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Sammanfattning 

Studien avser att undersöka förhållandet mellan Big Five-personlighetsdragen: Extraversion, 

Agreeableness och Neuroticism och de fem konfliktstilar som utvecklats av Thomas-Kilmann: 

Accommodating, Avoiding, Compromising, Collaborating och Competing. I studien deltar 

128 studenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Undersökningen är baserad på ett frågeformulär 

som består av två delar, ett personlighetstest med grund i Lewis R. Goldbergs Big-five skala 

och ett konfliktstilstest utvecklat av Thomas-Kilmann. Efter kalkylering av signifikansnivån 

med Bonferronis korrektion hittades signifikanta samband för Extraversion-Accommodating 

(negativt), Extraversion-Avoiding (negativt) och Agreeableness-Collaborating (positivt). Med 

variabeln kön likställd var dessa samband fortfarande signifikanta, vilket tyder på 

personlighetens vikt i studiet av konfliktstilar. 

Abstract  

The purpose of this study was to examine the relation between the Big Five personality traits 

Extraversion, Agreeableness and Neuroticism and the five conflict styles developed by 

Thomas-Kilmann: Accommodating, Avoiding, Compromising, Collaborating and Competing. 

The participants consisted of 128 students of the Linnaeus University in Växjö. A 

questionnaire consisting of two parts were used for this study: Part one consist of a 

personality-test developed from Lewis R. Goldberg’s Big-five scale, and part two where the 

participant is asked to fill out Thomas-Kilmanns conflict style test. Significant results, 

calculated with Bonferroni’s correction, were found between Extraversion-Accommodating 

(negative), Extraversion-Avoiding (negative) and Agreeableness-Collaborating (positive). 

These correlations were still significant with the participants’ gender equate, which indicate 

the importance of personality in the study of conflict style. 
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Introduktion 

Vi lever idag i ett samhälle där interpersonell kompetens värderas högt. Vi söker efter 

självständiga individer som ska agera i kollektiva sammanhang, både inom arbetet i olika 

former av projektgrupper, men även på fritiden där ett rikt, socialt nätverk eftersträvas. Vi har 

en samhällsutveckling som rör sig i två riktningar, (1) självförverkligande genom 

utvecklandet av individens unika egenskaper, samt (2) förmågan att välfungerande röra sig i 

olika sociala kontexter där egenskaper som emotionell kompetens och kommunikativ förmåga 

högaktas (Jansz & Van Drunen 2004). 

Den dualistiska samhällsutvecklingen skapar spänningar hos individen och sociala grupper, 

när motstridiga intressen ska konkurrera inom samma områden. Vi ska förverkliga våra egna 

mål och drömmar, samtidigt som vi ska vårda och utveckla våra sociala relationer genom att 

följa samhällets regelverk och normer. Förhållandet skapar spänningar, när olika intressen 

ställs mot varandra och konflikter kan uppstå mellan individer och grupper (Jansz & Van 

Drunen 2004; Maltén 1998). När en konflikt uppstår är det viktigt att utvecklingen tar en 

positiv riktning och utvecklas till en konstruktiv process, i motsatts till cementerade 

meningsskiljaktigheter som kan anta destruktiv karaktär. En viktig del i hur konflikter 

utvecklas återfinns i individens/gruppens konfliktstil (Cedervall 2008; Maltén 1998; Tekleab, 

Quigley & Tesluk 2009). I detta arbete önskar vi att utveckla en förståelse om konflikter och 

dess differentierade karaktär, olika konflikthanteringsstilar, samt vilka egenskaper som kan 

antas ha en inverkan på hur konflikter utvecklas och konfliktens utfall. Utgångspunkten att de 

individuella skillnaderna är viktiga för individens beteende i konfliktsituationer har i det 

inledande undersökningsarbetet styrt studien mot personlighet och personliga egenskaper 

(traits) och deras betydelse för konfliktstil (Whitworth 2008). 

Teoretisk bakgrund 

Konflikt 

Det finns grovt indelat två olika typer av konflikter, (1) sakkonflikt och (2) relationskonflikt. 

En sakkonflikt beskrivs enklast som en motstridighet gällande synen på vilket/vilka mål som 

ska nås, eller vilken väg som är den bästa för att nå det uppsatta målet. Denna typ av konflikt 

kan ha flera olika orsaker men kan uppstå när de motsatta parterna inte har samma 

information eller när det finns olika perspektiv gällande värderingen av uppsatta mål 

(Cedervall 2008; Maltén 1998; Hag & Ullbrand 2006). 
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Relationskonflikter har en något mer svårhanterlig karaktär; konflikten grundar sig ofta i 

värderingar och personliga relationer till andra i en grupp. Konflikttypen baserar sig inte 

sällan på konflikter om roller i en grupp och kan ta sig uttryck på flera olika sätt och nivåer 

(Cedervall 2008; Maltén 1998). 

Konflikter kan te sig väldigt olika och det finns många beskrivningar av vad en konflikt är 

och består av (Maltén 1998; Thomas 1976). En definition som utarbetats av Arne Maltén 

(1998) har en relativt god täckningsgrad och är en bra beskrivning av vad en konflikt kan 

vara. Malténs definition av konflikt utgör därmed utgångspunkten för synen på konflikter i 

studien. 

En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet 

mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig 

stil. (Maltén 1998:64) 

Malténs beskrivning ger oss en inblick i strukturen av en konflikt vars grund tycks återfinnas i 

spänningar mellan individens intressen och sociala relationer. Utgångspunkten för detta  

 

Figur 1: Figuren beskriver de konfliktstilar som karaktäriseras i litteraturen, baserat utifrån grundprincipen att konflikten uppstår i 
spänningarna mellan de två dimensionerna av individens mål och omgivningens mål. Källa: Holt & DeVore (2005) 
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perspektiv på konflikter tas upp i behovspsykologin och de behovsmodeller som finns i 

området, exempelvis Maslow (1970) och Murray (Ekstam 2000). Behovsmodellerna beskriver 

förhållandet mellan individens mål och relationen mellan individen och omgivningens mål. 

Behovsmodellerna skapar tillsammans med förståelsen om konflikter två dimensioner, 

individens mål och sociala relationer (Holt & DeVore 2005; Maltén 1998; Thomas 1976). De 

två dimensionerna placerades därefter in i en ny modell av Blake och Mouton (1970), en 

modell (se figur 1) som senare vidarebearbetats och tolkats i flera andra studier (Holt & 

DeVore 2005; Kaushal & Kwantes 2006). Modellen ger oss utgångspunkten för konfliktstilar 

i studien. 

I modellen ser vi hur de två dimensionerna placeras för att beskriva individens beteende vid 

en konflikt avhängigt i vilken grad som individen ser till olika mål. Exempelvis bildar en låg 

hänsyn till de egna målen och en hög grad av hänsynstagande till sociala relationer till en 

konfliktstil som i modellen beskrivs som smoothing. De olika konfliktstilarna har i modellen 

olika beteckning med en hänvisning till vilka forskare som myntat begreppet, men trots olika 

namn har konfliktstilarna till största del samma innehåll och betydelse. Nedan följer en 

beskrivning av de olika konfliktstilarna, med utgångspunkt i de benämningar som återfinns i 

Thomas-Kilmanns conflict mode instrument (1974). Det är dessa begrepp som vi använt i vår 

studie. 

Accommodating har innebörden av att foga sig, individen anpassar sig efter andras behov och 

prioriterar de egna målen lågt. 

Collaborating eller samarbetar beskriver ett förhållande där individen prioritera de egna 

målen högt, samtidigt som de sociala relationerna ses som viktiga. Genom att söka efter 

gemensamma lösningar skapas ett vinnar-vinnar förhållande med stark målinriktning och 

social profil. 

Compromising är en mellanposition där det handlar om att både ge och ta, en jämkning 

mellan parterna och där ingen är förlorare eller riktigt nöjd. 

Avoiding eller undvikande, där vederbördande väljer att inte märka av en konflikt, genom att 

byta samtalsämne eller undvika visa områden och personer slätas konflikten over och skjuts 

på framtiden.  
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Competing är en konkurrens mellan individer, konflikten ses som en tävling en kamp som det 

gäller att vinna. Individen är troligen inte samarbetsvillig utan satsar på att nå de ena målen 

och idéerna. Genom taktik och knep utövas ett maktspel mellan parterna. 

De olika konfliksstilar som modellen beskriver ska inte ses som fasta och direkt överförbara 

på samtliga individer. Konfliktstilarna är idealtyper och ska även användas som idealtyper i 

tolkningen av modellen. Detta innebär av att en individ kan befinna sig i fältet mellan 

exempelvis avoiding och accommodation, men med en tyngdpunkt åt endera hållet. Den 

konfliktstil som en individ besitter leder till att konfliktsituationer får olika utfall och kan 

utmynna i både negativt destruktiva eller positiva konstruktiva följder (Garfinkel 2004; 

Tekleab, Quigley & Tesluk 2009; Maltén 1998). Konfliktstilarna collaborating och 

compromising kan antas ha en mer positiv utgång, där resultatet blir att konflikten leder till en 

positiv förändring för de inblandade. Accommodating kan troligen leda till besvär i längden 

där individen känner sig åsidosatt och aldrig når de individuella målen. Avoiding kan leda till 

negativa och långvariga konflikter, där meningsskiljaktigheten cementeras och förvärras. 

Competing kan också utvecklas till destruktiva konflikter när parterna söker att vinna över den 

andra, vilket kan trappa upp konflikten och leda till ytterliga osämja och nya konflikter 

(Garfinkel 2004; Maltén 1998). 

Konfliktstilens betydelse 

Valet av konfliktstil har stor betydelse för utfallet av konflikten. Tidigare studier har visat att 

collaborating och compromising är de konfliktstilar som har mest positiv utgång (Garfinkel 

2004; Tekleab, Quigley & Tesluk 2009; Maltén 1998). Individer som antar dessa två 

konfliktstilar ser vanligen inte konflikten som något negativt och obehagligt utan som en 

möjlighet till förändring och utveckling. Konflikter och kritiska moment är en viktig del i 

utveckling och förändring (Hwang & Nilsson 2003), genom konflikten ventileras spänningar 

och idéer, för att i processen utvecklas och formas till något nytt och ofta bättre (Maltén 1998; 

Hwang & Nilsson 2003). Mycket arbetsplatsrelaterad forskning riktar in sig på detta moment 

där öppenhet, flexibilitet och kreativitet (Maltén 1998; Garfinkel 2004; Ekstam 2000),  i en 

verksamhet är viktiga faktorer för att nå bra resultat och uppnå målen för verksamheten. 

Samma förhållande återfinns i skolan där projektgrupper och samarbeten blir allt vanligare 

(Maltén 1998; Ekstam 2000). Att ha förmågan att lösa dessa konflikter konstruktivt och 

utvecklande tycks vara allt mer viktigt. Samtidigt speglar samhällsutvecklingen, med 

individualiseringen i samvarians med ökade krav på social kompetens nya situationer, där det 
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är viktigt att hitta vägar att lösa spänningarna som kan uppstå mellan individens/gruppens och 

omgivningens mål (Jansz & Van Drunen 2004; Kaushal & Kwantes 2006; Maltén 1998). 

Spänningar som kan utvecklas till konflikter vars följder är katastrofala och lämnar stora sår 

efter sig. Exempel på dessa är de allt för många konflikterna som florerar runt om i världen 

idag. Genom att utveckla kunskap om de olika konfliktstilarna kan mycket uppnås i 

sammansättning av arbetsgrupper, medling i konflikter och fredsförebyggande arbete. 

Personlighet 

Personlighet är en viktig del i studiet av konflikter (Whitworth 2008) och forskningen har 

visat att personlighetsegenskaperna tycks vara predicerande för vilken konfliktstil som antas 

och vilket utfall som konflikter kan antas få (Park & Antonioni 2007; Whitworth 2008).   

En ökad kunskap om sambandet mellan personlighetsegenskaper och konfliktstil är av stor 

betydelse eftersom förutsättningarna att nå positiva konfliktlösningar ökar och insikten om 

personlighetsegenskapernas betydelse kan vara avgörande i val av företrädare i 

konfliktsituationer och andra kritiska situationer. 

För att studera personlighetsegenskapernas förhållande till konfliktstilar togs en utgångspunkt 

i Eysenck och Catells arbete och deras teori om femfaktormodellen (Larsen & Buss 2008). 

Femfaktorsmodellen 

Femfaktorsmodellen är en personlighetsteori som har utvecklats utifrån Hans Eysencks och 

Raymond Catells koncept om ”traits”. Där det finns personlighetsdrag hos varje individ som 

kan identifieras genom att kategorisera beteenden i olika situationer. De beteenden som anses 

vara predicerande för personlighetsegenskaperna ses som stabila och fasta över tid, vilket ger 

en stor sannolikhet för att samma beteende vid andra framtida situationer, något som i 

Eysencks och Catells modell beskrivs som personlighet (Larsen & Buss 2008; Passer & Smith 

2009). Modellen antyder på att det finns fem faktorer som beskriver grundstrukturen hos en 

människas personlighet. Faktorerna, som även kallas för ”The Big Five” brukar förkortas 

OCEAN och de står för Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness och 

Neuroticism (Passer & Smith, 2009). För enkelhetens skull kommer vi att hålla oss till de 

engelska orden i uppsatsen. 

Openness betyder öppenhet på svenska. Ett högt värde på denna skala innebär att man är 

öppen för ovanliga eller nya intryck, exempelvis upplevelser eller idéer. Dessa individer 



Linnéuniversitetet Växjö  

  Denny Dang & Henrik Hult 

 

 8 

brukar beskrivas som kreativa, fantasifulla, nyfikna och har ofta breda intressen. Individer 

som har ett lågt värde på denna skala tenderar att vara mer konservativa i sitt generella 

tankemönster och kan beskrivas som mindre kreativa och har fasta åsikter om saker i 

allmänhet. 

Conscientiousness betyder ungefär nogrannhet eller samvetsgrannhet. Denna faktorn 

undersöker hur målinriktad och organiserad en individ är. Individer som har ett högt värde på 

denna skala beskrivs som organiserade, ambitiösa, självdisciplinerade och pålitliga. Individer 

som har ett lågt värde på skalan beskrivs som lata, obetänksamma och slarviga. De har oftast 

inga direkta mål och har dålig självdisciplin. 

Extraversion undersöker hur social och utåtriktad en individ är och hur denna utstrålar positiv 

energi. En individ som har ett högt värde i Extraversion beskrivs som social, aktiv, 

optimistisk och känslomässig. Individer som har ett lågt värde på skalan beskrivs som mer 

lugna och socialt och känslomässigt inåtvända. Motsatsen till Extraversion brukar kallas för 

introversion. 

Agreeableness betyder ungefär villighet eller följsamhet. Denna faktor undersöker individers 

förbarmande egenskaper när det gäller tankar, känslor och agerande. Individer med högt värde 

på skalan beskrivs som godhjärtade, följsamma, förlåtande, naiva och godtrogna. Individer 

som har ett lågt värde på denna skala beskrivs som cyniska, otrevliga, misstänksamma, har 

svårt att jobba i grupp och blir lätt irriterade och manipulativa. 

Neuroticism handlar om emotionell stabilitet. Faktorn identifierar personer som lider av 

psykisk stress, har starka begär eller lustar. Individer som har ett högt värde  på denna skala 

kan även beskrivas som oberäkneliga, oroliga, och emotionellt instabila. Ett lågt värde på 

skalan innebär ofta att individen är avslappnad, lugn, säker och emtionellt stabil (Larsen & 

Buss, 2008). 

Även dessa kategoriseringar ska ses som idealbilder och är endast en grov indelning i 

personlighetsdrag. En individ behöver inte uteslutande besitta personlighetsdrag från en 

kategori utan kan ha särdrag från flera traits. 

De studier som tidigare gjorts gällande förhållandet mellan personlighet och konfliktstil 

(Bloomfield & Blick 1975; Kaushal & Kwantes 2006; Park & Antonioni 2007; Whitworth 
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2008; Wood & Bell 2008) har utgått från enbart USA och resultatet kan inte ses som gällande 

för Sverige eftersom det kan förekomma kulturella och andra kontextuella faktorer som 

inverkar på resultatet (se nedan), de innefattar även andra konstellationer av grupper likt 

bekantskapsgrupper, eller arbetsgrupper och fokuserar mycket på situationsbundna konflikter, 

en för området intressant aspekt, men inte direkt predicerande för en konfliktstil (Brahnam, 

Margavio, Hignite, Barrier & Chin 2005; Garfinkel 2004; Holt & DeVore 2005). 

Resultatet i dessa studier är dock av intresse och utgör en utgångspunkt för studiens 

utformning. I dessa studier fann de att personlighetsegenskaperna karaktäriseras genom ett 

beteende som ger maximal tillfredställelse hos individen och att dessa beteenden även 

överförs till konfliktnära situationer (Park & Antonioni 2007; Whitworth 2008). Beteenden 

kan sträva efter att tävla och slå fram sin vilja, eller motsatsen att tillfredställa andra, allt 

avhängigt vilket beteende som individen ser som mest belönande (Park & Antonioni 2007). 

Dessa beteenden liknar de som återfinns i personlighetsdragen Agreeableness och 

Extraversion. De båda personlighetsegenskaperna är tätt förknippade med sociala relationer 

och individens agerande gentemot andra i omgivningen, via tävling eller följsamhet (Park & 

Antonioni 2007; Whitworth 2008; Wood & Bell 2008). Vilket gör att förhållandet mellan 

personlighetsegenskaperna Extraversion och Agreeableness går att sammankoppla med 

dimensionerna i Blake och Mouton’s modell för konfliktstil (sociala relationer – 

Agreeableness och egna mål - Extraversion). 

Resultaten av Park och Antonioni (2007), samt Wood och Bell (2008) antyder att höga värden 

för personlighetsdraget Extraversion korrelerar positivt till konfliktstilen Competing och 

negativt till konfliktstilarna Accommodating samt Avoiding, och att personlighetsdraget 

Agreeableness korrelerar positivt till konfliktstilarna Collaborating och Accommodating, samt 

negativt till konflikstilen Competing. Vilket kan förklaras av de båda 

personlighetsegenskapernas motsatsförhållanden gentemot varandra vad gäller förhållandet 

mellan individen och sociala relationer (Wood & Bell 2008). Park och Antonioni (2007), samt 

Wood och Bell (2008) visar förutom att personlighetsegenskaperna Agreeableness och 

Extraversion utgör signifikanta variabler för konfliktstil, att Neuroticism är ett viktigt 

personlighetsdrag gällande konfliktstil. Där Neuroticism leder till ett osäkert beteende i 

sociala kontexter och kan utmynna i både tävlingsinriktat och undvikande beteende (Park & 

Antonioni 2007). 
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Kontextuella faktorer 

Tidigare forskning har visat att kulturen har en stor vikt i vilken konfliktstil som utvecklas 

(Holt & DeVore 2005; Kaushal & Kwantes 2006). Kulturer vars karaktär utgår från en 

kollektivistiskt samhällsgrund visar tendenser för att utveckla konfliktstilar som ligger nära 

compromising och collaborating. I motsatts till kulturer vars karaktärsdrag utgörs av 

individualism där det är större sannolikhet att konfliktstilar likt competing, accommodating 

och avoding återfinns (Holt & DeVore 2005; Kaushal & Kwantes 2006) Studien syftar till att 

söka efter andra faktorer som kan ha betydelse för vilka konfliktstilar som utvecklas och söker 

därmed efter skillnader som kan återfinnas i det närliggande samhället. En väg att finna 

resultat som kan utvecklas till generaliserbarhet för det svenska samhället och komma till 

nytta i mer vardagsnära situationer. 

Även kön tycks vara en viktig variabel för konfliktstil. Studier i området tyder på att kvinnor 

antar konfliktstilar som ligger nära accommodating, compromising och collaborating, i 

motsatts till män vars konfliktstilar har en något mer tävlande karaktär snarare återfinns i 

konfliktstilarna competing och avoiding (Brahnam, Margavio, Hignite, Barrier & Chin 2005; 

Holt & DeVore 2005). Dessa studiers resultat tyder på att det är könsskillnader som är den 

viktigaste variabeln för konfliktstilar. Trots denna insikt kan det vara av intresse att studera 

förhållandet mellan personlighet och konfliktstil där det även kontrolleras för kön och 

därigenom isolera variablerna för att reda ut förhållandet mellan dem. 

Studiens syfte 
Studien syftar till att reda ut förhållandet mellan personlighet och konfliktstil. Genom att 

jämföra personlighetsegenskaper insamlade via femfaktormodellen med resultatet av Thomas-

Kilmanns modell för konfliktstil, önskar studien att utreda om det finns några samband och 

hur dessa samband ser ut. Studien söker efter ett resultat som är gällande för vårt samhälle och 

söker efter att kontrollera förhållandet mellan personlighet och konfliktstil i en nära 

omgivning. Studien vill även kontrollera för variabeln kön och dess effekter på resultatet för 

sambandet mellan personlighet och konfliktstil.  

Frågeställning 
Finns det samband mellan de personlighetstraits som finns i Eynsenk’s och Catell’s 

femfaktormodell och de konfliktstilar som återfinns i Thomas-Kilmann conflict mode 

instrument, bland studenter vid högskolor och universitet i Sverige? 
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Hypoteser 

Hypotes 1: Kön är en otillräcklig förklaring till valet av konfliktstil. Skillnaderna mellan 

könen kan istället förklaras av personlighetsdrag som är en viktig predicerande variabel 

gällande konfliktstil. 

Hypotes 2: Personer med högt värde i agreeableness tenderar att anta konfliktstilar som har 

ett större fokus på sociala relationer, accommodating, collaborating och compromising. 

Hypotes 3: Personer med högt värde i extraversion tenderar att anta konfliktstilar som har ett 

större fokus på egna mål, competing. 

Hypotes 4: Personer med högt värde i neuroticism tenderar att utveckla osäkra beteenden i 

konfliktnära situationer och antar konfliktstilarna, competing och avoiding 

Metod 

Deltagare 

I studien har 128 respondenter deltagit. Urvalet för studien kan karaktäriseras av ett 

bekvämlighetsurval där respondenterna som deltar i studien ej har valts ur ett randomiserat 

och helt slumpmässigt tillvägagångssätt. Studien inriktar sig till studentgrupper vid 

Linnéuniversitetet i Växjö eftersom dessa studentgrupper befinner sig i ett geografiskt 

närliggande område för studiens genomförande, samt för att dessa grupper utgör en 

lättillgänglig resurs för studien, vad gäller tillgänglighet och attityd för att delta i studien. 

Studentgrupperna har däremot valts med en viss systematisk grund, för att därigenom skapa 

en någorlunda välrepresenterad grupp med respondenter. Grupperna som har eftersökts 

baseras utifrån att skapa en varierad sammansättning, med deltagare som representerar 

variation gällande studieinriktning, kön och ålder. 

De studentgrupper som har deltagit är en grupp med 32 studenter från Coaching and Sport 

Management (CSM) som läser sin första termin på programmet, en grupp med 42 

matematikstudenter som även de läser sin första termin i kursen, samt en grupp med 54 

studenter som läser sin första termin på programmet för förskolelärare. 

Fördelningen av kön är olika inom grupperna. förskolelärarna utgjordes exempelvis endast av 

2 manliga deltagare och resterande kvinnor, vilket kan jämföras med matematikstudenterna 

som var övervägande del män och endast 7 kvinnor. 
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Fördelningen i hela undersökningsgruppen är dock något bättre, vilket visas i tabell 1. 

Tabell 1: Könsfördelning 

 N Procent (%) 

Män 53 44 

Kvinnor 71 56 

Totalt 124 100 

 

Inga ersättningar eller andra förmåner har tilldelats deltagarna utan deltagandet baseras på en 

helt frivilligt och altruistiskt grund. Tillvägagångssättet har gjort att studien har en nära på 100 

procentig ifyllnadsfrekvens. Bortfallen för studien utgörs dock av frånvaro från 

föreläsningarna (exempelvis sjukdom och andra liknande företeelser), samt vid 

insamlingstillfället för mattematikstudenterna där 10 studenter valde att inte fylla i 

frågeformuläret, anledningen till de 10 studenternas val finns inte dokumenterat, men kan ha 

sin förklaring i att tillfället för insamlingen genomfördes i slutet av en längre föreläsning. 

Materialet har även  kontrollerats för outliers, vilket resulterade i att 4 respondenter 

trimmades bort och 124 deltagare har använts i materialet (se tabell 1). De borttrimmade 

svaren visade extremvärden med resultat på > +/-13 poäng, vilket i de för studien använda 

testerna är extremt högt. De respondenter som trimmats bort ur resultatet urskiljde sig inte i 

övrigt gällande kön, ålder eller andra avseenden från övriga respondenter. Att ta bort 

respondenter från materialet är alltid en kontroversiell fråga och ett beslut som inte är enkelt, 

men beslutet är fattat med hänsyn till att minimera risken för skenresultat. Genom att lyfta ur 

de extrema värdena som inte är representativa för populationen säkerställs ett resultat som kan 

antas ha högre grad av generaliserbarhet. Respondenternas extrema värden för personlighet 

och konfliktstil och det faktum att respondenterna i övrigt inte särskiljde sig från övriga 

deltagare ger stöd för beslutet att lyfta ur deras resultat från materialet.  

Material 

I studien har vi använt två redan etablerade frågeformulär och fört samman dem till ett 

formulär för att underlätta distributionen och ifyllandet av frågorna. De frågeformulär som vi 

använt är dock något modifierade för att passa studien. Frågeformuläret är uppdelat i en fösta 
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del vars syfte är att kartlägga respondenternas personlighet och en andra del där syftet är att 

kartlägga konfliktstilen hos berörd. 

Personlighetstestet har sin grund i Lewis R. Goldbergs (1992) Big Five-skala. Testet är 

utarbetat för att kartlägga personlighetsegenskaper enligt Eysencks och Catells 

femfaktormodell (Larsen & Buss 2008; Passer & Smith 2009). Testet är utformat för att 

inkludera alla fem faktorer som återfinns i modellen och innehåller totalt 100 frågor. För att 

minska antalet frågor i det slutliga formuläret valde vi att lyfta ur de frågor som var knutna till 

de personlighetsegenskaper som är relevanta för vår studie (Agreeableness, Extraversion och 

Neuroticism). Frågorna översattes därefter från engelska till svenska för att minska riskerna 

för språkliga missförstånd i det slutliga formuläret. Därefter minskades antalet frågor per 

personlighetsegenskap från 20 till 10, vilket resulterade i 30 frågor som täckte in både positiva 

och negativa items för de tre personlighetsegenskaperna, 10 frågor för respektive 

personlighetsegenskap. De 30 frågorna är utformade likt en likertskala, där respondenten ska 

ta ställning till hur väl ett påstående stämmer in på dem själva genom att ringa in en siffra 

mellan 1-5, enligt följande: 1=stämmer inte alls, 2=stämmer till viss del, 3= vet inte, 

4=stämmer ganska bra, 5=stämmer mycket bra. 

Del två i enkäten utgörs av ett test utarbetat av Thomas-Kilmann (1974), testet syftar till att 

kartlägga de fem konfliktstilar som tidigare beskrivits (Accommodating, Collaborating, 

Compromising, Avoiding och Competing). Testet utgörs i sin grundform av 24 items, men i 

översättningen från engelska lyftes 4 frågor bort eftersom dessa frågor var svåra att anpassa i 

översättningen. Slutformen för testet utgörs därmed av 20 påståenden (4 items för respektive 

konfliktstil) där respondenten ska tänka sig en konfliktsituation och ta ställning till hur väl 

påståendet stämmer in på det egna beteendet i dessa situationer. Även detta test utgörs av en 

likertskala med alternativ mellan 1-5, enligt: 1=aldrig, 2=sällan, 3=ibland, 4=ofta, 5=alltid. 

För att bibehålla den ursprungliga versionen i största möjliga mån är del 2 av enkäten 

utformad så att respondenten ska skriva den siffra som representerar påståendets 

överrensstämmelse med det egna beteendet, istället för att ringa in en siffra. Ett val som även 

gav möjlighet till en tacksam variation i ifyllandet av enkäten. 

För att kontrollera det slutliga frågeformulärets karaktär genomfördes en mindre pilottest där 

11 personer utgjorde en testpanel. Pilottestet visade att den andra delen i frågeformuläret 
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behövde justeras en aning gällande svarsalternativen (aldrig till väldigt sällan; alltid till 

väldigt ofta). 

Frågeformuläret som användes i studien presenteras inte på grund med hänseende till 

forskningsetiken. 

Procedur 

Distributionen av frågeformulären har genomförts genom att forskningsledarna har besökt 

hemklassrummen för deltagarna. Den första kontakten togs via mail till kursansvariga för 

studentgrupperna. Väl inne i klassrummen har deltagarna tillfrågats om att delta i studien och 

därefter har frågeformulären delats ut och samlats in, allt under en och samma tidsperiod i 

slutet av en ordinarie föreläsning för studentgrupperna.  

I analysen av frågeformulären har varje respondents svar analyserats och beräknats i två delar, 

personlighetsfrågorna och konfliktstilarna var för sig. Personlighetsfrågorna är utformade med 

negativa och positiva poäng som räknas fram med hjälp av en beräkningsmatris som liknar 

Goldbergs poängskala (1992). Istället för 1-5 möjliga poäng på varje fråga kunde deltagarna 

istället få -2, -1, 0 +1 eller +2 poäng. Därefter summeras poängen för varje 

personlighetsegenskap och resultatet visar hur högt respektive lågt värde respondenten har för 

de olika personlighetsegenskaperna, vilket indikerar om vilken personlighetsegenskap som 

karaktäriserar respondenten. Frågorna gällande konfliktstilar är utformade enligt ett liknande 

system, där varje item ger en poäng knuten till respektive konfliktstil. Höga poäng för en 

konfliktstil indikerar att respondenten har ett högt värde för konfliktstilen och troligen 

tenderar att anamma denna konfliktstil, låga värden indikerar motsatsen att konfliktstilen 

troligen inte tenderar att återfinnas hos respondenten. 

När varje respondents frågeformulär har beräknats och summerats överförs resultaten för 

analys. Analysen av respondenternas svar sker genom att söka samvarians mellan de för 

studien tre intressanta personlighetsdragen (Agreeableness, Extraversion och Neuroticism), 

som utgör studiens oberoende variabler och de fem konfliktstilarna (Accommodating, 

Collaborating, Compromising, Avoiding och Competing), som utgör studiens beroende 

variabler. Analysen genomfördes genom att korrelera personlighetsdragen med 

konfliktstilarna med hjälp av spearmans rho. Detta eftersom vi söker en samvarians mellan 

personlighetsegenskaperna och konfliktstilarna, men kraven för parametriskt test är inte 

uppfyllt. Resultatet av analysen visas i tabell 2. 
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För att säkerställa ett statistiskt hållbart material och minimera risken för slumpmässiga 

resultat har Signifikansnivån för testerna ändrats enligt Bonferroni’s korrektion. 

Utgångspunkten här är en signifikansnivå på 0.05 som därefter delas med antalet 

korrelationstester som genomförts vilket i den första omgången av tester utgörs av 15st (se 

tabell 2), vilket ger en signifikansnivå på 0.003 (0.05/15=0.003). I Tabell 3 har 8 tester 

genomförts vilket med Bonferroni’s korrektion ger en signifikansnivå på 0.006 

(0.05/8=0.006). 

Genom att genomföra partiella korrelationstester på de signifikanta sambanden har vi 

matematiskt jämställt kön i korrelationen för att därigenom försöka utröna om det är 

respondenternas personlighet eller kön som har störst samvarians med konfliktstilarna. 

Resultatet av testerna visas i tabell 2 och 3. 

Resultat 

I tabell 2 ser vi resultatet från korrelationen mellan personlighetsdragen och konfliktstilarna. 

Tabell 2 visar att det inte finns några signifikanta resultat för variabeln Neuroticism. Det finns 

dock negativa korrelationer mellan Extraversion och Accommodating (p=.001; r=-.284), samt 

mellan Extraversion och Avoiding (p= < .001; r=-.425). Det finns även en positiv korrelation 

mellan Extraversion och Competing (p=.033; r=.191). Den är dock svag och kan snarare 

liknas vid en tendens. För personlighetsegenskapen Agreeableness finns det en signifikant 

positiv korrelation mellan Agreeableness och Collaborating (p=.002; r=.279) medan det 

finns en svagare positiv korrelation mellan Agreeableness och Accommodating (p=.047; 

r=.178). Det finns även en negativ korrelation mellan Agreeableness och Competing (p=.023; 

r=-.204). 

Tabell 2: Korrelationenligt spearmans rho mellan personlighetsdrag och konfliktstilar 
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 Extraversion Agreeableness Neuroticism 

Accommodating p 

r 

.001 

-.284 

.047* 

.178 

.255 

.103 

Collaborating p 

r 

.079 

.159 

.002 

.279 

.381 

.079 

Compromising p 

r 

.081 

.157 

.154 

.129 

.748 

-.029 

Avoiding p 

r 

<.001 

-.425 

.575 

-.051 

.235 

.108 

Competing p 

r 

.033* 

.191 

-.023* 

-.204 

.780 

.025 

p=Signifikansnivå med ett signifikansvärde framräknat enligt Bonferroni’s korrektion på 0.003 

r=korrelations koefficient 

*=Icke signifikanta resultat enligt Bonferroni’s korrektion 
 

I tabell 3 ser vi resultatet för relationen mellan personlighetsegenskaperna och konfliktstilarna 

när könet har jämställts. I tabellen visas endast de korrelationer som visat på statistisk 

signifikans enligt spearmans rho i tabell 2. I tabell 3 visas ett resultat som skiljer sig något åt 

från det tidigare testet. Resultatet visar att när deltagarnas kön har likställts finns det något 

svagare, men fortfarande signifikanta korrelationer mellan Agreeableness och Collaborating 

(p=.003; r=.264), samt Agreeableness och Competing (p=.038; r=-.188) och Extraversion 

och Avoiding (p=<.001; r=-.388). Relationen mellan Extraversion och Accommodating 

(p=<.001; r=-.322) visade sig vara starkare än vad den var innan att variabeln kön hade 

likställts. 

 

Tabell 3: Partiell korrelation mellan personlighetsdrag och konfliktstilar med kontroll för kön 

  Extraversion Agreeableness 

Accommodating p 

r 

<.001 

-.332 
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Collaborating p 

r 

 <.003 

.264 

Avoiding p 

r 

<.001 

-.388 

 

 

Competing p 

r 

 

 

.038* 

-.188 

p=Signifikansnivå med ett signifikansvärde framräknat enligt Bonferroni’s korrektion på 0.006 

r=korrelations koefficient 

*=Icke signifikanta resultat enligt Bonferroni’s korrektion 

 

Resultatet visar att huvudfrågeställningen för undersökningen stämmer och att det finns det 

samband mellan personlighetsdrag och konfliktstilar. Hypotes 1 stämmer, det tycks finnas 

samband mellan personlighetsegenskaper och konfliktstil som inte förklaras av kön. Hypotes 

2 stämmer eftersom det finns signifikanta samband som tyder på att personer med högt värde i 

Agreeableness tenderar att använda konfliktstilar som har fokus på sociala relationer och tar 

avstånd från konfliktstilar som har fokus på egna mål. Hypotes 3 stämmer inte, studiens 

resultat visar inga statistiskt säkerställda resultat som tyder på samband mellan extraversion 

och competing. Hypotes 4 förkastas eftersom det inte finns några signifikanta samband som 

tyder på att Neuroticism predicerar ett visst konfliktbeteende. 

Diskussion 

Studien visar att personlighet är en viktig faktor som samvarierar med de konfliktstilar som 

beskrivits. Antagandet att personlighet är predicerande för konfliktstilen går inte fastställa 

med studiens design, men däremot går det att anta att en del personlighetsdrag har en 

betydande effekt på konfliktstilen. Slutsatsen baseras på studiens resultat som visar tydliga 

samband mellan personlighetsdragen Extraversion och Agreeableness och de fem 

konfliktstilarna (Accommodating, Collaborating, Compromising, Avoiding och Competing), 

förhållandet får även stöd av tidigare forskning inom området (Park & Antonioni 2007; 

Whitworth 2008; Wood & Bell 2008). Detta ställs mot att personlighet kan antas vara mer 

konstant i jämförelse med konfliktstilarna som tycks vara mer föränderliga gentemot kulturer 

och andra kontextuella faktorer (Garfinkel 2004; Holt & DeVore 2005; Passer & Smith 2008), 
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vilket leder till antagandet om att förhållandet mellan personlighetsdragen Extraversion och 

Agreeableness kan vara predicerande för konfliktstilen. 

Studiens hypoteser har enbart delvis bekräftats. Det är ett resultat som kan förklaras av flera 

faktorer men som även ger intressanta insikter kring området. Hypotes 1 där kön förkastas 

som förklaringsmodell för konfliktstilen är mycket intressant i jämförelsen med tidigare 

forskning som presenterar starka resultat vilka förklarar kön som en predicerande faktor för 

konfliktstilen. Dock har dessa studier inte inkluderat en kontroll för personlighet vilket ger en 

förklaring till studiens resultat, som visar att personligheten har en starkare huvudeffekt i 

jämförelse med könen. Självklart ska inte könets betydelse helt förkastas och det går anta att 

kön utgör en intressant faktor gällande konfliktstilar, men detta resultat framkommer inte i 

studien. Baserat på tidigare forskning inom området (Brahnam, Margavio, Hignite, Barrier & 

Chin 2005; Holt & DeVore 2005) går det hitta antaganden om könsstereotyper som går att 

knyta till beteende vars egenskaper går att koppla till personlighetsdragens idealtyper. 

Exempelvis: Extraversion med typiskt manligt och Agreeableness med typiskt kvinnligt, men 

eftersom dessa kopplingar inte har täckts av studiens omfång och därmed är rena 

spekulationer lämnas härmed diskussionen. 

Resultaten i studien ger delvis stöd för Hypotes 2 och antagandet om Agreeableness antar 

konfliktstilar som inriktar sig på sociala relationer på bekostnad av strävandet efter att 

uppfylla de egna målen. Resultatet visar signifikanta resultat för sambandet till Collaborating, 

vilket även till viss del ger stöd antagandet om att Accommodating och Compromising bör 

samvariera med Agreeableness. Däremot tyder resultatet att de med högt värde för 

Agreeableness visar ett avståndstagande för konfliktstilen Competing (dock ej signifikant), 

vilket ger stöd för antagandet om att Agreeableness innebär ett huvudfokus på sociala 

relationer. Med stöd i tidigare forskning (Park & Antonioni 2007; Whitworth 2008; Wood & 

Bell 2008) och med utgångspunkt i studiens resultat går det därmed anta att konfliktstilarna 

Collaborating, Accommodating och Compromising i hög grad förekommer hos personer med 

personlighetsdraget Agreeableness. 

Hypotes 3 har förkastats eftersom studien inte visar signifikanta resultat som tyder på 

samvarians mellan Extraversion och Competing. Detta resultat är något oväntat eftersom 

tidigare forskning visat på mycket starka och tydliga resultat som ger stöd för antagandet. Det 

finns dock en samvarians som ger stöd för Hypotes 3 (ej signifikant), vilken stärks av tidigare 
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forskning (Park & Antonioni 2007; Whitworth 2008; Wood & Bell 2008). De avvikande 

resultaten i studien kan ha sin förklaring i antalet deltagare som är något mindre i jämförelse 

med ovan nämnda studier. Det faktum att personlighetstestet i studien även omfattar 

neuroticism kan vara en ytterligare förklaring till resultatet. I den ovan nämnda forskningen 

har större tester använts eller tester som endast fokuserar på Extraversion och Agreeableness. 

Studien har ett färre antal frågor som syftar till att kartlägga Extraversion och det kan därmed 

vara så att denna företeelse har missats. Det kan även finnas andra kontextuella eller kulturella 

faktorer som ligger bakom de avvikande resultaten (se nedan diskussion om studiens 

begränsningar). 

Studiens resultat visar däremot negativa samband mellan personlighetsegenskapen 

Extraversion och konfliktstilarna Avoiding och Accommodating. Det negativa sambandet 

mellan Extraversion och de båda konfliktstilarna stämmer bra överrens med den modell över 

olika konfliktstilar som Holt och DeVore (2005) presenterat (figur 1). I modellen visas 

förhållandet mellan individens och omgivningens mål. Att sätta de egna målen högt samtidigt 

som omgivningens mål värderas lågt ger konfliktstilen Competing. Om förhållandet ändras 

och individens egna mål värderas lågt till förmån för omgivningens mål, uppstår istället till en 

början konfliktstilen Avoiding med ett lågt värde för både de egna och omgivningens mål, och 

när omgivningens mål värderas i allt högre grad antas konfliktstilen Accommodating. Det 

förhållande om ovan beskrivits kan utvecklas till en hypotetisk modell som ger en möjlig 

förklaring till studiens resultat. 

Den hypotetiska modellen (figur 2) har utgångspunkt i Holt och DeVore (2005), men 

dimensionerna sociala relationer och individens mål har ersatts med 

personlighetsegenskaperna Agreeableness och Extraversion (Agreeableness ersätter sociala 

relationer och Extraversion ersätter individens mål). De båda personlighetsegenskaperna 

kännetecknas av beteenden som är tätt förknippade med sociala relationer och individens 

agerande gentemot andra i omgivningen och personlighetsegenskapernas förhållande 

gentemot varandra skapar därmed en ny dimension som kan ge en förklaringsmodell för 

konfliktbeteende. Den hypotetiska modellen som presenteras i figur 2 stämmer väl överrens 

med tidigare forskning (Park & Antonioni 2007; Whitworth 2008; Wood & Bell 2008) som 

visat att förhållandet mellan Extraversion och Agreeableness utgör signifikanta prediktorer 
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för de fem konfliktstilarna (Accommodating, Collaborating, Compromising, Avoiding och 

Competing). 

 

Figur 2: Hypotetisk modell som beskriver förhållandet mellan konfliktstilar, baserat utifrån principen att konflikter 
uppstår i spänningar mellan de två dimensioner av individens mål och omgivningens mål, vilka här karaktäriseras av 
Agreeableness och Extraversion 

 

Antagandet om egenskaper som återfinns hos personer med högt värde för Neuroticism och 

dess vikt för konfliktstilar som går att koppla till undvikande och osäkra beteenden får inget 

stöd i studien. Det tycks inte finnas några intressanta samband mellan Neuroticism och 

konfliktstilarna överhuvudtaget. Det är endast få resultat i tidigare genomförd forskning som 

ger bevis för betydelsen av Neuroticism för konfliktstilarna och därmed går det dra slutsatsen 

att personlighetsdraget inte har inverkan för konfliktstilen och därmed kan förkastas. Det har 

inte hittat några missförhållanden eller andra förklaringsmodeller för de bristande resultaten 

gällande sambandet mellan Neuroticism och konfliktstilarna och resultatet kan därmed ses 

som riktigt i sammanhanget. 

Studiens resultat tyder därmed på att personlighetsegenskaperna Extraversion och 

Agreeableness har en viktig roll i predicerandet av konfliktstilar. Genom att lyfta in de båda 

personlighetsegenskaperna i den modell som Blake och Mouton (1970) arbetat fram (figur 1) 
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ges en ny hypotetisk modell (figur 2). Den hypotetiska modellen i figur 2 kan förklara 

förhållandet mellan de båda personlighetsegenskaperna (Extraversion och Agreeableness) och 

deras relation till konfliktstilarna (Accommodating, Collaborating, Compromising, Avioding 

och Competing). 

Studiens begränsningar 

På grund av tidsbrist gjordes ett bekvämlighetsurval som bestod av svenska studenter på ett 

universitet. Detta innebär att gruppen som har deltagit i studien inte är representativ för hela 

det omgivande samhället. Samtliga studenter går på samma universitet, men består av 

studentgrupper från olika institutioner; en Coach and Sports Management-klass (CSM), en 

förskolelärarklass och en matematikklass. CSM och matematikklassen bestod till mestadels av 

män, medan majoriteten av studenterna i förskolelärarklassen var kvinnor. Det är osannolikt 

att resultaten hade ändrats radikalt om studien även hade gjorts på andra universitet, men det 

är ändå viktigt att ta hänsyn till detta problem och överväga andra tillvägagångssätt framöver. 

För att minimera risken av en allt för homogen studentgrupp med liten generaliserbarhet till 

populationen har dock tre olika klasser valts för att under studiens begränsade omfång ändock 

skapa förutsättningar för en större spridning. 

Om ovanstående brister bortses och det går anta att studenter är representativa för en större 

population i detta avseende är det viktigt att tänka på att det endast är svenska studenter som 

deltar i studien. Att samhällskulturen spelar en viktig roll för vilka konfliktbeteenden som 

utvecklas har berörts tidigare (se teoretisk bakgrund). Kollektivistiska samhällen tenderar att 

utveckla konfliktstilar som till exempel Compromising och Collaborating medan 

individualistiska samhällen tenderar att utveckla konfliktstilar som ligger nära Competing, 

Accomodating och Avoiding (Holt & DeVore 2005; Kaushal & Kwantes 2006). Frågan som 

bör ställas är om Sverige är ett kollektiviskt samhälle eller om det lutar mer åt det 

individualistiska hållet, och vilken betydelse har dessa faktorer på studiens resultat. Framtida 

studier inom området bör ta hänsyn till dessa faktorer och omfatta kulturella bakgrunder som 

kan inverka på resultatet. 

Det är rimligt att anta att resultaten kan ha sett annorlunda ut beroende på hur frågeformuläret 

har utformats. I delen där deltagarna får svara på frågor om konfliktbeteende tenderar många 

att välja mittenalternativet (”ibland”). Om alternativen kortas ner till 4 olika, måste 
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deltagarna ta ställning till varje påstående istället för att välja mellanvägen. Deltagarna blir 

instruerade att uppskatta hur ofta de använder respektive tillvägagångssätt att bemöta en 

konflikt och eftersom vi hela tiden befinner oss i olika situationer där olika typer av konflikter 

uppstår och därför är det mycket osannolikt att vi beter oss likadant i alla konfliktsituationer. 

Alternativet ”ibland” kan därför både ses som vagt och otydligt samtidigt som det i många 

fall faktiskt kan stämma överens med deltagarens verkliga uppfattning. Det beslutades att 

mittenalternativet skulle kvarstå eftersom de ursprungliga testerna var utformade med 

alternativet ”ibland” och det får antas att dessa tester utgör en välprövad och väl vedertagen 

utformning med hög reabilitet. 

Påståendena om personlighetsdrag togs från Goldbergs (1992) Big Five-test och för att 

enkäten inte skulle bli för stor och ta för lång tid att fylla i, kortades antalet påståenden ner 

från 20 frågor om varje personlighetsdrag till 10 frågor. Det är viktigt att ta hänsyn till det 

faktum att den nerkortade versionen av Big Five-testet inte ger oss samma information om 

deltagarnas personlighetsdrag som det fullständiga testet. Testet utformades även för att 

endast omfatta Neuroticism, Extraversion och Agreeableness. Det går inte utesluta att det kan 

finnas andra intressanta samband mellan olika personligheter och konfliktstilar som inte 

omfattas av studien, eller att studiens resultat sett annorlunda ut om antalet frågor varit fler 

eller med en annan utformning. 

Ett annat potentiellt problem är översättningen av frågeformuläret från engelska till svenska. 

En översättning kan innebära att viktiga delar i påståenden och frågor försvinner eller 

förändras och att den grundläggande betydelsen i påståendet blir en annan. Exempelvis 

frågorna ”Jag bryr mig ganska lite om andra människor” och ”Jag är inte särskilt 

intresserad av andra människor” som på engelska lyder: ”I feel little concern for others” 

respektive ”I am not really interested in others”. Det går inte utesluta att översättningen har 

förändrat betydelsen av uttrycken, eller att sociala och kulturella faktorer påverkar 

inställningen till sociala ställningstaganden, därför kan det vara av intresse att utforma tester 

anpassade till aktuell målgrupp där hänsyn tas till dessa faktorer. 

Det finns även andra faktorer som kan ha inverkan på resultatet. Exempelvis kan metoden 

ifrågasättas där respondenterna gör en självskattning på det egna beteendet och här är det 

viktigt att ifrågasätta i vilken grad respondenterna svarar sanningsenligt och objektivt. Social 

önskvärdhet och subjektivitet är faktorer som kan inverka på vilka svarsalternativ som väljs. 
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Att komplettera studien med kvalitativa studier som inriktar sig på att hitta själva kärnan och 

essensen i personlighetsdragets inverkan på konfliktstilen kan vara av intresse. Exempelvis 

genom att studera autentiska arbetsgrupper via frågeformulär, observation och intervjuer för 

att skapa en bredare bild av fenomenet, men detta lämnas till vidare studier inom området. 

Trots studiens alla brister finns det en vinst med resultatet, en grund att arbeta vidare på har 

skapats. En början till att tillämpa metoden och forskningen till det svenska samhället med 

insikter om betydelsen av personlighet vid tillsättandet av arbetsgrupper, projektgrupper eller 

andra sociala gruppstrukturer som utgör en stor del av vårt samhälle idag. Genom en ökad 

insikt i ämnet kan organisationer och företag skapa förutsättningar till välfungerande och 

utvecklande grupper vars sammansättning skapar mervärden för samhället i stort. Genom 

vidare och bredare forskning som berör ämnet kan dessa förutsättningar nås till förmån för oss 

alla.
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