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Abstrakt 

Studien undersökte om chefers emotionellt intelligenta beteende och de anställdas egen 

konflikthanteringsstil predicerade den upplevda konfliktnivån i en arbetsgrupp. En kvantitativ 

enkätstudie utfördes och deltagare rekryterades online via det sociala mediet Facebook. Urvalet 

bestod av 64 anställda som uppgav att de arbetade i grupp med en mestadels närvarande chef. 

Emotionell intelligens mättes med Genos EI Inventory (EI), konflikthanteringsstil med Rahim 

Organizational Conflict Inventory II och konfliktnivå med Intragroup Conflict Scale. Resultatet 

visade på en signifikant negativ korrelation mellan EI och konfliktnivå. Resultatet visade även 

att både integrerande- och kompromissande konflikthanteringsstil hade en signifikant negativ 

korrelation med konfliktnivå. Studiens resultat diskuterades utifrån tidigare forskning, dess 

implikationer för arbetslivet och det gavs förslag på framtida forskning. 

Nyckelord: emotionell intelligens, konflikthanteringsstil, konfliktnivå, ledarskap, arbetsgrupp 
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Konflikter och Känslor på Arbetsplatsen 

Konflikter på arbetsplatsen är ett vanligt fenomen och förmågan att lösa dessa på ett 

konstruktivt sätt är viktigt för trivseln. Olika individer har olika sätt som de vanligtvis hanterar 

konflikter på, vilket kallas konflikthanteringsstilar. För att förstå konflikter är det viktigt att 

också förstå känslor (Jordan & Troth, 2002). Förmågan att förstå såväl egna som andras känslor 

kan mätas genom emotionell intelligens vilket också är en förmåga som kan övas upp (Mayer, 

Caruso & Salovey 2016). En del konflikter kan ha en negativ påverkan på arbetstrivseln, medan 

andra konflikter kan vara viktiga för utvecklingen på en arbetsplats (Jehn, 1995). En ledare kan 

ha många olika roller på sin arbetsplats varav en kan vara att hjälpa sina anställda att lösa 

konflikter på ett konstruktivt sätt (George, 2000). En ledare som har hög emotionell intelligens 

och därmed har en god förståelse för känslor kan alltså potentiellt vara mer effektiv i att hjälpa 

sina anställda i konflikter och därigenom minska den upplevda konfliktnivån. Eftersom 

konflikter påverkar trivseln på arbetsplatsen är det viktigt att kartlägga faktorer som kan 

påverka den upplevda konfliktnivån (Friedman, Currall & Tsai, 2000). Den kunskapen kan 

sedan användas i organisationer för att potentiellt utveckla såväl ledarskap som de anställdas 

egen konflikthantering. 

Emotionell intelligens 

Det finns många modeller och konceptualiseringar av emotionell intelligens (e.g., Bar-On, 

1997; Goleman, 1995; Mayer & Salovey, 1997). Bland dessa finns det generellt två sätt att se 

på emotionell intelligens: som en modell över mentala förmågor relaterade till känslor, eller 

som något som innefattar i princip all annan intelligens än IQ (Rahim et al., 2002). En del 

forskare menar att det även finns en tredje förgrening: emotionell intelligens som en 

kompetensmodell, vilket innefattar inlärda emotionella kompetenser (Palmer, Gignac, 

Ekermans & Stough, 2008). 

Emotionell intelligens definierades av Salovey och Mayer (1990) som “the ability to monitor 

one's own and others' feelings and emotions, to discriminate among them and to use this 

information to guide one's thinking and actions” (s.189) och är således en “ability model”, det 

vill säga en modell där emotionell intelligens ses som förmågor. När man ser emotionell 

intelligens som en “ability model” kan man göra en uppdelning mellan emotionell intelligens, 

personlig intelligens och social intelligens (Mayer et al., 2016).  

Emotionell intelligens urskiljs från intelligens i sig genom att lyfta fram individens förmåga 

att kontrollera och identifiera sina egna och andras känslor och förmågan att använda den 
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informationen i sitt agerande och tänkande. Salovey och Mayer (1990) menar att vissa 

människor är mer intelligenta gällande känslor än andra vilket kan ta sig uttryck i förmågan att 

känna igen känslouttryck i ansikten såväl som identifiering och reglering av sina egna känslor. 

Sedan 1990 har en mängd forskning på området gjorts och emotionell intelligens har blivit ett 

populärt koncept (Jordan & Troth, 2002). 

I en uppdaterad version av Salovey och Mayers (1990) inflytelserika modell av emotionell 

intelligens beskriver Mayer et al. (2016) konceptets teoretiska bakgrund. De menar att 

emotionell intelligens är en mental förmåga precis som intelligens. En emotionellt intelligent 

individ beskrivs som kapabel till att uppfatta känslor rätt, använda känslor för att på ett korrekt 

sätt för att främja sina tankar, förstå känslor och känslomässiga betydelser samt hantera sina 

egna och andras känslor (Mayer et al., 2016). Vidare skriver de att emotionell intelligens bäst 

mäts som en förmåga och att det bästa sättet att mäta förmågan är att ge individen ett problem 

att lösa. Hur individen löser problemet är indikationen på nivån av emotionell intelligens. Med 

hänvisningar till tidigare forskning, menar de att människor i överlag är dåliga på att skatta sin 

egen intelligens då de baserar sin självskattning på fel grunder som exempelvis social 

önskvärdhet. Det gäller såväl emotionell intelligens som annan.  

Emotionell intelligens förutspår dock inte intelligent handlande. En individs handlande är 

påverkat av fler saker än individens intelligens, såsom sociala faktorer och personlighet.  De 

skriver även att det finns en låg korrelation mellan The Big Five och emotionell intelligens 

vilket innebär att en individ kan vara utåtriktad och samvetsgrann utan att nödvändigtvis ha hög 

emotionell intelligens. Däremot tenderar individer med hög emotionell intelligens att ha bättre 

relationer både privat och på arbetet (Mayer et al., 2016). 

Emotionell intelligens kan förklaras genom en fyrgrensmodell där varje gren representerar 

en förmåga nödvändig för emotionellt resonerande (Mayer et al., 2016). Den första och mest 

grundläggande förmågan är att uppfatta känslor. Därefter kommer förmågan att främja 

tänkandet genom känslor. Den tredje förmågan är att förstå känslor och den sista och fjärde 

förmågan handlar om att hantera känslor. De fyra förmågorna kan ordnas hierarkiskt där den 

första är den enklaste och mest grundläggande förmågan och den sista är den mest komplexa 

förmågan. Varje förgrening innefattar en grupp färdigheter som även de kan ordnas hierarkiskt 

från grundläggande till komplexa (Mayer et al., 2016). En individ med hög emotionell 

intelligens bemästrar således alla fyra förmågor. 

Då emotionell intelligens har konceptualiserats på så många olika sätt och det finns en 

mängd olika modeller för att förklara begreppet så har försök gjorts för att hitta en gemensam 

taxonomi. Genom en faktoranalys där de största och mest välanvända modellerna inkluderats 
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(däribland även Mayer & Saloveys modell från 1997) har Palmer et al. (2008) skapat en ny 

modell av emotionell intelligens. De föreslår även en ny definition av emotionell intelligens 

som inkluderar de olika synsätten: “the skill with which one perceives, expresses, reasons with 

and manages their own and others emotions” (s.60). Resultatet av faktoranalysen omsattes till 

en ny fem-faktormodell. De fem faktorerna är: Emotionell självkännedom och uttryck, 

(Emotional Self-Awareness and Expression), Emotionell medvetenhet om andra (Emotional 

Awareness of Others), Emotionellt resonerande (Emotional Reasoning), Emotionell 

självhantering (Emotional Self-Management) och Emotionell hantering av andra (Emotional 

Management of Others). 

Fördelen med Mayer et als. modell av emotionell intelligens med tillhörande instrument är 

att den inte är beroende av respondentens självinsikt och påverkas i mindre grad av social 

önskvärdhet. Palmer, Stough, Harmer och Gignac (2009) menar dock att modellen snarare 

handlar om emotionell kunskap. Instrumentet mäter alltså skillnader i emotionell kunskap, men 

säger lite om individens faktiska handlande. En ledare kan således ha hög emotionell kunskap 

och vet teoretiskt vad som motiverar sina anställda, men saknar förmågan eller erfarenheten att 

omsätta kunskapen i handlande. Vidare skriver de att studier visat att det finns en tydlig 

diskrepans mellan individens emotionella kunskap och faktiska handlande. En individ kan bete 

sig på ett emotionellt intelligent sätt utan att ha stor emotionell kunskap. Även det motsatta 

gäller, det vill säga att en individ kan ha hög emotionell kunskap utan att bete sig på ett 

emotionellt intelligent sätt. Av den anledningen motiverar Palmer et al. (2009) att en 

självskattning av sitt eget och andras emotionellt intelligenta beteende är det mest användbara 

sättet att mäta emotionell intelligens i organisationer. Med emotionellt intelligent beteende 

syftar de till individens typiska beteende och inte maximala prestation. 

Palmer et al. (2009) skapade Genos EI modell för emotionell intelligens som till största del 

är baserad på ovan faktoranalytiska studie. Modellen har sju faktorer och presenteras nedan i 

tabell 1. Då modellen baserats på en faktoranalys där bland annat Mayer och Saloveys (1997) 

modell ingår så finns det en överlappning mellan dessa. En distinktion är att Palmer et al. (2009) 

använder begreppet färdighet (skill) istället för förmåga (ability) som Mayer och Salovey 

(1997) gör. Färdighet syftar alltså till ett en förmåga att omsätta kunskap till handling, medan 

förmåga kan syfta till något man i teorin kan, men inte nödvändigtvis gör i praktiken. 
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Tabell 1 

Genos EI modell (Palmer et al., 2009, s.108) 

Faktor Beskrivning 

Emotionell Självkännedom Färdigheten att uppfatta och förstå sina egna känslor 

Emotionellt Uttryck Färdigheten att uttrycka sina egna känslor på ett effektivt 

sätt 

Emotionell Medvetenhet om 

andra 

Färdigheten att uppfatta och förstå andras känslor 

Emotionellt Resonerande Färdigheten att använda känslomässig information i 

beslutsfattande 

Emotionell Självhantering Färdigheten att hantera sina egna känslor 

Emotionell Hantering av andra Färdigheten att positivt påverka andras känslor 

Emotionell Självkontroll Färdigheten att effektivt kontrollera sina egna starka känslor 

 

Begreppet konflikt 

Konflikter uppkommer ofta i organisationer då arbetssituationer innefattar problem eller 

uppgifter som ska lösas där individer har olika åsikter eller uppfattningar om tillvägagångssätt 

(Friedman et al., 2000). En konflikt kan beskrivas som en medvetenhet hos involverade parter 

att det finns en motsättning eller oförenliga önskemål och/eller behov (Jehn & Mannix, 2001). 

Jehn och Mannix (2001) har delat in arbetskonflikter i tre olika kategorier: relationskonflikt, 

uppgiftskonflikt och processkonflikt. En relationskonflikt uppstår när två eller fler parter har ett 

känslomässigt negativt förhållande till varandra. Konflikten innefattar ofta negativa känslor 

såsom irritation och frustration gentemot varandra på ett personligt plan. I en uppgiftskonflikt 

har parterna olika idéer eller åsikter i sakfrågor. Konflikten kan bestå av stora diskussioner men 

hamnar oftast inte på ett personligt plan med negativa känslor. En processkonflikt kännetecknas 

av oenigheter mellan parterna kring arbetssätt och ansvarsområden. 

Medan måttliga nivåer av uppgiftskonflikter kan vara produktiva i vissa situationer så är 

relationskonflikter oftast mycket kontraproduktiva då fokus hamnar på personliga 

motsättningar istället för problemet i fråga. Då meningsskiljaktigheter i en sakfråga kan tas 

personligt finns det en tendens att uppgiftskonflikter leder till personlighetskonflikter 

(Friedman et al., 2000).  
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Konfliktnivå 

Begreppet konfliktnivå syftar till hur mycket konflikter en individ upplever att det är, vilket 

i den här studien begränsas till arbetsgruppen. Konfliktnivån på arbetsplatsen påverkar hur 

stressad den enskilda anställda känner sig och kan därmed påverka individens hälsa och 

välmående (Friedman et al., 2000). 

Konflikthanteringsstil 

Det finns flera definitioner och kategoriseringar av konflikthanteringsstilar. Rahim och 

Bonoma (1979) kategoriserar konflikthanteringsstilar efter två dimensioner: omtanke om sig 

själv och omtanke om andra. Omtanke om sig själv handlar om i vilken grad, hög eller låg, som 

individen väljer att tillgodose sina egna behov medan den andra dimensionen handlar om i 

vilken grad individen väljer att tillgodose andras behov. En kombination av dessa resulterade i 

fem olika konflikthanteringsstilar som presenteras nedan och i figur 1 (Rahim, 2002):  

 

Integrerande (Integrating) 

Individen som använder sig av den integrerande konflikthanteringsstilen har hög omtanke om 

både sig själv och andra. Stilen kännetecknas av optimism, kreativitet och 

problemlösningsförmåga där målet är att uppnå ett resultat som båda parter är nöjda med.   

Foglig (Obliging) 

Individer som använder sig av den fogliga konflikthanteringsstilen har låg omtanke om sig själv 

men hög omtanke om andra. Individen försöker anpassa sig till den andres åsikter och tillgodose 

den andra parten genom att försöka minska skillnaderna på åsikter i konflikten. 

Dominerande (Dominating) 

Den dominerande konflikthanteringsstilen kännetecknas av stor omtanke om sig själv, men inte 

om andra. Det är en vinna eller försvinna taktik där målet handlar om att få sin vilja igenom. 

Undvikande (Avoiding) 

I den undvikande konflikthanteringsstilen har man ingen omtanke om varken sig själv eller 

andra. Individen undviker konflikter och ställer sig gärna åt sidan och har undanflykter för att 

slippa konflikten.  

Kompromiss (Compromising) 

Den kompromissökande konflikthanteringsstilen medlar mellan sina egna och andras behov. 

Målet är att komma till en lösning men individen är medveten om att båda parter kan behöva 

offra något för att kunna komma överens. 
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Huruvida konflikthanteringsstil är relaterat till en disposition hos individen och därmed är 

stabilt över tid, eller om det är något en individ medvetet väljer strategiskt är en pågående 

diskussion bland forskarna på området (Friedman et al.,2000). 

Studier har visat att en integrerande konflikthanteringsstil minskar uppgiftskonflikter och 

relationskonflikter vilket i sin tur sänker stressnivån. Undvikande och dominerande 

konflikthanteringsstilar ökar däremot uppgiftskonflikter som då resulterar i en ökning av 

relationskonflikter och stressnivå (Friedman et al., 2000). 

Konflikthanteringsstil och konfliktnivå 

Friedman et al. (2000) menar att individen kan påverka sin egen sociala miljö på 

arbetsplatsen genom sitt val av konflikthanteringsstil. Utifrån det antagandet utförde de en 

studie som visade att de individerna med en mer integrerande konflikthanteringsstil skapade en 

miljö med färre konflikter. Dominerande och undvikande konflikthanteringsstilar skapade 

istället miljöer med högre konfliktnivåer. Då konfliktnivån påverkar stressnivån, så är 

individens exponering för stressorer till viss del till följd av individuella skillnader och inte bara 

yttre faktorer. Det tyder på att individen kan minska sin stressnivå genom att ändra sättet den 

bemöter en konflikt. 

Samband mellan emotionell intelligens och konflikthanteringsstil 

Känslor är en viktig del för att förstå och hantera interpersonella konflikter (Hopkins & 

Yonker, 2015). Sambandet mellan emotionell intelligens och konflikthanteringsstilar har 

undersökts tidigare (se Hopkins & Yonker, 2015; Jordan & Troth, 2002; Rahim et al., 2002). 

Jordan och Troth (2002) gjorde den, enligt dem själva, första studien på sambandet mellan olika 

Figur 1.  
  

“Rahim Organizational Conflict Inventory–II” (Rahim, 1995) 
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nivåer av emotionell intelligens och konflikthanteringsstilar. Resultatet av studien visade på en 

tendens att de med högre nivå av emotionell intelligens tenderar att välja en mer samarbetsvillig 

konflikthanteringsstil.  

En annan studie visade ett positivt samband mellan EI förmågan problemlösning (ur BarOn 

Emotional Quotient Inventory) och mer konstruktiva konflikthanteringsstilar som integrerande 

och kompromissökande (Hopkins & Yonker, 2015). Författarna menar dock att en bra ledare 

behöver ha förmågan att använda sig av flera konflikthanteringsstilar då olika stilar kan vara 

mer eller mindre lämpliga i olika konfliktsituationer. Rahim et al. (2002) har undersökt hur 

anställda skattar sina överordnades emotionella intelligens och dess relation till de anställdas 

egna konflikthanteringsstilar. Studien utfördes i sju länder. Resultatet av studien visade att 

chefer med högre emotionell intelligens hade ett samband med att anställda i större utsträckning 

väljer mer konstruktiva konflikthanteringsstilar. 

Den emotionella intelligensens betydelse för ledarskapet 

Ett effektivt ledarskap kan påverkas av ledarens nivå av emotionell intelligens. Ledarens 

uppgift är oftast att motivera sitt team att arbeta effektivt tillsammans för att nå gemensamma 

mål. Hur ledaren är och uppfattas har även inverkan på klimatet i gruppen. En ledares uppgift 

är att inspirera medlemmarna i teamet, bygga förtroende inom gruppen och på ett initiativrikt 

sätt främja effektivitet. För att kunna vara en tillgång till sitt team behöver ledaren kunna skapa 

starka känslomässiga relationer till medlemmarna i teamet och då behövs självmedvetenhet, 

självmotivation, empati och en bra förmåga att kunna hantera känslor. Dessa är enligt Goleman 

(1995) viktiga och betydelsefulla aspekter av den emotionella intelligensens betydelse för 

relationshantering i organisationer.  

George (2000) har identifierat fyra olika aspekter av den emotionella intelligensens 

betydelse för ett framgångsrikt ledarskap. Den första aspekten handlar om hur ledaren effektivt 

och precist kan förstå och värdera sina egna och andras känslor. Den andra aspekten handlar 

om ledarens förmåga genom god kunskap om känslor, kunna förutse andras reaktioner och 

känslor i olika uppkomna situationer. Den tredje aspekten berör betydelsen av ledarens kunskap 

om hur olika känslor kan påverka team-medlemmars beteende. Att kunna reglera sina känslor 

har stor betydelse för att kunna behålla sina sociala roller. Positiva känslor och humör uppmanar 

även till innovativt och positivt tänkande. Den fjärde och sista aspekten är mer övergripande 

och innefattar att kunna hantera både sina egna och team-medlemmarnas känslor på ett 

framgångsrikt sätt. 
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En ledare eller chef har alltså betydelse för arbetsgruppens relationer genom sitt eget 

beteende och förmåga att påverka sina anställdas beteende. Om chefen har hög emotionell 

intelligens och därmed har förmågan förutse sina anställdas känslor och reaktioner bör det 

kunna påverka konfliktsituationer i arbetsgruppen.   

Syftet med föreliggande studie var att undersöka faktorer som predicerar den upplevda 

konfliktnivån i en arbetsgrupp. De variabler som undersöktes som prediktorer till konfliktnivå 

var chefers emotionellt intelligenta beteende samt anställdas egen konflikthanteringsstil. 

Utifrån studiens syfte formulerades två hypoteser: 

 

Hypotes 1 

Den anställdas uppfattning av nivån av emotionellt intelligent beteende hos sin chef predicerar 

den upplevda konfliktnivån inom arbetsgruppen  

 

Hypotes 2 

Den anställdas egen konflikthanteringsstil predicerar den upplevda konfliktnivån i 

arbetsgruppen 

Metod 

Deltagare/Urval 

Deltagarna till studien söktes via det sociala mediet Facebook. Följande restriktion gjordes 

“Vänligen observera att ett krav för din medverkan är att du har en anställning, jobbar i en 

arbetsgrupp och har en chef som oftast är närvarande i den dagliga verksamheten.”. Deltagarna 

fick alltså själva avgöra huruvida de passade kriteriet för studien eller inte. Enkäten besvarades 

av 64 personer under en period på tolv dagar från och med 22 november 2019. Av dessa var 25 

procent män och 75 procent kvinnor. Åldern på deltagarna varierade mellan 20 år och 67 år 

med en medelålder på 35 år. Samtliga frågor på enkäten var obligatoriska, det vill säga att 

deltagaren var tvungen att svara på alla frågor för att kunna skicka in sitt svar. Därför fanns 

inget internt bortfall i studien. 

Instrument 

Genos EI Inventory 

För att mäta nivån av emotionell intelligens har instrumentet Genos EI Inventory (Genos EI) 

använts. Genos EI Inventory är baserat på Genos EI modell av emotionell intelligens av Palmer 
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et al. (2009). Instrumentet har skapats specifikt för användning i organisationer och har tagits 

fram med hjälp av fokusgrupper sammansatta av professionella HR-arbetare. Anledningen till 

att ett nytt instrument skapades var att de tidigare instrumenten, såsom MSCEIT och Bar-On, 

saknade face-validitet vid användning i arbetssammanhang, tog för lång tid att genomföra och 

sa lite om personens faktiska beteende och mer om emotionell kunskap. Genos EI ger istället 

ett mått på individens typiska beteende på arbetsplatsen, snarare än ett mått på en maximal 

prestation gällande emotionell intelligens. Genos EI är inte ett mått på emotionell intelligens 

som sådant, utan på individens typiska emotionellt intelligenta beteende på arbetsplatsen 

(Palmer et al., 2009). Instrumentet översattes från engelska till svenska. Hädanefter förkortas 

chefens emotionellt intelligenta beteende enligt Genos EI Inventory till enbart EI för 

läsbarhetens skull. 

Genos EI är ett relativt nytt instrument för området men har använts i ett flertal studier och 

dess reliabilitet och validitet har prövats. Cronbachs alpha för samtliga underskalor, både vid 

självskattning och skattning av annan, var över .7. Vid beräkning av en totalsumma av EI var 

Cronbachs alpha mer än .95 (Gignac, 2010). Instrumentet finns tillgängligt i flera versioner, 

både som självskattning av sig själv och bedömning av en annan. Det finns i tre olika längder: 

en kortversion, en koncis version och den fulla versionen. Den korta versionen består av 14 

påståenden som skattas på en fempunkts skala där 1 står för ”nästan aldrig” och 5 står för 

”nästan alltid”. Svaren sammanställs till en totalsumma av EI (Palmer et al., 2009). 

Totalsumman kan variera mellan 14 (som indikerar låg EI) och 70 (som är högsta möjliga EI). 

Kortversionen tillåter inte en pålitlig mätning av underkategorierna var för sig utan ger endast 

en totalsumma av EI. På grund av studiens begränsade omfattning valdes den korta versionen 

av Genos EI där den anställda skattar sin överordnades emotionellt intelligenta beteende. 

Exempel på påståenden som respondenten skattat är: “Min chef misslyckas med att hålla sig 

lugn i svåra situationer på jobbet” och “Min chef tänker fortfarande klart när hen är upprörd på 

jobbet”.  

Rahim Organizational Conflict Inventory II  

För att undersöka och mäta stil av konflikthantering har instrumentet Rahim Organizational 

Conflict Inventory II använts (ROCI-II). Instrumentet inriktar sig på arbetsrelaterade konflikter 

i organisatoriska sammanhang. Enkäten innefattar 28 frågor som respondenten ska skatta på en 

skala från 1 till 5, där 1 står för “instämmer inte alls” och 5 står för “instämmer helt”. En högre 

poäng representerar att individen i större utsträckning använder sig av just den 

konflikthanteringsstilen. Frågorna översattes från engelska till svenska. Formuläret finns i tre 
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format: en självskattningsenkät för underordnade gällande konflikter med chefer, en 

självskattning för chefer gällande konflikter med sina underordnade och en för konflikter 

kollegor emellan. Instrumentet finns i olika utformning på grund av att maktförhållanden och 

olika positioner på arbetsplatsen kan påverka individers konflikthanteringsstil (Rahim, 1983). 

Enkäten som avser att mäta individens egen konflikthanteringsstil kollegor emellan användes i 

den här studien. Exempel på påståenden i instrumentet är: “Jag försöker integrera mina idéer 

med mina kollegors idéer för att komma fram till ett beslut tillsammans” och “Vanligtvis så 

undviker jag öppen diskussion om mina meningsskiljaktigheter med mina kollegor”. 

Instrumentet ger en mätning på individens nivå av respektive konflikhanteringsstil. 

Instrumentets validitet och reliabilitet har prövats i flertalet studier och såväl diskriminativ 

som konvergent validitet har bekräftats (e.g., Rahim & Magner, 1995; Rahim, Magner & 

Shapiro, 2000).  Fyra av de fem underskalorna var fria från social önskvärdhet och empirisk 

validitet fanns. Det ursprungliga Cronbachs alpha för underskalorna i ROCI-II är enligt 

följande: Integrerande = 0.77, Foglig = 0.72, Dominerande = 0.72, Undvikande = 0.75 och 

Kompromissande = 0.72 (Rahim, 1983). 

Intragroup Conflict Scale 

För att mäta den upplevda konfliktnivån på arbetsplatsen har Intragroup Conflict Scale (ICS) 

(Jehn, 1995) använts. Instrumentet har 8 frågor och har designats för att mäta den upplevda 

konfliktnivån på arbetsplatsen. Frågorna översattes från engelska till svenska. Ett exempel på 

fråga är “Hur mycket friktion är det inom din arbetsgrupp?”. På varje fråga kan respondenten 

skatta från 1 till 5 där 1 står för “inget” och 5 för “väldigt mycket”. Svaren sammanställs till en 

totalsumma av konfliktnivå. 

Demografiska data 

Utöver frågorna i respektive instrument ställdes två demografiska frågor. Den första frågan 

gällde vilket kön deltagaren hade med svarsalternativen: kvinna, man, annat och vill inte svara. 

Den andra frågan gällde ålder där respondenten fritt kunde skriva ett svar. 

Pilotstudie 

En pilotenkät skickades ut till sju personer för att undersöka hur långt tid det skulle ta att 

svara på enkäten samt hur frågornas formulering uppfattades efter översättningen till svenska. 

Pilotenkäten innehöll den koncisa versionen av Genos EI med 31 frågor vilket sedan ändrades 

till den korta versionen med 14 frågor då deltagarna upplevde att enkäten var för repetitiv och 
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tog för lång tid att genomföra. Några få justeringar i dispositionen och vissa formuleringar 

gjordes även för att enkäten skulle bli mer lättförståelig. 

Procedur 

Enkäten skapades i Googles formulärverktyg där den första delen bestod av inledande 

information, författarnas kontaktuppgifter samt samtycke till medverkan, se bilaga 1. 

Påföljande del bestod av instrumenten i följande ordning: demografiska frågor, ICS, ROCI-II 

och Genos EI. Enkäten delades först via författarnas privata Facebooksidor och sen delades 

inlägget några gånger av andra. Därefter delades enkäten i en större Facebookgrupp som skapats 

för invånarna i en stad i södra Sverige samt i ytterligare en Facebookgrupp för invånarna i en 

förort till samma stad. Enkäten stängdes ner när 64 svar hade inkommit då det ansågs vara 

minimiantalet för att en multipel regressionsanalys skulle vara möjlig. Därefter påbörjades 

analysen. 

Varje deltagares svar sammanställdes till en summa för varje av följande variabler: upplevd 

konfliktnivå, nivå av chefens emotionellt intelligenta beteende (EI) och ett värde för respektive 

konflikthanteringsstil. Vid beräkning av chefens EI följdes instruktionerna för instrumentet 

Genos EI Inventory (Palmer et al., 2009). Frågorna 2, 4, 6, 8, 10 och 12 i avsnittet för EI 

omvändes så att svarsalternativet 1 räknades som 5 och så vidare. Därefter summerades alla 

värden till en totalsumma av EI. För varje konflikthanteringsstil fanns ett visst antal frågor som 

mätte just den stilen. Dessa frågor summerades och dividerades sedan med antalet för att få ett 

värde mellan ett och fem för respektive konflikthanteringsstil i enlighet med instruktionerna för 

ROCI-II (Rahim, 1983). De frågor som berörde konfliktnivå summerades till en totalsumma.  

Datan lades in och analyserades i det statistiska dataprogrammet SPSS (version 25.0). 

Medelvärden och standardavvikelser räknades ut för samtliga variabler. En Pearson korrelation 

gjordes mellan variablerna för att undersöka eventuell multikollinearitet. En ”Normal P-P Plot 

of Regression Standardized Residual” i SPSS visade på homoskedasticitet och att datan var 

normalfördelad. Därefter gjordes en standard multipel regression med konfliktnivå som 

beroende variabel och EI samt konflikthanteringsstilarna som oberoende variabler. För att räkna 

ut power för den multipla regressionen och den enkla korrelationen användes programmet 

G*Power. Den valda alfanivån var .05 och effektstorleken vid den multipla regressionen var f2 

= .42 och  = .47 för den enkla korrelationen. Korrelationen hade en power på .99 och den 

multipla regressionen hade en power på .97. 
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Etik 

Studien har utförts i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer och krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom studien syftade till att undersöka den anställdas upplevelse 

av chefens beteende ansågs det olämpligt att dela ut enkäter på arbetsplatser där chefen kan 

vara närvarande. För att deltagarna skulle känna sig fria att svara så ärligt som möjligt och 

bevara sin anonymitet användes onlineenkäter som deltagarna kunde fylla i utanför arbetstid. 

Enkäten inleddes med ett informationsbrev där information i enlighet med de etiska riktlinjerna 

gavs till respondenten. För att tillgodose samtyckeskravet ställdes följande fråga först: ”Jag har 

läst informationen och deltar frivilligt i denna studie”. Efter uppsatsens inlämning och 

godkännande förstörs samtliga data. 

Resultat 

Studiens syfte var att undersöka om chefers emotionellt intelligenta beteende samt de 

anställdas egen konflikthanteringsstil predicerade den upplevda konfliktnivån i arbetsgruppen. 

Upplevd konfliktnivå definierades som beroende variabel och de oberoende variablerna var 

nivå av EI hos chefen samt de olika konflikthanteringsstilarna: integrerande, foglig, 

dominerande, undvikande och kompromissande.  

Konfliktnivån inom deltagarnas arbetsgrupper var i genomsnitt 20 på en skala mellan 8 och 

40. Bland deltagarna var den integrerande konflikthanteringsstilen dominerande med ett 

medelvärde på 4.02 av 5. Den minst använda konflikthanteringsstilen var den dominerande som 

hade medelvärdet 2.74. Deltagarnas chefers emotionellt intelligenta beteende skattades till 

45.88 i genomsnitt på en skala mellan 14 och 70, vilket är högre än medianen som är 42. 

Medelvärden med standardavvikelser för respektive variabel redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2  

Beskrivande statistik 

 

 Total 

(N = 64) 

Variabel M SD 

Ålder 35.33 11.56 

Konfliktnivå 20.05 6.35 

Integrerande 4.02 .60 

Foglig 3.27 .70 

Dominerande 2.74 .86 

Undvikande 2.93 .85 

Kompromissande 3.43 .77 

EI 45.88 15.24 

Not. N = antal; M = medelvärde; SD = standardavvikelse 

 

En Pearson korrelation gjordes mellan variablerna och resultatet visade att flera 

konflikthanteringsstilar hade en signifikant korrelation mellan varandra, dock inte tillräckligt 

hög för att en multipel regression skulle vara olämplig (r > .8, enligt Wilson & MacLean, 2011). 

Den integrerande- och kompromissande konflikthanteringsstilen korrelerade med varandra (r = 

.502, p < .01). Den undvikande konflikthanteringsstilen korrelerade med den integrerande- samt 

den fogliga konflikthanteringsstilen (r = -.299, p < .05; r = -660, p < .01).  

Resultatet av Pearsons r visade även på en signifikant negativ korrelation mellan EI och 

konfliktnivå (r = -.471, p < .01). Det var en någorlunda stark korrelation med en förklarad 

varians på 22%. EI hade dessutom en signifikant positiv korrelation med den integrerande 

konflikthanteringsstilen (r = .283, p < .05). Deltagarnas ålder hade en signifikant korrelation 

med tre av konflikthanteringsstilarna: integrerande (r = .253, p < .05), foglig (r = -.282 , p < 

.05) och undvikande (r = -.363, p < .01).  

Sambandet mellan ålder och undvikande samt foglig konflikthanteringsstil var negativt, det 

innebär att ju äldre deltagaren var, desto mindre användning av de konflikthanteringsstilarna. 

Det omvända gällde sambandet mellan ålder och den integrerande konflikthanteringsstilen. 

Både integrerande och kompromissande konflikthanteringsstil hade en signifikant negativ 

korrelation med konfliktnivå (r = -.299, p < .01; r = -.283, p < .05), vilket tydde på att 

användning av dessa konflikthanteringsstilar har ett samband med en lägre konfliktnivå. 

Samtliga korrelationer redovisas nedan i tabell 3. 
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Tabell 3  

Pearson korrelation mellan variabler 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 

1. Konfliktnivå        

2. Ålder .021       

3. Integrerande -.299** .253*      

4. Foglig .115 -.282* -.197     

5. Dominerande .222 -096 -.066 -.048    

6. Undvikande .066 -.363** -.299* .660** -.010   

7. Kompromissande -.283* .189 .502** -.040 -.186 -.066  

8. EI -.471** .027 .283* -.013 -.181 -.063 .208 

Not. * p < .05, (two-tailed); ** p < .01, (two-tailed) 

 

En multipel regressionsanalys med konflikthanteringsstilar samt EI som oberoende variabler 

och konfliktnivå som beroende variabel visade på en signifikant modell: F(6,57) = 3.956, p < 

.005. Modellen förklarade 22 procent av variansen av konfliktnivån (justerat R2 = .220). Endast 

en av prediktorerna var signifikanta i modellen: emotionell intelligens. Ingen av 

konflikthanteringsstilarna var en signifikant prediktor för konfliktnivån i arbetsgruppen. 

Modellen gav alltså ingen ytterligare förklarad varians gentemot den enkla korrelationen mellan 

EI och konfliktnivå och redovisas därför inte vidare.  

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om anställdas upplevda konfliktnivå på arbetsplatsen kan 

prediceras av deras chefers emotionellt intelligenta beteende och den anställdas egen 

konflikthanteringsstil. Resultatet av studien gav stöd för hypotes 1: att nivån av chefens 

emotionellt intelligenta beteende predicerar den upplevda konfliktnivån inom arbetsgruppen. 

Relationen mellan EI och konfliktnivå var negativt, vilket innebär att mer emotionellt intelligent 

beteende hos chefen predicerade en lägre konfliktnivå inom arbetsgruppen. Den multipla 

regressionen gav inget stöd för hypotes 2: att den anställdas konflikthanteringsstil predicerar 

den upplevda konfliktnivån i arbetsgruppen. Däremot visade de enkla korrelationerna på att 

konfliktnivån hade ett negativt samband med både den integrerande- och den kompromissande 

konflikthanteringsstilen. 

Inga tidigare studier har hittats som undersökt relationen mellan chefens emotionellt 

intelligenta beteende och den upplevda konfliktnivån i gruppen. Det finns dock flertalet studier 

om den emotionella intelligensens betydelse för ledarskap. Både Goleman (1995) och George 

(2000) identifierade viktiga aspekter för ett framgångsrikt ledarskap, såsom en förståelse och 
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medvetenhet kring sina egna känslor och förmågan att hantera dem. Även en hög grad av empati 

och förmågan att förutse andras reaktioner och påverka deras känslor omnämns. Dessa är alla 

förmågor som kan kopplas till emotionell intelligens och som Hopkins och Yonker (2015) skrev 

så är känslor en viktig del för att förstå och hantera konflikter. Dessa tidigare studier kan ge 

förklaringar till föreliggande studies resultat. En anställd vars chef beter sig på ett emotionellt 

intelligent sätt upplever en lägre konfliktnivå på grund av att chefen har en förmåga att hantera 

såväl sina egna som andras känslor på ett effektivt sätt vilket kan ha en positiv påverkan på 

konflikter i arbetsgruppen. 

Tidigare studier har visat att nivån av chefens emotionella intelligens har betydelse för de 

anställdas val av konflikthanteringsstilar. En högre emotionell intelligens hos chefen har ett 

positivt samband med mer konstruktiva konflikthanteringsstilar hos de anställda (Rahim et al., 

2002). Även föreliggande studie fann ett positivt samband mellan chefens EI och den 

integrerande konflikthanteringsstilen, som räknas till en mer konstruktiv stil. En viktig skillnad 

är dock att den här studien har mätt emotionellt intelligent beteende, och inte emotionell 

intelligens som sådan.  

Resultatet visade på ett samband mellan konflikthanteringsstil och ålder. Nämligen att en 

högre ålder korrelerade med mindre användning av foglig och undvikande 

konflikthanteringsstil och mer användning av den integrerande konflikthanteringsstilen. Det var  

ett oväntat fynd men liknande samband har dock hittats i tidigare studier. Antonioni (1998) kom 

fram till slutsatsen att ålder generellt sett hade en svag relation med konflikthanteringsstilar 

men hittade ett samband mellan ålder och den integrerande- samt undvikande 

konflikthanteringsstilen. Ålder hade ett positivt samband med den integrerande stilen och ett 

negativt samband med den undvikande stilen vilket ligger i linje med föreliggande studies 

resultat. 

Den inledande Pearson korrelationen mellan variablerna visade på ett signifikant samband 

mellan flera konflikthanteringsstilar och konfliktnivå. Signifikansen försvann när datan sen 

analyserades med en multipel regression. En av anledningarna till det kan ha varit att flera av 

prediktorvariablerna korrelerade med varandra vilket kan ha orsakat multikollinearitet. Både 

den multipla regressionen och den enkla korrelationen hade dock tillräckligt hög power 

(.97/.99) för att kunna anta att det funnits ett tillräckligt antal deltagare för att ha möjlighet att 

förkasta nollhypotesen om resultatet stödde det. Friedman et als. (2000) studie visade att valet 

av mer konstruktiva konflikthanteringsstilar såsom integrerande och kompromissande hade ett 

samband med lägre konfliktnivå. De enkla korrelationerna i föreliggande studie låg i linje med 
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de tidigare fynden men då signifikansen försvann i regressionsanalysen kan studien inte 

bekräfta det.  

Praktiska implikationer  

Den potentiella betydelsen av chefens emotionellt intelligenta beteende för konfliktnivån i 

arbetsgruppen är en insikt som skulle kunna hjälpa företag att prioritera kompetensutveckling 

för chefer men kanske även för arbetsgruppen inom detta område. Att minska konfliktnivån i 

arbetsgrupper resulterar i mindre stress för medarbetarna och kan därmed gynna både 

produktivitet och arbetstillfredsställelse. Resultatet av studien i kombination med tidigare 

studier på området tyder på att en förståelse för, och förmåga att hantera känslor är en viktig 

egenskap hos en ledare för att hålla en låg konfliktnivå i arbetsgruppen. Känslor lyfts därmed 

fram som något viktigt även i organisationer, där det annars kan upplevas finnas ett fokus på 

“hårda värden” såsom ekonomisk vinning och hög prestation. Det kan vara en potentiellt viktig 

insikt och något som kan undersökas i relation till fler organisatoriska faktorer i syfte att öka 

anställdas trivsel och välmående. 

 Studiens styrkor och begränsningar 

Studien hade en ojämn könsfördelning hos deltagarna med enbart 25 procent män. 

Snedfördelningen i kön skulle potentiellt kunna resultera i en snedfördelning i andra viktiga 

variabler i instrumentet också. Just könsskillnader är dock något som föreliggande studie inte 

ägnat sig åt. Övrig beskrivande information om deltagarna var begränsad. Yrkesgrupp och 

hierarkisk position i företaget har exempelvis inte tagits med. Då studien riktade sig till de med 

en chef som oftast var närvarande så kan det antas att de som själva har en arbetsledande 

position inte deltagit. Det är dock något som kan bero på företagets organisation då en 

mellanchef till exempel skulle kunna ha både en arbetsledande position och inkluderas av 

beskrivningen. Resultatet blir därmed svårt att generalisera. 

Då studien utfördes med onlineenkäter som spreds relativt fritt på Facebook tappade studien 

kontroll över urvalet. Det finns risk för att exempelvis samma person har fyllt i enkäten ett 

flertal gånger. Rekrytering av deltagare var en trög och tidskrävande process, vilket talar emot 

att det skulle finnas ett problem med att samma person har fyllt i flera gånger. Dessutom 

lämnades urvalskriteriet, att arbeta i grupp samt ha en närvarande chef, till respondenten själv 

vilket ytterligare sänkte kontrollen i studien. En onlineenkät begränsade också urvalet till 

deltagare som hade och använde internet och som använde Facebook i det här fallet. Dessa 

aspekter gör att resultatet blir svårt att generalisera. Vid utformandet av studien vägdes den 



 

17 

 

bristande kontrollen över urvalet vid onlineenkät mot den etiska aspekten om enkäten istället 

delats ut på plats hos företag. Om enkäten delats ut på företag hade de anställda svarat på 

potentiellt känsliga frågor om sin chef medan chefen troligtvis varit närvarande på 

arbetsplatsen. Det ansågs därför viktigare att tillgodose den etiska aspekten över kontrollen av 

urvalet. 

Resultatet visade att deltagarna hade relativt höga och lika värden på flera 

konflikthanteringsstilar. Det kan tolkas som att det är svårt att förknippa en individ med endast 

en av konflikthanteringsstilarna. Det talar för att samma individ har möjlighet att använda sig 

av olika konflikthanteringsstilar i olika situationer, vilket inte nödvändigtvis är relaterat till en 

disposition hos individen. Som tidigare nämnts är det en pågående diskussion bland forskare 

inom ämnet (Friedman et al., 2000).  Det innebar att det var svårt att dra slutsatsen att en individ 

som använde sig av en specifik konflikthanteringsstil upplevde en lägre konfliktnivå. Friedman 

et al. (2000) skrev även att den integrerande konflikthanteringsstilen var förknippad med lägre 

konfliktnivåer. Den integrerande konflikthanteringsstilen var dominerande bland den här 

studiens deltagare och därför kan det även antas att konfliktnivån också var lägre på grund av 

det. Resultatet blev svårt att tolka utan att ha genomsnittliga värden på konfliktnivåer samt 

konflikthanteringsstilar från fler arbetsplatser att jämföra med. Det vill säga; var går gränsen 

för en hög respektive låg konfliktnivå och hur förhåller sig studiens resultat till genomsnittet? 

Konflikthanteringsstil mättes också genom självskattning där risken alltid finns att svaren 

påverkas av exempelvis social önskvärdhet. Hur en konflikt upplevs och tolkas kan även ha 

olika betydelse för olika individer i förhållande till deras tidigare erfarenheter, vilket i sin tur 

påverkar deras svar i undersökningen. Det kan exempelvis vara så att två personer i samma 

arbetsgrupp upplever konfliktnivån väldigt olika. 

ROCI-II är ett väl beprövat instrument med hög reliabilitet där ingen av underskalorna, det 

vill säga konflikhanteringsstilarna har ett lägre Cronbachs alpha än 0.72 (Rahim, 1983). 

Instrumentet översattes från engelska till svenska av författarna där målet var att översätta så 

ordagrant som möjligt utan att syftet i meningen skulle ändras. Det finns dock ändå en risk att 

innebörden av frågorna ändrats vid översättningen. För att minska den risken så gjordes en 

pilotstudie där översättningar och syftningar kontrollerades och därefter justerades med hänsyn 

till deltagarnas synpunkter. 

För att mäta chefens emotionellt intelligenta beteende så valdes kortversionen av 

instrumentet vilket gör att endast en totalsumma av EI kan användas. Genom att använda den 

fulla versionen av Genos EI hade en högre validitet kunnat uppnås och även en mätning på 

underskalorna av EI. Instrumentet mäter hur den anställda upplever att sin chef faktiskt beter 
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sig, och inte chefens egen uppskattning av sin emotionella intelligens. Med hänsyn till studiens 

syfte anses det vara en styrka då chefens faktiska beteende antas ha större påverkan på 

konflikter än enbart chefens “emotionella kunskap” som inte nödvändigtvis säger något om hur 

den kunskapen omsätts i handling, vilket även var ett av Palmer et als. (2009) motiv till att 

skapa instrumentet. Precis som Mayer et al. (2016) skrev så är människor i överlag dåliga på 

att skatta sin egen intelligens och skattningen påverkas lätt av social önskvärdhet. Därför bör 

svaren påverkas mindre av social önskvärdhet när det är någon annan som skattar ett beteende 

gentemot när respondenten själv skattar sitt eget beteende.  

Genom att mäta såväl den anställdas egna beteende som chefens beteende i studien så 

fångades flera aspekter av konfliktnivå i en arbetsgrupp. Studien vilar alltså på antagandet att 

det inte bara är chefen eller bara den anställda som har möjligheten att påverka konfliktnivån i 

en arbetsgrupp, utan att det finns en samverkan mellan dessa i relation till konfliktnivån.  

Framtida forskning 

Det hade varit intressant att ytterligare undersöka chefens emotionellt intelligenta beteende 

i relation till konfliktnivå för att kartlägga vilka specifika beteenden som påverkar konflikter 

och på vilket sätt. Kanske är det så att vissa av de sju faktorerna i Genos EI modell är viktigare 

för just konflikter än andra. Då den här studien använt kortversionen av Genos EI så tillåts inte 

analyser av den typen av samband. Framtida studier på området hade även gynnats av att mäta 

både konflikthanteringsstil och EI på såväl anställd som chef för att med större säkerhet kunna 

uttala sig om dess relation till konfliktnivån inom en arbetsgrupp.  
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Bilaga I 

Informationsbrev 

Hej, 

  

Tack för att du tar dig tid att svara på vår enkät!  

 

Enkäten utgör ett underlag till en kandidatuppsats om konflikter på arbetet. Din medverkan är 

frivillig och helt anonym. Dina svar kommer behandlas så att ingen obehörig kan ta del av 

dessa. Du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande utan att ange orsak. Materialet 

kommer endast användas till vår uppsats för att sedan förstöras.  

 

Vänligen observera att ett krav för din medverkan är att du har en anställning, jobbar i en 

arbetsgrupp och har en chef som oftast är närvarande i den dagliga verksamheten.  

 

Enkäten beräknas ta cirka 10 minuter att fylla i. Resultatet av enkätundersökningen kommer att 

presenteras på gruppnivå i uppsatsen och inga svar kommer kunna härledas till dig. Vid intresse 

finns det möjlighet att ta del av uppsatsen genom att kontakta oss.  

 

Vi heter Jasmine och Jenny och studerar arbetspsykologi vid Linnéuniversitetet. I utbildningen 

ingår att skriva en uppsats vilket är anledningen till denna enkätundersökning.  

 

Du är välkommen att höra av dig till oss vid frågor.  

 

Studerande:  

Jasmine Frank  

jf222xc@student.lnu.se 

 

Jenny Larsson  

jn222rj@student.lnu.se  

 

Handledare:  

Johan Billsten  

johan.billsten@lnu.se 


