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Abstrakt 

Sambandet mellan emotionell intelligens och konflikthantering är ett relativt outforskat 

område, framför allt inom universitetsmiljö. I denna studie utreds huruvida nivån av 

emotionell intelligens har någon betydelse för preferens för olika konflikthanteringsstilar. 

Mätinstrumenten “The Assessing Emotion Scale” och “ The Dutch Test for Conflict 

Handling” användes på 100 studenter för att bedöma graden av emotionell intelligens och 

valet av konflikthanteringsstil. Varken emotionell intelligens eller konflikthanteringsstil var 

med säkerhet statistiskt signifikant beroende av kön totalt sett, däremot fanns ett starkt 

samband mellan “Samverkan” och “Kompromiss” till nivå av emotionell intelligens, framför 

allt hos kvinnor men inte hos män. Resultaten av denna studie visade att sättet att lösa 

konflikter inte är könsberoende utan tycks vara mer relaterade till individuella egenskaper hos 

varje person. Dessutom tycks personer med högre grad av emotionell intelligens föredra 

“Samverkan” och “Kompromiss” i konflikter. 
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Abstract 

The relationship between emotional intelligence and conflict management is an area, which is 

relatively poorly researched especially in a university environment. In the present study, the 

effect of level of emotional intelligence on preference for varying styles of conflict 

management is investigated. The research instruments “The Assessing Emotion Scale” and 

“The Dutch Test for Conflict Handling” were given to 100 students in order to assess level of 

emotional intelligence and preference for conflict management style. Results indicated that 

neither level of emotional intelligence nor conflict management styles were statistically 

significantly influenced by gender. A strong association between “Problemsolving” and 

“Compromising” to level of emotional intelligence was seen in women. In men, this 

association was not seen. The results of this study indicate that styles to resolve conflict were 

not directly gender related, but rather related to the qualities shown by each individual. 

Additionally, individuals with a higher level of emotional intelligence preferred 

“Problemsolving” and “Compromising” in conflict management. 
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Bakgrund 

 

Emotionell intelligens 

Intelligens betyder i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller 

tankeförmåga. Olika definitioner av intelligens har ofta betonat abstrakt tänkande, 

relationstänkande, lärande, anpassning till nya situationer och effektivt utnyttjande av 

erfarenhet. Någon egentlig enighet om av vad som menas med intelligens har ännu inte 

uppnåtts, men olika teorier kring mänsklig intelligens har formulerats från många olika 

utgångspunkter, som till exempel utvecklingspsykologin, neuropsykologin, 

kognitionspsykologin, artificiell intelligens och socialisationsteorin (Nationalencyklopedin, 

2013). 

 

Under senare årtionden har man börjat förstå att intelligens består av olika delar, där 

emotionell intelligens är en av flera undergrupper. De olika delarna av intelligens har varit ett 

forskningsområde där starten av emotionell intelligens påbörjades under 1970-talet då den 

upptäcktes från den sociala intelligensen, dock blev det inte uppmärksammat ordentligt förrän 

1990 (Stough, 2009). 

 

Upptäckterna av emotionell intelligens anses vara en av de få stora nyheterna inom 

psykologin på 90-talet (Granstedt, 2003). Begreppet emotionell intelligens myntades 

ursprungligen av Salovey och Mayer (1990) och det finns idag olika definitioner av 

begreppet. Den senaste definitionen är den mest använda och lyder: “Emotionell intelligens 

involverar förmågan att korrekt uppfatta, bedöma samt uttrycka känslor; ha förmågan att nå 

samt kunna generera känslor när de underlättar tankar; ha förmågan att förstå känslor och 

känslomässig kunskap samt ha förmåga att reglera känslor för att framhäva känslomässig och 

intellektuell utveckling” (Salovey & Mayer, 1997, s. 10, översatt av författarna). 

 

Salovey och Mayer (1990) valde även att tydliggöra definitionen av emotionell intelligens 

genom en mer grundlig beskrivning av dess olika faktorer (Goleman, 1995, nedanstående, 

författarnas översättning): 

 

1. Känna ens känslor. Självkännedom- att kunna känna igen en känsla är en nyckel i 

emotionell intelligens. Det är vitalt att kunna övervaka sina känslor från stund till stund för att 
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kunna ha psykologisk insikt samt självförståelse. De individer som har en större förståelse för 

sina känslor är säkrare i sitt liv då de är mer säkra på hur de känner inför alla slags beslut. 

 

2. Hantera känslor. Genom att kunna hantera sina känslor på ett lämpligt sätt bygger man sin 

självkännedom. Individer som är dåliga på att skaka av sig känslor av nedstämdhet, irritation 

och nervositet samt på att hantera förluster slåss konstant med känslan av stress, medan de 

individer som är bra på att hantera detta snabbt kan återhämta sig från förluster och 

nedstämdhet. 

 

3. Motivera sig själv. Att kunna reglera sina känslor för att nå ett mål är viktigt för att kunna 

behålla koncentrationen och motivationen. Självdisciplin och förmågan att medvetet reglera 

impulser och tillfredställelse ligger till grund för många framgångar. De individer som har 

dessa talanger tenderar att vara mer produktiva och effektiva oberoende av vad det är. 

 

4. Se känslor hos andra. Empati är ytterligare en faktor som bygger emotionell 

självkännedom. Individer som är empatiska kan lättare läsa subtila social signaler från andra 

som avslöjar vad de vill ha och behöver.   

 

5. Hantera relationer. Grunden i relationer är att kunna hantera andras känslor. Dessa 

kunskaper ligger till grund för  popularitet, ledarskap interpersonell effektivitet. Personer med 

goda kunskaper i detta har framgång i det som innefattar att interagera med andra. 

 

En individs utveckling inom en av dessa faktorer kan leda till att individen även utvecklas 

eller ändras i någon av de övriga faktorerna (Rahim, 2002). Det är även viktigt att vara 

medveten om att emotionell intelligens inte bara handlar om intellekt då en del av den även är 

känslomässig. Wennberg (2000) beskriver att: “Emotionell intelligens markerar det som finns 

mellan två fundamentala delar i personligheten . Den första av dessa två delar är den 

kognitiva delen, som omfattar alla intellektuella och förnuftmässiga förmågor, fria från 

känslor. Den andra delen är det emotionella systemet” (s. 24). Wennberg (2000) betonar alltså 

att den emotionella intelligensen bygger på en interaktion mellan delarna känsla och intellekt, 

inte bara en av dem. 

 

Känslor finns alltid närvarande inom oss och kan alltså fungera som informationskälla till en 

individs tankar som därmed kan reflekteras kring. Dessa är dock endast vissa tankar, då andra 
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kommer fram okontrollerat och kan därmed inte resoneras kring av den kognitiva delen 

(Wennberg, 2000). 

 

Salovey, Mayer & Goleman (1995) refererat i Wennberg (2000) skapade tre nivåer för att 

förklara sambandet mellan kognitiva och den känslomässiga delen vilket underlättar 

förståelsen av hur individers känslor tolkas och regleras: 

 

1. ”Den omedvetna nivån 

Den reglering som äger rum på denna nivå sker bortom individens intellekt på en neurologisk 

nivå som är oåtkomlig för medvetandet. Regleringen är automatiserad och nedtryckt till det 

omedvetna, eller av andra skäl oåtkomlig. 

 

2. Lägre medveten nivå 

Här är medvetandet flytande och finns endast i periferin. Där kommer medvetandet sannolikt 

inte att kunna bli återuppväckt. 

 

3. Högre medveten nivå 

En nivå som innehåller självobservation med viss varaktighet. Den förutsätter 

uppmärksamhet, involverar tankar och kan ofta bli aktiverad.” (s. 24-25) 

 

Schutte (1997) beskriver att det finns flera olika modeller för emotionell intelligens där de 

olika modellerna baseras på olika perspektiv kring grunden för området, dock utan att vara 

motsatser. Modellerna kan antingen vara baserade på mentala kunskaper eller en blandad 

modell som innefattar mentala kunskaper samt personlighet och känslor. Enligt Fernández-

Berrocal (2006) finns det tre teoretiska modeller som har väglett forskningen kring emotionell 

intelligens och dessa är: “Modellen för förmåga av emotionell intelligens”, Mayer & Salovey 

(1997), “Bar-On´s emotionell-social intelligens modell”, Bar-On (2006) samt “Emotionell 

kompetensmodell som fokuserar på arbetsplatsen”, Goleman (1998). Modellen av Mayer & 

Salovey (1997) baseras på originalversionen av Salovey & Mayer (1990). I denna studie har 

vi valt att använda oss av originalversionen eftersom den ligger till grund för det 

mätinstrument som används i studien. Stough (2009) anser att även om det finns en nyare 

version av modellen kan den gamla även användas då de grundläggande aspekterna 

fortfarande är desamma i båda modellerna. Originalmodellen ses som en blandad modell då 
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den anser att emotionell intelligens kan vara ett personlighetsdrag eller en förmåga. 

 

Enligt originalmodellen av Salovey & Mayer (1990) finns det tre huvudkomponenter som 

sedan grenas ut i olika funktioner för att uttrycka emotionell intelligens verbalt eller icke 

verbalt.  Enligt denna modell är dessa huvudkomponenter: 

 

1. Bedömning och uttryck av känslor hos sig själv och andra.  

Emotionell intelligens startar när affektiv information mottas av individen. Bedömning och 

uttryck av känslor är en del av emotionell intelligens då de som har en högre grad snabbare 

kan uppfatta och besvara sina egna känslor och uttrycka dessa även till andra. Emotionellt 

intelligenta individer kan också uttrycka sina känslor mer lämpligt då de oftast uppfattar dem 

korrekt och i och med detta kan välja ett passande socialt beteende. Dessa förmågor ingår i 

emotionell intelligens då de kräver bearbetning av emotionell information samt att det krävs 

någorlunda kunskaper i detta för att kunna fungera socialt. Bedömning och uttryck av känslor 

hos andra är ofta kopplat till empati. Bedömning och uttryck av känslor kan göras hos sig 

själv men även andra. Bedömningen och uttryck av egna känslor kan göras verbalt eller icke-

verbalt. När man uttrycker känslor för andra är grenarna icke-verbal perception eller empati. 

 

2. Reglering av känslor hos sig själv och andra  

Reglering av känslor ingår i emotionell intelligens då det kan leda till mer adaptiva och 

förstärkta humörtillstånd. De flesta individer kan göra detta men emotionellt intelligenta 

individer borde vara  speciellt kunniga i detta. Ett exempel på att framhäva ett positivt humör 

är att omge sig av individer som individen kan positivt associera till. Att kunna reglera 

känslor hos andra innebär att kunna presentera sig själv och sina aktiviteter till andra för att 

sedan kunna kontrollera intrycken som formats hos andra, exempelvis en föreläsare. För att 

motivera andra skulle föreläsarna kunna förstärka sina egna samt andras känslor och humör. 

Detta skulle även kunna användas negativt då det istället blir kallat manipulation. Denna 

komponent förgrenas ut i att antingen reglera känslor hos sig själv eller hos andra. 

 

3. Användning av känslor för att lösa problem     

Nivån av skicklighet i att hantera sina egna känslor för att kunna lösa problem skiljer sig 

mellan individer. Känslor och humör påverkar hur en individ löser problem och detta görs 

subtilt och systematiskt. Exempel på detta kan vara att positiva känslor kan förvränga minnen 

och därmed skapa större samband än vad som fanns. En emotionellt intelligent individ brukar 



8 
 

dra fördel av denna kunskap i livet då den underlättar bra problemlösning. En emotionellt 

intelligent individ kommer exempelvis att fråga sig om detta jobb kommer att göra individen 

glad snarare än vad lönen kommer vara. Denna komponent förgrenas i flexibel planering, 

kreativt tänkande, omdirigering av uppmärksamhet samt motivation. 

 

Variationen i en individs kapacitet för att förstå och uttrycka känslor är någonting som har 

diskuterats i årtionden (Salovey & Mayer, 1990). Orsaken till denna variation anses bero på 

skillnader i underliggande förmågor men även att en individ kan utvecklas och lära sig en 

högre nivå av emotionell intelligens. Det pågår diskussioner att emotionell intelligens och IQ 

är olika former av intelligens. Diskussionerna handlar exempelvis om hur IQ i sig inte kan 

förutse  hur framgångsrikt liv en individ kommer få, medan graden av emotionell intelligens 

hos vissa forskare anses vara en bättre indikator på en individs framgång eller inte. 

Exempelvis var Goleman (1995) samt Fernández-Berrocal (2008) några av de som ansåg att 

emotionell intelligens var en bättre prediktor för framgång än IQ. Ahmad (2009) refererar till 

Pool (1997) som anser att IQ endast står för 20 % av en framgångsrik karriär, vilket betyder 

att 80 % kan bero på något annat och därmed ser han det som rimligt att emotionell intelligens 

har en del i detta. Även Goleman (1995) stödjer denna åsikt, men beskriver samtidigt att IQ 

och EQ inte är motsatta intelligenser utan separata intelligenser, samt att alla människor har 

en viss nivå av båda. Han är även en stor förespråkare för att emotionell intelligens är något 

som kan utvecklas och förbättras medan IQ är mer stabil och inte kan förändras i någon större 

utsträckning (Stough, 2009). 

    

Goleman (1995) anser att diskussionerna kring en individs förmåga att utveckla sin nivå av 

emotionell intelligens borde ingå i utbildningar både i skolan och på arbetsplatsen. Han 

beskriver att målet med att utveckla sin emotionella intelligens inte handlar om att trycka ned 

känslor utan att kunna hitta en balans som fungerar där alla känslor är viktiga. Genom att ha 

en högre nivå av emotionell intelligens kan individen lära sig att kontrollera sina känslor och 

därmed uttrycka en balanserad mängd känslor baserad på vilken situation individen befinner 

sig i (Naghavi, 2011). Ahmad (2009) nämner även att det är viktigt att åtminstone en part i 

konflikten har hög emotionell intelligens för att kunna lösa konflikten på bästa sätt. Han 

menar att om en av individerna kan behärska sina känslor i en situation kan det leda till att 

konflikten reds ut på ett bättre sätt än om båda parter bara vill få sin vilja igenom. Goleman 

(1995) menar också att en individ med hög emotionell intelligens inte automatiskt är duktig 

på att lösa konflikter men kan utveckla sin förmåga därtill. Samma tankar uttrycks av 
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Wennberg (2000) som säger: “Oavsett uppväxtmiljö och tidigare erfarenheter har alla nytta av 

att träna sin sociala och emotionella kompetens eftersom det är en talang vi aldrig blir färdiga 

med“ (s. 189). 

 

Emotionell intelligens och kön   

En allmänt vedertagen uppfattning är att kvinnor har högre emotionell intelligens än män 

(Ahmad, 2009). Naghavi (2011) anser att grunden till denna uppfattning är att pojkar och 

flickor får olika uppfostran genom att det är mer acceptabelt för flickor att visa känslor än för 

pojkar. Genom denna acceptans får flickor redan tidigt mer träning i att uttrycka sig 

emotionellt medan pojkar får mindre chans att utveckla detta. Flickor utvecklar oftast även 

språket tidigare än pojkar vilket medför att flickor kan uttrycka sig tidigare än pojkar och 

därmed även uttrycka sig känslomässigt tidigare. Utvecklingen av emotionell intelligens hos 

en individ börjar alltså tidigt och präglar sedan individen även i vuxen ålder. Detta behöver 

dock inte vara hela förklaringen eftersom män och kvinnor kan vara emotionellt intelligenta 

på olika sätt. Ahmad (2009) anser att kvinnor ofta är mer medvetna om sina känslor och visar 

mer empati medan män är mer optimistiska, har större självförtroende, är mer 

anpassningsbara samt tål stress bättre. Wennberg (2000) menar att kvinnor må prata mer om 

känslor än män och därmed tros ha högre emotionell intelligens, men bara för att kvinnor talar 

mycket om det, betyder det inte att de styrs eller är bättre på att identifiera känslor än män. 

Ahmad (2009) anser även att det finns fler likheter än skillnader mellan män och kvinnor, det 

vill säga att faktorerna överlappar eller är mer gemensamma för båda könen. 

 

En svårighet med studier kring emotionell intelligens och kön är att resultaten oftast är 

motstridiga. Exempelvis har studier av Mayer, Caruso & Salovey (1999) och Mayer & Geher 

(1996), refererade i Naghavi (2011) visat att kvinnliga studenter har högre emotionell 

intelligens än män samtidigt som hennes egna studier har visat att män har högre emotionell 

intelligens än kvinnor. Goleman (1995) å sin sida anser att oavsett kön så har alla en 

individuell profil med olika förutsättningar för att kunna uppnå en hög grad av emotionell 

intelligens. 

 

Konflikter 

Konflikt är ett begrepp utan en allmän definition då många tolkar begreppet på olika sätt. 

Maltén (1998) skriver att det ursprungligen kommer från latinens “conflictus”, vilket kan 
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översättas med motsättning, sammanstötning eller tvist. Detta stämmer överens med 

definitionen från Svenska Akademiens Ordlista (2013) som just definierar ordet konflikt som 

“motsättning, tvist, strid”. Samtidigt skriver Hilmarsson (2010) att ordet konflikt, utöver vad 

Maltén skriver, även kan betyda en kamp mellan olika intressen. 

 

Andra som försökt definiera begreppet konflikt är Lewin, Newcomb, Deutsch och deBono till 

vilka Maltén refererar. Lewin ser en konflikt som “En kollision mellan olika kraftfält”, medan 

Newcomb anser att en konflikt är “ett spänningstillstånd mellan individer och den grupp han 

tillhör med konsekvent störning i kommunikationsmöjligheterna”. Deutsch, skriver Maltén, 

beskriver att en konflikt föreligger “när det dyker upp oförenliga aktiviteter, dvs. när den ena 

verksamheten blockerar, förstör, hämmar eller på ett eller annat sätt skapar problem för den 

andra verksamheten”, medan slutligen deBono menar att en konflikt innebär “En kollision 

mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar”. Maltén sammanfattar dessa fyra 

personers definitioner som “En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller 

annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller 

personlig stil” (1998, s. 145). 

 

Ekstam (2010) skriver samtidigt att konflikter kan uppstå om och när vi är oense angående 

mål, metoder, värderingar eller fakta. Han menar att även om människor betraktar samma 

objektiva syn så tar de fasta på delvis olika saker, dvs. filtrerar den inkommande 

informationen på olika sätt. I värsta fall kan detta leda till att de olika tolkningarna blir till 

konflikter. 

 

Konflikter kan delas upp i tre olika grupper beroende på vilken typ av konflikt det rör sig om. 

Intrapersonella konflikter är konflikter som finns inom en person, Interpersonella konflikter 

är mellanmänskliga konflikter som grundar sig på sakinnehåll, fakta och olika värderingar 

samt Apersonella konflikter, vilka är konflikter som har sitt ursprung i outvecklade, dåliga och 

kontraproduktiva system inom organisationer (Ekstam, 2010). 

 

Konflikthantering och konflikthanteringsstilar 

De flesta kommer i kontakt med konflikter i arbetslivet, skolan och även privatlivet. 

Konflikter kan uppstå överallt, stora som små, och kan starta på grund av exempelvis olika 

värderingar, fakta, metoder och mål. En persons bakgrund såsom kön, utbildning, uppfostran 
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och livserfarenheter påverkar konfliktens början men även dess slut (Ekstam, 2010). Det finns 

flera olika sätt att hantera konflikter, det vill säga olika stilar. Vi har valt att använda oss av 

Johansson & Nilssons definitioner (2004, s. 6-7), som i sin tur är baserade på definitionerna 

från Thomas & Kilmann (1974): 

 

”- Konkurrens (Forcing) är en påstridig, icke samarbetsvillig och maktcentrerad 

konflikthanteringsstil. Vid användning av denna stil försöker individen tillgodose sina egna 

behov på bekostnad av den andra partens. All makt som går att använda används. Det kan 

innebära att individen står upp för det hon anser är rätt eller att hon helt enkelt försöker vinna. 

 

- Anpassning (Yielding) är en icke påstridig men samarbetsvillig konflikthanteringsstil och 

rena motsatsen till konkurrens. Denna stil innebär en hel del självuppoffrande. Individen 

bortser från sina egna behov för att efterkomma den andre partens. Detta kan innebära att 

individen gör något av generositet eller att han hon fogar sig efter någon annan. 

 

- Undvikande (Avoiding) är en icke påstridig samt icke samarbetsvillig konflikthanteringsstil. 

Skillnaden från anpassning är att vid användandet av undvikande kliver individen aldrig 

riktigt in i konflikten. Konflikten lämnas dold och kan komma upp igen om parterna kommer 

i kontakt med varandra, men den kan också avta. 

 

- Samverkan (Problemsolving) är en både påstridig och samarbetsvillig konflikthanteringsstil. 

Detta är motsatsen till undvikande. Vid användandet av denna stil försöker individen att hitta 

en lösning som tilltalar båda parter. Detta innebär att parterna måste gå till botten med 

problemet. 

 

- Kompromiss (Compromising) är den konflikthanteringsstil som ligger mitt emellan 

påstridande och samarbetsvilja. Här försöker individen hitta en lösning som delvis 

tillfredsställer båda parter. Kompromiss återfinns mellan konkurrens och anpassning där 

individen ger upp mer än vid konkurrens men ger efter mindre än vid anpassning.  

 

I dessa beskrivningar av konflikthanteringsstilar är det enligt Johansson & Nilsson (2004) 

viktigt att förstå att ingen individ enbart använder endast en av dessa konflikthanteringsstilar. 

Andersson & Karlsson (2011) menar emellertid att det vanligaste antagandet är att den mest 

samarbetsvilliga konflikthanteringsstilen är den mest effektiva i en konflikt, men påpekar 
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samtidigt att den mest lämpade stilen beror på situationella faktorer och kan därmed inte kan 

fastställas. Johansson & Nilsson (2004) refererar till Ellmin (1992) som beskriver att det är 

viktigt att individer hittar en gemensam referensram i en konflikt och säger: ”eftersom alla är 

olika gör vi detta i olika utsträckning. Detta kan förklara varför vissa väljer samverkan medan 

andra väljer konkurrens” (s. 17). 

 

Konflikthantering och kön 

Vid konflikthantering kan kön spela en roll, då kvinnor och män kan vara olika och därför 

hantera konflikter på olika sätt. Brännlund (1992) anser att kvinnor ofta besitter egenskaper 

som intuition, känslor, helhetssyn och behov samt fokusering och medvetenhet i sina 

relationer. När det kommer till konflikthantering styrs ofta kvinnor av sina känslor och 

intuitioner, något som Brännlund (1992) anser skiljer sig från de manliga egenskaperna som 

mer karakteriseras av struktur, logik och ett konkret synsätt. Då kvinnor är mer 

processorienterade än männen (som är mer målinriktade) menar Brännlund att det är därför 

kvinnor ofta får övertaget i konflikter mellan de olika könen. Detta beror till viss del på att 

män är mer beredda på att underkasta sig beslut och regler än kvinnor, som oftare ifrågasätter 

mer än män. Ekstam (2010) skriver att många studier (både nationella och internationella) har 

visat att det finns skillnader i kvinnlig och manlig konflikthantering. Samtidigt som det finns 

skillnader även inom könsgrupperna, är dessa skillnader störst mellan könen. Johansson & 

Nilsson (2004) refererar samtidigt till Papa & Natalle (1989) som menar att kön endast har en 

liten påverkan på val av konflikthanteringsstil. Därför kan inga slutsatser dras angående hur 

kvinnor och män beter sig vid konflikter endast på grund av vilket kön de har. 

 

Emotionell intelligens och konflikthantering   

Varje individ är unik och detta bidrar till att människor reagerar olika i olika situationer 

beroende på att människor är olika känsliga och reagerar på olika sätt i konfliktsituationer 

(Leung, 2010). Han anser även att emotionell intelligens har betydelse för hur konflikter 

startas men har också betydelse för logiken, valet av konflikthanteringsstrategi samt innehållet 

i konflikten. I sin studie om sambandet mellan emotionell intelligens och konflikthantering på 

en kundtjänst visade han att tre faktorer kunde minska eller förebygga konflikter, där en av 

dessa faktorer var hög emotionell intelligens bland de anställda. Leung (2010) menar även att 

beroende på om en kultur framhäver en tävlingsinriktad eller lugn atmosfär påverkar 

individernas attityd till hur konflikter hanteras. Även en individs känslor kan påverka 
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konflikten, då detta är sammankopplat till individens dagliga humör och sinnestämning. Detta 

gör att beroende på om känslan är reflekterbar eller inte så kan även detta vara av betydelse 

för hur konflikten hanteras (Wennberg, 2000).  

 

Genom studier av kopplingen mellan emotionell intelligens och konflikthantering kan en 

individ få den insikt som behövs för att veta vilken konflikthanteringsstil som är rätt  att 

använda i olika situationer. Valet av konflikthanteringsstil påverkas av hur en individ hanterar 

sina känslor, om det är möjligt, och sedan väljer att agera. Detta val beror på hur man 

uppfattar starten av konflikten (Leung, 2010). Enligt Ka Wai Cha & Cheok San Lam 

(University of Macau, okänt årtal) använder personer med högre nivå av emotionell 

intelligens en mer förstående konflikthanteringsstil som exempelvis samverkan, medan de 

med lägre nivå av emotionell intelligens är mer målinriktade och använder sig av en mer 

konkurrensinriktad konflikthanteringsstil. McGrath (2013) bekräftar detta och anser att 

individer med hög emotionell intelligens har en större möjlighet att hitta en lösning till sina 

konflikter genom empatisk förståelse. Ett ytterligare exempel på detta är studien av Utit 

Sirivun (2001) som fann att den vanligaste konflikthanteringsstilen hos studenter i Thailand 

var problemlösning medan de andra antingen var anpassning eller kompromiss oberoende av 

könstillhörighet (Leung, 2010). 

 

För att kunna hantera konflikter på ett effektivt sätt måste en individ kunna förstå individuella 

skillnader (Goleman, 1998), vilket kan innebära att en högre nivå av emotionell intelligens 

framhäver en individs konflikthanteringsstilar (Morrison, 2008). Leung (2010) menar att 

genom att forska om sambandet mellan emotionell intelligens och konflikthantering får man 

en insikt i hur människor hanterar olika situationer genom deras olika konflikthanteringsstilar. 

Egenskaperna som kommer utav att vara emotionellt intelligent är speciellt viktiga för att 

kunna hantera konflikter i olika yrkessammanhang. 

 

Personalvetare  

Personalvetare är en av många yrkesgrupper som kommer i kontakt med konfliktsituationer i 

sin yrkesutövning. Sveriges Akademikers Central Organisation (SACO, 2013) definierar 

personalvetaryrket som; “En sammanfattande beskrivning av personalvetarens arbete är att 

rekrytera personal, få medarbetarna att trivas och utvecklas i sin arbetssituation samt minska 

personalstyrkan på rätt sätt när det behövs.” I denna yrkesroll är kunskap om egna och andras 
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känslor viktigt eftersom konflikter måste kunna hanteras på ett bra sätt. Det är alltså viktigt att 

personalvetaren i sin yrkesutövning är medveten om att en god konfliktlösning kan 

underlättas om personalvetaren har en relativt hög grad av emotionell intelligens. 

 

Majoriteten av de studier som gjorts om emotionell intelligens och konflikthantering har 

utförts på olika företag, medan endast ett fåtal studier har utförts i skolmiljö och området är 

därför relativt obeforskat. Eftersom universitet och högskolor även utgör arbetsplatser, inte 

endast för anställda utan även för studenter, samt att personalvetare under utbildningen 

behöver ökad kunskap om konflikthantering syftar studien att undersöka sambandet mellan 

emotionell intelligens och konflikthanteringsstilar hos studenter på Personal- & 

Arbetslivsprogrammet vid ett universitet som arbetsplats. 

 

Frågeställningar 

Eftersom vi inte kunnat ta del av någon publicerad studie baserad på emotionell intelligens 

och konflikthanteringsstilar, på grund av begränsad tillgång inom relevant 

undersökningsgrupp, valde vi att inte att ha någon specifik hypotes om sambandet mellan 

dessa faktorer baserad på tidigare studier. Detta innebär att vår studie därmed är explorativ i 

detta avseende. Mot bakgrund av studier på andra populationer har vi formulerat följande 

frågeställningar:  

 

1. Finns det något samband mellan nivå av emotionell intelligens och de olika  

konflikthanteringsstilarna? 

2. Har kön eller könsskillnader någon betydelse för nivå av emotionell intelligens och val av 

konflikthanteringsstil? 

 

Material och metod 

 

Deltagare 

Deltagarna i studien var 100 studenter från Personal- & Arbetslivsprogrammet vid ett 

medelstort svenskt universitet. Av dessa deltagare var 77 kvinnor (Ålder: M 23,5, Std 4,7) och 

23 män (Ålder: M 23,5 , Std 2,9). Medelåldern var 23,6 år (Std 4,3). Åldersspannet var mellan 

19 och 47 år och majoriteten av deltagarna (N = 79) befann sig i åldersspannet 19-24 år. 



15 
 

Totalt fanns 135-140 studenter inskrivna på programmet vid undersökningstillfället, vilket 

innebär att 71-74 % inkluderades i studien. 

 

Mätinstrument 

För att undersöka nivån av emotionell intelligens användes mätinstrumentet “ The Assessing 

Emotion Scale”. Instrumentet är framtaget av Schutte, et.al (1997) och är baserat på Salovey 

& Mayers (1990) originalmodell för emotionell intelligens (Stough, 2009). För att mäta 

emotionell intelligens använde vi den från engelska översatta versionen av Fransson & 

Elheim (2007). De 33 frågorna besvarades genom att deltagarna graderade sin nivå från 1 till 

5 där 1 stod för “Instämmer inte alls” och 5 stod för “Instämmer helt” (v.g. se bilaga III). 

Svaren på frågorna 5, 28 och 33 inverterades. Hade en deltagare exempelvis valt en femma på 

en fråga var detta egentligen en etta. Någon kvantifiering av låg, medelhög eller hög nivå av 

emotionell intelligens fanns inte refererade, men eftersom mätinstrumentet hade en femgradig 

skala, valde vi att definiera låg nivå av emotionell intelligens som 1-2 poäng, medelhög nivå 

som 3 poäng och hög nivå som 4-5 poäng. Alla svar summerades och därefter beräknades 

medelvärdet och standardavvikelsen för samtliga svar. 

 

The Dutch Test for Conflict Handling (DUTCH) användes för att undersöka 

konflikthanteringsstilar. Mätinstrumentet är utvecklat av De Dreu ,C., Evers ,A., Beersma ,B., 

Kluwer , E., & Nauta, A. (2001), innehåller 20 items och är ett inom området välkänt test. I 

DUTCH testet ingår konflikthanteringsstilarna; Konkurrens, Anpassning, Undvikande, 

Samverkan och Kompromiss. Eftersom originalversionen endast förelåg på engelska översatte 

vi frågorna till svenska. Vi valde att översätta den engelska versionen för att undvika misstag 

på grund av deltagarnas olika kunskaper i engelska. Frågorna besvarades genom att deltagarna 

fick välja vilken nivå som passade in på dem mellan skala 1-5 där 1 stod för “Instämmer inte 

alls” och 5 stod för “ Instämmer helt” (v.g. se bilaga II). Alla svar summerades och summan 

för varje konflikthanteringsstil beräknades. Därefter beräknades medelvärdet och 

standardavvikelsen för samtliga svar. 

 

De två mätinstrumenten som användes i studien kommer hädanefter refereras till som 

“enkät”. 
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Metod 

Då det fanns tre olika årskurser på programmet och inte alla studenter hade föreläsningar vid 

undersökningstillfället, blev vi tvungna att använda oss av två olika insamlingsmetoder. De 

studenter som hade föreläsningar, besvarade enkäten i samband med dessa. Resterande 

studenter kontaktade vi genom den programansvariga för Personal- & Arbetslivsprogrammet, 

för att få reda på vilka dessa personer var. Dessa studenter kontaktades via 

utbildningsföreningens Facebook-grupp eller e-mail, för att sedan kunna möta upp dem i 

skolan där de kunde fylla i enkäterna, alternativt via e-mail, då vissa var boende på annan ort. 

Detta gjordes för att få så många deltagare som möjligt i studien och minska bortfallet. 

 

I samtliga fall använde vi oss av samma inledande information om hur enkäten skulle fyllas i 

och vi meddelade även att de kunde fråga om det fanns några oklarheter. De personer som vi 

hade mail-kontakt med fick alltså denna information skriftligt och frågade ifall det fanns 

några oklarheter. Då vissa svarade på sin enkät via e-mail var de inte anonyma som övriga 

deltagare var de samtidigt medvetna om frivilligheten att delta i studien. 

 

Resultat 

I analyserna definierades variabeln emotionell intelligens som beroende variabel och 

konflikthanteringsstilarna “Konkurrens”, “Anpassande”, “Undvikande”, “Samverkan” och 

“Kompromiss” som oberoende variabler. Emotionell intelligens och konflikthanteringsstilarna 

jämfördes även med variabeln kön. Analys av medelvärdena av  konflikthanteringssstilarna 

samt emotionell intelligens gjordes dels för hela gruppen och dels mellan könen, genom 

Explore (Tabell 1). Pearson/Spearmans korrelationstest användes för att analysera sambandet 

mellan de enskilda konflikthanteringsstilarna, kön och nivå av emotionell intelligens. 

Resultaten av dessa beräkningar visas i Tabell 2, 3 och 4. För att undersöka 

medelvärdesskillnaderna i konflikthanteringsstilarna och emotionell intelligens mellan könen 

användes mellangruppsmätningarna Independent t-test samt Mann-Whitney U-test (Tabell 5). 

För att slutligen titta ytterligare på den möjliga relationen mellan kön och 

konflikthanteringsstil till nivå av emotionell intelligens användes en Multiple Regression 

Analysis (Tabell 6). 

 

Den genomsnittliga poängen för “Emotionell Intelligens” visade att, utifrån den 

graderingsskala av nivå av variabeln författarna själva konstruerat, samtliga deltagare hade en 
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relativt hög nivå (Tabell 1). Detta visades genom Explore. Konflikthanteringsstilarna 

“Samverkan” och “Kompromiss” visade högst medelvärden medan “Undvikande” visade 

lägst värden. De kvinnliga deltagarna skattade något högre på ”Emotionell Intelligens” än 

männen. Det fanns inga säkert signifikanta könsskillnader även om en något större numerisk 

skillnad sågs vid konflikthanteringsstilarna “Konkurrens” och “Kompromiss” (“Konkurrens” 

3,19 för kvinnor och 3,52 för män samt ”Kompromiss” 3,78 för kvinnor  och 3,57 för män). 

 

Tabell 1: Explore, Medelvärden & Standardavvikelser för emotionell intelligens och 

konflikthanteringsstilarna, Samtliga deltagare (N = 100, varav 77 kvinnor och 23 män) 

  

 
Konkurrens Samverkan Kompromiss Undvikande Anpassning 

Emotionell 

Intelligens 

Kvinnor 
Medelvärde 

3,19       4,00     3,78 2,93  3,00     3,83 

Standardavvikelse 0,63 0,44 0,54 0,73 0,54 0,33 

Män            
Medelvärde 

3,52  3,90     3,57 2,94 3,13 3,76 

Standardavvikelse 0,64 0,45 0,61 0,64 0,56 0,48 

Totalt                 
Medelvärde 

3,26 3,98 3,73 2,93 3,03 3,81 

Standardavvikelse 0,64 0,44 0,55 0,71 0,54 0,37 

 

Med Pearson Spearmans korrelationstest visades ett signifikant samband hos samtliga 

deltagarna mellan ”Emotionell Intelligens” och konflikthanteringsstilarna ”Samverkan” och 

”Kompromiss” (Tabell 2). Starkast korrelation bland konflikthanteringsstilarna fanns mellan 

“Samverkan” och “Kompromiss”. Konflikthanteringsstilarna “Undvikande” och “Anpassning” 

visade även en signifikant, om än svag, korrelation hos samtliga deltagare. Resultatet visade 

även att “Kön” inte visade något signifikant samband med nivå av “Emotionell Intelligens”. 

Resultaten i Tabell 2 visade ett lågt signifikant samband mellan “Kön” och “Konkurrens” 

vilket indikerar att det kan finnas en tendens till könsskillnad avseende denna 

konflikthanteringsstil, dock ej någon säker tendens.  

 

Medelvärdesskillnaderna avseende konflikthanteringsstilen ”Konkurrens” (Tabell 1) visade 

visserligen något högre värden hos männen än kvinnorna, men denna skillnad var därmed inte 

säkert signifikant. Även konflikthanteringsstilarna “Anpassning” och “Samverkan” visade en 

signifikant korrelation för samtliga deltagare (p = 0,007). Detta var dock endast hos kvinnor, 

då det i Tabell 4 visade att männen inte har en signifikant korrelation, medan det i Tabell 3 



18 
 

visade att det var signifikant för kvinnor. Sambandet mellan ”Kompromiss” och ”Samverkan” 

var högt hos kvinnor (Tabell 3), medan inget signifikant samband mellan dessa variabler sågs 

hos män (Tabell 4). 

 

Tabell 2: Korrelationsmatris, Pearson/Spearmans Korrelationstest, Samtliga deltagare 

(N = 100 varav 77 kvinnor och 23 män) 

SAMTLIGA 

DELTAGARE 
Kön Konkurrens Anpassning Samverkan Kompromiss Undvikande 

Emotionell 

Intelligens 

Kön 0 0,031* 0,32 0,34 0,13 0,95 0,46 

Konkurrens   0 0,21 0,14 0,24 0,63 0,16 

Anpassning     0 0,007* 0,46 0,015* 0,84 

Samverkan       0  0,000*         0,10     0,035* 

Kompromiss         0 0,28 0,018* 

Undvikande           0 0,38 

Emotionell 

Intelligens 
            0 

* = p-värdet är under 0,05, two-tailed 

 

I Tabell 3 ses korrelationerna genom Pearson/Spearmans korrelationstest, mellan de olika 

konflikthanteringsstilarna och emotionell intelligens för kvinnor. Resultaten visade att det 

fanns en svag signifikant korrelation mellan ”Emotionell Intelligens”  och ”Samverkan” (p = 

0,032). Resultaten visade  även en högt signifikant korrelation mellan ”Samverkan” och 

”Kompromiss”, medan något lägre korrelation ses mellan ”Anpassning” och ”Undvikande”, 

”Anpassning” och ”Samverkan” och ”Kompromiss” och ”Undvikande”.  
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Tabell 3: Korrelationsmatris, Pearson/Spearmans Korrelationstest, Kvinnor (N = 77) 

KVINNOR Konkurrens Anpassning Samverkan Kompromiss Undvikande 
Emotionell 

Intelligens 

Konkurrens 0 0,11 0,22 0,53 0,7 0,13 

Anpassning   0 0,021* 0,32 0,011* 0,99 

Samverkan     0 0,000* 0,39 0,032* 

Kompromiss       0 0,029* 0,12 

Undvikande         0 0,68 

Emotionell 

Intelligens 
          0 

* = p-värdet är under 0,05, two-tailed 

 

Genom Pearson/Spearmans korrelationstest visade Tabell 4 korrelationerna mellan de olika 

konflikthanteringsstilarna och emotionell intelligens hos män. Dessa resultat visade att det 

inte fanns någon signifikant korrelation mellan emotionell intelligens och någon av 

konflikthanteringsstilarna. Däremot korrelerade konflikthanteringsstilarna ”Samverkan” och 

”Undvikande” samt ”Kompromiss” och ”Undvikande”. 

 

Tabell 4: Korrelationsmatris, Pearson/Spearmans Korrelationstest, Män (N = 23) 

MÄN Konkurrens Anpassning Samverkan Kompromiss Undvikande 
Emotionell 

Intelligens 

Konkurrens 0 0,82 0,62 0,39 0,93 0,54 

Anpassning   0 0,11 0,45 0,97 0,86 

Samverkan     0 0,99 0,049* 0,58 

Kompromiss       0 0,038* 0,24 

Undvikande         0 0,15 

Emotionell 

Intelligens 
          0 

* =  p-värdet är under 0,05, two-tailed 
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Genom ett Independent t-test/Mann-Whitney U-test (Tabell 5) visade resultaten att det fanns 

en svagt signifikant medelvärdesskillnad mellan “Kön” och “Konkurrens” (p = 0,037). Denna 

var dock svag, vilket därmed inte var något säkert signifikant resultat. De resterande 

konflikthanteringsstilarna visade inte på något signifikant resultat. Detta betyder att det inte 

finns någon säkert signifikant medelvärdesskillnad mellan könen i val av 

konflikthanteringsstil och därmed att val av konflikthanteringsstil inte beror på kön. 

 

Tabell 5: Medelvärdesskillnader, Independent t-test/Mann-Whitney U-test, Samtliga 

deltagare (N = 100 varav 77 kvinnor och 23 män) 

  
Konkurrens Anpassning Samverkan Kompromiss Undvikande 

Kön 0,037 0,328 0,355 0,194 0,866 

 

Genom Multiple Regression Analysis visades att val av konflikthanteringsstil var en större 

prediktor för nivå av emotionell intelligens än kön (Tabell 6). Detta då val av 

konflikthanteringsstil hade en effektnivå på 12 % medan kön endast hade en effektnivå på 0,6 

%. Detta betyder att nivå av emotionell intelligens kan förklaras till 12 % av vilken 

konflikthanteirngsstil en individ väljer, medan kön endast förklarar 0,6 %. Resterande andel 

förklaras av andra saker. Varken kön eller konflikthanteringsstil var någon signifikant 

prediktor till nivå av emotionell intelligens, då inget p-värde var under 0,05. Dessa värden 

förklarade dock även att val av konflikthanteringsstil var en större prediktor än kön då vissa 

konflikthanteringsstilar var närmre ett signifikant värde.  

 

Tabell 6: Signifikansnivå & Effektstorlek, Multiple Regression Analysis, Samtliga deltagare 

(N = 100 varav 77 kvinnor och 23 män) 

  
Konkurrens Anpassning Kompromiss Samverkan Undvikande Kön 

Konflikt-                     

hantering 

Emotionell 

Intelligens 0,52 0,925 0,152 0,088 0,126 0,463   

Effektstorlek           0,006 0,125 
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Diskussion 

Konflikthantering och emotionell intelligens är svårdefinierade begrepp, eftersom dessa 

egenskaper inte är statiska, utan kan variera avsevärt mellan personer, vara 

situationsbetingade och dessutom variera över tid. Detta är viktigt att ha i åtanke, då det kan 

medföra att vår studie kanske endast talar för de specifika studenterna på Personal- & 

Arbetslivprogrammet och därmed kan vara svårt att generalisera. Studien kan även ha 

påverkats av vad deltagarna kände och tänkte just under undersökningstillfället, men inte 

alltid känner eller tänker så och därför kanske inte kan stå för dessa resultat. 

 

Även om det innebär att dessa egenskaper kan vara svåra att operationalisera och 

standardisera, visade resultaten i studien att deltagarna generellt sett hade en relativt hög 

emotionell intelligens. De kvinnliga deltagarna visade något högre medelvärden av emotionell 

intelligens än de manliga deltagarna, men dock inte ett signifikant resultat, vilket stöds av 

Goleman (1995) samt Wennerberg (2000) som anser att kön inte är av någon betydelse för 

emotionell intelligens. Detta stödjer även resultaten som visade att konflikthanteringsstil var 

en större prediktor för nivå av emotionell intelligens än kön. 

 

Resultaten av denna studie visade att nivå av emotionell intelligens samvarierade med 

konflikthanteringsstilarna “Samverkan” och “Kompromiss”, där “Kompromiss” var starkast 

korrelerad till emotionell intelligens. Detta betyder alltså att individerna i studien med högre 

nivå av emotionell intelligens använder sig mest av konflikthanteringsstilarna “Samverkan” 

och “Kompromiss” jämfört med de andra konflikthanteringsstilarna. Detta resultat visade 

även Leung (2010) där konflikthanteringsstilarna “Kompromiss” och “Samverkan” var de 

stilarna som hade störst samband med nivå av emotionell intelligens. Resultaten i vår studie 

visade ett signifikant samband mellan “Emotionell intelligens” och “Samverkan” hos kvinnor 

men inte hos män. Resultaten är helt i linje med vad Andersson & Karlsson (2011) beskriver, 

nämligen att den mest samarbetsvilliga konflikthanteringsstilen också är den mest effektiva i 

en konfliktsituation. Författarna påpekar samtidigt också att den mest lämpade stilen beror på 

situationella faktorer och att den mest lämpade konflikthanteringsstilen kan variera beroende 

på dessa faktorer. Enligt Ellmin (1992) är det viktigt att hitta en gemensam referensram i 

konflikter (Johansson & Nilsson, 2004). Personer som har hög emotionell intelligens har 

oftast en mer empatisk förmåga och detta gör att de oftast har en gemensam referensram, 

medan de med lägre nivå av emotionell intelligens ofta har andra sätt att hantera konflikter, 



22 
 

vilket leder till mindre gemensamma referensramar. Leungs studie (2010) utfördes i 

Australien, vilket är intressant eftersom resultaten var likartade trots skillnader i kultur och 

länder. Detta skapar tankar om det kan vara likheter i emotionell intelligens över kulturella 

gränser trots att det ofta innebär olika hantering av konflikter och känslor. 

 

De mest använda konflikthanteringsstilarna i denna studie var “Samverkan” och 

“Kompromiss”, framför allt hos kvinnor. Även om män också använde sig av dessa, förekom 

även “Konkurrens” ofta, vilket kvinnor använde i lägre utsträckning. Det fanns ett signifikant 

samband mellan “Kön” och “Konkurrens” där medelvärdena sedan visade att män använde 

konflikthanteringsstilen mer än kvinnorna. Detta stämmer delvis med Johansson & Nilsson 

(2004) som fann att kvinnor mest använde sig av “Kompromiss” och “Anpassning” medan 

män oftast använder konflikthanteringsstilarna “Anpassning” och “Konkurrens”. Resultaten 

visade att den minst använda konflikthanteringsstilen var “Undvikande” för båda könen, 

vilket även delvis stämmer med Johansson & Nilsson (2004) som visade att “Undvikande” 

användes minst hos män medan “Samverkan” användes minst av kvinnor. 

 

Resultaten från Johansson & Nilsson (2004) både överensstämmer och överensstämmer inte 

helt med resultaten från vår studie vilket belyser att studier på området ofta ger varierade 

resultat. Trots att resultaten visar en skillnad i val av specifik konflikthanteringsstil kan viss 

likhet mellan könen ändå ses då män och kvinnor har valt liknande konflikthanteringsstilar i 

de båda studierna. 

 

Resultaten i studien visar att de kvinnliga och manliga deltagarna verkar ha liknande 

preferens av konflikthanteringsstil, även om de manliga deltagarna dock hade en tendens till 

att använda sig mer av “Konkurrens” än kvinnor. En högre grad av “Konkurrens” skulle vara i 

linje med Brännlund (1992) som menar att män är mer målinriktade än kvinnor och  därmed 

har ett behov av att tillgodose sina egna behov istället för andras. Då resultatet inte var 

signifikant är det mer relevant med likheten mellan könen som i detta avseende stödjs av Papa 

& Natalle (1989), refererade i Johansson & Nilsson (2004), som anser att kön endast har en 

liten betydelse för val av konflikthanteringsstil. 

 

Tidigare studier har visat olika resultat när det gäller samband mellan kön, nivå av emotionell 

intelligens samt konflikthanteringsstil. Resultaten visade att val av konflikthanteringsstil var 

en större prediktor för nivå av emotionell intelligens än kön. I denna studie sågs endast en 
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liten skillnad mellan könen i medelvärdena av konflikthanteringsstilar samt emotionell 

intelligens. Det fanns nämligen en tendens till att män hade en något lägre nivå av emotionell 

intelligens än kvinnor samt en tendens till större användning av konflikthanteringsstilen 

“Konkurrens”. Om det funnits ett större urval i denna explorativa studie, hade dessa tendenser 

möjligtvis kunnat bli signifikanta korrelationer och därmed överensstämma med bland annat 

studien av Ka Wai Cha & Cheok San Lam (University of Macau, okänt årtal). Den visade att 

personer med högre nivå av emotionell intelligens oftast väljer en mer förstående 

konflikthanteringsstil, medan de med lägre nivå av emotionell intelligens oftast väljer en mer 

konkurrensinriktad konflikthanteringsstil och tar mindre hänsyn till alternativa 

lösningsstrategier. 

 

Sammanfattningsvis konfirmerades våra frågeställningar genom att vi fann ett signifikant 

samband mellan “Emotionell Intelligens” och konflikthanteringsstilarna “Samverkan” och 

“Kompromiss”. Det fanns dock ingen säker signifikant könsskillnad hos studenterna i val av 

konflikthanteringsstil, samt ingen signifikant skillnad i nivå av emotionell intelligens. De 

relativt likartade resultaten mellan könen bekräftar Goleman (1995) och Wennberg (2000), 

nämligen att alla individer har sin individuella profil med olika förutsättningar för att kunna 

ha hög nivå av emotionell intelligens och att kön inte är en avgörande faktor i sammanhanget. 

 

Metodologiska synpunkter 

Det finns flera metodologiska överväganden eller aspekter som kan ha inverkat på resultaten 

av denna studie. På grund av att urvalet av deltagare har en ojämn könsfördelning (77 

kvinnor, 23 män) är det svårt att generalisera resultaten, framför allt när det gäller män. En 

mindre snedfördelning mellan könen samt ett större urval hade kunnat leda till en tydligare 

bild avseende nivå av emotionell intelligens, olika konflikthanteringsstilar, dess könsberoende 

samt kopplingen mellan dessa. Då vi använt oss av en korrelationsstudie och signifikanta 

resultat i denna typ av studie kan vara felaktiga utan ett större urval och vidare forskning, är 

det viktigt att ha detta i åtanke och vara försiktig när resultaten granskas. 

 

Om studien hade omfattat deltagare ur ett bredare perspektiv (dvs. olika programområden) 

kanske generaliserbarheten av fynden varit större. Möjligen hade även en jämförelse mellan 

olika Personal- och Arbetslivsprogram i Sverige ytterligare kunnat klargöra om studenter på 

dessa program karakteriseras av vissa konflikthanteringsstilar eller inte. Det finns dock i 



24 
 

nuläget ingen uppenbar anledning att misstänka att begränsningen av antalet deltagare från ett 

specifikt program skulle  haft någon avgörande betydelse för resultaten i denna studie. Även 

om så inte skulle vara fallet, behöver denna möjlighet ändå tas i beaktande i framtida studier, 

eftersom det kan finnas en relevant selektion av studenter som söker sig till olika 

programområden på ett universitet. 

 

Då två olika insamlingsmetoder användes i studien kan resultatet påverkats i studien då 

deltagarna inte hade riktigt samma förutsättningar. En övervägande del av undersökningen 

gjordes i anslutning till föreläsningar och vi hade inte riktigt möjlighet att påverka detta. 

Kanske hade det gett lite annorlunda svar om vi hade fått göra samtliga undersökningar före 

föreläsningarna istället för efter, då det kan vara vissa deltagare som inte orkat eller velat 

besvara frågorna. Vi valde att använda oss av ett självskattningsinstrument där deltagarna 

svarade med utgångspunkt från vad de själva tror, vilket gjorde att svaren kanske inte var helt 

tillförlitliga då deltagarna möjligtvis såg sig själva annorlunda mot hur andra ser dem. Om 

mer tid hade funnits skulle vi istället kunnat ha använt oss av kontrollgrupper eller en 

jämförelsegrupp för att jämföra resultaten. 

 

I denna studie har självskattningsinstrument använts och både vid mätning av emotionell 

intelligens samt konflikthanteringsstilar kan svaren ha blivit påverkade av individen beroende 

på nivå av egen insikt samt vilja att vara sanningsenlig. När individer besvarar en enkät om 

konflikthanteringsstilar  visualiserar samtliga egna konflikter vilka kan vara väldigt 

annorlunda och därmed ge olika svar. Grupperingen av konflikthanteringsstilar kan även vara 

lätta att lista ut vilket gör att deltagarna kan ha svarat på ett sätt som de vill framstå, fast dem 

kanske inte är på riktigt. Detta är även relevant för mätinstrumentet för emotionell intelligens. 

De båda mätinstrumentens reliabilitet och validitet kan ha minskat då mätinstrumenten är 

översatta från originalspråket engelska till svenska. De båda mätinstrumenten ska ge liknande 

resultat oberoende av kultur men det framkommer inte om språkändringar kan påverka testet. 

 

Det finns mycket kritik kring självskattningsinstrument av emotionell intelligens, som bland 

annat beror på att det är svårt att utvärdera sig själv samt att mätinstrumenten av emotionell 

intelligens fortfarande är i ett väldigt tidigt utvecklingsstadium (Stough, 2009). Flera av de 

stora mätinstrumenten som exempelvis Bar-On och EQ MAP är kritikerrosade men de har 

även väldigt många items. Bar-On har 193 items och EQ MAP har 93 items, vilket skulle 

blivit för mycket för denna studie (Schutte, 1997). En annan anledning till valet av 
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självskattningsskala var även att det var svårt att få tag på andra mätinstrument då de var 

upphovsrättsskyddade. ”The Assessing Emotions Scale” valdes då den använts i många andra 

studier, samt att den har visat sig ha god validitet och reliabilitet (Stough, 2009). 

 

Studien har mestadels baserats på källor med engelska som originalspråk. Detta gör att de 

översättningar som vi har gjort  kan vara annorlunda än vad författarna tänkt sig. Vi har dock 

bemödat oss att vara så korrekta som möjligt i översättningarna. Förutom denna potentiella 

felkälla, är kanske ett problem att resultaten från olika kulturer vilket gör att jämförbarheten 

mellan resultat försvåras på grund av kulturella skillnader.   

 

Vidare forskning 

Då konflikter är något som alla stöter på någon gång i sitt liv, är det ett ämne som vi anser att 

fler borde få utbildning i att hantera på bästa sätt. Många utbildningsprogram idag saknar 

detta som en kurs, då programmen är mer inriktade på att lära ut teorier som hör till det 

huvudämne som studenterna valt att studera (exempelvis ekonomi). Vi anser dock att 

konflikter och emotionell intelligens är viktiga faktorer som borde finnas som ett komplement 

i utbildningsprogram, därför hade det varit ett intressant forskningsämne. Precis som 

Goleman (1995) nämner, så vore skolan en utbildning i “life skills” om emotionell intelligens 

varit med som en del av utbildningen. Han menar alltså att eleverna skulle lära sig saker som 

kan användas i livet som inte bara är teoretiska kunskaper. Ellis (2010) beskriver hur 

amerikanska universitet med mastersutbildningar har som mål att förbereda studenterna för en 

framgångsrik karriär, dock inkluderas inte någon utbildning i emotionell och social 

intelligens. Detta anser hon som oroande, då forskning visat att detta är viktiga komponenter 

för att kunna ha ett framgångsrikt liv. Stough (2009) menar samma sak och trycker på att 

personers nivå av emotionell intelligens kan utvecklas om det varit med i utbildningen 

samtidigt att det är så på grund av att det finns för dåligt med forskning inom området. 
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