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MOTIVATION OCH PERSONLIGHETS BETYDELSE FÖR VAL AV
KONFLIKTSTRATEGI I PARRELATIONEN

   Kajsa Oehm

Konflikter förekommer i de allra flesta relationer mellan människor
och de ser olika ut beroende på typ av relation. Syftet med denna
studie var att se vilka konflikt- och motivationsstrategier som
förekommer i parrelationen samt om motivation och personlighetstyp
påverkar val av konfliktstrategi. Genom en enkätundersökning gjord
på 25 heterosexuella barnlösa par i åldern 20-40 år, framkom två
dominerande konfliktstrategier, konfronterande och ge efter. Den
konfronterande konfliktstrategin korrelerade negativt med
personlighetsfaktorn självkänsla, vilket i synnerhet gällde män. Mäns
självkänsla korrelerade också negativt med den promotiva
motivationsstrategin. Den preventionsorienterade motivationsstrategin
korrelerade däremot positivt med den konfronterande konfliktstrategin
vilket i synnerhet gällde kvinnor. De två, enligt tidigare forskning,
mest destruktiva konfliktstrategierna, att insistera och att undvika,
framkom dock inte. Det kan bero på att dessa par är mycket måna om
sina relationer och därför främst använder sig av konstruktiva
konflikt-strategier. 

Konflikter förekommer i de allra flesta mellanmänskliga sammanhang och utgör en
naturlig del av människors vardag. De kan uppstå i arbetslivet, i familjen och inom en
själv och kan bero på missförstånd eller meningsskiljaktigheter. En konflikt kan uppstå
när människor med olika värderingar konfronteras och var och en för sig tycker sig ha
rätt och den andre fel (Skaldeman, 2001). När en konflikt är eller håller på att blossa
upp, kan personer börja tala förbi varandra och underbygga sina egna åsikter.
Människors olika relationer till varandra påverkar hur de hanterar konflikter med
varandra. Ofta kan ett trivialt problem orsaka en allvarlig konflikt därför att problemet
representerar en viktig underliggande strukturell problematik mellan personerna. Det är
således inte alltid problemet i sig, utan relationens struktur som är av betydelse
(Fitzpatrick, Fey, Segrin, & Schiff, 1993). Parrelationen är intim och bygger på passion,
intimitet och engagemang och par är på ett annat sätt än till exempel.
familjemedlemmar, mer rädda om relationen i sig. Familjemedlemmar binds till
varandra av sociala regler och normer som tillåter mer självcentrerade och dominanta
konfliktstrategier dvs. strategier så som tävlan eller att stå på sig och insistera. (Laursen,
Hartup & Koplas, 1996; Sternberg, 1986). 

Konflikter mellan människor i meningsfulla relationer är oundvikliga och parrelationen
är inget undantag. Parrelationen utsätts ständigt för påfrestningar som måste hanteras på
något sätt (Fitzpatrick 1988). Konflikter ska dock inte reduceras till något som endast är
utav ondo utan de kan, om de är konstruktiva, fungerar som en möjlighet för paret att
komma varandra närmare och fördjupa sin relation till varandra (Mackey, Diemer & O
´Brian, 2000). Olösta konflikter kan däremot leda till sämre samvaro mellan par
(Mackey, et al., 2000) och par som är nöjda med sin relation använda sig av fler
konstruktiva konfliktstrategier än par som var mindre nöjda (Kurdek, 1995). Det är
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intressant att se på parrelationen som arena för konflikthantering då det finns tydliga
könsskillnader i heterosexuella pars sätt att förhålla sig i konflikter (Christensen, &
Heavy, 1990). Oavsett om det handlar om konflikter som förekommer människor
emellan eller i mer komplexa sammanhang som mellan olika länder eller företag, så har
relationen mellan parterna stor betydelse för hur konflikthanteringen ser ut (Rubin,
1989).

Det finns en tydlig uppdelning mellan funktionella och dysfunktionella eller
konstruktiva och destruktiva strategier inom konfliktforskningen (Christensen, &
Heavy, 1990; Kurdek, 1995; Mackey, 2000). Till konstruktiva strategier räknas att aktivt
få till en förändring av situationen eller problemet, eller att förhålla sig relativt passiv
men optimistisk till att en lösning är nära. Strategier sägs vara destruktiva om de (i en
parrelation) innebär att ena parten tar ett aktivt beslut och lämnar förhållandet eller
uttalar hot om att göra det (Kurdek, 1995). Det betraktas också som destruktivt att
ignorerar närvaron av en konflikt och förhålla sig passiv i den. Ett sådant destruktivt
konfliktbeteende kan leda till konstant spänning och missnöje mellan par (Mackey,
2000). Relationens kvalité påverkas även mer av närvaro respektive frånvaro av
destruktiva strategier än av närvaro respektive frånvaro av konstruktiva strategier
(Rusbult, 1986). 

Forskningen om konflikter har till stor del kretsat kring att försöka urskilja ett antal
olika strategier som är vanligt förekommande i konfliktsituationer (Rubin, 1989).
Antalet som föreslås varierar, men forskare tycks i stort sett vara överens om
strategiernas olika karaktärer. Det handlar i grunden om hur pass angelägen en individ
är av att stödja sitt eget intresse och fokusera på sitt egna resultat relativt att stödja
någons annans intresse och ta hänsyn till den andres resultat; från tävlan, samarbete och
kompromiss till anpassning och undvikande. Tävlan och undvikande betraktas som
destruktiva strategier och samarbete och kompromiss som mer konstruktiva strategier
(Schneer & Chanin, 1987). Andra identifierade strategier är att engagera sig i
konflikten, att dra sig undan konflikten eller att ge med sig (Kurdek, 1995). Rubin,
Pruitt och Kim (1994) definierar fyra olika konfliktstrategier som på ett nyanserat sätt
beskriver olika förhållningssätt i konflikter; ”stå på sig”, ”problemlösning”, ”ge med
sig” och ”undvika”. Även dessa styrs utifrån hur mycket en person engagerar sig i sitt
slutmål eller i den andres slutmål och styrkan i det engagemanget. Människor motiveras
således olika beroende på i vilken utsträckning de bryr sig om sig själva och/eller
motparten i konflikten (Rubin et al., 1994). De olika strategierna har inte samma ”vikt”,
vilket innebär att det i en konflikt är svårare att gå från t.ex. att insistera till
problemlösning än vice versa (Rubin, 1989). 

Situationen påverkar givetvis val av konfliktstrategi, men kan inte ensamt förklara hur
vi handlar i en konflikt (Schneer & Chanin, 1987). Det har visat sig att t.ex. pessimister
och optimister tenderar att använda sig av olika konfliktstrategier (Skaldeman, 2001).
Människor som uppvisar karaktärsdrag som att vilja vara för sig själva och kunna dra
sig undan, använder sig ofta av konfliktstrategin att undvika eller backa, vilket i
synnerhet gäller män (Fitzpatrick et al., 1993). Likaså påverkar minnen och tidigare
erfarenheter från liknande situationer vårt sätt att handla (Skaldeman, 2001). Personer
med ett stort behov av att dominera och ett litet behov av samhörighet, väljer oftare
”tävlan” som konfliktstrategi, medan personer med lågt behov av att dominera men ett
högt behov av samhörighet oftare väljer konfliktstrategin att anpassa sig. Personlighet
har således stor betydelse för val av konfliktstrategi (Schneer & Chanin, 1987).
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Det finns många olika faktorer som påverkar och bidrar till val av konfliktstrategi.
Konfliktstrategi väljs bland annat beroende på hur viktig konflikten är för de
inblandade, eller om det finns positiva eller negativa emotioner inblandade i konflikten.
Motivationen bakom val av konfliktstrategi är långt mer komplex än att vi undviker
sådant som är dåligt och gör sådant som är bra (Sorenson, Morse, & Savage, 1999).
Motivationen bygger på att människor närmar sig ett önskat tillstånd eller att de
undviker sådant som inte stämmer överens med det önskade tillståndet. I det förra fallet
handlar det om att minska skillnaden mellan ett nuvarande tillstånd och ett önskat
framtida tillstånd. I det senare fallet handlar det om att öka skillnaden mellan ett
nuvarande tillstånd och ett framtida möjligt icke önskvärt tillstånd (Skaldeman, 2001).
Denna typ av motivationsteori betraktar motivation i termer av en s.k. dual-concern
modell. Higgins (1997) hävdar att det krävs en förfining av motivationsbegreppet och
utgår ifrån människors självbild. Denna självbild består av huvudsakligen två delar; den
ena handlar om en ideal självbild med höga förväntningar. Den andra delen handlar om
hur man borde vara och har att göra med mer grundläggande antaganden. Den självbild
som styrs av höga ideal, domineras av närvaron eller frånvaron av positiva tillstånd,
medan den självbild som styrs av vad man bör vara, domineras av närvaron eller
frånvaron av negativa tillstånd. Dessa två motivationsaspekter benämns promotions-
fokus respektive preventionsfokus. Den promotiva motivationen definieras av starka
ideal, förhoppningar och förverkligande. Den preventiva motivationen fokuserar
däremot på stor ansvarskänsla, säkerhet och känslighet för negativa resultat och
förluster. Människor använder sig visserligen av båda strategierna, men vissa tenderar
att ha preferenser för endera strategien. Personer som ser sitt självideal som mycket
viktigt, presterar bättre i situationer som är promotionsorienterade. För att appellera mer
till en promotionsorienterad person, borde en folder om låt säga säkerhet i hemmet vara
utformad som en uppmaning att öka säkerheten genom att förbättra den där den redan
finns. Det skulle kunna vara att byta ut låsen på dörren, se över brandvarnaren en gång
till och liknande. Personer som påverkas mycket av saker de borde göra, presterar bättre
i situationer som är preventionsorienterade. Samma säkerhetsfolder skulle för dessa
personer vara utformad som en uppmaning att se över de brister som vanligtvis finns i
hemmet vad gäller säkerhet. Olika motivationsstrategier bestämmer således hur
människor går till väga när de löser konflikter (Higgins, 1998). 

Utifrån vad som beskrivits ovan, påverkas val av konfliktstrategi av en rad olika
faktorer. Föreliggande studie vill se om personlighet påverkar Higgins´ (1998) två
motivationsaspekter, promotion och prevention och huruvida personlighet och
motivation påverkar val av konfliktstrategi. Undersökning vill också undersöka vilka
konfliktstrategier som förekommer bland dessa par. Utifrån ovanstående resonemang
testas följande hypoteser:

Hypoteser:

I   Olika konfliktstrategier förekommer bland de par som medverkar i studien.

II  De två motivationsstrategierna ”promotion” och ”prevention” förekommer bland de 
    par som medverkar i studien.

III Val av konfliktstrategi påverkas av motivationsstrategi.
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VI Val av konfliktstrategi påverkas av personlighetstyp. 

 V Val av motivationsstrategi påverkas av personlighetstyp.

Metod

Undersökningsdeltagare

Totalt användes 25 par (N= 50), 25 män och 25 kvinnor. Samtliga par hade varit
tillsammans sedan minst två år och bodde ihop. Inget av paren hade några barn.
Försökspersonerna var mellan åldrarna 20-40 år. Av paren hade 56 % varit tillsammans
i 2-3 år, 26 % 4-5 år och 12 % mellan 6-8 år. 66 % var sambo sedan 1 år tillbaka, 22 %
sedan 2 år tillbaka och 12 % sedan 3 år tillbaka eller mer. Vissa var studenter från olika
universitet och högskolor och andra var yrkesarbetande. Deltagarna valdes ut genom ett
bekvämlighetsurval. Till de försökspersoner som studerade vid Psykologiska
Institutionen i Stockholm utgick ersättning i form av försökspersonstid. Andra deltagare
fick  ersättning i form av en liten julklapp (choklad).

Material

I undersökningen användes en enkät som var sammansatt av skalor från tidigare
enkäter, samt helt nykonstruerade skalor. Enkäten inleddes med demografiska frågor
om ålder, kön och nationalitet vilka ansågs vara relevant information för föreliggande
studie. Därefter bestod enkäten av tre huvuddelar; en personlighetsdel, en konflikt-
strategidel och en motivationsdel (Bilaga 1).

    
Personlighet. För att mäta personlighet användes för varje fråga en bipolär skala som
bygger på två motsatta påståenden om hur man är i förhållande till sin partner. Skalan
löper från 1-9, där 1 står för extremt åt det positiva hållet och 9 står för extremt åt det
negativa hållet.  Den aktuella delen av frågeformuläret bestod av 16 frågor, varav 10
frågor härstammade från Peabody och Goldberg´s personlighetsinvetorium (1989) som
ger mått på personers impulsiva, hämmade och spontana karaktärsdrag. Denna del
kompletterades med frågor av mer jagfokuserad karaktär som konstruerats av
Skaldeman (2001). 

Konfliktstrategi. Konfliktstrategidelen bestod av fem olika konfliktscenarion med
vardera fem svarsalternativ. Här används en 6-gradig skala som löper mellan ”stämmer
inte alls” till ”stämmer mycket bra”. Testdeltagarna skattade sig själva på samtliga fem
alternativ. Konflikterna är av en relativt ytlig typ som dock antas vara vanligt
förekommande i urvalsgruppen. Fyra av de fem svarsalternativen representerar de fyra
olika konfliktstrategierna; ”stå på sig”, ”problemlösande”, ”ge med sig” och ”und-
vikande” som har stora likheter med Rubin et al.´s (1994) strategier. Påståendena 2, 7,
15, 18, 24, 27, 32 och 40 var ”neutrala” alternativ, som togs med för att ”blanda upp” de
studerade alternativen, och var således inte kopplade till någon specifik strategi
(Bilgaga 1, sid. 5, exempel 1-5). Ordningen för de fem påståendena randomiserades för
varje scenario och i varje scenario fanns ett svarsalternativ för respektive strategi
representerat. Scenariona konstruerades specifikt för denna studie. 

Motivationsstrategi. Motivationsdelen består av ett påstående om en handling som
försökspersonen kan tänkas utföra. Här används samma 6-gradiga skala som i
konfliktstrategidelen. Det finns tolv olika svarsalternativ som försökspersonen skall
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skatta sitt tänkta beteende på och som alla representerar den promotiva respektive den
preventiva motivationsstrategin, se Bilaga 1, sid. 9, fråga 6 som är promotiv, respektive
fråga 12 som preventiv. Även dessa scenarion konstruerades specifikt för denna studie
av Skaldeman (2001). 

Procedur

Deltagarna i undersökningen kontaktades via telefon eller mejl. Redan vid den första
kontakten informerades personerna om att det var en enkätundersökning och vad den
handlade om och att deras svar var helt anonyma, även för varandra. De fick även veta
att det utgick ersättning. Därefter bestämdes tid och plats för genomförandet av enkäten.
I vissa fall lämnades enkäter och instruktioner ut till ena partnern för att de skulle kunna
göra det i lugn och ro när de hade tid. I andra fall åkte försöksledaren hem till paren och
var med under det att de fyllde i enkäten. Den information som gavs muntligt till dessa
par var identisk med den skriftliga instruktion som de andra fick med sig hem. De
skriftliga instruktionerna upprepade det som sagts vid den första kontakten, men var
mer utförlig vad det gällde tystnadsplikt, personernas anonymitet samt hur data skulle
presenteras i uppsatsen. Eftersom samtliga frågor i enkäten ställs både om försöks-
personen själv och dess partner, ansågs det viktigt att skydda personernas enskilda
anonymitet. Försöksledaren förklarade att de skulle svara så sanningsenligt som möjligt
och inte titta på varandras svar. Inget av paren fick heller i efterhand reda på av
försöksledaren vad deras respektive partner svarat på frågorna. Samtliga informerades
om att enkäterna skulle förstöras efter undersökningens avslutande. Enkäterna kodades
med siffror vilka endast hade till uppgift att visa vilka som fyllts i av män respektive
kvinnor och vilka par som hörde samman. 

Databearbetning

För var och en av frågeformulärets tre delar (konflikt, motivation och personlighet)
utfördes en faktoranalys. På basis av resultaten från faktoranalysen konstruerades
därefter indexskalor för utvalda faktorer. Dessa indexskalor användes för att studera
sambanden mellan de tre domänerna genom korrelationsanalyser. För att tydliggöra
preferenser för olika konfliktstrategier samt motivationsstrategier gjordes beräkningar
av medelvärdesskillnader på dessa delar. Det huvudsakliga intresset för föreliggande
studie var att se om det fanns något samband mellan konfliktstrategier och motivations-
strategier, konfliktstrategier och personlighet samt motivationsstrategier och
personlighet. För samtliga korrelationsberäkningarna konstanthölls även för kön för att
tydliggöra samband ytterligare.

Resultat 

Konflikt. Faktoranalysen för konfliktstrategidelen visade endast två tydligt urskiljbara
faktorer som förklarade 35 % av den totala variansen. Egenvärdern för faktorerna var
4.35 respektive 2.69. Faktorladdningarna visas i Tabell 1.
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Tabell 1. Faktorladdningar från Principal Component Analysis för konflikt.

                                                        Antal Faktorer             

Variabler                                               I                            II

  1 problemlösande ,570 ,471
  3 undvikande -,308
  4 stå på sig ,509
  5 ge med sig -,598
  6 undvikande
  8 stå på sig ,529
  9 ge med sig -,522 ,561
10 problemlösande ,653
11 ge med sig ,708
12 problemlösande ,340
13 stå på sig
14 undvikande -,263 ,659
16 problemlösande ,393
17 undvikande -,705
19 stå på sig ,303 -,307
20 ge med sig ,590
21 ge med sig -,558
22 undvikande -,532
23 stå på sig ,601 ,351
25 problemlösande ,687 ,505
 
     Förklarad varians                        4,35      2,69

Laddningar mindre än 0,25 har utelämnats.

Den första faktorn erhöll höga laddningar i bland annat påståendena 1 (”Jag blir
upprörd och vill försöka reda ut varför det blev så här”.) 4 (”Jag blir arg och säger att
han/hon inte har någon rätt att anklaga mig för att vara svartsjuk, det är han/hon som
burit sig illa åt”!) 8 (”Jag blir arg och säger att han/hon kan glömma sina vänner, för vi
har bestämt att vi ska åka till landet”.) 10 (”Jag låter honom inte gå förrän vi rett ut det
här”.) 23 (”Jag tar upp problemet med min partner och försöker få honom/henne att
förstå hans/hennes föräldrar kränker mig och att han/hon måste försvara mig.”) och 25
(”Jag tar upp problemet med min partner och säger att samtidigt som jag förstår att det
är svårt för honom/henne behöver jag hans/hennes stöd i detta.”) Påstående 1, 10 och 25
har en karaktär av att dels konfrontera sin partner med det som upplevs som
problematiskt, men också en vilja att ta tag i det ganska omgående, här och nu. På-
stående 4, 8 och 23 karaktäriseras dessutom av också ett behov att kommunicera vem
som har rätt och vem som har fel. Känslan som personen upplever, ges också stort
utrymme. Gemensamt för dessa 6 påståenden är att tydligt, men på olika sätt,
konfronterar sin partner med konflikten, varför denna namngavs ”konfronterande”.
Cronbachs Alpha för den konfronterande strategin, beräknades till 0,77. 

Den andra faktorn erhöll höga värden i bland annat påståendena 9 (”Jag blir ledsen, men
vi kan ju åka imorgon också”.) 11 (”Jag ändrar mina planer och är med på festen”.) 14
(”Jag försöker inte vara sur och grinig”.) och 20 (”Jag försöker lyssna på vad han/hon
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har att säga, för att kunna göra något åt orsaken till hans/hennes irritation”.) Gemensamt
för påståendena i denna faktor är en hög grad av jämkning för att lösa konflikten.
Påstående 9, 11 och 14 signalerar även att detta ibland sker på bekostnad av vad
personen själv känner eller vill. Denna faktor namngavs därför ”ge efter”. Cronbachs
Alpha för ge efter-strategin, beräknades till 0,70. 

Motivation. I motivationsdelen framkom två faktorer som förklarade 49 % av den totala
variansen. Egenvärdet för dessa två faktorer var 3,86 respektive 2,013.
Faktorladdningarna visas i Tabell 2.

Tabell 2. Faktorladdningar från Principal Component Analysis för motivation.

                                                                      Antal Faktorer             

Variabler                                                             I                            II

 1  “känslig för att lyckas” ,804
 2  “nyfikenhet & framåtanda” ,377 ,760
 3  “motverka misslyckanden” ,707 ,337
 4  “upprymd & entusiastisk” ,661
 5  “nedstämd för dåligt projekt” ,468 -,398
 6  “komma igen med nya krafter” ,437
 7  “förebygga motgångar” ,801
 8  “undvika hinder & problem” ,325
 9  “mycket försiktig” ,465 -,644

    10  “orolig & upprörd” ,637 -,438
    11  “viktigt att uppfylla åtaganden” ,724 ,256
    12  “förlora så lite som möjligt” ,511

     Förklarad varians                                       3,86                        2,013           

Laddningar mindre än 0,25 har utelämnats.

Den första faktorn erhöll bland annat höga laddningar i påståendena 1 (”Jag brukar vara
uppmärksam på och känslig för om jag lyckas med mina åtaganden”.) 3 (”Jag försöker
stärka allt som gör att jag skall lyckas och motverkar möjliga faktorer till miss-
lyckanden”.) 7 (”Jag brukar vara mycket uppmärksam på och känslig för miss-
lyckanden. Jag försöker därför att förebygga motgångar på bästa sätt”.) och 11 (”Jag
tycker det är viktigt att uppfylla mina åtaganden och att inom utsatt tid utföra det jag
måste.”)

Att vara känslig för om man lyckas (item 1) och att vara känslig för om man misslyckas
och dessutom förebygga motgångar (item 7), tolkades som att vara osäker på sin insats
och känslig för negativa resultat samt att undanröja hinder. Även item 3, ”motverka
möjliga faktorer till misslyckande”, handlar om att undvika sådant som inte passar in.
Att uppfylla sina åtaganden och utföra det man måste, (item 11) ger indikation på att
ansvar och borden är viktiga, vilket även definierar en preventiv attityd (Higgins, 1998).
Faktor 1 ansågs representera den preventiva strategin och namngavs således prevention.
Cronbachs Alpha för den preventionsorienterade strategiskalan beräknades till 0,83. 

Den andra faktorn erhöll endast höga laddningar i de två påståenden 2 (”Jag ger mig på
en ny uppgift med nyfikenhet och framåtanda”.) och 4 (”Jag är oftast upprymd och
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entusiastisk inför ett nytt projekt”.) Båda dessa items kommunicerar en stark optimistisk
hållning och ett tydligt fokus på det som är bra. Faktor 2 ansågs företräda den promotiva
strategin och namngavs därför promotion. Cronbachs Alpha för den promotions-
orienterade strategin, beräknades till 0,65. 

Personlighet. I personlighetsdelen framkom enda tydlig faktor som förklarade 28.3% av
den totala variansen. Egenvärdet för denna faktor var 4,35. Faktorladdningarna visas i
Tabell 3.

 Tabell 3. Faktorladdningar från Principal Component Analysis för personlighet.

                                                              Antal Faktorer             
Variabler                                                         I

   1 behärskad/obehärskad          ,378
   2 bryr mig/struntar i          ,390
   3 charmig/tråkig          ,714
   4 flexibel/oflexibel          ,491
   5 hänsynsfull/hänsynslös          ,591
   6 kraftfull/eftergiven          ,570
   7 låter vara ifred/lägga sig i          ,454
   8 oegennyttig/egoistisk          ,647
   9 pålitlig/opålitlig          ,454
 10 samarbetsvillig/-ovillig          ,627
 11 självbejakande/-destruktiv          ,655
 12 självständig/efterhängsen          ,424
 13 spontan/hämmad          ,313
 14 varm/kall          ,657
 15 välorganiserad/oorganiserad          ,402
 16 uppriktig/beräknande          ,538
 
      Förklarad varians                                   4,53

Personlighetsfaktorn erhöll höga värden i bland annat påståendena 3 (charmig/tråkig),
11 (självbejakande/självdestruktiv) och 14 (varm/kall.) Dessa egenskaper tycks framför
allt beskriva den uppfattning som en person har om sig själv. Faktorn i fråga namngavs
därför ”självkänsla”. Cronbachs Alpha för faktorn ”självkänsla”, beräknades till 0,76. 
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Tabell 4. Pearson´s Produktmomentkorrelationskoefficient för sambanden mellan de
olika faktorerna samt medelvärde och standardavvikelser fördelat på respektive testdel.
N=50. 

Konflikt I

konfronterande
Konflikt II

ge efter
Motivation I

prevention
Motivation II

promotion
Personlighet

självkänsla
Medel-

värde

SD

Konflikt I

konfronterande
1 -0,04 0,300* -0,01 -0,329* 3,74 1,1

Konflikt II

ge efter
-0,04 1 0,08 0,07 0,05 3,82 0,99

Motivation I

prevention
0,300* 0,08 1 0,2 -0,08 4,63 0,92

Motivation II

promotion
-0,01 0,07 0,2 1 -0,341* 3,26 0,53

Personlighet

självkänsla
0,329* 0,05 -0,08 -0,341* 1 3,01 1,02

 *  Korrelationer signifikanta på 0.05 level (2-svansad).

Ett t-testet för beroende mätningar visade att deltagarna hade en signifikant preferens
för den preventionsorienterade motivationsstrategin (t(48)=10,04; p=0,003). Däremot
fanns ingen signifikant preferens för endera konfliktstrategin.
 
Korrelationer och samband. För att se om det fanns samband mellan val av konflikt-
strategi (konfronterande och ge med sig) och personlighetsvariabeln självkänsla,
korrelerades de bägge variablerna med varandra. Data i Tabell 4 visar att det fanns ett
signifikant samband mellan den konfronterande konfliktstrategin och negativ
självkänsla. Detta innebär att personer med låg grad av självkänsla i större utsträckning
än andra använder sig av den konfronterande konfliktstrategin och tvärtom. Det förelåg
inget signifikant samband mellan konfliktstrategin att ge efter och självkänsla.

För att se om det fanns något samband mellan val av konfliktstrategi (konfronterande
och ge efter) och motivationsstrategi (promotion resp. prevention), korrelerades den
förra med den senare. Resultatet i Tabell 4 visar att det fanns ett signifikant samband
mellan den konfronterande konfliktstrategin och den preventiva motivationsstrategin.
Detta innebär att personer som använder sig av den preventivt orienterade motivations-
strategin, oftare även använder sig av den konfronterande strategin och tvärtom. 

För att även se om det fanns något samband mellan personlighet och de två olika
motivationsstrategierna, promotion och prevention, gjordes korrelationsberäkningar
även för dessa variabler. Resultatet i Tabell 4 visar att det fanns ett signifikant negativt
samband mellan personlighet och motivationsstrategi. Låg grad av självkänsla
korrelerade med den promotiva motivationsstrategin. 

För att tydliggöra de ovanstående sambanden ytterligare, valdes att konstanthålla för
könstillhörighet för att se om detta kunde belysa de resultaten som framkommit i tabell
4. En korrelationsberäkning mellan konfliktstrategi och personlighet med avseende
endast på män visar att det fanns ett signifikant negativt samband mellan den konfront-
erande konfliktstrategin och självkänsla (r=-0,423; signifikant på 5% nivå) Motsvarande
samband fanns ej bland kvinnor. Detta innebär att resultatet presenterat i Tabell 4,



10

gällande det negativa sambandet mellan konflikt och personlighet, främst representerar
män med negativa självkänsla.

Korrelationsberäkningen för den konfronterande konfliktstrategin och den preventiva
motivationsstrategin, visar på ett förstärkt samband vid konstanthållning för kvinnor.
Det var således kvinnor som använde sig av den konfronterande konfliktstrategin, som
också var de som valde den preventiva motivationsstrategin (r= 0,599; signifikant på
1% nivån). Motsvarande samband fanns ej för männen. 

För att förtydliga det negativa sambandet mellan personlighetsfaktorn självkänsla och
den promotiva motivationsstrategin, konstanthölls för män. Resultatet visar att det
återigen är män med låg självkänsla som svarar för den promotiva motivationsstrategin
(r= -0,472; signifikant på 5% nivån). Motsvarande samband fanns ej för kvinnor.

Diskussion

Resultatet av faktoranalysen med avseende konfliktstrategierna visar att två tydliga
konfliktstrategier förekommer i detta material. Den första faktorn namngavs
”konfronterande” och har störst likhet med den strategi som Rubin et al. (1994) kallar
problemlösande, dock med ett relativt starkt inslag av deras s.k. insisterande strategin.
Den konfronterande strategin innehåller både en vilja att ta tag i problemet och lösa det,
men också till viss del uttalade aggressioner mot sin partner och ett klargörande av hans
eller hennes ståndpunkt och vem man tycker har rätt eller fel i konflikten. Det är
framförallt tydligt i de svarsalternativ som speglar en attityd av att vara mer insisterande
än konfronterande. (”Jag blir arg och säger att han/hon inte har någon rätt att anklaga
mig för att vara svartsjuk, det är han/hon som burit sig illa åt!”., ”Jag blir arg och säger
att han/hon kan glömma sina vänner, för vi har bestämt att vi ska åka till landet.”., ”Jag
låter honom inte gå förrän vi rett ut det här.”) Den “mjukare” varianten i den
konfronterande strategin, förhåller sig mer neutral när det gäller känsloyttringar och det
är ett tydligare fokus på att faktiskt lösa konflikten. Det blir tydligt i svarsalternativen;
”Jag blir upprörd och vill försöka reda ut varför det blev så här”, eller ”Jag låter
henne/honom inte gå förrän vi rett ut det här.” Sammanfattningsvis kan man säga att de
personer som använde den konfronterande strategin både drevs av en vilja att lösa
konflikten, vilket får betraktas som en konstruktiv aktivitet, och av ett behov av att
markera den egna ståndpunkten och även att visa och tala om hur de kände sig. 

Den andra konfliktstrategin som framkom i undersökningen bestod nästan uteslutande
av attityden att ge med sig. Endast ett av svarsalternativen som ingick i denna faktor var
av undvikande karaktär. Faktorn i fråga namngavs ”ge efter” och har stora likheter med
Rubin et al.´s (1994) strategi att ge med sig.  I strategin att ge med sig löser paren
konflikten genom en snabb anpassning till den nya situationen. Det är dock tydligt att
det här finns en tendens till ett undflyende beteende. Det finns inte samma vilja att alltid
lösa konflikten här och nu som i den konfronterande strategin, utan att hellre förlita sig
på att jämka och anpassa sig i så lång utsträckning som möjligt. Det blir tydligt t.ex. i
svarsalternativen ”Jag ändrar mina planer och är med på festen” och, ”Jag försöker
lyssna på vad han/hon har att säga, för att kunna göra något åt orsaken till hans/hennes
irritation”. Även i dessa svarsalternativ finns ett inslag av en känslomässig beskrivning,
vilken stärker antagandet om att den jämkning eller anpassning som den ena partnern
försöker uppbåda inte är helt självklar, men att man hellre väljer att åsidosätta sin egen
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känsla/vilja för att inte fördjupa konflikten. Detta kommer till uttryck i svars-
alternativen, ”Jag blir ledsen, men vi kan ju åka imorgon också” och ”Jag försöker inte
vara sur och grinig”. Man kan således anta att personer som använder sig av strategin att
ge med sig förhåller sig relativt passivt men optimistiskt till att en lösning går att uppnå
(Mackey, 2000). Båda den konfronterande strategin och strategin att ge med sig kan
sägas vara mer eller mindre konstruktiva och funktionella på så sätt att det faktiskt leder
fram till en lösning eller förändring av den situation som av en eller båda parter inte
upplevs som bra (Mackey, 2000). Resultatet av faktoranalysen med avseende på
förekomsten av olika konfliktstrategier visade också tydligt att den strategi som
betraktas som mest destruktiv och dysfunktionell, nämligen att helt öppet undvika en
konflikt, dvs. ignorera konflikten (Rubin, et al., 1994), inte förekom i någon större
utsträckning bland deltagarna.

Faktoranalysen för motivation visade att de två strategierna promotion och prevention
bägge förekom i undersökningen. T-testet visade dessutom att det fanns en preferens för
den preventiva strategin framför den promotiva. Den starkaste faktorn, som benämndes
preventiv, skapades av de svarsalternativ som beskriver känslighet för misslyckanden,
att förebygga motgångar och att undanröja hinder. Dessa svarsalternativ är tydliga
indikatorer på en preventiv hållning, dvs. att undvika sådant som inte bedöms vara bra
eller som inte är helt tryggt eller säkert. Vissa item har också tydliga inslag av de
”borden” och ”ansvarskänslor” som även de karaktäriserar en preventiv attityd.    

Svarsalternativen i den andra faktorn visar istället på en motsatt tendens. Här fanns en
tydlig bild av förverkligande, förhoppningar och förväntningar. Personen närmar sig ett
önskvärt tillstånd och gör mer av sådant som passar till det personen vill, allt i tydlig
linje med definitionen av den promotiva motivationen (Higgins, 1998).

Det framkom endast en tydlig faktor i faktoranalysen för personlighet. De tre (charmig-
tråkig, varm-kall och självbejakande-självdestruktiv) egenskapspar som bildar
personlighetstestets faktor ”självkänsla” beskriver alla en persons uppfattning av sig
själv i relation till sin partner. De positiva egenskaperna; charmig, varm och själv-
bejakande är ganska generella och kan förmodligen beskriva hur en person upplever sig
själv inte bara rent allmänt utan även mer speciellt i relation till sin partner. Epiteten
tråkig, kall och självdestruktiv uppfattas dock förmodligen som inre upplevelser av en
själv.

Resultaten av samtliga korrelationsanalyser gav något motstridiga resultat, varför
konstanthållning av kön ansågs nödvändig. Den signifikanta korrelationen mellan
konfliktstrategi och självkänsla visar att det framförallt var männens negativa
självkänsla som var förknippad med valet av den konfronterande konfliktstrategin. I
förlängningen innebär detta att män som har dålig självkänsla använder sig av den
konfliktstrategin som har ett mer krävande inslag och kan betraktas som den tuffare eller
hårdare av de två konfliktstrategierna. En person (man) med låg grad av självkänsla går
således hårdare fram i konflikter, medan en person som har bättre självkänsla
möjligtvis inte har samma behov av att hävda sig utan kan hävda sig på ett mer lågmält
sätt. I denna undersökning påverkar grad av självkänsla signifikant valet av
konfliktstrategi och talesättet ”angrepp är bästa försvar” verkar i synnerhet gälla för
(vissa) män. 
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Över lag föredrogs den preventionsorienterade motivationsfaktorn framför den
promotionsorienterade. Personerna i denna undersökning motiverades således av att
söka sig bort från ett icke önskat tillstånd och öka skillnaden mellan ett nuvarande
tillstånd och ett icke önskvärt möjligt framtida tillstånd (Skaldeman, 2001). Med andra
ord, personerna befinner sig i en situation som de ogillar och vill ta sig ur den. Den
signifikanta korrelationen mellan den konfronterande konfliktstrategin och den
preventiva motivationsstrategin representeras framförallt av kvinnor. Svarsalternativen i
den konfronterande konfliktstrategin kommunicerar alla på olika sätt att ”jag är inte
nöjd med det här, jag säger ifrån på skarpen”. Möjligen kan dessa negativa emotionella
tillstånd bidra till valet av den mer tävlingsinriktade av de två konfliktstrategierna, den
konfronterande, vilket även tidigare forskning antyder (Sorenson et.al., 1999). Personer
som använder den preventiva motivationsstrategin, och då i synnerhet kvinnorna i denna
studie, kan antas drivas av starka ”borden” och ”ansvarskänslor” och en självbild som
domineras av närvaron eller frånvaron av negativa tillstånd (Higgins, 1998).

Den promotiva motivationsstrategin var däremot förknippad med mäns negativa
självkänsla. Detta samband är svårt att förklara. Möjligen finns det aspekter i den
promotiva motivationen som har inflytande och betydelse för människor med låg grad
av självkänsla. Där den preventiva motivationsstrategin har en tydlig förankring i det
verkliga och faktiska, så kontrar den promotiva strategin med starka ideal, förväntningar
och förhoppningar. Det kan antas att personer med låg grad av självkänsla har ett större
behov än andra att veta att de gör bra ifrån sig. Dessa personer verkar känsligare för
närvaron respektive frånvaron av positiva resultat än negativa resultat. Man kan även
anta att en person med god självkänsla möjligen har en bättre kapacitet att möta
negativa resultat och kanske även är mer realistisk i sina ambitioner. Eftersom det
framför allt är männens låga självkänsla som är inblandad i dessa resultat, skulle det
vara av intresse att se mer noggrant på detta. Det ligger nära till hands att tänka sig är att
låg självkänsla generar en preventiv hållning gentemot omvärlden, men så är inte fallet
enligt denna studie. Förklaringen till detta samband kan också ha att göra med den
tolkning som gjorts av de faktorer som skapat personlighetsfaktorn ”självkänsla”. Det är
möjligt att dessa faktorer beskriver något mer än bara självkänsla och att självkänsla är
ett mer komplext tillstånd än vad som kunnat studeras i föreliggande studie. 

Sammanfattningsvis så framkom det i denna studie två tydliga konfliktstrategier, två
motivationsstrategier och en tydlig personlighetstyp. Vidare kunde slutsatsen dras att val
av konfliktstrategi påverkades av motivationsstrategi och personlighet. Det stod också
klart att val av motivationsstrategi påverkades av personlighet. Vi kan också dra
slutsatsen att det i denna undersökning fanns tydliga könsskillnader med avseende på de
olika sambanden, där framförallt mäns låga grad av självkänsla förklarar sambandet
mellan den konfronterande konfliktstrategin och den promotiva motivationsstrategin.
Däremot var det kvinnorna som stod för det starkaste sambandet mellan den
konfronterande konfliktstrategin och den preventiva motivationsstrategin. De mest
destruktiva konfliktstrategier, som att ignorera eller undvika konflikter, förekom inte i
någon större utsträckning i denna undersökning.  Det kan därför antas att personerna i
denna studie var relativt nöjda med sin relation då de tydligt föredrog fler konstruktiva
strategier än destruktiva (Kurdek, 1995).

Största delen av enkäten bestod av nykonstruerade skalor som ej förtestats. Endast delar
av personlighetstestet hade använts tidigare i vilken reliabilitet och validitet bedömdes
vara god (Peabody, 1987). Trots det finns det en risk att paren tolkat frågorna i
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förhållande till varandra mer än i förhållande till sig själv. Enkätdelarna som handlade
om konflikt och motivation presenterar ett antal scenarion som kan tänkas vara vanligt
förekommande bland dessa par. Givetvis finns det andra scenarion som skulle kunna
beskriva situationerna på ett mer tillspetsat sätt, men med hänsyn till personernas
integritet var det viktigt att hålla scenarion och svarsalternativ på en relativt ytlig nivå.
Personerna som ingick i denna studie utgjorde relativt ”nya” par som inte varit
tillsammans i mer än 8 år och som framför allt inte hade några barn. Resultatet i
föreliggande studie är därför, förhoppningsvis, representativt för par som liknar dem i
undersökningen med hänsyn till demografiska bakgrundsvariabler så som personers
ålder, förhållandets längd och sammanboende.  

Föreliggande studie har gett en övergripande bild av vilka konflikt- och motivations-
strategier som verkar vara aktiva inom dessa personers parrelationer. Utifrån de resultat
som denna studie gett, och med tanke på de könsskillnader som tycks var framträdande,
skulle det vara av intresse att mer ingående studera personlighetens betydelse för val av
olika konflikt- och motivationsstrategier. Mer kunskap om samband mellan
motivationsstrategier, konfliktstrategier och personlighet och olikheter mellan män och
kvinnor med avseende på detta, skulle kunna vara av betydelse i ett terapeutiskt
behandlingsarbete med par. 

R e f e r e n s e r

Christensen, A., & Heavy, C.L. (1990). Gender and social structure in the demand/withdraw pattern of
marital conflict.  Journal of Personality and Social Psychology, 59, 73-81.

Fitzpatrick, M.A. (1988). Between husbands and wives: Communication in marriage. Newsbury Park,
CA: Sage

Fitzpatrick, M.A., Fey, J., Segrin, C., & Schiff, J.L. (1993). Marital communication. Journal of Language

and Social Psychology, 12, 103-131.

Higgins, E.T. (1997). Beyond pleasure and pain. American Psychologist, 52, 1280-1300.

Higgins, E.T. (1998). Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle. Advances

in Experimental Social Psychology, 30, 1-46.

Kurdek, L.A. (1995). Predicting change in marital satisfaction from husbands´ and wives´ conflict
resolution styles. Journal of marriage and the Family, 57, 153-164.

Laursen, B., Hartup, W.W., & Koplas, A.L. (1996). Towards understanding peer conflict. Merrill-Palmer

Quarterly, 42, 76-102.

Mackey, R.A., Diemer, M.A., & O´Brian, B.A. (2000). Conflict-management styles of spouses in lasting
marriages. Psychotherapy, 37, 134-148.

Peabody, D. (1989). Some determinants of facture structures from personality-trait descriptors. Journal of

Personality and Social Psychology, 57, 552-567.

Rubin, J.Z. (1989). Some wise and mistaken assumptions about conflict and negotiation. Journal of

Social Issues, 45, 195-209.

Rubin J.Z., Pruitt D.G & Kim S.H. (1994) Social Conflict: Escalation, Stalemate and 

Settlement. 2nd ed 1994 McGraw Hill. 



14

Rusbult, C.E., Johnson, D.J., & Morrow, G.D. (1986). Impact of couple patterns of problem solving on
distress and nondistress in dating relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 744-

753.

Schneer, J.A., & Chanin, M.N. (1987). Manifest needs as personality predispositions to conflict-handling
behaviour. Human Relations, 40 575-590.

Skaldeman, P. (2001). Interpersonal perceptions in close relationships: shared and private worlds in

spouses´ perceptions of each other. Edsbruk: Akademitryck.

Sorenson, R.L. Morse, E.A., & Savage, G.T. (1999). A test of the motivations underlying choice of
conflict strategies in the dual-concern model. International Journal of Conflict Management, 10, 25-44.

Sternberg, R. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93, 2, 119-135.



15

                                   
Bilaga 1   



16



17



18



19



20



21



22



23



24


