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Abstrakt 
 
Konflikter finns överallt i det dagliga livet. De existerar inom individer, mellan människor, 
inom organisationer, mellan olika grupper och länder. Denna uppsats fokuserade på 
interpersonella konflikter och de olika sätt individer väljer att hantera dessa konflikter. 
Huvudsyftet var att undersöka konflikthanteringsstilar hos svenska studenter samt att se på 
skillnader mellan kvinnor och män. Ett instrument kallat Thomas-Kilmann Conflict Mode 
Instrument har använts i studien för att mäta i vilken utsträckning studenter använder sig 
av olika konflikthanteringsstilar. Detta instrument omfattar fem olika 
konflikthanteringsstilar: konkurrens, samverkan, kompromiss, undvikande och anpassning. Ett 
annat syfte var att undersöka huruvida försökspersonerna upplever konflikter som 
obehagliga, hur ofta de är inblandade i konflikter samt om dessa faktorer har något 
samband med någon av konflikthanteringsstilarna i Conflict Mode Instrument. Även här 
fokuserades det på skillnader mellan män och kvinnor. Enkätundersökningen omfattade 25 
kvinnor och 17 män mellan 19-51 år från Luleå Tekniska Universitet. Av resultatet 
framgick att det inte fanns någon konflikthanteringsstil som är överrepresenterad eller 
underrepresenterad, inte heller vad gäller skillnader konflikthanteringsstilar mellan kvinnor 
och män. Dock upplever kvinnor konflikter som mer obehagliga än vad män gör. Den 
enda konflikthanteringsstil som hade ett signifikant samband med om konflikter upplevs 
som obehagliga och hur ofta individen är inblandad i konflikter var 
konflikthanteringsstilen konkurrens. Individer som använder konkurrens i hög grad tycker 
inte att konflikter är särskilt obehagliga och de är också oftare inblandad i konflikter. 
 
 
 
 
Nyckelord: konflikter, konflikthantering, könsskillnader, Conflict Mode Instrument.  



Abstract 
 
There are conflicts everywhere in the everyday life. Conflicts exist within individuals, 
between people, within organizations, and between different groups and countries. This 
essay focused on interpersonal conflicts and the way individuals choose to handle these 
conflicts. The main purpose was to examine styles of conflict management among Swedish 
students and to look at differences between women and men concerning this issue. An 
instrument called Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument was used in this study to 
measure to which extent students are using different styles of conflicts management. This 
instrument comprises five different styles of conflict management: competing, collaborating, 
compromising, avoiding and accommodating. Another purpose was to examine whether the 
experimental persons are experiencing conflicts as something unpleasant, how often they 
are involved with conflicts and if these factors have any connection to the different styles 
of conflict management. The survey included 25 women and 17 men between the ages of 
19-51 years, all students at Luleå University of Technology. The result showed that there 
are no style of conflict management that is more frequently used than any other, nor is 
there any style that is used less than any other. Comparing women and men’s style of 
conflict management gave the same result. However, women experience conflicts more 
unpleasant than men. The only style of conflict management which had significant 
connection to whether conflicts are experienced as unpleasant and how often the 
individual is involved with conflicts was the style of conflict management competing. 
Individuals who often use competing don’t believe that conflicts are unpleasant and these 
individuals are more often involved with conflicts. 
 
 
 
 
Keywords: conflicts, conflict management, gender differences, Conflict Mode Instrument. 
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Konflikter finns överallt i det dagliga livet. Allt från konflikter inom individer, mellan 
människor, inom organisationer till större konflikter mellan olika grupper och länder 
existerar. Så fort vi har med människor att göra finns konflikter med i bilden. 
 
Vi har alla olika mål och värderingar, alla människor är egna individer med olika känslor 
och strävan, och därför är konflikter en del av vår mänskliga natur som uppstår när olika 
uppfattningar och åsikter kolliderar. Det går inte helt att undvika konflikter i vardagen hur 
gärna vi än försöker. Många människor försöker faktiskt göra detta och tycks glömma bort 
att konflikter också har en positiv sida.  
 
Eftersom vi alla är unika individer hanterar vi konflikter på olika sätt. En del människor 
undviker helst konflikter så långt det är möjligt, andra söker sig mer eller mindre till 
konflikter. Vissa människor har en demokratisk röst inom sig som vill att allting ska vara så 
rättvist som möjligt vilket också styr dem när de hanterar konflikter. 
 
I och med konflikter hamnar människor i social obalans. Genom att sträva efter att 
återuppnå balansen i en konfliktsituation kan man växa som människa. Hantering av 
konflikter leder till utveckling, både på personliga och organisatoriska plan. Genom 
konflikter kan människor komma till insikt på nya nivåer. Individer och grupper som 
vanligtvis står långt ifrån varandra får möjlighet att se varandra i ett nytt ljus. Detta hindrar 
oss från att bli alltför bekväma och från att fastna i gamla roller. 
 

1.1 Definitioner 

 
Det finns ingen allmän definition av begreppet konflikt. Begreppet kommer från latinets 
conflictus vilket betyder tvist, motsättning eller sammanstötning (Maltén, 1998). 
 
Konflikter har definierats på flera olika sätt genom tiderna. På femtiotalet definierade 
Lewin (1951) begreppet som en kollision mellan olika kraftfält.  
 
Coser kom med en annan definition för social konflikt på sjuttiotalet: ”en kamp om 
värden och anspråk på status, makt och knappa tillgångar, där målet för motståndarna är att 
neutralisera, skada eller eliminera sina rivaler” (Coser, 1971, s. 8). 
 
De Bono ansåg att begreppet bäst beskrevs som ”en kollision mellan intressen, värderingar, 
handlingar eller inriktningar” (De Bono, 1986, s. 15). Under nittiotalet definierade 
Brännlund begreppet som ett ”försök att genomdriva med varandra oförenliga regler” 
(Brännlund, 1992, s. 55). 
 
Forskarna verkar vara överens om att konflikter skapas genom oförenligheter gällande mål, 
intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil (Maltén, 1998). 
 
Intrapersonella konflikter utspelar sig inom individen. Dessa konflikter kan orsakas av val 
mellan två attraktiva mål, konflikter mellan två roller; exempelvis föräldrarollen och 
yrkesrollen, val mellan två oattraktiva alternativ eller val mellan ett attraktivt och ett 
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oattraktivt alternativ. Interpersonella konflikter sker på gruppnivå, det uppstår konflikter 
mellan två eller flera individer. Det ligger oftast en maktfråga bakom dessa konflikter. 
Sakkonflikter, rollkonflikter, strategikonflikter och kommunikationskonflikter är exempel 
på olika typer av interpersonella konflikter. Det förekommer även konflikter på 
organisationsnivå, dessa uppstår när idé och verklighet drar åt olika håll. Det kan då handla 
om system- och struktur- eller lojalitetskonflikter (Maltén, 1998). 
 
Lennéer-Axelson och Thylfors (1998) har gjort en annan indelning av konflikter. Enligt 
dem finns det fem olika typer: maktkonflikter, intressekonflikter, värdekonflikter, 
mognadskonflikter och kommunikationskonflikter. 

 

1.2 Teoretiskt ramverk 

1.2.1 Konfliktanalys och konflikthantering 
Konflikter uppstår när som helst i livet såväl privat som på arbetsplatser. Eftersom 
konfliktsituationer hela tiden måste upplevas, tolkas och hanteras är det viktigt att titta på 
vilka sätt detta kan ske och framförallt vad enskilda individer har för strategier för att 
hantera konflikter (Ellmin, 1992). 
 
Enligt Brännlund (1992) ska åtgärder vidtas när konflikter uppstår. Detta ska göras för att 
försöka utreda dessa oförenligheter. Det som är viktigt att komma till insikt med är att 
konflikter måste hanteras. En mycket liten del av en konflikt består av sakinnehåll och 
resten, den största delen, handlar om känslor. Därför kan det vara svårt att lösa konflikter 
då dessa till så stor del bygger på varje individs subjektiva uppfattning. På grund av detta är 
konflikthantering ett bättre uttryck än konfliktlösning för hur man ska gå till väga för att 
komma till rätta med problem. 
 
Ellmin (1992) menar att konflikter varken behöver vara positiva eller negativa. Det är 
konsekvenserna av konflikten och hur konflikten hanteras som avgör hur utfallet blir. När 
konflikter fört med sig något bra kan de få utfall som personlig utveckling, nödvändiga 
sociala förändringar, utvecklande av solidaritet, skapande av kreativa idéer och ökad 
entusiasm. I andra fall kan konflikter ge fysisk eller psykisk skada, ovänskap, misstolkningar 
emotionell överladdning och skadade relationer. Det är mycket viktigt att ta tag i 
konflikter och hantera dem på ett bra sätt så att de inte får utfall som blir destruktiva. 
 
En konflikt borde vara relativt lätt att hantera. Många tror att det räcker med att analysera 
problemet, hitta orsaken och ställa det tillrätta. Tyvärr är det inte så enkelt. Vi kan intala 
oss själva att situationen är bra fast den egentligen inte är det. Det finns en risk med att 
fastna vid en speciell orsak om denna orsak är lätt att identifiera och då strunta i de övriga 
faktorerna. Vår känsla för välordning vill att det ska vara på detta sätt men människans 
komplexa system fungerar tyvärr inte så. Människan är oförutsägbar, det går aldrig att klart 
veta hur en viss social lösning kommer att fungera eller inte fungera (De Bono, 1986). 
 
För att kunna hantera en situation måste människan förstås utifrån en helhet genom tanke, 
känsla och handling. Människan är en unik individ med både generella och speciella 
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behov. Individen måste förstås mot sin sociala bakgrund och utifrån hur denne tolkar 
situationen. Vid konflikthantering är perceptionen grundläggande. Tidigare erfarenheter 
påverkar en konfliktsituation. Vi lever i vår egen värld med vår egen tolkning av 
situationer. 
Beteende är också grundläggande vid konflikthantering. Perception styr vårt beteende och 
därför är människors agerande i konfliktsituationer mycket olika. Alla reagerar på olika sätt 
(Ellmin, 1992). 
 
Dvoretsky (1978) menar att det avgörande för vad som kommer att bli en konflikt för oss, 
är vårt personliga sätt, vår perception av situationen och våra attityder. Syftet med att 
betona betydelsen av individens egen perception är att det ökar möjligheterna att förstå 
varför människor reagerar på ett visst sätt i en konfliktsituation. Alla individer reagerar inte 
likadant i en och samma situation, genom att bli väl medveten om detta ökar det 
utsikterna till att förstå sitt eget handlingssätt. Dvoretsky lyfter fram SOR-teorin. S står för 
stimulus, O för organism, det vill säga vårt individuella sätt att tolka stimulis vi utsätts för. 
R står för reaktion, våra reaktioner sammanhänger med faktorer inom oss. Det finns ett 
samband mellan vårt sätt att reagera och vår perception, vår tolkning av situationen. 
Teorin betonar även olikheterna mellan människor. Vi tolkar situationen på olika sätt 
vilket leder till olika reaktioner. 
 
Enligt Ellimn (1992) måste en analys av situationen ske innan konflikthantering kan sätta 
igång. Vad är orsakerna till oförenligheterna, spänningarna och slitningarna? Tid och 
energi måste läggas åt att beskriva problemet och kartlägga konfliktbilden. En dialog med 
de inblandade är mycket bra vid en konfliktanalys, att få svar på frågor som leder till 
sökande efter orsaker och lösningar. Genom ett gemensamt konstruktivt samarbete 
kommer det upp beskrivningar om konflikten (Ellmin, 1992). Konfliktanalysen kan ske 
genom tre steg. Dessa tre steg gör att konflikterna blir mer synliga och tydliga för de 
inblandade vilket underlättar konfliktarbetet. 

- Problemavkänning: den/de inblandade känner av konflikten. Tankar och känslor 
påverkas av konflikten. 

- Problemavgränsning: nästa steg i analysen är att avgränsa konflikten, börja 
översiktligt för att sedan gå in mer på djupet. 

- Problemuppdelning: i det tredje steget av analysen måste konfliktorsakerna brytas 
ned i delproblem och belysas hur de hänger samman. 
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Figur 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellmin (1992) menar också att konfliktarbete handlar mycket om att söka efter en 
gemensam referensram. Det är bra att göra referensramen så stor som möjligt. De 
inblandade måste se till att förstå varandras känslor, tankar och intressen. 
 
 

1.2.2 Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument 
Thomas och Kilmann (1977) har utvecklat Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. 
Detta är en femskalig uppdelning av konflikthanteringsstilar som bygger på ett 
tvådimensionellt tänkande. Idén med ett femkategoriskt schema för interpersonell 
konflikthantering introducerades först av Blake och Mouton 1964 och vidareutvecklades 
sedan av Thomas 1976.  
 
”Mode” är en förkortning av Management of Differences Exersice. Conflict Mode 
Instrument har tagits fram för att bedöma individers beteende i konfliktsituationer. Med 
konfliktsituationer menas situationer då två människors angelägenheter är oförenliga. 
Beteendet i dessa situationer kan som sagt beskrivas tvådimensionellt. Denna 
tvådimensionella bild är uppdelad i hur mycket en individ försöker tillgodose sina egna 
behov, påstridighet, och hur mycket en individ försöker efterkomma den andres behov, 
samarbetsvilja. Thomas & Kilmann (1974) har sedan genom dessa två grundläggande 
dimensioner definierat fem olika konflikthanteringsstilar. 
 
 

Egen 
referensram 

Den andres 
referensram 

Gemensam 
referensram 
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Figur 2.  Översikt av konflikthanteringsstilar (Thomas & Kilmann, 1974). 
 

 
 
Konkurrens är en påstridig, icke samarbetsvillig och maktcentrerad konflikthanteringsstil. 
Vid användning av denna stil försöker individen tillgodose sina egna behov på bekostnad 
av den andra partens. All makt som går att använda används. Det kan innebära att 
individen står upp för det hon anser är rätt eller att hon helt enkelt försöker vinna. 
 
Anpassning är en icke påstridig men samarbetsvillig konflikthanteringsstil och rena 
motsatsen till konkurrens. Denna stil innebär en hel del självuppoffrande. Individen bortser 
från sina egna behov för att efterkomma den andre partens. Detta kan innebära att 
individen gör något av generositet eller att han/hon fogar sig efter någon annan. 
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Undvikande är en icke påstridig samt icke samarbetsvillig konflikthanteringsstil. Skillnaden 
från anpassning är att vid användandet av undvikande kliver individen aldrig riktigt in i 
konflikten. Konflikten lämnas dold och kan komma upp igen om parterna kommer i 
kontakt med varandra, men den kan också avta. 
 
Samverkan är en både påstridig och samarbetsvillig konflikthanteringsstil. Detta är 
motsatsen till undvikande. Vid användandet av denna stil försöker individen att hitta en 
lösning som tilltalar båda parter. Detta innebär att parterna måste gå till botten med 
problemet. 
 
Kompromiss är den konflikthanteringsstil som ligger mitt emellan påstridande och 
samarbetsvilja. Här försöker individen hitta en lösning som delvis tillfredsställer båda 
parter. Kompromiss återfinns mellan konkurrens och anpassning där individen ger upp 
mer än vid konkurrens men ger efter mindre än vid anpassning. 
 
Ingen individ kan kopplas till enbart en konflikthanteringsstil, alla människor är kapabla till 
att använda alla stilar. Men många använder sig mer av en viss stil. Detta beror på en rad 
orsaker. Den sociala kompetensen en individ besitter påverkar vilken stil hon förlitar sig 
på. Ofta är det dessutom situationen som bestämmer vilken stil som är den mest lämpliga, 
olika stilar passar i olika situationer (Thomas & Kilmann, 1974). 
 
Conflict Mode Instrumentet har testats på 454 mellan- och överchefer inom affärslivet och 
statliga organisationer. Denna grupp på 454 individer utgör normgruppen. Efter hur dessa 
svarade har en standardisering utformats. Om en individ överstiger normpoängen tyder det 
på en hög nivå, det vill säga att individen är mer än ”normalt” exempelvis konkurrerande. 
Således skulle ett lägre värde än normgruppen tyda på att individen använder sig i mindre 
utsträckning än medelvärdet av en viss konflikthanteringsstil (Situationsanpassat ledarskap, 
konfliktstilar, 1991). 
 

1.2.3 Genusperspektiv på konflikter 
I den västerländska kulturen finns en hel del värderingar för vad som anses vara kvinnligt 
samt manligt. Det kvinnliga karaktäriseras av känslor, behov, kreativitet, helhetssyn och 
omsorgstänkande, manlighet av logik, struktur, detaljkänsla, effektivitet och statustänkande 
(Brännlund, 1992). 
 
Eftersom män och kvinnor anses skilja sig åt så pass mycket generellt sett är det ganska 
troligt att vi också skiljer oss åt vad gäller konflikter och konflikthantering. Skilda 
könsrollsbeteenden ger oss skilda konfliktbeteenden. Karaktären på beslutsprocessen ser 
olika ut. Män tenderar att vilja ta beslut snabbt, de är målinriktade. Kvinnor å andra sidan 
föredrar ofta en långsammare beslutsprocess där beslutet får växa fram allt eftersom 
(Brännlund, 1992). 
 
I många år har den allmänna uppfattningen bland forskare varit att kvinnor är överlägsna 
män när det gäller muntlig prestation. Den största skillnaden män och kvinnor emellan har 
visat sig vara i produktion av talat språk. Kvinnor använder ett mer grammatiskt korrekt 
och mer avancerat språk än män. Dock måste kommas ihåg att dessa generaliseringar 
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refererar till genomsnittsskillnader och att överlappningen när man jämför könen är 
mycket större än skillnaderna (Unger & Crawford, 1992). 
 
En annan påtaglig skillnad mellan könen är den att män betydligt oftare än kvinnor 
underkastar sig regler och beslut. Kvinnor har en förmåga att ifrågasätta mer och vägrar 
ofta underkasta sig beslut fattade av andra. Eftersom män och kvinnor har olika sätt att 
hantera konflikter uppnås oftast det bästa resultatet om grupper mixas på så sätt att både 
män och kvinnor får plats, speciellt när det gäller verksamhetsfrågor där konflikter ofta 
uppstår (Brännlund, 1992). 
 
I slutet av 1800-talet sågs kvinnors underlägsenhet jämfört med män som en självklarhet. 
Den första empiriska studien på kvinnor genomfördes under denna tid och genom att göra 
en tillbakablick syns det tydligt hur mycket vetenskapsmännen var präglade av sina 
övertygelser om att detta var något självklart (Unger & Crawford, 1992). 
 
Psykologer har på senare tid visat på flera olika teorier för att förklara varierande 
komponenter av känslor och hur de påverkar upplevelser hos människor. Ett experiment 
visade att likartade nivåer av fysisk aurosal kunde resultera i olika känslor, beroende på 
situationen och upplevelsen hos deltagarna. Denna studie visade att både fysiologisk 
arousal och det kognitiva är viktigt vid en individs upplevelse av känslor. Vissa forskare har 
hävdat att fysiologiska komponenter är viktigare medan andra tycker att det kognitiva är 
viktigare. Om det kognitiva var den primära faktorn skulle en upplevelse av känslor bli 
beroende av situationen och förväntningar. Om den fysiologiska förklaringen skulle vara 
den primära skulle känslor upplevas kroppsligt. Kvinnor verkar lita mer på den kognitiva 
informationen medan män använder fysiska signaler för att signalera deras upplevelse. Flera 
typer av bevis har stöttat detta synsätt. I experiment har män visat sig vara bättre än 
kvinnor på att avläsa inre fysiska tillstånd såsom hjärtslag och blodtryck. (Brannon, 1996). 
 
 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Skillnader i konfliktlösningsstil mellan kön hos ungdomar 
Österman, Björkqvist och Lagerspetz har tillsammans med Ladau, Fraczek och Pastorelli 
gjort en studie om skillnader mellan könen vad gäller konfliktlösningsstilar. Studien är 
gjord på flera olika kulturer och omfattar främst barn och ungdomar. Den visar att flickor 
tenderar att använda en parvis konfliktlösningsstil i större utsträckning än vad pojkar gör. 
Kvinnor är bättre än män på ickeverbal kommunikation. Detta gäller både utsändandet 
och mottagandet av ickeverbala meddelanden. Eftersom förmågan att lösa konflikter ofta 
hänger ihop med kommunikation kan detta vara en förklaring till att kvinnor har visat sig 
vara bättre på att hantera konflikter. Flickorna i studien tenderade att vara kapabla till att 
mildra konflikter betydligt oftare än pojkarna. De i sin tur använde sig betydligt mer av 
hot och våld för att lösa konflikter.  Skillnaderna minskade i takt med att åldern ökade. 
Dock finns det tecken som visar på att även bland vuxna har kvinnor ett övertag på män 
gällande konflikthantering. En av orsakerna till detta kan vara att kvinnor generellt sett har 
en högre verbal förmåga än män (Österman, 1999). 
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1.3.2 Val av konfliktlösningsstil i par 
Papa och Natalle (1989) gjorde en fältobservationsstudie som omfattade 108 anställda och 
chefer. Dessa blev indelade parvis för att diskutera ett aktuellt ämne på dess arbetsplats. 
Paren var medvetet konstruerade så att de två parterna hade skilda åsikter gällande det 
aktuella ämnet. I studien identifierade Papa och Natalle sju olika konfliktlösningsstilar; 
bargaining, reasons, friendliness, assertiveness, coalition, appeal to higher authority och use of 
sanctions. Över tid anammar individer olika konfliktlösningsstilar beroende på kön. Par 
bestående av två män använde sig oftast av assertiveness (motsvarande konkurrens i Thomas 
och Kilmanns modell) och reason. Par med två kvinnor använde till en början assertiveness 
för att sedan övergå till bargaining (motsvarande kompromiss i Thomas och Kilmanns 
modell). Par bestående av en kvinna och en man använde också reason och bargaining. 
Här syns det vilken påverkan valet av konfliktlösningsstil får då en kvinna finns med i 
paret. Graden av bargaining ökade markant då paret bestod av antingen en eller två 
kvinnor. Dock tyder detta resultat endast på att kön har en liten påverkan på vilken 
konfliktlösningsstil som används. 
 

1.4 Syfte 

 
Syftet är att undersöka vilka konflikthanteringsstilar i Thomas och Kilmanns modell som 
studenter använder. Syftet är också att undersöka om konflikter upplevs som obehagliga 
och hur ofta individerna är inblandade i konflikter samt om detta har något samband med 
val av konflikthanteringsstil. Dessutom undersöks om kvinnor och män skiljer sig åt i de 
tre aspekterna val av konflikthanteringsstil, om konflikter upplevs som obehagliga och hur 
ofta individerna är inblandade i konflikter. 

 

1.5 Frågeställningar 

 
- Vilken/vilka konflikthanteringsstil/ar är vanligast förekommande? 
- Finns det någon konflikthanteringsstil som är ovanligt förekommande? 
- Skiljer sig valet av konflikthanteringsstil mellan kvinnor och män? 
- Finns det någon skillnad mellan kvinnor och män när det gäller om konflikter 

upplevs som obehagliga? 
- Finns det någon skillnad mellan kvinnor och män när det gäller hur ofta de är 

inblandade i konflikter?  
- Finns det något samband mellan om konflikter upplevs som obehagliga och hur 

ofta en individ är inblandad i konflikter? 
- Finns det något samband mellan val av konflikthanteringsstil och om konflikter 

upplevs som obehagliga? 
- Finns det något samband mellan val av konflikthanteringsstil och hur ofta en 

individ är inblandad i konflikter? 
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2. METOD 

 

2.1 Försökspersoner 

 
Studiens grupp av försökspersoner bestod av studenter i åldrarna 19-51 år. Dessa 
försökspersoner valdes ut på följande sätt. Genom ett slumpmässigt urval bland Luleå 
Tekniska Universitets alla institutioner föll lotten på institutionen för språk och kultur. 
Därefter slumpades två kurser vid denna institution fram och de studenter som fanns 
registrerade på dessa kurser användes som försökspersoner.  
 
De två olika undersökningstillfällena gjordes dagarna efter varandra och vid samma 
tidpunkt på dagen. Sammanlagt 42 studenter, 25 kvinnor och 17 män med en medelålder 
på 25,8 år besvarade enkäten. Dessa 42 var de studenter som kom till de aktuella 
föreläsningarna och samtliga besvarade enkäten. Samtliga försökspersoner medverkade 
frivilligt och erhöll inte någon ersättning för medverkan. Alla 42 utlämnade enkäter 
besvarades. 
 

2.2 Material 
 
För att kartlägga konflikthanteringsstil hos försökspersonerna användes en enkät (Bilaga 1) 
bestående av tre delar. Den första delen innehöll personliga bakgrundsfrågor om 
försökspersonerna. Den andra delen var en självskattning för att mäta försökspersonernas 
upplevelse av konflikter och hur ofta de är inblandade i konflikter. 
 
Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument användes för att undersöka 
försökspersonernas konflikthanteringsstil och återfanns i den tredje delen av enkäten. Detta 
instrument bestod av trettio frågor där försökspersonerna fick välja mellan två påståenden. 
 
 

2.3 Procedur 

 
Undersökningen inleddes med en kort information om författarna och studien. De 
närvarande informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att de garanterades 
anonymitet. Därefter delades enkäterna ut och deltagarna besvarade dessa under tystnad. 
Inte förrän alla försökspersoner hade fyllt i enkäterna färdigt samlades de in. 
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2.4 Avgränsning 

 
Denna studie avgränsades till de olika stilar för konflikthantering som finns i Thomas och 
Kilmanns modell samt i vilken utsträckning människor väljer vilken stil de ska använda. 
Thomas och Kilmanns modell var den teoretiska ramen i studien. Conflict Mode 
Instrument som dessa utvecklat användes vid datainsamlingen och eftersom detta 
instrument till största del berör interpersonella konflikter var det också naturligt att studien 
avgränsades till detta. Konflikter på individ- och organisationsnivå berördes inte. 
 

2.5 Databearbetning 

 
Vid behandling av data användes det statistiska databehandlingsprogrammet SPSS 11.5. 
Databehandlingen har genomförts med f-test samt korrelation, Pearsons two-tailed. 
 
Figur 3. Standardiseringsskala över konflikthanteringsstilar 

(Situationsanpassat ledarskap, konfliktstilar, 1991). 
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De data som insamlats med Conflict Mode Instrument har överförts till standardiserade 
poäng. De olika konflikthanteringsstilarna har olika råpoäng som genomsnittsvärde, därför 
går det inte att jämföra råpoängen för de olika stilarna mot varandra. I tabell 2 i resultatet 
redovisas dock ändå medelvärdet av råpoängen för de olika konflikthanteringsstilarna för 
att tydliggöra resultatet. Råpoängen har omvandlats till standardiserad poäng efter de skalor 
som utarbetats av Thomas och Kilmann vid utformandet av Conflict Mode Instrument. 
Instrumentet testades på 454 mellan- och överchefer inom affärslivet och statliga 
organisationer. Denna grupp på 454 individer utgjorde normgruppen. Efter hur dessa 
svarade utformades standardiseringen av Thomas och Kilmann. Under databehandlingen 
indelade den standardiserade poängen försökspersonerna i tre olika grupper 
(Situationsanpassat ledarskap, konfliktstilar, 1991).  
1: under genomsnitt (grått fält) 
2: genomsnitt (vitt fält) 
3: över genomsnitt (grått värde)  
(Se figur 3). 
 
Genom att se på den standardiserade poängen går det att jämföra de olika 
konflikthanteringsstilarna mot varandra. Dock blir denna jämförelse inte lika tydlig 
eftersom poängen här har krympts ned till tre skalsteg istället för de ursprungliga tolv som i 
råpoängen.  
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3. RESULTAT 

 
I detta avsnitt redovisas de bakgrundsvariabler som är relevanta för undersökningens syfte 
och frågeställningar. Resultatet som framkommit med hjälp av korrelationsberäkningar och 
f-tester redovisas i tabeller. 
 
Tabell 1 visar att det inte fanns någon tydlig skillnad i hur mycket de olika stilarna 
användes av försökspersonerna. Konflikthanteringsstilen anpassning hade det högsta värdet 
och konflikthanteringsstilen undvikande hade det lägsta i förhållande till varandra och till 
normgruppen. 
 
Tabell 1. Medelvärde för de olika konflikthanteringsstilarna, standardiserad poäng 

Konkurrens 2,0238 

Samverkan 1,8571 

Kompromiss 2,1190 

Undvikande 1,7143 

Anpassning 2,1667 
 
 
I tabell 2 redovisas råpoängen. Det går då inte att göra en jämförelse mellan de olika 
stilarna. Dock går det att jämföra kvinnor och mäns resultat inom en och samma 
konflikthanteringsstil. Undvikande och anpassning var de konflikthanteringsstilar där det gick 
att finna den största skillnaden mellan män och kvinnor. Kvinnor var något mer (differens 
1.19) undvikande än män. Män hade något högre (differens 0.78) på anpassning än 
kvinnor. Inte heller då f-test gjordes på råpoängen fanns det någon signifikant skillnad 
mellan kvinnor och män gällande råpoängen för de olika konflikthanteringsstilarna. 
 
Tabell 2. Jämförelse mellan kvinnor och män I: Konflikthanteringsstilar, råpoäng 

 Konkurrens Samverkan Kompromiss Undvikande Anpassning 
Kvinnor 
medelvärde 4,16 6,64 7,12 5,84 6,04 

standardavvikelse 2,982 2,413 1,536 2,304 2,557 
      
Män 
medelvärde 4,12 7,12 7,29 4,65 6,82 

standardavvikelse 3,14 1,9 1,795 1,935 2,675 
      
Totalt 
medelvärde 4,14 6,83 7,19 5,36 6,36 

standardavvikelse 3,009 2,208 1,627 2,218 2,602 
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I tabell 3 framgår att gällande den standardiserade poängen var kvinnans vanligaste val av 
konflikthanteringsstil kompromiss, tätt följd av anpassning. Männens vanligaste val var 
anpassning, och därefter konkurrens. Kvinnor använde sig minst av konflikthanteringsstilen 
samverkan och sedan konkurrens. Männens minst vanliga var undvikande. Den 
standardiserade poängen för de olika konflikthanteringsstilarna testades i ett f-test. Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män i någon av de olika 
konflikthanteringsstilarna. 
 
Tabell 3. Jämförelse mellan kvinnor och män II: Konflikthanteringsstilar, 

 standardiserad poäng 

 Konkurrens Samverkan Kompromiss Undvikande Anpassning 
Kvinnor 
medelvärde 1,96 1,76 2,2 1,84 2,12 

standardavvikelse 0,611 0,663 0,408 0,625 0,726 
      
Män 
medelvärde 2,18 2 2 1,53 2,24 

standardavvikelse 0,485 0,5 0,5 0,515 0,664 
      
Totalt 
medelvärde 2,02 1,86 2,12 1,71 2,17 

standardavvikelse 0,563 0,608 0,453 0,596 0,696 
 
 
 
I tabell 4 redovisas en jämförelse mellan kvinnor och män gällande ”Är konflikter 
obehagliga?” och ”Hur ofta inblandad i konflikter?”. ”Är konflikter obehagliga?” mättes 
på en skala mellan ett och fem. Ett motsvarade att konflikter upplevs som inte alls 
obehagliga, fem stod för att konflikter upplevs som väldigt obehagliga. Ju högre värde i 
denna variabel, desto mer obehagligt upplever individen konflikter. ”Hur ofta inblandad i 
konflikter?” mättes också på en skala mellan ett och fem. Här motsvarade ett att individen 
upplever att hon aldrig är inblandad i konflikter. Fem stod för att individen ofta är 
inblandad. Kvinnor upplevde konflikter som något mer obehagliga samtidigt som de också 
upplevde att de är mer sällan inblandade i konflikter än vad män gör.  Då ett f-test gjordes 
på variablerna ”Är konflikter obehagliga?” och ”Hur ofta inblandad i konflikter?” fanns en 
signifikant skillnad mellan kvinnor och män på nivån 0.05 för variabeln ”Är konflikter 
obehagliga?”.  
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Tabell 4. Jämförelse mellan kvinnor och män III: 
”Är konflikter obehagliga” och ”Hur ofta inblandad i konflikter?” 

 
Är konflikter 
obehagliga? 

Hur ofta inblandad i 
konflikter? 

Kvinnor 
medelvärde 3,28* 2,68 

standardavvikelse 0,936 0,802 
   
Män 
medelvärde 2,53* 3,06 

standardavvikelse 1,007 0,899 
   
Totalt 
medelvärde 2,98 2,83 

standardavvikelse 1,024 0,853 
* Skillnaden mellan kvinnor och män är signifikant på nivån 0.05. 
 
 
I tabell 5 framgår att det fanns ett signifikant samband på nivån 0.01 gällande om 
försökspersonerna upplever konflikter som obehagliga och hur ofta de är inblandade i 
konflikter. Personer som upplevde konflikter som obehagliga var mer sällan inblandade i 
konflikter. Detta gäller även den andra vägen att personer som är sällan inblandade i 
konflikter också upplever dem som mer obehagliga. 
 
Det enda signifikanta samband mellan de olika konflikthanteringsstilarna och variablerna 
”Är konflikter obehagliga?” och ”Hur ofta inblandad?” fanns bland 
konflikthanteringsstilen konkurrens. De som använde sig av konkurrens i hög grad, 
upplevde konflikter som mindre obehagliga. De som använde sig av konkurrens i hög grad 
var också oftare inblandade i konflikter.  
 
Tabell 5. Korrelation mellan konflikthanteringsstilar och ”Är konflikter obehagliga?” samt 

”Hur ofta inblandad?”, standardiserad poäng 

 
Är konflikter 
obehagliga? 

Hur ofta 
inblandad? 

Är konflikter obehagliga? - -0,507** 

Hur ofta inblandad? -0,507** - 

Konkurrens -0,338* 0,415** 

Samverkan -0,84 -0,047 

Kompromiss 0,164 -0,200 

Undvikande 0,268 -0,192 

Anpassning 0,177 -0,158 
** Korrelationen är signifikant på nivån 0.01. 
* Korrelationen är signifikant på nivån 0.05. 
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4. DISKUSSION 

 

4.1 Sammanfattning av resultat 

 
Av resultatet framgår att det inte fanns någon tydlig skillnad bland de olika 
konflikthanteringsstilarna. Anpassning hade det högsta värdet och undvikande det lägsta. Vid 
en jämförelse av kvinnor och mäns standardiserade poäng återfanns ingen signifikant 
skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnor använder kompromiss mest och män anpassning. 
Kvinnornas näst vanligaste konflikthanteringsstil var anpassning och männens konkurrens. 
Den konflikthanteringsstil som förekom minst hos kvinnor var samverkan. Männens minst 
vanliga var undvikande. 
 
Vid en jämförelse av råpoängen återfanns det inte någon signifikant skillnad mellan 
kvinnor och män. De största skillnaderna fanns bland konflikthanteringsstilarna undvikande 
och anpassning. Kvinnor hade ett högre värde (1.19) än män gällande undvikande och män 
hade ett högre värde (0.78) än kvinnor gällande anpassning.  
 
Kvinnor upplever konflikter som mer obehagliga än vad män gör. En signifikant skillnad 
återfanns på nivån 0.05. Kvinnor visade sig vara mer sällan inblandade i konflikter än män 
men här fanns det ingen signifikant skillnad. 
 
Generellt sett, det vill säga gällande både kvinnor och män, fanns ett signifikant samband 
på nivån 0.01 gällande om försökspersonerna upplever konflikter som obehagliga och hur 
ofta de är inblandade i konflikter. Endast i konflikthanteringsstilen konkurrens återfanns ett 
signifikant samband med om konflikter upplevs som obehagliga och hur ofta individen är 
inblandad i konflikter. Konflikter upplevs som mindre obehagliga av de som använder 
konkurrens i hög grad och samtidigt är dessa personer oftare inblandade i konflikter. 
 

4.2 Konflikter; hantering, upplevelse och inblandning 

 
Var än vi befinner oss idag finns det en stor risk att konflikter kan uppstå. Därför kan det 
vara intressant att se och kartlägga hur olika individer agerar i olika situationer, det visar att 
vi är lika men att vi även kan vara väldigt olika. Alla försökspersoner använder sig mer 
eller mindre av de fem olika konflikthanteringsstilarna. I Thomas och Kilmanns modell är 
dessa; konkurrens, samverkan, kompromiss, undvikande och anpassning. Fördelningen av 
poängen mellan dessa stilar var relativt jämn bland försökspersonerna. Det fanns ingen 
större skillnad mellan konflikthanteringsstilarna, alla användes i ungefär lika stor 
utsträckning.  
 
Perception är en avgörande faktor när det gäller vilken konflikthanteringsstil en individ 
väljer att använda sig av. Varje försöksperson tolkar frågorna i enkäten på olika sätt, utifrån 
olika situationer och denna tolkning påverkas av tidigare erfarenheter. Det en individ varit 
med om avgör vilket typ av svar som denne anger på frågorna i enkäten. Detta 
överensstämmer med SOR-teorin. Enligt denna hänger vår reaktion i en viss situation 
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ihop med faktorer inom oss. Det finns ett samband mellan sättet vi reagerar på och vår 
tolkning av situationen. Därmed blir upplevelsen av konflikter väldigt individuell och 
vilken konflikthanteringsstil en individ väljer att använda blir lika individuellt. Ingen av 
dessa konflikthanteringsstilar är bättre eller sämre utan valet beror på individens egen 
tolkning av situationen och vad denne värderar. Vad kommer i första rummet, ens egna 
behov eller andras behov? Val av stil påverkas av erfarenheter och tidigare upplevelser. De 
stilar som visade högst medelvärde i den standardiserade poängen var kompromiss och 
anpassning. Det övertag som fanns för dessa stilar är så pass litet att det knappt är nämnvärt 
men det skulle kunna visa på att människor faktiskt är måna om varandra och att de flesta 
försöker tillgodose båda sina egna och andras behov.  
 
Enligt Ellmin (1992) är det vid konfliktarbete viktigt att försöka finna en gemensam 
referensram. Men eftersom alla människor är olika gör vi detta i olika stor utsträckning. 
Detta kan vara en förklaring till varför vissa människor föredrar samverkan medan andra 
föredrar konkurrens. Om det är viktigt för en människa att ta hänsyn till den andre, om en 
människa har stor gemensam referensram tillsammans med den andra parten faller valet 
antagligen på anpassning eller kompromiss. Andra människor är mer målinriktade och vill i 
första hand tillgodose sina egna behov. Dessa människor använder sig förmodligen av 
konkurrens. Detta beror alltså på individens subjektiva upplevelser och tolkningar av 
verkligheten vilket påverkas av perception och tidigare erfarenheter.  
 
Skillnaderna mellan män och kvinnor var inte signifikanta och dessutom så små att de 
egentligen inte är nämnvärda. I studien gjord av Papa och Natalle (1989) kommenterades 
att kön endast har en liten påverkan på vilken konfliktlösningsstil som används vilket 
bestryks av resultatet i denna undersökning. Kvinnor visade det högsta resultatet på 
konflikthanteringsstilarna anpassning och kompromiss. Det kan hända att kvinnors 
omsorgstänkande gör att de använder sig mer av anpassning, de bortser från sina egna 
behov och efterkommer den andres behov. För kvinnor är känslor väldigt viktiga och de 
har en förmåga att avläsa situationen vilket kan kopplas till konflikthanteringsstilen 
anpassning. Vid användning av konflikthanteringsstilen kompromiss tas hänsyn till båda 
parters behov. Enligt Brännlund (1992) anser kvinnor att beslut bör växa fram, detta kan 
vara en orsak till att kompromiss är ett vanligt alternativ för kvinnor. Vid kompromiss 
måste en lösning förhandlas fram och därför tas inga förhastade beslut vid användning av 
denna konflikthanteringsstil. Män visade högst resultat på konflikthanteringsstilarna 
anpassning och konkurrens. Enligt Brännlund (1992) har män en viss tendens att underkasta 
sig regler och beslut vilket kan kopplas till konflikthanteringsstilen anpassning. Det går att 
se en tendens bland män att de tycks vilja ta snabba beslut. För att få en lösning så snabbt 
som möjligt anpassar sig män antingen efter den andre parten eller driver sin egen vilja 
hårt. Det sistnämnda kan kopplas till konflikthanteringsstilen konkurrens. Den 
konflikthanteringsstilen är pådrivande, maktcentrerad, ej samarbetsvillig och tillgodoser de 
egna behoven. Män är mer extrema i sitt val av konflikthanteringsstil än vad kvinnor är. 
 
Kvinnor tyckte att det var mer obehagligt med konflikter och var mer sällan inblandade i 
konflikter än män. Att kvinnor anser att konflikter är mer obehagliga än vad män gör kan 
ha att göra med att de litar mer det som händer i själva konfliktsituationen, upplevelsen 
blir mer baserad på känslor. Män å andra sidan förlitar sig på fysiska signaler så som 
snabbare hjärtslag och ökat adrenalin och det kan vara därför de inte upplever konflikter 
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som lika obehagliga som vad kvinnor gör. Känslor upplevs mer kroppsligt och därmed blir 
upplevelsen av konflikter mer kroppslig för män. Det faktum att kvinnor är mer sällan 
inblandade i konflikter kan ha att göra med deras uppfattning av konflikter. Det är ganska 
logiskt att en människa som upplever konflikter som obehagliga också gör mer för att 
undvika dessa, än människor som inte upplever konflikter som speciellt obehagliga. Män 
är kanske inte lika måna om att undvika konflikter eftersom de inte tycker att konflikter är 
lika obehagliga som vad kvinnor gör.  
 
Det fanns ett signifikant samband på nivån 0.01 gällande om konflikter upplevs som 
obehagliga och hur ofta en individ är inblandad i konflikter. Personer som upplevde 
konflikter som obehagliga var mer sällan inblandade i konflikter. Detta gäller även den 
motsatta vägen, de som sällan är inblandade i konflikter tycker att konflikter är mer 
obehagliga. Det går inte att säga vad som beror på vilket. Precis som när det gäller 
skillnader mellan kvinnor och män så kan det även förklaras generellt sett att människor 
som upplever konflikter som obehagliga gör mer för att undvika att bli inblandade i 
konflikter. En konflikt blir jobbigare om den upplevs som obehaglig och därför är det 
ganska naturligt att dessa människor inte blir inblandade i konflikter lika ofta. Anser någon 
att en konflikt inte är särskilt obehaglig spelar det inte så stor roll om denne blir inblandad 
eller inte och därmed gör denne inget för att försöka undvika konflikter. 
 
Den enda konflikthanteringsstil som har ett signifikant samband med upplevelse av 
konflikter och hur ofta en individ är inblandad i konflikter är just konkurrens. Thomas och 
Kilmann (1974) beskrev konkurrens som en påstridig, icke samarbetsvilllig och 
maktcentrerad konflikthanteringsstil. Egna behov tillgodoses på bekostnad av den andre 
partens. Individen står upp för det hon anser är rätt eller att hon helt enkelt försöker vinna. 
De personer som använder sig av konkurrens i hög grad upplever konflikter som mindre 
obehagliga. Dessa personer är också mer ofta inblandade i konflikter. Konkurrens är så pass 
pådrivande att individen inte hinner reflektera över själva situationen. Allt handlar om att 
tillgodose sina egna behov, individen som använder sig av denna är så pass inställd på 
slutmålet att hon knappast hinner uppfatta själva sinnesstämningen som omger konflikten. 
På grund av detta blir individen relativt orädd. En annan tänkbar förklaring kan vara att de 
personer som använder sig av konflikthanteringsstilen konkurrens är personer som är mer 
självsäkra och därmed inte upplever konflikter som obehagliga. 
 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Den största delen av enkäten bygger på Conflict Mode Instrument som är ett redan 
utarbetat test. Tack vare detta finns en viss fördel för denna del av enkäten gällande den 
interna validiteten. 
 
De två skattningsfrågorna ”Vad anser du om konflikter?” och ”Hur ofta är du inblandad i 
konflikter?” kan statistiskt sett inte betraktas som en intervallskala. Trots detta har 
författarna medvetet räknat medelvärde och spridning istället för median och 
kvartilavvikelse. Datainformationen på ordinalskalenivå har således behandlats som en 
approximativ intervallskala. 
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Innan själva studien genomfördes testades enkäterna i en pilotstudie för att stärka den 
interna validiteten. Denna pilotstudie omfattade sju personer, tre kvinnor och fyra män. 
Några ändringar gjordes efter denna pilotstudie. 
 
Försökspersonerna slumpades fram. De bestod av både män och kvinnor i varierande ålder, 
19-51 år. För att konstanthålla studien användes endast försökspersoner från en och samma 
institution. 
 

4.4 Förslag till förbättring 
Det som skulle ha kunnat bli bättre i denna undersökning är främst att enkäten hade 
kunnat utökas. Delen där försökspersonerna fick skatta sin upplevelse av konflikter och hur 
ofta de är inblandade i konflikter hade kunnat innehålla fler skattningsfrågor om konflikter. 
Då hade en mer omfattande bild av försökspersonernas relation till konflikter kunnat 
tydliggöras. Genom att använda en grupp av försökspersoner inom arbetslivet, istället för 
studenter, hade resultatet kunnat bli annorlunda. De människor som är förvärvsarbetande 
har en annan erfarenhet av konflikter och därmed en annan syn på hur konflikter kan 
hanteras.  

 

4.5 Fortsatt forskning 

Mycket forskning har bedrivits och bedrivs inom området konflikthantering med fokus på 
många olika aspekter. När det gäller skillnader mellan kvinnor och män finns en hel del 
studier gjorda men inte särskilt många gällande val av konflikthanteringsstil. Ett förslag till 
fortsatt forskning skulle kunna vara att mer omfattande undersöka de fem olika stilarna och 
i vilka situationer som dessa lämpar sig bäst. En annan intressant aspekt, som författarna har 
varit inne på, är huruvida de olika konflikthanteringsstilarna hänger ihop med personlighet 
och självsäkerhet. Kan det exempelvis vara så att en viss typ av personlighet använder sig 
oftare av en viss konflikthanteringsstil? 
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