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ABSTRACT

The aim of this study was to examine differences in conflict behavior at work depending on 

birth order and relationship status. The sample consisted of mostly train passengers with an

average age of 39 years. N=174. A questionnaire was used. It consisted of Neo-PI-R, 

measuring agreeableness and a newly constructed scale, measuring conflict at work, named

work conflict scale (WCS). There was a significantly (p= 0.002) higher score on the WCS for 

firstborns. Individuals without romantic relationship scored significantly (p= 0.00) higher on 

the WCS. Firstborns were more frequently without relationships than laterborns. The 

personality created within competition between siblings also has an influence on individuals’

conflict behavior at work and for future relationship status.

Keywords: Interpersonal conflict, work conflict, birth order, partnership status, agreeableness

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns skillnader i konfliktbenägenhet på 

arbetet beroende på syskonplacering och partnerstatus. Deltagarna var till största delen 

tågresenärer med en medelålder på 39 år. N= 174. Instrumentet bestod av en enkät med en 

standardiserad del, NEO-PI-R, som mätte personlighetsegenskapen agreeableness samt en 

nykonstruerad del som mätte arbetskonflikt. Skalan har fått namnet work-conflict scale 

(WCS). Det visade sig att förstfödda hade en signifikant (p= 0.002) högre poäng på WCS än 

de yngre syskonen. Personer utan partnerrelation hade även de ett signifikant (p= 0.00) högre 

poäng på WCS. Det visade sig också att förstfödda var de som i störst utsträckning levde utan 

partnerrelation. Den personlighet som skapas i konkurrensen mellan syskon visar sig även ha 

betydelse i en arbetssituation och för personens partnerstatus. 

Nyckelord: Interpersonella konflikter, mellanmänskliga konflikter, arbetskonflikt, 

syskonplacering, partnerstatus, agreeableness
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INTRODUKTION

Frank J. Sulloway´s teori om familjedynamik och syskonplacering

Charles Darwin publicerade 1859 “The origin of spieces”. Han menade att det fanns en 

variation mellan avkommor i en kull och att kampen för tillvaron är starkast inom arten 

eftersom man där konkurrerar om samma betingelser. Frank J. Sulloway är en av de stora 

forskarna inom familjedynamik och syskonplacering och likställer Darwins teori med det som

händer inom en familj. Han menar att de individuella skillnaderna och konkurrensen är som 

störst mellan syskonen inom varje familj. För att säkra sin överlevnad konkurrerar syskonen 

om att få investeringar från sina föräldrar. Att slåss för föräldrarnas uppmärksamhet är som att 

slåss för sin egen överlevnad. Föräldrarnas investeringar i sina barn kan bland annat vara 

känslomässiga, ekonomiska eller i form av tid. I kampen om denna uppmärksamhet och 

uppskattning från föräldrarna, försöker varje barn hitta sin egen plats (nisch). Dessa nischer 

kan kopplas till vilken ordning man är född i en syskonskara (Sulloway, 1997). Det förstfödda 

barnet får från början föräldrarnas fulla uppmärksamhet. De vill gärna uppfylla föräldrarnas 

förväntningar och antar ofta deras värderingar. För att hålla rivaler på plats antar äldre syskon 

ofta en dominant roll och inte sällan agerar de som surrogatföräldrar åt sina syskon. Äldsta 

syskon blir mer ansvarstagande, ambitiösa, samvetsgranna, moraliska än sina yngre 

konkurrenter. De yngre syskonen identifierar sig mindre med sina föräldrar och försöker hitta 

andra strategier för att säkra sin överlevnad. Detta sökande genererar i öppnare sinne och de 

har lättare att acceptera förändringar. De ifrågasätter istället det vedertagna, sätter sig upp mot 

auktoriteter och blir familjens rebeller. Yngre syskon blir mer samarbetsvilliga, 

anpassningsbara, får större empatisk förmåga och agerar ofta som fredsmäklare. Medan de 

äldre syskonen är mer själsäkra och självständiga, så har de yngre syskonen ett större behov 

av att söka stöd från andra (Sulloway, 1997). Syskonplacering interagerar med kön, 

ålderskillnad, antal syskon och de olika sammansättningar som varje familj har. I denna 

familjedynamik skapar syskonen sina personligheter. När det är fler än sex år mellan 

syskonen, så är konkurrensen om föräldrarna inte längre så stor och barnen kan anta liknande 

nischer. Skillnaderna i personlighet blir som störst när det är 2-4 år mellan syskonen och 2-4 

barn i familjen. 

Konflikter med föräldrar är ytterligare en faktor som påverkar syskonstrategier. Syskon som 

antar liknande roller eller nischer ökar risken för konflikter med sina föräldrar. Social status 

har inte visat sig ha någon inverkan på syskonens val av nisch. Det är däremot vanligare att 

familjer av lägre social status har större barnkullar, vilket i sin tur kan påverka 
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familjedynamiken. Sociala och politiska attityder påverkas också av syskonplacering. Äldsta 

syskon och enda barn får oftare en mer konservativ syn, medan de yngre syskonen blir mer 

liberala eller radikala (Sulloway 1997).

Tidigare forskning säger också att, hur man fungerar på en arbetsplats, i en relation eller i en 

familj eller ett äktenskap kan ha med att göra vilken position parterna har i en syskonskara 

(Nevander-Friström, 1999).

Personlighetsmodellen Big five

Fem faktor teorin eller ”Big five” är en personlighetsmodell som innehåller fem olika 

dimensioner. Varje dimension karaktäriseras av olika personlighetsdrag. Den anses vara 

universell, eftersom de fem personlighetsdragen kan återfinnas i de flesta kulturer (Passer &

Smith, 2003). De fem dimensionerna är:

Extraversion – (utåtriktad, extrovert) En person med hög grad av extraversion är social, aktiv, 

pratsam, personorienterad, optimistisk, tillgiven och kärleksfull. En person med låg grad av 

extraversion är istället reserverad, lugn, tyst och tillbakadragen.

Agreeableness – (behaglig, trevlig) En hög grad av agreeableness innebär egenskaperna 

godhjärtad, pålitlig, hjälpsam, förlåtande, godtrogen och ärlig. Låg grad innebär att vara 

cynisk, oförskämd, misstänksam, icke samarbetsvillig, manipulativ, hämndlysten och 

hänsynslös.

Conscientiousness – (samvetsgrann, plikttrogen, hederlig) En person med hög grad av

conscientiousness är organiserad, pålitlig, ambitiös, självdisciplinerad, punktlig, noga, 

ordentlig. Medan låg grad karaktäriseras av att vara lat, opålitlig, nonchalant, planlös och

slarvig. 

Neuroticism – (neurotisk) En hög grad av neuroticism innebär att vara orolig, nervös, känslig, 

osäker, otillräcklig. En person med låg grad är istället lugn, avslappnad, okänslig, hårdhudad 

och självsäker.

Openness to new experience – (öppenhet för nya erfarenheter) En person med hög grad av

openess to new experience är nyfiken, kreativ, har många intressen, är originell, påhittig, och 

otraditionell. Låg grad innebär att vara jordnära, har få intressen, är konservativ, ej konstnärlig 

och icke analytisk (Pervin, 2005).

Costa och Mc Crae tog fram ett frågeformulär för att mäta personlighet utifrån 

femfaktorteorin. Detta formulär kallas NEO-PI-R och är väl beprövat och använt vid olika 

undersökningar om personlighet (Pervin, 2005).
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Sulloway´s teori om syskonplacering och big five

Sulloway (1997) skapade en teori utifrån ett Darwinistiskt perspektiv. Han frågade sig vilka 

olika strategier, beroende på syskonplacering, som syskonen använder för att uppnå maximal 

investering från sina föräldrar. Detta kopplades till personliga egenskaper utifrån 

personlighetsmodellen Big five.

Extraversion – Förstfödda barn har en fördel genom att vara äldre och större än sina yngre 

syskon. Denna position gör dem mer självsäkra och mer självhävdande (assertiveness). 

Förstfödda försöker också att minimera konkurrensen av sina yngre syskon genom dominans. 

Detta innebär att de borde vara mer självhävdande och dominanta i sin personlighet. De yngre 

syskonen borde istället ha en större social förmåga.  

Agreeableness – Återigen använder förstfödda sin position och blir mer 

antagonistiska/fientliga gentemot sina yngre syskon. Detta gör att de yngre syskonen istället 

försöker hitta strategier för att minimera fysiska konfrontationer. De fogar sig för kraven, 

samarbetar, vädjar och gråter för föräldrarnas beskydd. De yngre syskonen blir mer 

empatiska, osjälviska och mer anpassningsbara till andra människor och situationer .

Conscientiousness – I och med sin position i familjen borde de äldre syskonen bli mer 

mottagliga för föräldrarnas önskningar, värderingar och normer. De blir ansvarstagande och 

presterar bättre i skolan för att tillgodose föräldrarnas förväntningar.

Neuroticism – Här är Sulloway lite mer begränsad i sin teori. Han menar dock att svartsjuka är 

en egenskap som finns inom begreppet. Efter att ha varit föräldrarnas enda barn innebär ett 

konkurrerande yngre syskon även svartsjuka för de förstfödda barnen som känner oro för att 

förlora sin position. 

Open to experience – Denna dimension associeras till att vara fördomsfri, äventyrlig och 

rebellisk. Då de yngre barnen identifierar sig med föräldrarna i mindre utsträckning, så borde 

de också vara mer öppna för nya erfarenheter. Deras position som familjens förtryckta borde 

också göra dem mer empatiska för andra i utsatta situationer och därmed även välkomna 

förändringar i sociala konstellationer. Detta borde göra dem mer äventyrliga än deras äldre 

syskon. (Sulloway1997)

Konflikter

Rahim (2002, s 207) definierar en konflikt så här (fritt översatt): 

Konflikt är en interaktiv process som yttrar sig i oförenlighet, meningsskiljaktigheter eller 

stridigheter inom eller mellan sociala väsen. 
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Människor skiljer sig i fråga om attityder, värderingar, kunskap och livserfarenhet. Dessa 

olikheter kan få människor att bli egoistiska och få svårt att se saker ur andras perspektiv. 

Överlag vill människor främst främja sina egna intressen. När dessa intressen krockar kan en 

konflikt uppstå (Shantz & Hartup, 1992). Många tillbringar en stor del av sitt liv på en 

arbetsplats och för majoriteten innebär en arbetssituation att behöva samarbeta med andra 

människor. På en arbetsplats kan konflikter ha med mänskliga drivkrafter att göra eller vara 

mer arbetsrelaterade. Konflikter uppstår när en grupp uppnått en viss mognad och individerna 

börjar känna sig säkra i sina roller. Först då vågar man konfrontera varandra om oenigheter. 

Detta blir tydligt när individernas olikheter blir synliga. Frånvaro av konflikter är inget tecken 

på styrka eller mognad inom gruppen, utan kan istället vara tecken på rädsla eller likgiltighet 

(Lennér-Axelsson & Thylefors, 2006). En konflikt är en kollision där olika intressen möts. 

Genom att kompromissa går det att hantera olika viljor utan att en konflikt uppstår. Personer 

som inte kan anpassa sig efter andras intressen eller behov hamnar oftare i konfliktsituationer 

(De Klerk, 1991).

Konflikt och personlighet

Det finns flera olika sätt för människor att hantera mellanmänskliga konflikter. Men det är 

framförallt två egenskaper som används för att förklara hantering av konflikt beträffande 

personlighet; att vara självhävdande eller samarbetsvillig. En självhävdande person bryr sig 

mer om sig själv och sitt eget och vill hellre se till att sina egna behov och intressen blir 

uppfyllda i en konflikt. En person som är samarbetsvillig är istället mer angelägen om att 

andras behov blir uppfyllda framför deras egna (Rahim & Bonoma, 1979). Flera tidigare 

undersökningar använder personlighetsmodellen Big five för att se hur olika 

personlighetsegenskaper interagerar vid konflikter. De har funnit ett starkt samband mellan 

mellanmänskliga konflikter och personlighetsegenskapen agreeableness (Antonioni, 1998; 

Jensen-Campbell & Graziano, 2001, 2005; Park & Antonioni, 2007). Van de Vliert & 

Euwema (1994) hittade en positiv korrelation mellan hög grad av agreeableness och 

problemlösning. Personer med hög grad av agreeableness är mer angelägna att bibehålla goda 

relationer med andra, vilket inte är lika prioriterat hos en person med lägre grad av

agreeableness (Jensen-Campbell & Graziano, 2001). Individer med en mer agreeable 

personlighet är inte bara intresserade av att det ska gå bra för dem själva, utan är också måna 

om att andra människor runt omkring dem har det bra (Barry & Friedman, 1998; Dijkstra, van 

Dierendonck, Evers & De Dreu, 2004). De hanterar därför mellanmänskliga konflikter genom 

att samarbeta istället för att framhäva sig själv i en konfliktsituation (Antonioni, 1998). Att ha 
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en personlighet, där man hela tiden skall vara andra till lags behöver inte alltid vara något 

positivt. Det innebär ofta att låta sig själv komma i andra hand. En sådan person står inte alltid 

upp för sina egna behov och intressen, vilket kan leda till att man istället trycker ned sig själv. 

Att undvika en konflikt genom att alltid försöka samarbeta och vara andra till lags kan även 

vara ett sätt att slippa konfrontationer (Antonioni, 1998). Drivkraften att vinna en konflikt kan 

vara att få social status och bättre självförtroende. Personer med en hög grad av agreeableness 

har inte samma intresse av att vinna en konflikt utan fungerar istället som en medlare med 

hjälp av sin personlighet. Dessa individer har bättre förutsättningar att klara ut en konflikt då 

de ofta försöker få ut något konstruktivt och försöker lösa den på bästa sätt (Jensen-Campbell 

& Graziano, 2001). 

Människan som en social varelse och att leva i partnerrelation

Människan är en social varelse och behöver andra att relatera till. Den fas i livet när vi tar 

steget att flytta hemifrån, innebär att leva ensam- eller tvåsamhet. När man lever i en relation 

gäller det att hitta en balansgång mellan ett ”jag” och ett ”du” för att nå det gemensamma 

utrymmet ”vi”. I relationen måste man kompromissa och lösa de konflikter som uppstår 

(Nevander-Friström, 1999) 

Olofsson & Stenström (1993) skriver i sin bok ”Existens och sociala relationer” om 

människan som en gemenskapsvarelse. Den tänkande människan söker mening och 

sammanhang. Detta är kanske den största skillnaden mellan människa och djur. Förståelse 

möjliggör utvecklandet av gemenskap och självuttryck. Vi blir människoväsen i interaktionen 

med andra människor. Ett litet barn skulle inte överleva om inte föräldrarna tog hand om det. 

Det räcker inte med att få de fysiologiska behoven uppfyllda så som mat och skydd. Utan 

kärlek från föräldrarna minskar barnets chanser att överleva markant. Vårt behov av 

gemenskap behöver tillfredsställelse på olika sätt under olika skeden av livet. Som vuxna 

behöver vi olika former av gemenskap. Vi behöver t ex någon att dela vår sexuella kärlek med 

och det finns ett behov av både intima och ytliga kontakter. Gemenskap med andra människor 

är en viktig del av våra liv. Vi påverkas därför starkt om vi inte får det behovet tillgodosett.

Utan någon gemenskap kan individen ta på sig en dominerande roll och blir misstänksam mot 

andra människor. 

Att endast leva i gemenskap kan leda till självutplåning. Självuttrycket är lika grundläggande 

och viktigt som gemenskapen, då individen har ett behov av att vara ensam. En viktig del i 

självtrycket är att man som individ får känna att man har betydelse för andra människor. För 

att våga visa sitt verkliga jag och sina verkliga känslor är det viktigt att individen känner sitt 
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egenvärde. Om individen bara anpassar sig till andra finns en risk att hon ger upp sig själv. 

(Olofsson & Stenström, 1993).

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH HYPOTESER

Finns det skillnader i konfliktbeteende på arbetet beroende på vilken syskonplacering en 

person har?

Har partnerstatus betydelse för ett konfliktbeteende på arbetet?

H1. Förstfödda visar ett tydligare konfliktbeteende på arbetet än vad yngre syskon gör.

H2. Ensamboende visar ett tydligare konfliktbeteende på arbetet än de som lever i en 

partnerrelation gör.

METOD

Deltagare

Sammanlagt deltog 180 personer i undersökningen, 115 kvinnor och 65 män. Ett visst internt 

bortfall förekom. Fem enkäter var ofullständigt ifyllda och exkluderades ur undersökningen. 

Därmed återstod 175 personer: 113 kvinnor och 62 män. 13 personer hade inte fyllt i frågan 

angående ekonomiska resurser under uppväxten. Det fanns även ett likvärdigt antal med 

ofullständiga uppgifter om föräldrarnas syskon. Två stycken hade inte fyllt i om 

partnerrelation. Dessa har ändå inkluderats, då de kunnat nyttjas i stor utsträckning vid de 

statistiska testerna. 80 % av deltagarna var tågresenärer/pendlare och resterande 20 % 

besökare på stadsbiblioteket i Kalmar. Ålder för deltagarna var mellan 20 och 72 år med en 

medelålder på 39,36 år (SD = 11,76). Det externa bortfallet utgjordes av de personer som 

avböjde att delta i undersökningen. Dessa uppskattas till ca 30 personer. En outlier hittades 

under statistikbearbetningen och totala antalet deltagare blev N = 174.

Instrument

En enkät användes som instrumentet för undersökningen (se bilaga 1). Den bestod av ett 

försättsblad med information om undersökningen, instruktioner och kontaktuppgifter för 

eventuella frågor. Svars delen var indelad i tre delar. Inför varje del fanns tydliga, skriftliga 

instruktioner.
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Del 1. Första delen innehöll demografiska data om ålder, kön, födelseland och partnerstatus. 

Här fanns även uppgifter om antal bröder, systrar och deras födelseår, syskonplacering för 

både den svarande och dennes föräldrar. Familjens ekonomi under uppväxten, relation till 

mamma och pappa upplevdes under uppväxten ingick också i denna del. Enligt Sulloway 

(1997) är detta demografiska uppgifter som kan ha betydelse för syskonplaceringens effekt. 

Del 2. Andra delen mätte personlighetsdimensionen agreeableness. Här användes NEO-PI-R, 

ett väl beprövat instrument som togs fram av personlighetsforskarna Costa och McCrae 

(1992). Frågeformuläret innehåller 48 frågor för varje av de fem personlighetsdimensionerna i 

”Big five” (Pervin, 2005). I detta fall har endast frågorna som mäter agreeableness använts. 

För att minska omfånget på enkäten valdes 24 av de 48 frågorna ut slumpmässigt. Exempel på 

fråga;

24. Jag är hårdhudad och tuff i min inställning.

Stämmer inte alls   1               2               3               4                5   Stämmer väl

Denna del av enkäten fungerade som en validering av våra egenkonstruerade frågor om 

arbetskonflikt. Konfliktbenägna personer har enligt tidigare undersökningar även låg poäng på 

agreeableness (Jensen-Campbell & Graziano, 2001, 2005; Park & Antonioni, 2007). På detta 

sätt skulle personlighetsdimensionen agreeableness kunna öka validiteten för de 

nykonstruerade arbetskonfliktsfrågorna om det uppstår en korrelation mellan begreppen. 

Del 3. Enkätens tredje del bestod av 20 stycken egenkonstruerade frågor. Det framgick tydligt 

att dessa frågor gällde personens arbetssituation. Frågorna konstruerades utifrån 

personlighetsdrag vid konflikter och kännetecknades tills stor del en icke agreeable person. 

Av den anledningen användes agreeableness för att validera mätinstrumentet. Begreppet blev 

arbetskonflikt och mätinstrumentet kallades work-conflict scale, WCS. Fyra av frågorna (nr 3, 

7, 10, 11) fungerade som ”fillers” för att göra syftet med frågorna mindre uppenbart. Samma 

svarsskala som för agreeableness användes. Frågorna var positivt eller negativt laddade för att 

deltagarna inte skulle svara slentrianmässigt. Exempel på fråga:

16. Jag finner alltför ofta att jag hamnar i konflikt på min arbetsplats.

Stämmer inte alls   1                2                3                 4                5  Stämmer väl

Det utfördes ett pilottest av enkäten där 26 personer deltog. Dessa personer bestod av 

studenter från Högskolan i Kalmar. Syftet med pilotstudien var i första hand att testa de 

egenkonstruerade frågorna som mätte konfliktbeteende. Det fanns även möjlighet att få 
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kommentarer om enkätens utformning och eventuella oklarheter. Det utfördes en 

itemanalys/reliabilitetstest i SPSS av arbetskonfliktfrågorna från pilotenkäten. Den gav ett 

alfavärde på 0,62 med samtliga frågor inräknade. Här fanns möjlighet att kontrollera varje 

frågas totalkorrelation och några mindre förändringar gjordes efter analysen. Någon enstaka 

fråga togs bort från formuläret och ett par frågor omformulerades för att bli tydligare.

Procedur

Insamling av data har i första hand skett på tåg vid ett flertal tillfällen. Resenärerna har 

tillfrågats om de har erfarenhet av yrkesarbete. Uppenbart unga eller äldre personer har inte 

tillfrågats. En mycket kort presentation av undersökningen har gjorts för varje deltagare. De 

har sedan fått fylla i enkäten på egen hand. Det har funnits möjlighet för deltagarna att ställa 

frågor vid uppsamling av enkäterna. Samma procedur har skett för de deltagare som befann 

sig på biblioteket. 

Insamlade och ifyllda enkäter inmatades i statistikprogrammet SPSS 15.0. Varje enkät fick ett 

eget identitetsnummer. Efter inmatning av data kontrollerades den deskriptiva statistiken för 

att upptäcka eventuella felinmatningar. Sedan inverterades ett antal frågor på de två olika 

skalorna agreeableness och arbetskonflikt för att sedan kunna göra en totalpoäng av 

respektive skala. På agreeableness har höga poäng inneburit hög grad av agreeableness, för 

arbetskonflikt har höga poäng inneburit hög grad av konfliktbeteende. Itemanalyser utfördes 

för att kontrollera hur väl frågorna hängde ihop. Agreeableness gav α = 0 ,90. 

Konfliktbeteendet visade α = 0 ,86. Två items (fråga nr 6 + 9) visade en total korrelation 

under 0,30 och inkluderades inte i den totala summan av arbetskonflikt. En ny itemanalys 

gjordes och visade α = 0,87. Cronbachs alfa över 0,70 är acceptabla, men över 0,80 är att 

föredra (Pallant, 2007). Arbetskonfliktfrågorna visade därmed en mycket bra intern 

konsistens. Sedan adderades frågorna för att få en totalpoäng på respektive egenskap. För att 

kunna avgöra val av parametriskt respektive icke parametriskt test kontrollerades variablernas 

skevhet. De variabler som uppvisade skev fördelning rankades för att kunna användas i 

parametriska tester. I samband med detta kontrollerades det även för eventuella outliers. En 

outlier med extremt värde på agreeableness och arbetskonflikt hittades och denna avlägsnades 

från undersökningen. Ett stort antal statistiska tester har genomförts bland annat oberoende t-

test, envägs Anova/Ancova, tvåvägs Ancova, korrelationer, chi². Konflikt med mamma och 

pappa under uppväxten, kön och ålder har använts som kovariater, då de haft en viss störande 

effekt på de oberoende variablerna.
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Design

Undersökningen har en faktoriell mellangrupps design (Christensen, 2004). 

Arbetskonfliktbeteende/WCS var den beroende variabeln. Syskonplacering och partnerstatus 

var oberoende variabler. Partnerstatus innehöll två nivåer – personer med eller utan partner. 

Syskonplacering hade fyra nivåer, endabarn, förstabarn, mellanbarn och yngstabarn. 

Syskonvariabeln har även använts som dikotom variabel på två nivåer. Att göra 

syskonvariabeln dikotom innebär att antalet celler minskas från 4x2 till 2x2. På detta sätt 

ökades undersökningens power, då det blev fler deltagare i varje cell (Aron & Aron, 2006). I 

en faktoriell design kan man ha mer än en huvudeffekt (Christensen, 2004), vilket i detta fall 

var både syskonplacering och partnerstatus. Det går också att kontrollera och konstanshålla 

för störande variabler. Designen ger många möjligheter att pröva olika hypoteser och få en 

större precision i studien. Det går även att kontrollera om de oberoende variablerna 

interagerar och skapar en interaktionseffekt (Christensen, 2004).

RESULTAT

Syftet med undersökningen var att se om det fanns skillnader i arbetskonflikt beroende på 

syskonplacering och om partnerstatus påverkar konflikt på arbetet.  

I den deskriptiva statistiken i Tabell 1 visas medelvärden och standardavvikelser för 

arbetskonflikt. Ett högre värde innebär ett tydligare konfliktbeteende. Maximal poäng = 70.  

Enda- och förstabarn visade ett signifikant (p = 0,002) högre medelvärde för arbetskonflikt än 

vad mellan- och yngstabarn gjorde. Personer med partner visade ett lägre medelvärde än de 

utan partner i alla kategorier av syskonplacering. För att se om dessa skillnader var 

signifikanta, utfördes ett antal olika tester i SPSS. Andelen personer utan partner var 25,6 %. 

Detta kan jämföras med uppgifter från Statistiska Centralbyrån som anger att siffran är 23,6 % 

för individer 16-84 år (SCB, 2005). Tabellen nedan visar också att cellerna för mellan- och 

yngstabarn utan partner innehåller förhållandevis få individer, nio respektive sex stycken.
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Tabell 1. Deskriptiv statistik. Beroende variabel arbetskonflikt.

Syskonplacering Partner M SD N

Endabarn Ja 37,00 9,48 19

Nej 49,10 7,26 10

Total 41,17 10,44 29

Förstfödd Ja 40,95 8,16 42

Nej 41,18 8.88 19

Total 41,18 8,32 61

Mellanbarn Ja 35,03 8,07 29

Nej 42,22 9,39 9

Total 36,74 8,83 38

Yngstabarn Ja 35,84 6,61 38

Nej 37,83 5,88 6

Total 36,11 6,49 44

Total Ja 37,51 8,22 128

Nej 42,95 8,82 44

Total 38,90 8,68 172

Finns det någon skillnad i konfliktbeteende beroende på syskonplacering?

För att kontrollera detta, utfördes en envägs Ancova med arbetskonflikt som beroende 

variabel, syskonplacering som oberoende variabel och kovariaterna konflikt med pappa och 

mamma under uppväxten (se tabell 2). Dessa kovariater var skevt fördelade och rankades för 

att kunna användas i ett parametriskt test.

Tabell 2. Envägs Ancova. Arbetskonflikt är beroende variabel. (η² = partial eta squared / effektstorlek)

df F p η²        Power

Konflikt med pappa   1                0,33 0,56 0,002 0,09

Konflikt med mamma 1 4,59 0,03 0,027         0,57 

Syskonplacering 3 5,03 0,002 0,082 0,90

Total N 173

R Squared =0 ,11, Adjusted R squared =0 ,08.
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Syskonplacering hade en signifikant påverkan på arbetskonflikt (p = 0 ,002). Det fanns en 

måttlig effektstorlek (η²= 0,08) dvs. den oberoende variabeln (syskonplacering) hade en 

måttlig effekt på den beroende variabeln (konfliktbeteende/WCS). Ancovan visade även en 

hög statistisk power (0,90). Detta betyder att det finns 90 % sannolikhet att hypotesen 

verkligen stämmer. Kovariaten konflikt med mamma hade även den en signifikant påverkan 

på konfliktbeteendet (p = 0,034). Konflikt med pappa hade däremot ingen påverkan alls (p = 

0,56). För att pröva hypotesen utan kovariater utfördes en envägs Anova som gav p = 0 ,002. I

samband med Anovan utfördes även Post Hoc test/Bonferroni för att kunna se mellan vilka 

grupper det fanns signifikanta skillnader. Signifikans fanns mellan förstabarn och yngstabarn 

(p =0,009). Förstabarn mot mellan barn gav p = 0,065, enda- mot yngsta barn p = 0,056, enda 

mot mellan barn p =0,20

Det är vanligt i undersökningar om syskonplacering att göra syskonvariabeln till en dikotom 

variabel dvs. att slå ihop första- och enda barn till en grupp och mellan- och yngre barn till en 

annan grupp (Sulloway, 1996). Denna dikotomisering stämmer även med undersökningens 

frågeställning och hypotes. Med syskonplacering som dikotom variabel gjordes en envägs 

Ancova med pappa- och mamma-konflikt som kovariater och gav följande resultat; F = 

14,79; p  = 0,00; η² = 0,08; Power = 0 ,97. Detta utgjorde det starkaste resultatet. 

Olika statistiska tester gav olika resultat, men med mycket snarlik utgång: den 

syskonplacering en individ påverkar ett konfliktbeteende på arbetsplatsen.

Finns det någon skillnad i arbetskonflikt beroende på om individen lever med eller utan 

partner?

Här utfördes ett oberoende t-test med arbetskonflikt som beroende variabel och partnerstatus 

som oberoende variabel. Det gav resultatet p = 0,00; η² = 0,075.  Personer med partner visade 

m = 37,51; SD = 8,22 och personer utan partner m = 42,95; SD = 8,82. Det fanns en 

signifikant högre skillnad i arbetskonflikt för personer utan partner och med en medelstor 

effektstorlek. Det utfördes även en envägs Ancova med kön och ålder som kovariater. Den

gav liknande resultat för partnerstatus; F = 11,48; p = 0,002; η² = 0,064; Power = 0,92. Kön 

(p = 0,86) och ålder (p = 0,22) visade ingen signifikant påverkan. 

Personer som lever utan partner uppvisar alltså ett tydligare konfliktbeteende på arbetet än 

personer som lever i någon form av partnerskap. 
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Interaktionseffekt

När två eller fler oberoende variabler samverkar kan de tillsammans påverka den beroende 

variabeln. Detta kan ske samtidigt som ingen, en eller flera av de oberoende variablerna har 

huvudeffekt på det som undersöks. Denna samverkan kallas för interaktionseffekt 

(Christensen, 2004). För att kontrollera om partnerstatus och syskonplacering interagerar på 

något sätt, gjordes en tvåvägs Ancova med arbetskonflikt som beroende variabel och konflikt 

med mamma och pappa som kovariater. Syskonplacering användes både på fyra nivåer och 

som dikotom variabel. 

Tabell 3. Tvåvägs Ancova med arbetskonflikt som beroende variabel.  

Df F p η² Power

Konflikt med pappa 1 0,16 0,69 0,001 0,07

Konflikt med mamma 1 4,67 0,03 0,028 0,57

Partnerstatus 1 12,31 0,001 0,071 0,93

Syskonplacering 1 3,29 0,02 0,057 0,74

Partner*Syskonplacering 1 3,46 0,02 0,060 0,77

Total 173

R squared=021, Adjusted R squared 0,16

Resultatet för tvåvägs Ancovan gav signifikans för båda huvudeffekterna (partner status p = 

0,001, syskonplacering p = 0,02). Det fanns även en interaktionseffekt (p = 0,02) hos 

endabarnen. Endabarn utan partner visade ett signifikant högre värde på arbetskonflikt/WCS 

än de med partner gjorde.

En tvåvägs Ancova med syskonvariabeln som dikotom variabel, visade däremot ingen 

signifikant interaktionseffekt F = 0,01; p = 0,92; η² = 0,00; power 0,05. Det fanns dock 

signifikanta huvudeffekter för de oberoende variablerna. Syskondikotom gav p = 0,007 och 

partnerstatus p = 0,002.
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Figur 1. Stapeldiagram för Arbetskonflikt uppdelat i syskonplacering och partnerstatus. 
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Är förstfödda  utan partner i större utsträckning än de yngre syskonen?

Ett chi² med syskonvariabeln som dikotom utfördes. Det fanns en signifikant skillnad (p = 

0,03) mellan äldre och yngre syskon i fråga om partnerrelation där 32,6 % av de förstfödda 

var utan relation medan motsvarande siffra för de yngre syskonen var 18,4 %. 

Agreeableness

Personlighetsegenskapen agreeableness användes som validering för vår beroende variabel. 

Maximalt antal poäng för agreeableness var 120 poäng. Ju högre poäng, desto mer agreeable 

var individen. Endabarn m = 79,14, SD = 16,78, förstabarn m = 77,62, SD = 16,30, 

mellanbarn m = 83,08, SD = 18,00, yngstabarn m = 85,67, SD = 14,86. En envägs ANOVA 

med agreeableness som beroende variabel och syskonplacering som oberoende variabel gav p 

= 0,03, η² = 0,051, Power 0,71. Ett oberoende t-test med syskonplacering som dikotom 

variabel gav p = 0,004. Yngrebarnen var mer agreeable än sina äldre syskon.

Det gjordes även en korrelation, Pearsons, mellan agreeableness och arbetskonflikt. Som 

förväntat blev det en signifikant och mycket stark korrelation mellan de olika egenskaperna (r



16

= -0,818; p = ≤ 0,001). En person som hade ett högt medelvärde på agreeableness hade ett lågt 

medelvärde på konfliktbeteende och vice versa.

Kön, ålder och ekonomiska resurser

Detta är variabler som kan ha stor betydelse för ett resultat, därför bör även dess betydelse för 

arbetskonflikt redovisas.

För att kontrollera om kön hade inverkan på konfliktbeteende gjordes ett oberoende t-test med 

resultatet p = 0,65. Kön hade ingen betydelse för konfliktbeteendet.

För att kontrollera om ålder hade något samband med konfliktbeteende gjordes Spearmans 

korrelation som visade r = -0,133. Ålder hade ett mycket svagt, negativt samband med 

konfliktbeteende. Korrelationen visade ingen signifikans (p = 0,08).

För att kontrollera om det fanns någon skillnad i arbetskonflikt beroende på ekonomiska 

resurser under uppväxten gjordes ett Kruskal-Wallis, icke parametriskt alternativ till envägs 

Anova. Detta gav  p = 0,051. Mycket svag, m = 27,5, n = 2; svag, m = 39.94, n = 31; 

genomsnittlig, m = 36,94, n = 64; god, m = 40,27, n = 51; mycket god, m = 37,18, n = 11. 

Total  N = 159. Mycket nära en signifikans, men här bör tilläggas att endast två individer 

svarade alternativet ”mycket svag” och dessa två uppvisade ett avsevärt lägre medelvärde av 

konfliktbeteende än de övriga. Detta hade troligtvis en stor inverkan på resultatet. Samma test 

där alternativet ”mycket svag” uteslöts gav p = 0,13 dvs. inget signifikant resultat.

DISKUSSION

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns skillnad i konflikt på arbetet beroende 

på syskonplacering och partnerstatus.

H1 Förstfödda visar ett tydligare konfliktbeteende på arbetet än vad yngre syskon gör

Hypotesen skapades utifrån Frank J. Sulloways darwinistiska teori om hur den ordning vi föds 

i en syskonskara påverkar vår personlighet. I kampen för överlevnad konkurrerar syskonen 

om sina föräldrars uppmärksamhet och investeringar. I denna kamp skapar de olika syskonen

nischer eller strategier som resulterar i olika personlighetsegenskaper (Sulloway, 1997). Vi 

antog att förstfödda (första- och endabarn) skulle vara mer konfliktbenägna än yngrebarnen 

(mellan- och sistabarn) på sin arbetsplats. Äldre syskon blir enligt Sulloways teori mer 

dominanta och självhävdande i sin kamp om att konkurrera ut de yngre syskonen. De yngre 

syskonen blir istället bättre på att samarbeta och antar ofta en medlande roll för att inte 



17

konkurreras ut av sina äldre syskon (Sulloway, 1997). Resultatet visade tydligt att hypotesen 

stämde. Förstfödda hade signifikant högre poäng på WCS än vad deras yngre syskon 

uppvisade. Syskonvariabeln användes både på fyra nivåer och som dikotom variabel, vilket är 

vanligt förekommande vid undersökningar om syskonplacering. Sulloway använder sig nästan 

uteslutande av syskonplacering som dikotom variabel i sin teori (Sulloway, 1997). Enligt 

tidigare undersökningar är en konfliktbenägen person ofta dominant och självhävdande 

gentemot andra människor (Rahim & Bonona, 1979). Den icke konfliktbenägna 

personligheten är istället medlande och samarbetsvillig (Antonioni, 1998). Egenskaperna för 

en förstfödd stämmer in med en konfliktbenägen personlighet medan egenskaperna för yngre 

syskon istället stämmer med den icke konfliktbenägna och medlande personligheten. 

Samtidigt med vår hypotes verifierades även Sulloways teori om att en stor del av 

personligheten skapas ur den placering en person har i syskonskaran. Den vi blir, blir vi 

tillsammans med andra och det första stället vi ”blir” är i vår familj. Vi tar med detta i 

kommande sociala situationer som t ex vår arbetsplats. Det uppstod en interaktionseffekt med 

syskonvariabeln på fyra nivåer och partnerstatus. Denna interaktion fanns hos endabarnen där 

skillnaden i konfliktbenägenhet på arbetet var mycket stor beroende på personens 

partnerstatus. De som levde utan partner hade en högre poäng på WCS än personer i en 

partnerrelation. Endabarnen skiljer sig från de övriga deltagarna, då de växer upp utan några 

syskon och varken upplever den konkurrens eller sociala interaktion med jämnåriga i familjen 

som individer med syskon gör. Detta får de istället erfarenhet av utanför sin familj. Sulloway 

(1997) anser att endabarnen är de som är minst förutsägbara. De har möjlighet att välja mellan 

alla nischerna. Detta kan vara orsaken till stora skillnader inom gruppen endabarn.

H2. Ensamboende visar ett tydligare konfliktbeteende på arbetet än de som lever i en 

partnerrelation.

Ett signifikant resultat visade att personer som hade en högre poäng på WCS också i större 

utsträckning var utan partnerrelation. Resultatet var det motsatta i fråga om agreeableness. De 

som uppvisade en hög grad av agreeableness var de som i större utsträckning levde i en 

partnerrelation. Det fanns en stark negativ korrelation mellan agreeableness och WCS. Är 

man en mindre trevlig person privat, så visar det sig även på arbetsplatsen och vice verca. 

Mindre agreeable personer är även utan partnerrelation i större utsträckning. Detta är kanske 

inte helt överraskande. Men;
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Betyder detta även att förstfödda lever utan partnerrelation i större utsträckning?

Denna fråga fanns inte med i frågeställningen från början, men med de resultat som 

undersökningen visade blev den självklar. Ett chi² visade ett signifikant ja på den frågan. 32 

% av förstfödda var utan partnerrelation, men endast 18 % av deras yngre syskon levde utan 

partner. 

Nu ett klargörande över resultaten;

1. Förstfödda är mer konfliktbenägna på arbetet, är mindre agreeable och lever i större 

utsträckning utan partner. 

2. Yngrebarn är mindre konfliktbenägna på arbetet, mer agreeable och lever i större 

utsträckning med en partner. 

Detta innebär en ny riktning och skapar nya frågor. Vi tolkar resultaten så här;

Syskonplaceringen påverkar arbetskonflikten och partnerstatusen. Vid antagandet att 

syskonplaceringen skulle påverka personligheten, så borde detta ske i ett tidigt stadium av 

livet. Arbetssituationen och partnerrelationen erfars senare i livet och kan därmed inte påverka 

syskonplaceringens effekt. Men troligen har syskonplacering en påverkan både på 

arbetskonflikten och partnerstatusen. Enligt undersökningens resultat har partnerstatus effekt 

på både arbetskonflikt och agreeableness, men i och med korrelationen mellan arbetskonflikt 

och agreeableness borde personligheten på arbetet och i privata relationer höra samman. Det 

var svårt att hitta litteratur och forskning som inriktade sig på vår exakta variabel – att ha en 

partnerrelation eller att inte ha en partnerrelation. Därför blir det en del spekulationer runt 

detta fenomen. Det finns heller ingen information angående omständigheterna kring 

undersökningsdeltagarnas partnerstatus. Är det ett aktivt val för deltagarna i denna studie att 

leva utan partnerrelation eller inte? Människan som social varelse interagerar med andra. 

Olofsson & Sjöström (1993) menar att människan har behov av både gemenskap och 

ensamhet. Här uppstår många nya frågor. Har yngrebarn ett större behov av den sociala 

SYSKONPLACERING

ARBETSKONFLIKT
AGREEABLENESS

PARTNERSTATUS
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gemenskapen och därmed svårare att hantera ensamheten? Har äldrebarnen lättare att

acceptera ensamheten och ett mindre behov av den sociala gemenskapen? Att kunna acceptera 

ensamhet skulle kunna innebära en lägre motivation att upprätthålla sociala relationer både 

privat, romantiskt och på arbetet. Att inte kunna acceptera ensamheten skulle i så fall kunna 

innebära ett större behov av att istället upprätthålla de sociala relationerna privat, romantiskt 

och på arbetet. Ytterligare forskning i ämnet skulle vara önskvärt för att kunna utveckla eller 

få svar på dessa frågor. 

Diskussion om undersökningens externa och interna validitet

Insamling av data gjordes med hjälp av en enkät. Största delen av deltagarna var tågresenärer. 

Att dela ut enkäter på ett tåg sker under förhållandevis kontrollerade omständigheter. 

Deltagarna var oförberedda och kunde fylla i enkäten med ett öppet sinne. Att de skulle vilja 

framhäva sig själva på ett förskönande sätt kan inte uteslutas. Deltagarna har heller inte fått 

någon information om undersökningens egentliga syfte. Tågresenärer består av både pendlare 

och mer långväga resenärer. Det kan hända att tågresenärer inte är någon generaliserbar 

grupp. Utifrån de demografiska data vi fick, så bestod tågresenärer till större delen av en 

medelklass. Det fanns t ex endast ett par deltagare som angett sin ekonomi under uppväxten 

som mycket svag.  Detta behöver inte vara någon nackdel, då de ekonomiska resurserna enligt 

vårt resultat inte visade sig ha någon påverkan på den beroende variabeln. Varken kön eller 

ålder hade någon påverkan på WCS. Det fanns stor spridning på deltagarnas ålder, även om 

det inte var jämnt fördelat. Antal personer i denna undersökning som är utan partnerrelation är 

enligt SCB:s statistik (2005) jämförbart med ett större urval. Tågresenärer är en outforskad 

grupp och det är därför svårt att svara på om detta urval har påverkat undersökningen på något 

sätt. 

Mätinstrumentet WCS (work-conflict scale) är ett helt nytt instrument. Att tillverka ett nytt, 

oprövat instrument kan vara ytterst riskabelt för tillförlitligheten av undersökningen. Mäts 

verkligen det som avses att mäta? En pilotstudie utfördes för att kunna se svagheter i 

instrumentet och i detta fall gjordes även några mindre förändringar. Personlighetsegenskapen 

agreeableness finns med för att validera WCS, eftersom det mäter en konfliktpersonlighet som 

enligt tidigare forskning karaktäriseras just av en icke agreeable person (Graziano, 2001). 

Instrumentet för agreeableness, NEO-PI-R, är däremot mycket väl beprövat och korrelationen 

mellan begreppen var mycket stark. Instrumentet visade genom ett högt Cronbachs alfa att det 

som mättes hade en föredömligt bra intern konsistens. Frågorna har förankrats i tidigare 
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forskning om vad som utmärker en konfliktbenägen personlighet. Det vore dock önskvärt med 

upprepad användning av instrumentet för att öka dess reliabilitet.

I en faktoriell design som denna finns det möjlighet att konstanshålla de oberoende 

variablerna för att inte andra variabler skall störa effekten på den beroende variabeln 

(Christensen, 2004) Detta utnyttjades i denna undersökning i form av kovariater. De

oberoende variablerna hade dock effekt på det som mättes även utan konstanshållande. 

Slutligen har antal deltagare stor betydelse för en undersöknings power. Ett mindre sample 

som detta är mer känsligt för påverkan än med ett större antal deltagare. Vid en faktoriell 

design med flera oberoende variabler kan det bli många celler att fylla med deltagare. I detta 

fall var det 4x2 celler. Cellerna för mellanbarn och yngstabarn utan partner innehöll endast 9 

respektive 6 deltagare. Genom att använda syskonplacering som dikotom variabel minskades 

antalet celler. Detta visade sig i fråga om effektstorlek och power som ökade när antalet celler 

att fylla med deltagare minskade. 

Syskonplaceringen påverkar människors personligheter. Dessa personligheter möts i olika 

sociala sammanhang. Allt detta i kampen för överlevnad. 
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BILAGA 1

Inbjudan till deltagande i studie

Detta är en enkätundersökning som skall användas som underlag för en C-uppsats.

Syftet är att undersöka olika människors uppfattning om sig själva och sina arbetskamrater i 

en arbetssituation. Det finns också frågor om dig, dina föräldrar och era syskon.

Svara så uppriktigt som du kan och hoppa inte över någon fråga eller påstående.

Det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst avsluta ditt deltagande.

Enkäterna kommer att bearbetas statistiskt. Det kommer inte att vara möjligt att följa enskilda 

svar och du förblir därför helt anonym.

Det tar 10-20 minuter att fylla i enkäten.

Ett stort tack för din värdefulla hjälp!

Eva Johansson & Liselotte Söderlund

Studenter vid Växjö Universitet

Det går bra att riva av denna sida. Om du har frågor, så kan du kontakta oss via mail.

ejotx08@student.vxu.se

lsoqc08@student.vxu.se
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Dessa frågor handlar om vilken SYSKONPLACERING man har i familjen, både den egna 
men också föräldrarnas. Försök att svara så riktigt Du kan och försök att minnas årtal och 
faktauppgifter. Är Du osäker, skriv vad Du tror och notera ifall det är en osäker uppgift.

1. Ditt födelseår: 19…………. 2. Land du föddes i…………………………

3. Kön:……………………(M eller K)

Ringa in ett passande alternativ:

4. Hur upplevde du din familjs ekonomi under uppväxten? 

mycket svag              svag              genomsnittlig              god               mycket god

5. Hur många syskon har Du? Om Du är osäker på födelseår markera med ”?” vid årtalet. 
Skriv också dödsår för ev. avlidna syskon. Ta med alla syskon, även halvsyskon och icke-
biologiska syskon. Skriv några ord om vilken kontakt Du har/haft med icke-helsyskon, om Ni 
växte upp ihop, aldrig sågs, etc. 

SYSTRAR                  BRÖDER

         ANTAL

        FÖDELSEÅR

Ange vilken syskonplacering Du har (enda, äldst, mellan, yngst):………………………

Om Du är tvilling (el likn), kryssa här:            Ringa in om Du är ”Äldre” eller ”Yngre”.

6. Hur många syskon har Dina föräldrar? Ange födelse- och ev. dödsår som Du känner 
till. Ange också deras placering i syskonskaran, ex. förstfödd, tredje av fem, yngst, etc.

                         PAPPAS födelseår….…             MAMMAS födelseår………..                                               

     BRÖDER      SYSTRAR BRÖDER      SYSTRAR

   ANTAL                 ANTAL

FÖDD ÅR                                                   FÖDD ÅR

Pappas syskonplacering…………………………………………………………………………

Mammas syskonplacering…..…………………………………………………………………..

7. Hur gammal var Din mamma när Du föddes:…………………år

8. Hur gammal var Din pappa när Du föddes…………………....år

9. Hur skulle du vilja beskriva din relation till din pappa under din uppväxt? 

Mycket harmonisk   0    1    2    3    4    5   6   Mycket konfliktfylld
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10. Hur skulle du vilja beskriva din relation till din mamma under din uppväxt?

Mycket harmonisk   0    1 2    3    4    5    6   Mycket konfliktfylld

14. Lever du i en partnerrelation (sambo, särbo, gift el liknande)?      JA            NEJ

Nedan följer ett antal påståenden. Det finns inga ”rätta” eller ”felaktiga” svar. Din 
uppgift är att ta ställning till vilket svar som bäst motsvarar ditt vanliga sätt att handla 
och känna, alltså inte hur du känner dig just nu, utan mer hur du brukar vara i 
allmänhet. Ringa in den siffra som stämmer bäst in på dig.  1 = stämmer inte alls 
respektive 5 = stämmer väl. 

1. Jag vill hellre samarbeta än konkurrera med andra.

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

2. Jag har inget emot att skryta för andra om det jag kan och vad jag uppnått i livet. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

3. Jag tror att de flesta människor i grund och botten har goda avsikter. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

4. Ibland försöker jag manipulera andra människor för att få som jag vill. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

5. Jag skulle inte kunna lura någon även om jag ville. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

6. Jag tvekar att visa min vrede även om den är berättigad. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

7. Jag tror att de flesta människor jag har att göra med är ärliga och pålitliga. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

8. Att vara helt ärlig är inte ett bra sätt att göra affärer på. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

9. Om jag inte tycker om en person, låter jag honom eller henne få veta det. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl
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10. Jag blir misstänksam när någon gör något vänligt för mig.

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

11. När jag blivit förolämpad försöker jag glömma och förlåta. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

12. Mänskliga behov ska alltid gå före ekonomiska hänsyn. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

13. Om någon börjar bråka är jag beredd att ge igen. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

14. Jag tycker att alla människor är värda att behandlas med respekt. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

15. Ibland pressar eller smickrar jag folk för att få dem att göra som jag vill. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

16. Jag berömmer hellre andra än tar emot beröm själv. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

17. Jag har medkänsla med människor som är mindre lyckligt lottade än jag. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

18. Jag är stolt över min finurlighet att handskas med andra människor. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

19. Jag gör mig extra besvär för att hjälpa andra, om jag kan. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

20. Jag råkar ofta i dispyt och ordväxling med min familj och mina arbetskamrater. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

21. Jag skulle hellre vilja uppfattas som ömsint än en som håller på principerna. 

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl
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22. Jag försöker vara artig och tillmötesgående mot alla jag träffar.

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

23. Jag kan vara spydig och vass när det behövs.

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

24. Jag är hårdhudad och tuff i min inställning.

stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

Nedan följer ytterligare ett antal påståenden som avser hur du ser på dig själv eller 
andra människor i din arbetssituation. Ringa in den siffra som stämmer bäst in på hur 
du tycker. 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer väl.

Vissa påståenden kan likna varandra, men svara så uppriktigt som du kan.

1. Jag undviker helst konflikter.

      stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

2. Jag har ofta känslan av att inte få tillräckligt med uppskattning av mina 
arbetskamrater.

      stämmer inte alls   1               2              3               4                5   stämmer väl

3. En högre lön skulle få mig att prestera bättre.

     stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

4. Jag tänker ofta ”vad var det jag sa” och ibland till och med säger jag det.

      stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

5. Andras kritik är inget som berör mig.

     stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

6. Ofta behöver jag jämka för att hitta en bra lösning, även om det innebär att jag inte får 
precis som jag vill.

     stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

7. Fikarummet är hjärtat på en arbetsplats.

     stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

8. Det visar sig ofta efter en konflikt att jag faktiskt också har rätt i sak.

     stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl
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9. Mina arbetskamrater tycker att jag har bra idéer.

     stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl 

10. Jag trivs med mitt nuvarande arbete.

     stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

11. Jag känner mig ofta stressad i mitt arbete.

     stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

12. Jag säger nästan alltid vad jag tycker och tänker.

      stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl 

13. Jag tycker illa om andra människor som inte står för vad de tycker.

      stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

14. Det är viktigt att säga sanningen i alla sammanhang.

      stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

15. Jag känner mig obekväm vid förändringar på min arbetsplats.

     stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

16. Jag finner allt för ofta att jag hamnar i konflikter på min arbetsplats.

      stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

17. Jag blir irriterad på människor som alltid skall ha rätt och ha sista ordet. 

      stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl 

18. Jag har känslan av att andra ofta vill ”sätta dit” eller köra över mig,

      stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

19. Jag blir irriterad när jag inte får min vilja igenom.

      stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl

20. Jag har svårt att erkänna när jag har fel.

      stämmer inte alls   1               2               3               4                5   stämmer väl


