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Abstract 

The aim of this study was to examine the relation between birth order with change propensity 

and conflict propensity in the workplace. 214 participants from 8 different workplaces partici-

pated in a questionnaire investigation, (102 men and 112 women mean age 32,62 years, 

sd=10,64). Questions and hypotheses were designed on the basis of Sulloways (1996) the-

ory’s about birth order. One adopts specific niches to get the parents maximal attention with 

the aim of survival and this shapes our personality. Beside demographical questions two al-

ready designed questionnaires were used which measure conflict propensity and change pro-

pensity. The results showed a significant relation between conflict propensity and change pro-

pensity, in other words the more conflict propensity one has the less change propensity one 

has. Furthermore, birth order correlated with the dependent variables and revealed that only-

children have significantly higher conflict propensity and were less change prone. The later 

one was born in the birth order the more conflict propensity was found in the work place. 

However, the lastborns tended to resemble firstborns. When it comes to change propensity 

there was only significance for middleborns (they showed more change propensity in the 

work place). There was support for Sulloway’s theory about birth order and its influences on 

personality. 

Keywords: birth order, propensity for change, conflict propensity, work place, recruitment, 

personality 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan syskonplacering med föränd-

ringsbenägenhet och konfliktbenägenhet i arbetslivet. 214 arbetstagare från 8 olika arbetsplat-

ser deltog i en enkätundersökning, varav 102 män och 112 kvinnor med en medelålder på 

32,62 år (sd=10,64). Frågeställning och hypoteser konstruerades utifrån Sulloways (1996) 

teorier om syskonplacering. Man antar specifika nischer för att få föräldrarnas maximala 

uppmärksamhet i strävan för överlevnad och detta i sin tur påverkar formningen av vår per-

sonlighet. Förutom demografiska frågor kombinerades två färdigkonstruerade enkäter (WCS 

och RTC) som var avsedda att mäta konfliktbenägenhet och förändringsbenägenhet. Resulta-

tet visade signifikant samband mellan konfliktbenägenhet och förändringsbenägenhet, med 

andra ord ju mer konfliktbenägen man var desto mindre förändringsbenägen var man. Vidare 

samspelade syskonplacering med de beroende variablerna där det visade sig att endabarn hade 

signifikant högre konfliktbenägenhet och var mindre förändringsbenägna i denna studie. Ju 
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senare man var född i syskonskaran desto mer konfliktbenägen var man på arbetsplatsen med 

undantag av yngstabarn som efterliknade äldstabarn. Vad gäller förändringsbenägenhet fanns 

det endast signifikant skillnad för mellanbarn det vill säga att mellanbarn var mer föränd-

ringsbenägna på arbetet. Därmed fanns det stöd för Sulloways teori om syskonplacering och 

dess påverkan på personlighetsutveckling. 

Nyckelord: Syskonplacering, förändringsbenägenhet, konfliktbenägenhet, arbetsplats, rekryte-

ring, personlighet 
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INTRODUKTION 

Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader i arbetskonfliktbenägenhet och 

arbetsförändringsbenägenhet beroende på syskonplacering. Detta är intressant då i en organi-

sation mycket beror på vilka personer man rekryterar och det finns forskning som visar att 

svåra konflikter hämmar organisationsutveckling och därmed effektivitet och produktivitet 

(Piderit, 2000). Arbetskonflikter kan leda till stora ekonomiska förluster för en organisation i 

form av konflikthanteringskostnader men även sjukskrivningar och rehabiliteringar. Organisa-

tioner måste också anpassa sig till den utveckling och efterfrågan som finns och för det krävs 

bland annat personal som är förändringsbenägen och kan anpassa sig till nya arbetsuppgifter. 

Forskning om syskonplacering visar att det finns skillnader i syskonplacering t.ex. vad 

gäller konservativa och liberala karaktärsdrag, där det är rimligt att tänka sig samband med 

förändringsbenägenhet och konfliktbenägenhet. En av de mest inflytelserika teorierna om 

syskonplacering är skriven av Frank J. Sulloway, (Born To Rebel, 1996) han menar att yngre 

syskon är mer benägna till förändring då man har lättare för att både släppa taget om gamla 

vanor men även att ersätta dem med nya. Detta menar han beror på syskonplacering då yngre 

syskon har fått konkurrera med de äldre syskonen för att få föräldrarnas uppmärksamhet. När 

uppmärksamheten inte har räckt till söker barn sig utåt som en strategi för överlevnad. Sullo-

way (1996) menar att yngre syskon har lättare för att acceptera förändring och är mer liberala. 

Biologisk och funktionell syskonplacering 

Den teoretiska definitionen av syskonplacering operationaliseras till två typer som är biolo-

gisk syskonplacering och funktionell syskonplacering. Den biologiska placeringen betyder 

den rangordning man föds i, t.ex. är man det andra barnet av tre då har man en biologisk pla-

cering som mellanbarn oavsett ålderskillnader mellan syskonen eller om det tillkommer halv-

syskon. Däremot är en funktionell syskonplacering beroende av ålderskillnaden mellan sys-

kon och därmed även halvsyskon, adoptivsyskon och bortgångna syskon. Sulloway (1996) 

menar att konkurrensen om föräldrarnas uppmärksamhet inte är lika stor om det skiljer mer än 

sex år mellan syskonen. Därför kan syskonen anta lika strategier i familjen, men konkurrensen 

blir som störst om det skiljer 2-4 år mellan syskonen med 2-4 barn i familjen. Man menar 

alltså att den funktionella syskonplaceringen av ett äldstabarn som har ett åldersgap på mer än 

sex år till nästkommande syskon betraktas också som funktionell endabarn (Sulloway, 1996). 

Liknande personlighetsmönster har kunnat urskiljas i funktionella syskonplaceringar. Fort-

sättningsvis kommer jag att utgå från funktionell syskonplacering i denna studie. 
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Syskonplacering 

Charles Darwin som publicerade ”The origin of species” 1859 var den förste som förklarade 

personlighetsutveckling utifrån syskonplacering hos djur. Djuren uppvisade effekter av rivali-

tet inom syskonskaran i strävan för att få föräldrarnas maximala uppmärksamhet som en över-

levnadsstrategi. Ett perspektiv influerat av Darwin har senare presenterats av Sulloway (1996) 

vars teorier om familjedynamik och syskonplacering har blivit tongivande. Som hos djuren 

konkurrerar syskon om föräldrarnas uppmärksamhet men Sulloway menar att det är syskon-

placeringen i sig som avgör vilken strategi man antar för att få uppmärksamhet, en så kallad 

”nisch”. Förutom det genetiska arvsanlaget som vi får från båda våra föräldrar påverkas vi till 

att välja strategi/nisch utifrån syskonplacering och de i sin tur har samband med ålder, fysik 

och tillgång till begränsade resurser, det vill säga föräldrarnas uppmärksamhet (Sulloway, 

1996). Forskning har gjorts kring vilka effekter syskonplacering har på personlighetsutveck-

ling; man har kunnat följa ett barns syskonplacering som ett koncept för personlighetsutveck-

ling (Adler, 1931). 

Förr var det ovanligt att alla barnen i en familj skulle överleva och ju äldre man blev 

desto närmare kom man till att föra vidare det genetiska familjearvet. Detta, menar Rosenblatt 

och Skoogberg (1974), är bland förklaringarna till att äldstabarnet i familjen tilldelas högre 

status. Studier har även visat att förstabarn har högre IQ och är mer framgångsrika i sina stu-

dier då de har upplevt en mer givande miljö i hemmet som präglats av intellektuell stimulans 

och fått ta del av mera resurser t.ex. ekonomiska tillgångar, kärlek och uppmärksamhet (Sul-

loway, 1996, 2007). Förstabarn har tilldelats flest nobelpriser (Sulloway, 1996); möjligtvis 

kan deras högre IQ vara en av anledningarna. 

I Sulloways (1996) undersökning där 6053 personer deltog använde han sig av femfak-

torsmodellen som utrycker fem personlighetsdimensioner (Big five). Deltagarna fick ranka 

både sig själva och hur de upplevde att deras syskon var. Det visade sig att förstfödda var mer 

(Conscientiouness) självdisciplinerade, plikttrogna och ansvarsfulla då de oftare antog rollen 

som surrogatförälder för sina yngre syskon; detta blev också en strategi för att vinna föräld-

rarnas uppmärksamhet. Man har även kunnat urskilja att förstfödda är både mer extroverta 

och har högre tendenser till neuroticism och narcissism (upplever obehag, ilska och ångest) 

och endabarn visade mest likheter med äldstabarn i alla Big Five dimensioner (Syed, 2004).  

Detta var intressant då resultatet visade att enda- och äldstabarn upplevs av sina syskon upp-

visa ilska och en uppretad sinnesstämning mer än senarefödda i Sulloways studie (1996). Vad 

det gäller mellanbarn säger man att de är de som har fått minst resurser av föräldrarna då älds-
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ta och yngsta barnet har tagit mera plats. Mellanbarnets strategi för överlevnad blev att ut-

veckla självständighet och de är därför inte lika beroende av familjen som äldsta och yngsta 

barnet är menar. Mellanbarn agerar oftare som medlare mellan syskonen och utvecklar en 

större empatisk förmåga Salmon (1999). 

 

Definition av förändringsbenägenhet 

För att definiera förändringsmotstånd måste man ta hänsyn till en större psykologisk verklig-

het menar Piderit (2000), alltså individens olika tillstånd som leder till reaktion. Genom tidi-

gare forskning definierar Piderit begreppet motstånd (förändringsobenägenhet) med tre fakto-

rer och dessa är kognitiva tillstånd, emotionella tillstånd och beteendemässigt. Dessa tre fak-

torer utgör viktiga delar i individens benägenhet till att motstå organisatoriska förändringar. 

Med det kognitiva tillståndet menar Piderit (2000) när individen inte är förberedd på föränd-

ring och därmed brister i motivation. Det emotionella tillståndet förknippas med aggression, 

oro och frustration som individen kan uppleva inför en förändring. Beteendemässigt handlar 

det om att agera och protestera, motverka och dessa beteenden kan vara en vana hos individen 

men även ett medvetet och spontant beteende Piderit (2000). Oreg (2006) menar att de tre 

dimensionerna är negativa attityder inför förändring; dessutom menar han att de samspelar i 

allra högsta grad. Samtidigt förklarar han de tre dimensionernas viktiga beståndsdelar i sam-

band med förändringsbenägenhet. 

 

Förändringsbenägenhet 

Alla organisationer förändras i en kontinuerlig anpassning till en omvärld i förvandling. En 

hård konkurrens kräver att organisationer är uppdaterade till t.ex. kundkrav och ny teknolo-

gisk utveckling. Därför är individens förändringsbenägenhet viktig eller kanske avgörande för 

organisationen (Piderit, 2000). Att inte ha specifika förutsättningar för att kunna bidra med 

nyskapande i organisationen kan ha många anledningar men att i ett medvetet tillstånd motstå 

eller motverka organisationsförändring kan komma från ens egen obenägenhet till förändring. 

Vilka är det då som är obenägna till organisationsförändring? Drafke och Kossen (1998) me-

nar att en individs förändringsbenägenhet beror på ens personliga attityder till förändring. 

När en organisation genomför en förändring reagerar dess individer olika. Invanda 

mönster och trygghet hotas medan andra ser förändring som en möjlighet och upplever moti-

vation, menar Granberg (2003). Man kan sortera in människors reaktioner till förändring i fem 
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ganska basala indelningar och dessa är: ”Konstruktiva” positiva till förändring och ser möjlig-

heterna. ”Förnekande” bryr sig inte om det som pågår utan jobbar på som vanligt. ”Flyende” 

dessa söker sig till en ny arbetsplats hellre än att stanna kvar. ”Stridande” motverkar föränd-

ringsarbetet på olika nivåer, detta kan leda till kostsamma konsekvenser för organisationen 

bland annat i form av ineffektivitet. Negativa uttalanden och strävan att få med sig andra an-

ställda på att motverka organisationen kan vara följder av detta. ”Apatiska” är likgiltiga inför 

det mesta och drar sig undan utan att bidra speciellt mycket. Denna indelning av Granberg 

(2003) är intressant då den ”stridandes” egenskaper kan relateras till Sulloways (1996) per-

sonlighetsbeskrivning till neuroticism och därmed enda och äldstabarns förändringsobenä-

genhet. Dessa reaktioner hos individen kan även förekomma i kombination med varandra. 

Fortsättningsvis menar Granberg (2003) att det finns faktorer som är viktiga i den process där 

man vill öka engagemangsnivån och förändringsbenägenheten hos anställda. Angelöw (1991) 

menar att de positiva konsekvenserna av förändringen måste överstiga eventuella påfrestning-

ar. Viktiga faktorer som man måste ta hänsyn till i förändringsarbete är t.ex. delaktighet, till-

tro, information och trygghet. 

Syskonplacering och förändringsbenägenhet 

Många studier har gjort där man har skrivit om syskonplacering utifrån personlighetsdimen-

sionerna Big Five (Sulloway, 1996, 2007; Syed, 2004). De menar att senarefödda är mer sam-

arbetsvilliga och öppna för att uppleva nya saker (openness to new experience) vilket man kan 

relateras till förändringsbenägenhet. När man dessutom studerar historiska revolutioner och 

vilka det var som tog ställning för förändring i samhället, kan man urskilja att det var senare-

födda. Det är bland annat därför de anses vara mer liberala. Ett exempel är att förstfödda 

kämpade mer för att bevara katolicismen, det var fem gånger större sannolikhet att förstfödda 

dog i martyrskap för bevarandet av religionen än senarefödda. Man har även kunnat se att 

mellan- och yngstabarn har visat mer acceptans för nya teorier och metoder. Detta är alltså en 

förklaring till att förstfödda är mer konservativa och lojala (Sulloway, 1996, 2007). 

 

Definition av konfliktbenägenhet 

Drafke och Kossen (1997) definierar konfliktbenägenhet till individuella skillnader i uppfatt-

ningar, kunskap och värderingar. Konkurrens om att få de personliga behoven uppfyllda skil-
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jer sig från individ till individ men en konfliktbenägen person överreagerar och kan bjuda 

motstånd mot organisationen men även hamna i konflikter med andra anställda. 

Konfliktbenägenhet 

Individen har olika behov och kan komprommissa med sig själv men det är bland annat när 

arbetsrelaterade intressen kolliderar med andras intresse då man finner det svårt att kompro-

missa med andra. Konflikter är ofta känsloladdade och kan leda till att individer slutar utföra 

sina arbetsuppgifter. Utifrån en organisations möjliga överlevnad finner jag det extra intres-

sant och viktigt att undersöka detta ämne då vissa individer går från en konstruktiv konflikt 

till en destruktiv utan intressen för lösning eller samarbete. De Klerk (1991) beskriver person-

liga samarbetssvårigheter som en konfliktkälla där effekten av förväntningar och individens 

samarbetsförmåga kan leda till konflikter. Detta är intressant då samarbetssvårigheter kan 

spåras till syskonplacering (Sulloway, 1996). En annan konfliktkälla menar De Klerk (1991) 

är organisationsförändringar då vissa individer tar förändring som en källa till oro speciellt om 

man inte har inflytande och detta leder till konflikter i organisationen. Andra kan se en orga-

nisationsförändring positivt, även här kan förändring spåras till syskonplacering. 

När en konflikt når en viss nivå och har påverkat flera personer och deras utförande av 

arbetsuppgifter negativt, kan man med andra ord säga att organisationen är infekterad och det 

kan ha stora konsekvenser för organisationen om man inte identifierar och sedan löser kon-

flikten. En ökad stressnivå både bland ledning och anställda påverkar produktivitet och effek-

tivitet på företaget. Detta innebär att anställda inte jobbar lika effektivt och noggrant, framför 

allt rubbas den positiva stämningen som råder i många företag och anställda slutar trivas. En 

negativ stämning och en infekterad organisation når även ut till kunderna. Företagen förlorar 

även pengar i sjukskrivningar, rehabiliteringar och konflikthanteringskostnader, produktions-

bortfall minskad försäljning osv. Betydelsen av att rekrytera rätt person och kunna identifiera 

konfliktbenägna personer kan alltså vara av betydelse för organisationer De Klerk (1991).  

Oftast när man hör ordet arbetskonflikt tenderar man att förknippa det med individer 

som använder våld på arbetsplats, men konflikter behöver inte betyda våld då det är en ganska 

extrem definition. Enligt McElhaney (2004) är arbetskonflikter aggressionsladdade situationer 

som kan upplevas fientliga och hotfulla. Som resultat kan anställda sprida negativitet på ar-

betsplatsen, jobba sämre, medvetet saboterar eller börjar känna avundsjuka på arbetskamrater 

och på så sätt startar konflikter. 
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Syskonplacering och konfliktbenägenhet 

Det skulle vara betydelsefullt för många organisationer att kunna identifiera konflikter i tid, 

men problemet är att konflikter är svåra att identifiera då det kan handla om vad en eller två 

personer känner. Det är svårt att kunna urskilja vem som är konfliktbenägen för man måste ta 

hänsyn till många faktorer. Trots svårigheten har ändå tidigare forskning gjorts där man har 

försökt att kartlägga vilka personlighetsdrag som förknippas med konflikbenägenhet på ar-

betsplats. Witt, Burke, Barrick och Mount (2002) menar att en målmedveten person (consci-

entiousness) och en samarbetsovillig person troligen inte kommer att komma överens med 

arbetskamrater, men en samarbetsvillig och målmedveten person predicerar bättre arbetspre-

station. Bland annat menar Sulloway (2007) att enda- och äldstabarn oftare har personlighets-

dimensionen neuroticism och därmed upplever de mer obehag, ilska och ångest. Dessa käns-

lor kan vara indikationer på att man skulle kunna vara en konfliktbenägen person. Men huru-

vida detta talar för en generell förklaring är nog tveksamt då man måste ta hänsyn till många 

viktiga aspekter i relation till syskonplacering. Enligt Sulloway (1996) förklarar syskonplacer-

ing 10 % av personlighetsutveckling. 

Kovariater 

Det finns många faktorer som kan ha en inverkan på personligheten. Dessa faktorer kan vara 

vilken relation man har till sina föräldrar, ålder, antal systrar och antal bröder vilket också 

används som kovariater för denna studie. Vidare har tidigare forskning gjorts där man har 

tittat på viken inverkan olika kovariater har på beroende variabler och studier visar att t.ex. 

relationen till föräldrar kan möjligtvis ha en inverkan på konfliktbeteende hos barn (Johansson 

& Söderlund, 2008, Sulloway, 1996).  

 

Frågeställningar och hypoteser 

Frågeställning 

Frågeställningen i denna studie var: finns det skillnad i konfliktbenägenhet och förändrings-

benägenhet på arbetsplatsen beroende på syskonplacering? En annan fråga gällde det eventu-

ella sambandet mellan förändringsbenägenhet och konfliktbenägenhet. De tre huvudvariabler-

na i studien var alltså syskonplacering (oberoende), konfliktbenägenhet och förändringsbenä-

genhet (beroende). 
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Hypotes 

H1= Ju mer konfliktbenägen man är desto mindre förändringsbenägen är man (oberoende av 

syskonplacering) 

H2= Ensambarn har signifikant högre konfliktbenägenhet än övriga grupper samt de är mind-

re förändringsbenägna. 

H3= Ju senare man är född i syskonskaran, desto mindre konfliktbenägen är man och mer 

förändringsbenägen. 

METOD 

Deltagare 

För att kunna urskilja den oberoende variabelns effekt på de beroende skulle det behövas 

många deltagare i undersökningen och även för att göra det mindre riskfyllt att kunna uttrycka 

sig om populationen (Christensen, 2004). På grund av begränsade ramar deltog sammanlagt 

214 deltagare i undersökningen varav 102 män och 112 kvinnor. Två enkäter var ofullständi-

ga men de är ändå inkluderade. Ålder på deltagarna var mellan 19-64 år (m=32.62; SD= 

10,64). Urvalsgruppen i denna studie var en varierad representation från olika samhällssekto-

rer, både privat och offentlig, däribland industri, barnomsorg, arbetsförmedling och tjänste-

män i högre utbildning. 

En poweranalys tillämpades och visade hur många deltagare som rekommenderas för 

studien och antalet var 400 deltagare varav 40 i den minsta gruppen. Power betyder sannolik-

heten att kunna falsifiera en icke korrekt nollhypotes och den bestäms av alphanivån, stick-

provets storlek och effektstorleken. Effektstorlek är ett mått på i vilken utsträckning den obe-

roende variabeln påverkar den beroende (Christensen, 2004). 

Deltagarna i studien var förselekterade i de grupper av syskon som finns det vill säga 

endabarn, äldstabarn, mellanbarn och yngstabarn. De beroende variablerna (konfliktbenägen-

het och förändringsbenägenhet) kan variera beroende på situationsfaktorer hos den enskilda 

individen, eller kan det finnas andra faktorer, ex. kön och/eller antal syskon, som påverkar 

den oberoende variabeln. Detta kan ses som ett hot mot den interna validiteten. Att ha kontroll 

över eventuella felkällor är viktigt genom att alla deltagarna tilldelas samma information om 

studien. Det betyder att man bevarar deltagarnas egna tolkningar som en konstant felkälla 

(Christensen, 2004). 
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Instrument 

En kvantitativ undersökning gjordes där data samlades in med hjälp av en enkät. Tre olika 

enkäter kombinerades till en och alla tre var färdigkonstruerade och etablerade enkäter. Den 

första delen i enkäten bestod av ett syskonplaceringsformulär där deltagaren uppmanades att 

svara på demografiska data om kön, ålder, syskonplacering, partnerstatus och även hur man 

upplevde sin familjs ekonomi under uppväxten (Johansson & Söderlund, 2008).  Den andra 

delen av enkäten mäter förändringsbenägenhet (RTC) och var anpassad till förändringsbenä-

genhet på arbetsplatsen. Här skulle deltagarna ta ställning till 17 påståenden där svarsalterna-

tiven var på ordinalnivå. Resist To Change Scale (RTC) är konstruerad av Shaul Oreg (2003) 

och undersöker personlighetsskillnader i tendens till motstånd och därmed förändringsmot-

stånd i organisatoriska miljöer. Resultatet tolkades på följande sätt; ett sammanlagt högt 

svarspoäng innebär en förändringsbenägen person ( min 17 max 102). Nedan följer ett exem-

pel från RTC: ”Jag föredrar hellre att göra samma gamla arbetsuppgifter än att pröva nya ut-

manande”.  

 1 2 3 4 5 6 

Den tredje delen av enkäten mätte konfliktbenägenhet i en arbetssituation (Work Conflict Sca-

le, WCS; Johansson & Söderlund, 2008) som bestod av 20 påståenden där deltagarna infor-

merades om att ta ställning till påståendena genom att instämma eller ta avstånd ifrån påstå-

endena i olika grader. För att det inte skulle vara för uppenbart att påståendena hade med kon-

fliktbenägenhet att göra användes fyra utfyllnadsfrågor. Resultatet tolkades på följande sätt; 

ett sammanlagt högt svarspoäng innebär konfliktbenägen person (min 20 max 120). Här är ett 

exempel från WCS: ”Jag blir irriterad när jag inte får min vilja igenom”. Svarsskalan som 

användes till både RTC och WCS var på ordinalnivå och hade sex steg i en Likertskala, från 1 

(Tar helt avstånd) till 6 (Instämmer helt). RTC gav Cronbachs α = 0,88 och WCS gav Cron-

bachs α = 0,77. För att höja alphavärdet på WCS togs fråga 5 bort (”Andras kritik är inget 

som berör mig”), varvid  blev 0,79. Detta innebär att enkäten var internt homogen. För den 

här studien har det ingen betydelse att antalet påståenden har skiljt sig i WCS och RTC därför 

att, varje del i enkäten har en hög validitet då de är etablerade och avsedda att mäta konflikt-

benägenhet och förändringsbenägenhet. 

Procedur 
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Frågeformuläret bestod av ett försättsblad där deltagaren informerades om studiens syfte, 

anonymitet, frivillighet, kontaktinformation och tiden det tar för deltagarna att ta ställning till 

påståendena. Mer detaljerade instruktioner om hur man skulle ta ställning till påståendena 

framgick före varje del i enkäten för att reducera risken till missförstånd. Försättsbladet följ-

des av demografiska frågor och syskonplaceringsformuläret, därefter av 20. WCS-påståenden. 

Sist fick respondenterna ta ställning till 17. RTC-påståenden. Jag fanns närvarande på de olika 

arbetsplatserna där enkäten delades ut för att kunna ge muntlig information men även för att 

kunna besvara eventuella frågor i efterhand. Deltagarna fick en muntlig information om studi-

en och var de skulle lämna enkäten efter ifyllandet och därefter samlades enkäterna oftast in 

vid ett annat tillfälle. Deltagarna i denna studie bestod alltså av arbetstagare från olika arbets-

platser och sektorer. 

Efter datainsamlingen numrerades varje enkät och matades in i statistikprogramet SPSS. 

Eventuella felinmatningar och den interna homogeniteten kontrollerades och α nivån på re-

spektive enkät. I denna studie användes en envägs MANCOVA då designen bestod av mer än 

en beroende variabel. Jag skulle ha kunna använt en envägs ANOVA med varje beroende 

variabel men det skulle då öka risken för typ 1 fel, dvs. felaktigt förkasta H0. 

Vidare har följande statistiska uträkningar gjorts i SPSS: Kontrollerade alpha värdet, 

skevhet och varians, rangordnat flera variabler (RTC, ålder, antal systrar, antal bröder, rela-

tion till mamma, relation till pappa), utfört både bivariata analyser och multivariata analysme-

toder (MANCOVA, post Hoc) (Nicola el al. 2004). Har även gjort undersökningar med kova-

riater där relation till pappa, relation till mamma, ålder, antal systrar, antal bröder osv. har 

konstanthållits. 

 

Design 

För att man ska välja ett tillvägagångssätt måste man urskilja den oberoende variabeln och de 

beroende variablerna. Syskonplacering har varit indelad i fyra nivåer (enda-, äldsta-, mellan- 

och yngstabarn) och har används som oberoende variabel. Förändringsbenägenhet och kon-

fliktbenägenhet har används som beroende variabler. Designen som alltså tillämpades i denna 

studie var en kvasiexperimentell mellangruppsdesign med två beroende variabler (Christen-

sen, 2004). 
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RESULTAT 

En utforskning av datamaterialet utfördes där bland annat itemanalys och kontroll för skevhet 

och varians kontrollerades. För att uppnå en högre intern homogenitet togs item 5 bort i WCS 

(fråga nr 5: ”Andras kritik är inget som berör mig”). Som nämnts tidigare resulterade detta i 

att slutlig Cronbachs alfa blev högt för både RTC och WCS. Skeva variabler (RTC, ålder, 

antal systrar, antal bröder, relation till pappa och relation till mamma) rangordnades för att 

uppfylla de parametriska villkoren. 

I tabell 1 visas en sammanställning med deskriptiv statistik där medelvärden och stan-

dardavvikelser redovisas för RTC fördelat på syskonplacering (endabarn, äldstabarn, mellan-

barn och yngstabarn). Mellanbarn och yngstabarn har högre medelvärden på förändringsbenä-

genhet medan endabarn och äldstabarn däremot har lägre medelvärde. 

Tabell 1. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD) för förändringsbenägenhet (RTC) och antal del-

tagare fördelat på funktionell syskonplacering. 

Syskonplacering M SD N 

Endabarn 3,84 0,92 37 

Äldstabarn 4,22 0,69 70 

Mellanbarn  4,41 0,68 55 

Yngstabarn 4,26 0,62 50 

Totalt 4,21 0,74 212 

 

I tabell 2 visas en sammanställning med deskriptiv statistik där medelvärden och standardav-

vikelser redovisas för WCS fördelat på syskonplacering (endabarn, äldstabarn, mellanbarn 

och yngstabarn). Endabarn och äldstabarn har högre medelvärden på konfliktbenägenhet; mel-

lanbarn och yngstabarn har däremot lägre medelvärde. 
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Tabell 2. Medelvärde (M), standardavvikelser (SD) för konfliktbenägenhet (WCS) och antal deltagare 
fördelat på funktionell syskonplacering. 

Syskonplacering 

 

M SD N 

Endabarn 3,57 0,68 37 

Äldstabarn 3,21 0,59 70 

Mellanbarn  2,85 0,60 55 

Yngstabarn 2,99 0,55 50 

Totalt 3,13 0,65 212 

 

De beroende variablerna korrelerade med varandra; alltså fanns det ett signifikant samband 

mellan förändringsbenägenhet och konfliktbenägenhet (Spearmans rho = -0,585; p < 0,001). 

Svaret blir att ju mer förändringsbenägen man är desto mindre konfliktbenägen är man och 

tvärtom. Detta blir även svar på den första hypotesen som lyder: H1 Ju mer konfliktbenägen 

man är desto mindre förändringsbenägen är man oberoende av syskonplacering. 

För att svara på min frågeställning (finns det skillnad i konfliktbenägenhet och föränd-

ringsbenägenhet beroende på syskonplacering och samspelar konfliktbenägenhet med föränd-

ringsbenägenhet) har en envägs-ANCOVA genomförts. De rankade variablerna var kovaria-

ter. Det visade sig att inga kovariater (antal systrar, antal bröder, relation till pappa och rela-

tion till mamma) påverkade resultatet förutom ålder, men att syskonplacering hade signifikan-

ta huvudeffekter på de beroende variablerna, både WCS och RTC (WCS, F = 11,85; df = 3; p 

≤ 0,001; eta2 = .15; RTC, F = 4,34; df = 3; p = 0,006; eta2 = .06). En bivariat korrelation mel-

lan WCS och ålder visade att ju äldre man är desto mindre konfliktbenägen är man (r = -0,14; 

p = 0,038). Detta samband fanns inte beträffande RTC. 

Man kan inte undkomma att både RTC och WCS enkäterna skulle kunna ha mycket 

gemensamt då personlighetsdimensionerna har varit betydelsefulla i många studier och har 

bidragit indirekt även i denna. Den gemensamma variansen, som svarar på i vilken utsträck-

ning man mäter samma egenskap var 34,2%. Denna siffra kan anses som både hög och låg. Å 

ena sidan finns vissa gemensamma drag mellan förändringsbenägenhet och konfliktbenägen-

het, men å andra sidan, finns också betydande unik varians: 65,8%. Med andra ord, WCS tar 

fasta på egenskaper som RTC inte gör, och vice versa. Detta resonemang kan återkopplas till 

validitetsfrågan där det är mycket viktigt i en studie att mäta det som man avser att mäta. 
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Tabell 3. Post-Hoc Tukey HSD. 

 

 p p 

WCS Enda Äldsta 0,022 RTC Enda Äldsta 0,198 

  Mellan 0,001   Mellan 0,006 

  Yngsta 0,001   Yngsta 0,163 

 Äldsta Enda 0,022  Äldsta Enda 0,198 

  Mellan 0,006   Mellan 0,347 

  Yngsta 0,223   Yngsta 0,994 

Vidare har det konstaterats att konfliktbenägenhet och förändringsbenägenhet har en hög in-

teraktionseffekt (Christensen, 2004) med syskonplacering. Efter att en MANCOVA har gett 

svaret att det finns skillnader utfördes ett Tukey Post Hoc-test för att se mellan vilka grupper i 

syskonplaceringsskaran det fanns signifikanta skillnader (tabell 3). 

För WCS visade det sig att endabarn var signifikant med konfliktbenägna än alla övriga 

tre grupper, och äldstabarn var signifikant mer konfliktbenägna än mellanbarn. För RTS visa-

de analysen att mellanbarn var signifikant mer förändringsbenägna än endabarn. Detta svarar 

på två av mina hypoteser som var: H2= Ensambarn har signifikant högre konfliktbenägenhet 

än övriga grupper samt de är mindre förändringsbenägna. Svaret på denna hypotes är ja en-

ligt tabell 3 då endabarn skiljer sig signifikant från barn i de övriga syskonplaceringarna i 

WCS, men i RTC skiljer endabarn sig signifikant endast från mellanbarn. H3= Ju senare man 

är född i syskonskaran, desto mindre konfliktbenägen är man och mer förändringsbenägen. 

Även svaret på denna hypotes är delvis ja, då tabell 3 visar en ökning respektive minskning av 

WCS och RTC beroende på syskonplacering. Det ser alltså ut som en trappa där avvikelsen 

sker i samband med yngstabarn; vilket också illustreras med hjälp figur 1 och 2. 
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Figur 1. Stapeldiagram för WCS fördelat på 
syskonplacering 

 Figur 2. Stapeldiagram för RTC fördelat på    
syskonplacering 

 

DISKUSSION 

Tidigare forskning har kartlagt stora delar av syskonplaceringens olika påverkan. Vad gäller 

den koppling som kan göras till förändrings- och konfliktbenägenhet förklaras den många 

gånger med hjälp av Big Five personlighetsdimensionerna som kan relateras till alltingen för-

ändringsbenägenhet eller konfliktbenägenhet. Konservatism och liberalism är också två fakto-

rer som har samband med personlighetsdimensionen openness to new experience (Syed, 

2004). I den här studien har förhållandet mellan syskonplacering och RTC respektive WCS 

gjorts tydligare och lyfter fram de dimensioner som har betydelse för organisatoriska miljöer 

och framför allt en förståelse för betydelsen av syskonplacering. 

Syftet med denna studie var alltså att undersöka om det fanns skillnader i förändrings-

benägenhet och konfliktbenägenhet beroende på syskonplacering i en organisation. I denna 

studie har jag utgått ifrån att det är eftersträvansvärt att vara förändringsbenägen och icke 

konfliktbenägen, dels ur en rimlighets resonemang men även kopplat till personlighetsdimen-

sioner (Sulloway, 1996). Det är inte uteslutet att både förändrings- och konfliktbenägenhet har 

positiv och negativ påverkan på organisationer. En påtvingad förändring som har stora konse-

kvenser för organisationen och dess anställda kräver möjligtvis en förändringsobenägen per-

Enda Äldsta Mellan Yngsta

Funksysk

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Mean WCS
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sonal som kan försöka bevara strukturer. Men förändringsobenägenhet kan utifrån en arbets-

ledare ses som en slags olydnad vilket oftast relateras till något negativt (Piderit, 2000). Vad 

gäller en konfliktbenägen person är det inte positivt men många gånger kan konflikter bli 

konstruktiva och leda till en positiv utveckling där människor kommer närmare varandra. 

Människor är olika och mycket omkring oss formar och bidrar till att vi utvecklar olika syn-

sätt; en del är mer förändringsbenägna eller mer konfliktbenägna än andra. Sedd utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv var det intressant att undersöka detta närmare utifrån syskonplacer-

ing. Genom tidigare forskning och den egna undersökningen har jag kunnat svara på hypote-

serna. 

Valet av hypoteser gjordes utifrån teorier, främst Sulloways (1996) teorier om familje-

dynamiken. Den första hypotesen som förenade de beroende variablerna (H1 Ju mer konflikt-

benägen man är desto mindre förändringsbenägen är man oberoende av syskonplacering) var 

en tydlig utgångspunkt och gav signifikant resultat. Korrelationen med förändringsbenägenhet 

och konfliktbenägenhet gav ett stark negativt samband. Detta betyder att om en arbetstagare 

är konfliktbenägen då är samma person samtidigt förändringsobenägen. Slutsatsen stärks, 

menar jag, om man belyser resultatet utifrån två personlighetsdimensioner: agreeableness och 

openness to new experience. Människor utvecklar olika personlighetsdrag och en ”trevlig” 

person förknippas med det motsatta till en konfliktbenägen person, det vill säga trevliga och 

behagliga (Jensen-Campbell & Graziano, 2001; Sulloway, 1996). Samtidigt förknippas föränd-

ringsbenägenhet med openness to new experience. Det är alltså relationen till dessa två di-

mensioner som utgör grunden för RTC och WCS sett ur ett personlighetspsykologiskt per-

spektiv. 

Hypotes H2 (Endabarn har högre konfliktbenägenhet och är mindre förändringsbenäg-

na än övriga grupper) bekräftades: ensambarn visade sig vara mer konfliktbenägna och mind-

re förändringsbenägna än övriga syskon i denna studie. Det kan tilläggas att effektstorleken 

för WCS var stor (.15), medan effektstorleken för RTC var medium (.06). Mancillas (2004) 

spekulerar om de negativa stereotypier som finns om endabarn. Hon menar att det är vanligt 

att man antar att för att ett barn ska utvecklas normalt och inte ha anpassningssvårigheter och 

problem med sin personlighet krävs det att barnet har syskon. Hon menar alltså att det finns 

risker för att endabarn går miste om olika sociala processer som gör att de i ett senare skede 

kan bli isolerade och därmed brista i social förmåga (Mancillas, 2004). Kamrater kan emeller-

tid ha viss betydelse, kan man anta. 
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Min studie visar, om än indirekt - vilket även Sulloway (1996) kommit fram till - att det 

finns mönster som talar för att endabarn skulle ha mindre av egenskapen agreeableness (Jo-

hansson & Söderlund, 2008). Sulloway menar även att endabarn bland annat tenderar att ef-

terlikna äldstabarn i personligheten. De utmärkande personlighetsdragen som är gemensamma 

för enda- och äldstabarn är egenskaper som är relaterade till personlighetsdimensionen cons-

cientiousness (plikttrogen, noggrann). Utmärkande är också den kognitiv aspekten av intelli-

gens som enda- och äldstabarn uppvisar bland annat i karriärsval. Karriärsvalen anknyter i sin 

tur till vilken familjeekonomisk standard man har upplevt som barn och man menar att mindre 

familjer t.ex. endabarnsfamiljer har haft bättre ekonomiska förutsättningar, då de har tilldelats 

större delar av ”kakan” (Sulloway, 2007). I denna studie fanns det dock inget signifikant sam-

band mellan syskonplacering och hur man har skattat familjens ekonomi under uppväxten. 

Familjens ekonomi utgör enbart en aspekt av ”familjeresurser”; vidare kan man tala om andra 

resurser i form av kärlek, uppmärksamhet, kunskap, etc. Dessa är aspekter som påverkar oss 

inte minst under uppväxten. 

Enligt resultatet i denna studie var endabarn signifikant mindre förändringsbenägna jäm-

fört med de andra syskonen. Endabarns likheter med äldstabarn talar för att de är mer konser-

vativa och därför är detta ett rimligt resultat. Vidare kan det vara svårt att utrycka sig om en-

dabarn generellt, då Sulloway (2007) menar att endabarn utgör en speciell grupp som gör att 

man måste ta hänsyn till andra faktorer vid mätning av egenskaper, t.ex. att de inte har upplevt 

syskonrivalitet eller dominans. 

I enlighet med tidigare studier (Sulloway, 1996, 2007), fanns det även här signifikans 

vad gäller den tredje hypotesen (Ju senare man är född i syskonskaran, desto mindre konflikt-

benägen är man och mer förändringsbenägen). Resultatet stämde överens med hypotesen, att 

enda- och äldstabarn är mer konfliktbenägna än senarefödda, alltså mellan- och yngstabarn. 

Studier har visat att äldstabarn kännetecknas av traditionalism och konformitet och att de är 

mer dominanta och aggressiva samt mindre empatiska (Sulloway, 1996; Syed, 2004). Vad 

gäller förändringsbenägenhet stämde detta dock endast för enda- och mellanbarn. Alltså skil-

jer sig enda- och mellanbarn signifikant från varandra men trots detta ser man ändå en medel-

värdesskillnad som följer trappmönstret för övriga syskonplaceringar (figur 2 och tabell 3). 

Mellanbarn anses i större utsträckning vara liberala och har oftast rollen som medlare. De 

fungerar ofta bra ihop med både äldre och yngre syskon och detta är en följd av den person-

lighetsutveckling som har skett under uppväxten (Syed, 2004). Mellanbarnets självständighet 

beror bl.a. på dess placering i syskonskaran som visar sig i personlighetsdrag (Salmon, 1999). 
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Yngstabarn är undantag då de tenderar att efterlikna äldstabarn både vad gäller RTC och 

WCS; liknande resultat visades i en studie av Syed (2004). Syed fann att yngstabarn liknade 

äldstabarn i flera av Big Five dimensionerna. Enligt Sulloways teori är detta en följd av att 

konkurrensen mellan äldsta- och yngstabarnet inte har varit så stor som det blir med ett mel-

lanbarn. Det ena barnet (ex. äldstabarnet) kan knyta an till ena föräldern och det andra barnet 

(ex. yngstabarnet) får sina behov tillgodosedda av den andra föräldern, dvs. det yngsta sysko-

net har inte samma valmöjlighet som sitt äldsta syskon. Sulloway (1996) tillskriver äldsta- 

och yngstabarn liknande egenskaper. 

Beträffande ålder var det signifikant samband med WCS som visade att ju äldre man var 

desto mindre konfliktbenägen var man. Drafke och Kossen (1998) menar att ju äldre man blir 

desto mer jobbtillfredställelse känner man, dels för att man har en ökad känsla av erfarenhet 

och säkerhet över sina kunskaper och det jobb man utför. Farmför allt handlar det om att äldre 

har en mer realistisk syn på jobbet men även livet. Yngre människor som kanske inte har lika 

mycket jobberfarenheter som en äldre person, saknar de erfarenheter som man kan jämföra 

sitt nuvarande jobb med. Detta leder till att man associerar med andras jobberfarenheter och 

på så sett målar upp ett felaktigt och orealistisk jobbsituation vilket kan leda till missförstånd 

och konflikter. 

Många studier har gjorts där man undersöker syskonplacering och dess inverkan på 

vuxenlivet. När man t.ex. väljer sina sociala relationer vare sig det gäller vänner eller roman-

tisk partner är dessa influerade av syskonplacering och den strategi man antagit som barn för 

att få uppmärksamhet av föräldrarna (Sulloway, 1996). Utifrån ett Darwin perspektiv menar 

Sulloway (1996) att personligheten, vilken formas till dels av av syskonplacering, fungerar 

som ett verktyg och vi använder verktyget i olika situationer genom livets gång. Dessutom 

utökar vi verktygen genom livet och på så sätt utvecklas vår personlighet allt eftersom vi kla-

rar av olika situationer i livet. Sulloway (1996) menar även att de egenskaper som har varit 

betydande för oss som barn inte förblir lika betydande som vuxen då vi utvecklar en mer flex-

ibel syn på saker och ting; detta är viktigt att ha i åtanke då man ska uttala sig om stereotypa 

personlighetsdrag i syskonplacering. Trots detta finns det kopplingar mellan den strategi vi 

antagit i syskonplacering med strategier vi har som vuxna t.ex. i interaktion med andra männi-

skor, partnerval, ansvarstagande, val av karriär etc. (Mancillas, 2006; Sulloway, 1996). Med 

denna studie kan man möjligtvis dra slutsatsen att konfliktbenägenhet och förändringsbenä-

genhet hos vuxna till dels kommer från den strategi man antagit i syskonplaceringen. 
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För att återkoppla betydelsen av syskonplacering i en rekryteringsprocess, kan det hand-

la om att ta vara på de kunskaper och erfarenheter som varje individ tar med sig in till organi-

sationen. Alla syskonplaceringar har sina fördelar och det är dessa man kan ta vara på och 

anpassa till organisationens fördel. Syskonplacering i en rekryteringsprocess behöver inte 

handla om att utesluta en viss syskonplacering utan man kan se det från ett kunskapsperspek-

tiv där man samlar kunskap om en anställd. Syskonplacering kan fungera som ett verktyg för 

att matcha rätt person med rätt arbetsposition eller arbetsuppgifter. Felplaceringar gynnar inte 

varken den anställde eller organisationen och därmed effektiviteten eller produktiviteten i en 

organisation. 

Svagheter och vidare forskning 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan syskonplacering och konfliktbenä-

genhet och förändringsbenägenhet; för att göra detta användes en kombinerad enkät. Trots att 

Cronbachs α och den unika respektive gemensamma variansen kontrollerades kan man inte 

undkomma eventuella brister som förekommer med att man väljer att kombinera färdig kon-

struerade enkäter. Det ursprungliga syftet med enkäterna kan möjligtvis behöva anpassas till 

de olika arbetsplatserna eller till och med till den tidsperiod som det gäller. Vidare kan man 

ifrågasätta antalet deltagare i studien och ännu viktigare om resultatet är generaliserbart. Med 

hänsyn tagen till extern validitet menar jag att urvalet har en viss generaliserbarhet, tack vare 

urvalets bredd vad gäller yrkesgrupper och ålder. 

Frågan om att tillämpa betydelsen av ens syskonplacering i en rekryteringsprocess kan 

både vara positivt och negativt. Det positiva är att det kan fungera som ett av flera verktyg för 

att matcha arbetstagare med arbetsuppgift men om syskonplacering skulle missbrukas kan det 

resultera i diskriminering. Idag finns det många hjälpmedel i form av personlighetstester, kun-

skapstester osv. frågan om rekryteringsprocessen går till på ett moraliskt riktigt sätt där man 

inte diskriminerar någon diskuteras ofta. Det är viktigt att fråga sig själv vad man har för av-

sikter när man ställer frågan om syskonplacering. 

För denna studie var resultatet att det finns samband mellan syskonplacering och WCS 

och RTC; med andra ord påverkar sannolikt syskonplacering oss vad gäller utvecklingen av 

egenskaper som förknippas med konfliktbenägenhet och förändringsbenägenhet. Förutom 

syskonplacering finns det självklart andra faktorer som påverkar oss under livets gång som 

kanske bidrar till att vi blir mer eller mindre konflikt- eller förändringsbenägna i arbetslivet. 

Dessa faktorer kan t.ex. vara antalet syskon, kön, hemmamiljön, uppfostran, kultur, religion, 
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samhället, relationer, kärlek och uppmärksamhet. Det handlar om både inre och yttre faktorer 

som ständigt påverkar oss. För vidare forskning skulle det vara intressant att ta in flera fakto-

rer och undersöka vilken påverkan de har på förändringsbenägenhet och konfliktbenägenhet. 

Sulloway (2007) har kontrollerat flera faktorer där han bland annat menar att kön förklarar 

2% och hemmamiljön förklarar 5% och syskonplacering 10% av ens personlighetsutveckling. 

Vi skall i sammanhanget komma ihåg att individens genetiska uppsättning förklarar ca 50% 

av personligheten (Clark & Watson, 1999). Ytterligare forskning i ämnet skulle vara önskvärt 

för att kunna utveckla eller få svar på frågor gällande ålderns betydelse för personlighet; dess-

utom skulle det vara intressant att titta närmare på hur syskonplaceringens betydelse skulle 

kunna användas i praktiken, det vill säga i rekryteringsprocesser. 
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BILAGOR 

Till deltagare i studie 

Syftet med denna studie är att undersöka hur du upplever faktorer kring ditt arbete, det finns 

även frågor om din familjebakgrund. 

Jag vill understryka att jag gör denna studie helt oberoende av din organisation eller ditt före-

tag. 

Det är 45 påståenden som tar högst 10 min att besvara. Det är viktigt att du tar ställning i varje 

påstående så uppriktigt som möjligt.  

Självklart är deltagande frivilligt och man kan avstå från att svara på några eller alla, men jag 

skulle vara ytterst tacksam om du besvarade alla frågor. 

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

svar och du förblir därför helt anonym. 

Ett stort tack för din medverkan! 

Joan Amang   Handledare 

Inst för Samhällsvetenskap  Andrejs Ozolins Fil.dr. 

Växjö universitet 

jampa06@student.vxu.se 

Instruktion 

Dessa frågor handlar om vilken syskonplacering man har i familjen. Försök svara så 

riktigt du kan och försök att komma ihåg årtal, är du osäker så skriv det du tror. 

1. Ditt födelseår: 19………. 

2. Land du föddes i:………………….. 

3. Kön:…………..(M eller K) 

Ringa in ett passande alternativ. 

4. Hur upplevde du din familjs ekonomi under uppväxten? 
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Mycket svag  svag   genomsnittlig   god   mycket god 

5. Hur många syskon har du? Om du är osäker på födelseår markera med ”?” vid årta-

let. Skriv också dödsår för ev. avlidna syskon. Ta med alla syskon, även halvsyskon och 

icke biologiska syskon. 

Systrar   Bröder 

Antal 

 

Födelseår 

 

Ange vilken syskonplacering du har (enda, äldre, mellan, yngsta):……………………… 

Om du är tvilling (el likn), så ringa in om du är ”Äldre” eller ”Yngre” tvilling 

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

Mycket harmonisk  0     1     2     3     4     5     6  Mycket konfliktfylld 

7. Hur skulle du vilja beskriva din relation till din mamma under din uppväxt? 

Mycket harmonisk  0     1     2     3     4     5     6  Mycket konfliktfylld 

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

Nedan följer ytterligare ett antal påståenden som avser hur du ser på dig själv eller 

andra människor i din arbetssituation. Ringa in en siffra som du anser beskriver i vilken 

grad du instämmer med eller tar avstånd från påståendet. Vissa påståenden kan likna 

varandra, men svara så uppriktigt som du kan. 

1 = Tar helt avstånd  4 = Instämmer lite 

2 = Tar delvis avstånd  5 = Instämmer delvis 

3 = Tar lite avstånd  6 = Instämmer helt
 

1. Jag undviker helst konflikter. 

 1 2 3 4 5 6 
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2. Jag har ofta känslan av att inte få tillräckligt med uppskattning av mina arbetskamrater. 

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

5. Andras kritik är inget som berör mig. 

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

7. Fikarummet är hjärtat på en arbetsplats. 

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

9. Mina arbetskamrater tycker att jag har bra idéer. 

 1 2 3 4 5 6 

10. Jag trivs med mitt nuvarande arbete. 

 1 2 3 4 5 6 

11. Jag känner mig ofta stressad i mitt arbete. 

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

16. Jag finner allt för ofta att jag hamnar i konflikter på min arbetsplats. 
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 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

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

 1 2 3 4 5 6 

 


