begränsas även där, då resultaten inte kan generaliseras på resten av 

kommunens anställda som befinner sig antingen i en annan lokal, eller ute på fältet. 

 

Material 

   Frågorna i enkäten har kategoriserats i tre grupper, i syfte att göra databearbetningen 

tydligare. Kategorierna är Konflikthantering, Arbetstillfredsställelse, samt Könsroller. 

   Frågorna som berör konflikthantering är hämtade ur Thomas Kilmann Conflict Mode 

Instrument (1974). Den består av 30 frågor, vardera med två påståenden. Deltagaren ska ringa 

in det påstående som passar bäst in på honom/henne. Som resultat får varje deltagare ett värde 

i varje konflikthanteringsstrategi (till exempel kompromissa), alltså sammanlagt fem värden. 

Frågorna rörande arbetstillfredsställelse är tagna från Landy och Conte (2010). Den består av 

fem påståenden där deltagararen ska värdera hur väl det stämmer överens med en själv, på en 

skala från ett (”Mycket sällan eller aldrig”) till fem (”Mycket ofta eller alltid”). Fråga 3 och 

5 är spegelvända. Resultatet blir ett värde i arbetstillfredsställelse per deltagare. Frågorna för 

könsroller är hämtade från The Bem Sex-Role Inventory (BSRI) som översatts till svenska 
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från engelska och kallas därför BSRI-SE (Persson, 1999). Den har anpassats till att bättre 

beskriva de normer som kan finnas i Skandinavien, och har efter tester visat sig vara reliabel. 

Enkäten innehåller tjugofem påståenden där deltagare värderar hur väl det stämmer överens 

med en själv genom att markera med siffrorna ett till sju, där ett är ” Det är aldrig eller 

nästan aldrig sant”, och sju är ”Det är alltid eller nästan alltid sant.” Tretton frågor 

representerar maskulina påståenden och tolv feminina påståenden. Originaltestet innehåller 60 

frågor, anledningen till att dessa tagits bort är då de antingen inte passar in i Skandinaviens 

kultur, eller att de anses utdaterade (det som var kvinnligt/manligt 1974 kan komma att anses 

mer neutralt idag). Som resultat får deltagaren två värden (feminin och maskulin), som sedan 

kan tolkas som en slutgiltig variabel: Maskulin, feminin, androgen eller odifferentierad. Då 

denna studie inte ämnar att studera deltagarna på individnivå, utan snarare på organisatorisk 

nivå, kommer endast den maskulina och feminina variabeln att användas. 

   

Procedur 

   Enkäten lämnades av personalchefen till administratören, som i sin tur distribuerade 

enkäterna till deltagarna genom deras postfack. Fördelen med detta är att deltagarna inte får 

enkäten av sin chef, eller lämnar tillbaks enkäten sin chef. Detta har en positiv påverkan på 

den upplevda konfidentialitet. Deltagarna fick 11 dagar på sig att svara. I och med detta gavs 

ej möjligheten för deltagarna att personligen ställa frågor till undersökningsledarna. Dock 

fanns kontaktuppgifter att finna på försättsbladet till enkäten, som även förklarade vad 

enkäten avsåg att mäta, hur lång tid den beräknades att ta att genomföra, samt den etiska 

aspekten av studien. Alla som har deltagit i studien har därmed fått information om att 

deltagare behandlas konfidentiellt, att det är frivilligt att delta och att deltagaren närsomhelst 

får avbryta studien utan att motivera varför. Deltagarna har också blivit informerade om att 

svaren endast kommer att rapporteras på gruppnivå och att det inte finns någon möjlighet att 
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spåra tillbaka det besvarade frågeformuläret till den enskilde individen. Enkäten genomfördes 

mellan 2013-12-10 och 2013-12-17. 

 

Dataanalys    

   Frågorna från Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument resulterar i att deltagaren får fem 

poängvärden, ett för varje strategi (integrera, kompromissande, dominans, undvikande, 

anpassning), som förklarar vilken strategi deltagaren använder helst. Varje fråga består av två 

påståenden, varje påstående representerar en strategi. Alltså kommer deltagaren efter att ha 

besvarat samtliga frågor ha gett en tydlig bild av vilken strategi som prioriteras, eller snarare 

föredras, över andra. Poängen för varje strategi framtogs genom att sammanställa hur många 

gånger deltagaren valt ett påstående som representerar aktuell strategi. Höga värden i en 

strategi innebär att deltagaren föredrar att använda sig av den än en annan med låga värden. 

   Arbetstillfredsställelse sammanställs genom att räkna ut deltagarna medelvärden. 

Deltagarens medelvärde kunde sträcka sig från 1 till 5. 

   För att räkna ut individens två värden i BSRI-SE adderades svaren på frågorna, tretton 

värden för maskulina, samt tolv för feminina, till två summor. För att få ut medelvärdet på 

individens maskulina värde dividerades summan med tretton. Samma procedur följde för att 

räkna ut det feminina värdet, med undantaget att det dividerades med tolv.  

   Frågeställning 1 besvarades genom att summera totalvärdet av de olika 

konflikthanteringsstrategierna, den som föredras mest kommer då ha högst värde. För att 

besvara frågeställning 2, alltså om det finns något samband mellan könsroller och val av 

konflikthantering, gjordes ett Pearsons r-test. Frågeställning 3, alltså om det finns något 

samband mellan val av konflikthanteringsstrategi och nivå av arbetstillfredsställelse, gjordes 

även här ett Pearsons r-test för att undersöka om det finns några korrelationer. 
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Metoddiskussion av vald metods tillförlitlighet, relevans och trovärdighet 

   Tidigare studier har riktat kritik mot den tvådimensionella modellen för interpersonell 

konflikthantering (Rahim, 1999), och menar att individer visst kan vara målmedvetna och i 

högsta grad visa hänsyn till sig själv (Tjosvold & Sun, 2002). Denna enkät har inte möjlighet 

att ta hänsyn till detta. Men eftersom det fortfarande inte finns någon förnyad, och mer 

etablerad modell inom konflikthantering anses fortfarande Rahims (1999) modell vara den 

bästa att använda sig av i detta fall. Tjosvolds och Suns (2002) kritik riktar sig främst mot 

undvikande konflikthantering, och menar att det finns en sjätte strategi vid namnet 

outflanking (individen går runt sin motståndare och tar hjälp av en tredje part).  

    Majoriteten av de studier som görs för att mäta konflikthantering görs med hjälp av 

enkätstudier, med ett fåtal undantag där kvalitativa studier genomförts för att även få en 

djupare inblick i exakt vad för slags konflikt det handlade om och vad konsekvenserna blev. 

De två vanligaste mätinstrumenten idag är Rahims ROCI-II (Rahim organizational conflict 

inventory) och Thomas och Kilmanns MODE (conflict management-of-diffierences 

instrument), där ROCI-II visar både starkast validitet och reliabilitet (Chen, Zhao, & Liu, 

2012). Anledningen till att ROCI-II inte valdes i denna studie var på grund av att priset inte 

passade in i budgeten. Med det sagt ska det styrkas att Thomas Kilmann Conflict Mode 

Instrument är väl beprövat, och har både hög validitet samt reliabilitet. 

   Distributionen av enkäterna kan komma att möta problem på grund utav företagets interna 

kommunikationsförutsättningar. Aldrig har en enkät i pappersformat distribuerats förr, och de 

anställda menas ska få ett flertal webbaserade enkäter i veckan via e-post. Även om de 

anställda vanligtvis väljer att inte svara på dessa webbaserade enkäter riskerar det att redan 

från början medbringa ett visst motstånd till att svara på just denna enkät. Administratören 

ombads att skicka ut en påminnelse, samt uppmaning att svara på denna enkät, till deltagarna. 

Detta kommer ske två dagar efter distribueringen av enkäten. Valet att inte använda sig av 



 21 

webbaserade enkäter var i detta fall avgörande, då det skulle leda till att svarsfrekvensen 

förmodligen hade varit oacceptabelt låg. 

    En risk med användandet av BSRI-SE är att det baseras på ett omodernt test, som är baserat 

på värderingar om vad som är feminint respektive maskulint som inte nödvändigtvis är det 

idag. Detta trots att Persson (1999) moderniserat testet samt anpassat det till det skandinaviska 

samhället. Anledningen till att BSRI-SE valdes till denna studie var på grund av bristen av 

liknande test som finns tillgängliga idag. 

 

Resultat 

Frågeställning 1 

   Den mest förekommande konflikthanteringsstrategi på kommunen är kompromissande, följt 

av undvikande på en andra plats. Ett högre värde i kolumnen summa innebär alltså att fler 

föredrar just den konflikthanteringsstrategin. Eftersom samtliga deltagare har ett värde i varje 

strategi innebär det att en viss individ helst använder sig av en kompromissande 

konflikthanteringsstrategi, men kan även komma att använda en undvikande 

konflikthanteringsstrategi. 

Tabell 1 

Deskriptiv matris över hur mycket en konflikthanteringsstrategi används. Ett högre värde innebär mer frekvent användning. 

 Summa 

Dominant 158 

Undvikande 290 

Anpassning 252 

Integrera 259 

Kompromissa 305 

 

 

 

Frågeställning 2 

   Korrelationsanalysen mellan de två olika könsrollerna och de fem olika 

konflikthanteringsstrategierna visade på sju signifikanta korrelationer, som visas i tabell 2.  

Maskulin könsroll visade på en signifikant positiv korrelation med dominant 

konflikthanteringsstrategi (p=,001, r=,497) och integrerande konflikthanteringsstrategi (p=,05, 



 22 

r=,305). Vidare visade maskulin könsroll på en signifikant negativ korrelation med 

undvikande konflikthanteringsstrategi (p=,008, r=-,401) och anpassnande 

konflikthanteringsstrategi (p=,017, r=-,365). Feminin könsroll korrelerade signifikant negativt 

med dominant konflikthanteringsstrategi (p=,019, r=,-,361). Vidare uppvisade resultaten två 

signifikanta positiva korrelationer; mellan feminin och undvikande (p=,015, r=,374); samt 

mellan feminin och anpassande(p=,001, r=,486). 

Tabell 2 

Korrelationsmatris mellan subkategorierna av konflikthanteringsstrategier (vågrätt) och könsroller (lodrätt). 

 Dominant Undvikande Anpassning Integrera Kompromissa 

Maskulin ,497** -,401** -,365* ,305* ,095 

Feminin -,361* ,374* ,486** -,230 -,253 
*p<0,05 **p<0,01 
 

 

Frågeställning 3 

   Korrelationsmatrisen i tabell 3 (se nedan) visar på två signifikanta korrelationer (en positiv 

och en negativ) mellan konflikthanteringsstrategi och arbetstillfredsställelse. Dessa strategier 

är undvika som visade på en signifikant negativ korrelation(p=,033, r=-,287), samt 

kompromissa som visade på en positiv korrelation(p=,036, r=,139). 

Tabell 3 

Korrelationsmatris över sambanden mellan Arbetstillfredsställelse (vågrätt) och subkategorierna av konflikthanteringsstrategier (lodrätt) 

 Arbetstillfredsställelse 

Dominant ,213 

Undvikande -,287* 

Anpassning -,180 

Integrera ,139 

Kompromissa ,280* 
*p<0,05 
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Diskussion 

Frågeställning 1 

   En kompromissande konflikthanteringsstrategi är enligt resultatet det deltagarna föredrar att 

använda, följt av en undvikande strategi. Detta öppnar upp för två olika sätt att tolka resultatet 

på. Undvikande innebär enligt Rahim (1983, ref. i Rahim, et al., 1999) att individen väljer att 

inte ta del i konflikten, och därmed låter motparten ha sin väg utan att göra motstånd. Detta 

kan på en arbetsplats visa sig genom en ökad mängd uppsägningar (Tjosvold & Sun, 2002), 

sänkt arbetstillfredsställelse, respektive sänkt produktivitet (Hom & Kinicki, 2001). Även om 

undvikande inte är den mest föredragna strategin är den fortfarande inte långt bakom 

kompromissande. Denna nivå av undvikande anser författarna värd att uppmärksamma. På 

lång sikt, med upprepade konflikter där individen använder sig av en undvikande 

konflikthanteringsstrategi, kan detta komma att påverka individen till den nivån att han eller 

hon säger upp sig, eller sjukskriver sig. Inte bara förblir konflikten olöst, konsekvenser som 

denna kan skada organisationen som helhet genom höjda personalkostnader, nyrekryteringar 

och eventuell förlust av talangfulla individer som säger upp sig. Å andra sidan ger det 

organisationen i fråga en chans att solla ut personal som inte passar in i organisationskulturen. 

   Som tidigare nämnt menar Tjosvold och Sun (2002) att individer kan använda sig av en 

undvikande konflikthanteringsstrategi och samtidigt värdera sina egna mål högt, så kallat 

outflanking. Detta leder till det andra sättet att tolka denna studiens resultat på. Som tidigare 

nämnt innebär alltså outflanking (svensk översätning saknas fortfarande) att individen i fråga 

som använder sig av en undvikande konflikthanteringsstrategi även har hög hänsyn för sig 

själv, motsägelsefullt mot Rahims och Bonomas tvådimensionella modell för interpersonell 

konflikthantering (Rahim, 1983, ref. i Rahim, et al., 1999). Individen väljer alltså att söka stöd 

i konflikten hos en tredje part (Tjosvold & Sun, 2002). Då begreppet outflanking fortfarande 

är i teoristadiet och ej beprövat går det inte att uttala sig om dess effekter, mer än att det kan 
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ha en negativ påverkan på arbetstillfredsställelsen och effektiviteten hos individen då det kan 

vara väldigt krävande, menar Tjosvold och Sun (2002). På sikt menar författarna av denna 

studie att outflanking även kan bidra till att skapa en icke önskvärd konflikthanteringskultur 

på företaget. Då anställda aldrig konfronterar varandra minskar även chansen att 

arbetsgruppen utvecklas och gynnas utav att konflikten i fråga blir löst på ett fördelaktigt sätt 

(Choi, 2013). 

 

Frågeställning 2 

   Resultatet visar, precis som tidigare studier (Brewer, Mitchell & Weber, 2002), att feminina 

könsroller i högre grad använder sig av en undvikande konflikthanteringsstrategi än andra 

könsroller. Kray och Thompson (2004) menar att de typiskt feminina attributen karaktäriseras 

av att vara svag, undergiven, foglig och emotionell. Vidare menar författarna av denna studie 

att detta kan ha ett samband med de feminina könsrollernas höga användandegrad av 

undvikande och anpassande konflikthanteringsstrategi. Detta grundar författarna på de 

karaktärsdragen karaktäriserade av en typiskt feminin könsroll. Studien pekar på att feminina 

könsroller har samband med en undvikande och anpassande konflikthanteringsstrategi. På det 

undersökta företaget var majoriteten av de undersökta individerna kvinnor, vilket författarna 

av denna studie menar kan förklara de höga värdena av undvikande och anpassande 

konflikthanteringsstrategi, baserat på Broverman med kollegor (1972, ref. i Brewer, et al., 

2002). Detta menar författarna av denna studie kan bero på att karaktärsdragen varken 

uppmanar till dominans eller samarbete, utan mer till att låta sig bli styrd av andra. Choi 

(2012) menar att kompromissa och integrera uppmanar till samarbete. Denna studie visar inte 

på några signifikanta samband mellan en feminin könsroll och dessa två 

konflikthanteringsstrategier, vilket kan peka på att det finns en risk att företaget snarare tar 

skada av konflikter än att utvecklas av dem. 
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   Både undvikande och anpassande är konflikthanteringsstrategier som har låg hänsyn för sig 

själv. Feminina könsroller präglas alltså i denna studie av att ha låg hänsyn för sig själv i 

konflikter, vilket stärks av resultatet som pekar på det negativa sambandet mellan dominant 

och feminin könsroll. Den maskulina könsrollen visade signifikanta positiva samband med 

dominant och integrerande konflikthanteringsstrategi. Det dessa två strategier har gemensamt 

är att de båda har en hög nivå av hänsyn för sig själv. Vidare visade maskulin könsroll ett 

negativt samband med undvikande och anpassande konflikthanteringsstrategi. Med andra ord 

föredrar den maskulina könsrollen i denna studie konflikthanteringsstrategier som gynnar dem 

själva. Detta går i linje med Kray och Thompson (2004) som menar att de maskulina 

attributen karaktäriseras av att vara stark, dominant, offensiv och rationell. Det finns alltså en 

tydlig skillnad i feminina och maskulina könsroller och deras val av konflikthantering.  

   På en arbetsplats där vissa individer använder sig av en dominerande 

konflikthanteringsstrategi och andra av en undvikande eller anpassande strategi är det 

författarna av denna studies mening att en obalans riskerar att uppstå, där vissa individer inte 

får sin röst hörd och de dominerandes idéer och åsikter frodas utan att jämföras med de 

andras. Med andra ord riskerar företaget att inte utvinna den maximala potentialen hos dess 

anställda. I den undersökta organisationen finns en sannolikhet att ovan nämnt scenario 

existerar, då undvikande föredras i högre grad än dominerande. Hade dominerande varit mer 

föredraget hade det alltså sett annorlunda ut, då det funnits en majoritet dominanta röster som 

hade skapat en tävlingsinriktad konflikthanteringskultur, ponerar författarna av denna studie.  

 

Frågeställning 3 

   Resultatet visar att kompromissande har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. 

Detta går emot Graham (1998) som menar att kompromissande är en dålig 

konflikthanteringsstrategi som riskerar att förstöra gamla relationer, och att strategin inte 
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fungerar i praktiken. Graham (1998) menar vidare att kompromissande skapar en falsk bild av 

verkligheten, och att båda parterna i konflikten till en början kräver mer än de från början vill 

ha. Detta gör att de ger en falsk bild av att de ger upp en del av sina mål för att nå en 

överenskommelse. 

   Författarna av denna studie ställer sig tveksamma till Graham’s (1998) slutsats då denna 

studie pekar åt ett annat håll. I ett av Graham’s (1998) exempel förklaras kompromissande 

som en handelssituation där ena parten har höjt priset på sin vara eftersom den är medveten 

om att den andra parten kommer pruta på priset. Verkligheten ser inte alltid ut på det sättet. 

Det finns ingenting som säger att samtliga parter använder sig av en kompromissande 

konflikthanteringsstrategi. Än mindre att parterna är medvetna om vilka strategier de 

använder sig av. Graham’s (1998) argument håller alltså endast i den specifika situationen. 

Författarna av denna studie tolkar det som att Graham’s (1998) teori endast kan anpassas till 

situationer då samtliga parter använder en kompromissande konflikthanteringsstrategi, samt 

att parterna är medvetna om vilken strategi de använder. I detta ligger också vitala skillnader i 

denna studie mot många andra studier gjorda på området. Denna studie är inriktad mot en 

skandinavisk arbetskultur där författarna anser att det finns skillnader gentemot arbetskulturen 

i t.ex. Amerika. I Sverige har jantelagen ett inflytande på de anställda vilket gör att de överlag 

är mer försiktiga i besluttagningsprocessen. Detta medför att studier gjorda under ett hårdare 

arbetsklimat kan bli snedvridna om de generaliseras till den skandinaviska arbetsmarknaden.  

   Resultatet av denna studie går i linje med Choi (2013) som menar att företag som använder 

en integrerande eller kompromissande konflikthanteringsstrategi kan se ett positivt samband 

med arbetstillfredsställelsen. Likaså menar Fisher, Ury och Patton (1992) att chefer som bryr 

sig om samtliga parter i en konflikt har en högre arbetstillfredsställelse hos sina anställda. 

Författarna av denna studie tolkar det som att kompromissande är en positiv 

konflikthanteringsstrategi som värnar om samtliga inblandade parter, där alla, mer eller 
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mindre, får sin vilja igenom. Samma resultat fann Chen med kollegor (2012) i sin studie, som 

menar att det finns ett positivt samband mellan kompromissande och arbetstillfredsställelse.  

   Kunaviktikul med kollegor (2000) menar att anställda som är nöjda med sina jobb, och sina 

förutsättningar, hamnar i mindre konflikter än individer som inte är nöjda med sina jobb. 

Detta menar författarna av denna studie delvis kan bero på hur samarbetsvänliga de anställdas 

konflikthanteringsstrategier är. Används en samarbetsvänlig konflikthanteringsstrategi (t.ex. 

kompromissande) får de anställda i en högre grad sin vilja igenom och bör på så sätt hamna i 

mindre konflikter, samt att arbetstillfredsställelsen sannolikt höjs. Detta styrker svårigheterna 

kring frågan vad som påverkar vad. Är det konflikthanteringsstrategin som påverkar 

arbetstillfredsställelsen, eller tvärt om? Detta är en fråga denna studie inte kan svara på, men 

uppmanar framtida forskning att närmre undersöka just detta. 

   Undvikande visade sig ha ett negativt samband med arbetstillfredsställelse. Författarna av 

denna studie resonerar kring att detta kan bero på att en undvikande konflikthanteringsstrategi 

inte uppmanar till samarbete. Användandet av en undvikande konflikthanteringsstrategi har, 

som tidigare nämnt, en låg hänsyn för den egna parten och en låg hänsyn för andra parter 

(Rahim, et al., 1999). Dessa anställda har alltså inget större intresse av att delta i besluten som 

görs på arbetsplatsen. De har även ett lågt intresse för sina kollegors välmående på 

arbetsplatsen. Dessa faktorer anser författarna är en bidragande faktor till låg 

arbetstillfredsställelse.  

   Locke (1976) menar att en möjlighet till utveckling (growth) krävs för att en anställd ska 

känna arbetstillfredsställelse. Författarna av denna studie menar att anställda som använder en 

undvikande konflikthanteringsstrategi har svårt att utvecklas på sin arbetsplats. Då främst på 

grund av den låga hänsyn de har till den egna parten (Rahim, et al., 1999): Agerar inte de 

anställda för sitt eget bästa anser författarna av denna studie med grund i Lockes teori att det 

hämmar utvecklingen. Som tidigare nämnt menar Choi (2012) att en undvikande 
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konflikthanteringsstrategi inte frammanar samarbete arbetskolleger sinsemellan, vilket vidare 

styrker författarna till denna studies argument. 

   Tidigare forskning visar dock inga signifikanta samband mellan en undvikande 

konflikthanteringsstrategi och arbetstillfredsställelse (Chen, 2012). Resultatet av denna studie 

bör främst ses i den kontext studien är gjord. Detta eftersom de funna sambanden har gjorts 

under specifika förhållanden, vilket gör att resultaten främst kan användas under liknande 

omständigheter och inte bör generaliseras till grupper inom t.ex. den privata sektorn.  

 

Framtida forskning 

   Det krävs mer framtida forskning på effekterna av användandet av de olika 

konflikthanteringsstrategierna, främst på användandet av den undvikande 

konflikthanteringsstrategin. De negativa effekterna av användandet av den undvikande 

konflikthanteringsstrategin anses vara väl undersökt, men kunskapen om de positiva 

effekterna ses i dagsläget som bristande.  

   Den mesta forskningen på området har genomförts i USA eller Asien. Arbetsförhållandena 

och kulturen ser annorlunda ut i dessa områden jämfört med Skandinavien. Därför anser 

författarna av denna studie att mer forskning bör göras under skandinaviska förhållanden för 

att tydliggöra de kulturella och arbetsmässiga skillnaderna.  

   En grundläggande förutsättning för att forskning ska kunna göra framsteg i Skandinavien är 

att aktuella modeller och teoretiska begrepp översätts korrekt och att alla använder sig av 

samma översättning. Då många modeller är lika varandra redan i det engelska språket riskerar 

detta att göra en svensk översättning otydlig i vilken teori som refereras till. 

   Som forskningsläget är idag finns omfattande kunskap angående val av 

konflikthanteringsstrategier och biologiskt kön. Forskningen på detta område har dock inte 

kommit fram till några entydiga svar. Enstaka studier har gjorts på könsrollernas inverkan på 
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valet av konflikthanteringsstrategi. Författarna av denna studie anser att mer forskning bör 

göras på biologiskt kön, och könsrollers inverkan på valet av konflikthanteringsstrategi. 
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning 
 

Vi heter Jonas och Gabriel och kommer från Högskolan i Halmstad.  Vi studerar ett 
program som heter Psykologiprogrammet med inriktning mot arbete. Vi skriver just nu 
en uppsats som handlar om konflikthantering och arbetstillfredsställelse.  För att 
genomföra vår uppsats kommer vi göra en enkätundersökning.  
 
Vi skulle verkligen uppskatta om Du tog dig tid att besvara vår enkätundersökning. 
Enkäten innehåller frågor angående konflikthanteringsstrategier, könsroller och 
arbetstillfredsställelse. Enkäten tar ca 15 minuter att genomföra. 
 
Vi är studenter och syftet med studien för oss är att förbättra våra färdigheter i området. 
Resultatet kommer endast redovisas på gruppnivå, vilket betyder att ingen individ 
kommer kunna identifieras. Enkäterna behandlas konfidentiellt, det är frivilligt att delta 
och du har rätt att avbryta enkäten när du vill utan att ange anledning.   
 
 
Vänligen lämna senast in enkäten den 17 december på personalkontoret, Lotten Arklöf.    
 
 
 
Har Du några frågor angående enkäten eller uppsatsen i stort är Du välkommen att 
kontakta oss. 
 
Jonas Angermund 
Jonang09@student.hh.se 
Tel: 0701700662 
 
Gabriel Blomgren 
Gabblo10@student.hh.se 
Tel: 0739180129 

 
 

Alternativt kontakta vår handledare 
 
Linette Törnqvist  
Universitetsadjunkt Psykologi 
linette.tornqvist@hh.se 
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Jag är: 
 
A. Man  
B. Kvinna  

 
Ringa in det alternativ som passar bäst in på Dig 
 
A. Jag har en arbetsledande position 
B. Jag har inte en arbetsledande position 

 
 

Konflikthanteringsstrategier 
Instruktioner 
Tänk att du befinner dig i en situation där dina önskemål skiljer sig från en annan person. 
Hur brukar du reagera i sådana situationer? 
 
På följande sidor finns ett antal uttalanden som beskriver olika reaktioner i sådana 
situationer. Vi ber dig att på varje fråga ringa in det påstående (A eller B) som bäst 
överensstämmer med ditt sätt att hantera situationen. Ibland stämmer inget påstående 
överens med ditt sätt att hantera situationen, välj då det sätt som kännetecknar ditt 
beteende bäst.  

 
Fråga 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 

 
Fråga 2. 
A. Jag försöker hitta en kompromisslösning   
B. Jag försöker ta hänsyn till både mina och motpartens synpunkter  
  
Fråga 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.  
  
Fråga 4. 
A. Jag försöker hitta en kompromisslösning   
B. Ibland offrar jag mina egna önskemål för den andra personens  
 
Fråga 5. 
A. Jag söker konsekvent den andres hjälp för att arbeta fram en lösning  
B. Jag försöker medvetet undvika olika spänningstillstånd  
 
 Fråga 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 
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Fråga 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 
 
Fråga 8. 
A. Jag driver vanligtvis en ganska bestämd linje för att nå mitt mål   
B. Jag försöker omedelbart få problemet belyst från alla hål 
 
Fråga 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  
  
Fråga 10. 
A. Jag driver en bestämd linje för att nå mitt mål  
B. Jag försöker hitta en kompromisslösning  
  
Fråga 11. 
A. Jag försöker omedelbart få problemet belyst från alla sidor  
B. Jag kan ibland försöka lugna den andra personen och rädda vårt förhållande  
 
Fråga 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  
 
Fråga 13. 
A. Jag föreslår en medelväg   
B. Jag driver på för att få mina synpunkter beaktade  
 
Fråga 14. 
A. Jag lägger fram mina synpunkter och ber att få höra motpartens  
B. Jag försöker påvisa det logiska och fördelaktiga i min ståndpunkt  
  
Fråga 15. 
A. Jag kan ibland försöka lugna den andra personen och rädda vårt förhållande  
B. Jag försöker medvetet undvika spänningstillstånd  
 
Fråga 16. 
A. Jag försöker att inte såra den andra personens känslor  
B. Jag försöker övertyga den andra personen om fördelarna i mitt ställningstagande  
 
Fråga 17. 
A. Jag driver vanligtvis en bestämd linje för att nå mitt mål  
B. Jag försöker medvetet undvika onödiga spänningstillstånd  
 
Fråga 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  
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Fråga 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  
  
Fråga 20. 
A. Jag försöker omedelbart bearbeta våra motsättningar  
B. Jag försöker hitta en rättvis fördelning av för- och nackdelar för oss båda  
  
Fråga 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  
  
Fråga 22. 
A. Jag försöker hitta en ståndpunkt som ligger mitt emellan  
B. Jag vidhåller mina krav  
  
Fråga 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  
  
Fråga 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  
  
Fråga 25. 
A. Jag försöker påvisa det logiska och fördelaktiga i min ståndpunkt 
B. När jag tar itu med en konflikt, försöker jag beakta den andra personens önskemål  
  
Fråga 26. 
A. Jag föreslår en medelväg  
B. Jag bemödar mig nästan alltid om att tillfredsställa bådas önskemål  
 
Fråga 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  
 
 Fråga 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  
  
Fråga 29. 
A. Jag föreslår en medelväg  
B. Jag tycker inte alltid det är värt att bekymra sig om meningsskiljaktigheter  
  
Fråga 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 de 
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Arbetstillfredsställelse 

 
Fundera på hur du vanligtvis känner inför ditt arbete. Ringa in det alternativ (1-5) på 
varje påstående som bäst passar in på Dig, där 1 representerar ”mycket sällan eller aldrig” 
och 5 representerar ”mycket ofta eller alltid”. 
 
 Mycket 

sällan eller 
aldrig 

Ganska 
sällan 

 

Ibland 
 

Ganska ofta 
 

Mycket ofta 
eller alltid 

 
 
1. Jag är 
nöjd med 
mitt arbete.               

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. De flesta 
dagar 
känner jag 
mig 
entusiastisk 
inför mitt 
jobb. 

1 2 3 4 5 

3. Varje 
arbetsdag 
känns som 
att den 
aldrig skall 
ta slut. 

1 2 3 4 5 

4. Jag finner 
stort nöje i 
mitt arbete. 

1 2 3 4 5 

5. Jag anser 
att mitt jobb 
är ganska 
tråkigt. 

1 2 3 4 5 
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Könsroller 
 

Fundera på hur du vanligtvis känner. Ringa in det alternativ (1-7) på varje påstående som 
bäst passar in på Dig, där 1 representerar ”det är aldrig eller nästan aldrig sant” och 7 
representerar ”det är alltid eller nästan alltid sant”.  

 
 Det är 

aldrig 
eller 
nästan 
aldrig 
sant 

   
 
 
 

  Det är 
alltid 
eller 
nästan 
alltid 
sant 

 
1. Jag är full av 
självförtroende 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. Jag är 
tillgiven 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Jag försvarar 
mina 
övertygelser 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Jag är 
bestämd 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Jag är mild 
och stillsam 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Jag har en 
stark 
personlighet 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

7. Jag är 
sympatisk 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Jag är en 
varm person 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Jag är en 
kraftfull 
person 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Jag är en 
ledartyp 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Jag är 
medlidsam 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Jag är 
känslig för 
andras behov 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Jag är villig 
att ta risker 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Jag är 
angelägen att 
lindra sårade 
känslor 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Jag är 
förstående 

1 2 3 4 5 6 7 
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Det är 
aldrig 
eller 

nästan 
aldrig 
sant 

   
 
 

   
Det är 
alltid 
eller 

nästan 
alltid 
sant 

 
16. Jag har lätt 
för att ta beslut 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

17. Jag är 
självtillräcklig 
och klarar mig 
själv 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Jag är en 
lojal person 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Jag är 
dominant 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Jag är 
maskulin 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Jag är 
ömsint 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Jag är 
varsam 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Jag är villig 
att fatta beslut 
och stå för dem 

1 
 

2 3 4 5 6 7 

24. Jag agerar 
ledare 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Jag är 
feminin 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tack! 
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