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Syftet var att undersöka om personers Locus of Control påverkar deras 

konflikthanteringsstrategier i kärleksrelationer. Hypoteserna var: H1: 

Det finns skillnader mellan personer med extern och intern Locus of 

Control när det gäller vilka typer av strategier de använder för att 

hantera kärleksrelationsproblem. H2: Personer med intern Locus of 

Control har större benägenhet att använda sig av 

relationskonflikthanteringsstrategin Kompromiss i sina 

kärleksrelationer. H3: Kvinnor påverkas mer än män av Locus of 

Control när det gäller vilka typer av strategier de använder för att 

hantera kärleksrelationsproblem. Deltagarna var 172 studenter. Data 

insamlades med en webbenkät innehållande svenska versioner av 

Rotters I-E skala och RPCS. Resultatet visade en signifikant skillnad 

mellan personer med intern och extern Locus of Control i tre 

konflikthanteringsstrategier: Kompromiss, Underkastelse och 

Undvikande. Vidare använde personer med intern Locus of Control 

Kompromiss mer. Personer med extern Locus of Control använde 

Underkastelse och Undvikande mer. Skillnaderna fanns bara bland 

kvinnorna. Samtliga hypoteser kunde därmed godtas. Undersökningen 

visade att Locus of Control är en möjlig anledning till varför personer 

använder sig av vissa typer av konflikthanteringsstrategier i 

kärleksrelationer. 

 

Nyckelord: Locus of Control, kärleksrelationer, konflikthantering, 

konflikthanteringsstrategier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

The purpose was to investigate if people’s Locus of Control influence 

their conflict management in love relationships. The hypotheses were: 

H1: There are differences between persons with external and internal 

Locus of Control when it comes to which strategies they use to handle 

love relationship problems. H2: Persons with internal Locus of 

Control are more likely to use the relationship conflict management 

strategy Compromise in their love relationships. H3: Women are more 

affected then men by Locus of Control when it comes to which types 

of strategies they use to handle love relationship problems. The 

participants were 172 students. Data was collected through an internet 

survey containing Swedish versions of the Rotter I-E Scale and RPCS. 

The result showed a significant difference between persons with 

internal and external Locus of Control in three conflict management 

strategies: Compromise, Submission and Avoidance. Persons with 

internal Locus of Control used Compromise more. Persons with 

external Locus of Control used Submission and Avoidance more. The 

differences only existed among the women. Therefore all the 

hypotheses could be confirmed. The study showed that Locus of 

Control is a possible reason why people use certain types of conflict 

management strategies in love relationships. 

 

Key words: Locus of Control, love relationships, conflict 

management, conflict management strategies. 
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Introduktion 
 

Enligt Zacchili, Hendrick och Hendrick (2009) förekommer begreppet konflikt i många 

teorier, men inte som huvudfokus och det finns många definitioner av konflikt. Konflikter 

är dock något som stör pågående beteende eller kommunikation. De är en viktig del i alla 

mänskliga relationer och att studera konflikter är därför viktigt för att förbättra och bevara 

dessa relationer (Zacchili, Hendrick & Hendrick, 2009). Den här studien avser att fokusera 

på kärleksrelationer. Zacchili, Hendrick och Hendrick (2009) presenterar olika aspekter av 

kärleksrelationer som är viktiga. Dessa är: kommunikation, kärlek, sexualitet, 

tillfredsställdhet med relationen samt respekt. 

 

Rotter (1966) definierade Locus of Control som att olika personer kan uppleva eller reagera 

på en händelse, som även kan kallas en belöning eller en förstärkning, på olika sätt. En 

faktor som avgör hur personen reagerar är huruvida personen upplever att belöningen är ett 

resultat av hans eller hennes beteende eller egenskaper, eller om personen upplever att 

krafter utanför honom eller henne orsakar belöningen oberoende av hans eller hennes eget 

agerande.  Om en person upplever att en belöning följer av hans eller hennes beteende, men 

att belöningen inte är helt beroende av personens agerande, tolkas det i västerländska 

kulturer ofta som tur, ödet eller slump. När händelsen tolkas som att den påverkats av yttre 

krafter, som tur eller ödet, kallas det extern Locus of Control. Om en person istället tolkar 

händelsen som att den är beroende av hans eller hennes eget beteende kallas det intern 

Locus of Control (Rotter, 1966).  

 

I tidigare forskning har Locus of Control främst använts som mätverktyg i forskning på 

gifta par och i vänskapsrelationer, men sällan i forskning på andra typer av 

kärleksrelationer (Doherty, 1981; Miller, Lefcourt, Holmes, Ware & Saleh, 1986; Morry & 

Harasymchuk, 2005; Hisli Sahin, Basim & Cetin, 2009). Doherty (1981) har undersökt 

vilken påverkan skillnader i Locus of Control mellan maken och makan har på missnöjdhet 

i äktenskapet. Hans hypotes var att äktenskaplig missnöjdhet skulle vara högre i äktenskap 

där hustrun har extern Locus of Control och maken har intern Locus of Control. Han 

genomförde undersökningen på 86 gifta par genom att låta deltagarna fylla i en enkät som 

bland annat bestod av Rotters I-E skala. Doherty (1981) fann att när det gäller hustrurna 

förekom det högre äktenskaplig missnöjdhet om maken hade mer intern Locus of Control 

än hustrun. Det gällde inte för männen. Där fanns det inga samband mellan Locus of 

Control och äktenskaplig missnöjdhet. Doherty (1981) fann också att det inte fanns några 

indikationer på att personer med en viss typ av Locus of Control i allmänhet var mer 

olyckliga i sitt äktenskap än personer med den andra typen av Locus of Control. Enligt 

Doherty (1981) själv var de statistiska förhållandena i studien låga till måttliga, trots att de 

var signifikanta. Det behövs fler studier på par som varit gifta en längre tid. Det är också 

svårt att generalisera bortom urvalet i studien, till bland annat andra etniciteter eller 

socioekonomiska grupper (Doherty, 1981). 

 

Locus of Controls påverkan på konflikthantering i olika typer av relationer har undersökts 

tidigare (Miller, Lefcourt, Holmes, Ware & Saleh, 1986; Morry & Harasymchuk, 2005; 

Hisli Sahin, Basim & Cetin, 2009). Miller, Lefcourt, Holmes, Ware och Saleh (1986) 

genomförde en undersökning om hur Marital Locus of Control påverkar problemlösning 

inom äktenskap. De förutsade att personer med intern Locus of Control var mer benägna att 

konfrontera problem på ett konstruktivt sätt och att par som konfronterade problem på ett 

konstruktivt sätt skulle vara mer nöjda med sina lösningar än par som konfronterade 
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problemen på ett negativt sätt. Totalt deltog 88 par i studien. I den fösta delen av studien 

fick paren enkäter bestående av bland annat Rotters I-E skala och Millers Marital Locus of 

Control Scale. Efter det fick paren delta i videofilmade experiment på universitetet där de 

fick genomföra tre aktiviteter, två var uppvärmningsövningar och en var att paren skulle 

improvisera responser på tre konfliktsituationer. Resultatet stödde alla förutsägelser. 

Studien visade också att det inte var någon skillnad mellan extern och intern Locus of 

Control när det gäller hur ofta de använder sig av destruktiv konflikthantering. Skillnaden 

fanns bara där för konstruktiv konflikthantering (Miller, Lefcourt, Holmes, Ware & Saleh, 

1986). Kritik som kan riktas mot studien är representativiteten hos urvalet, som hittades 

genom lokal högskola, kyrka och andra organisationer. Det kan bli ett annorlunda resultat 

om undersökningen görs på personer i populationen som inte tillhör någon av 

organisationerna där deltagarna hittades. 

 

Hisli Sahin, Basim och Cetin (2009) undersökte om självkoncept och Locus of Control 

påverkar interpersonella konfliktlösningar. Deltagarna var 345 studenter. En enkät 

skickades ut innehållande bland annat Rotters I-E skala. Locus of Control hade betydelse 

när det gällde alla typer av interpersonella konfliktlösningar. Självkontroll hade betydelse 

för konfronterande konfliktlösning samt för självredovisning och känslomässigt 

uttryckande. Personer med intern Locus of Control och med ett positivt självkoncept 

använde dessutom mer konstruktiva och effektiva konfliktlösningar (Hisli Sahin, Basim & 

Cetin, 2009).  Även denna studie har genomförts på studenter, vilket gör att det är tveksamt 

om resultatet representerar populationen i allmänhet. 

 

Forskning har också gjorts på om Locus of Control påverkar problemlösning i 

vänskapsrelationer (Morry & Harasymchuk, 2005). Studien genomfördes med 184 

studenter som deltagare. Deltagarna fylla i ett frågeformulär en gång för att mäta deras egen 

Locus of Control och samma formulär en gång till för att mäta deras uppfattning en 

samkönad vän. De fick också fylla i en skala som skulle mäta tillfredsställdheten i 

deltagarnas vänskapsrelationer och en skala som skulle mäta deras egen och uppfattningen 

om vännens problemlösningsbeteende. Resultatet visade att kvinnors uppfattning om deras 

samkönade väns externa Locus of Control förutsade fler rapporter om både eget 

användande och uppfattningen om att vännen använde destruktiva 

problemlösningsbeteenden. Uppfattningen att vännen hade extern Locus of Control var 

också relaterat till lägre nivåer av tillfredsställdhet med relationen, både när det gällde den 

egna och vad deltagarna uppfattade angående vännen. För män förutsade inte Locus of 

Control problemlösningsbeteenden, men uppfattningen om vännens Locus of Control (både 

intern och extern) förutsade den egna tillfredsställdheten med relationen. Resultatet visade 

också att Locus of Control kunde förutsäga vilka konfliktlösningsbeteenden som användes 

hos kvinnor, men inte hos män (Morry & Harasymchuk, 2005). Även denna studie har 

genomförts på studenter, vilket innebär att det ännu en gång är tveksamt om resultatet kan 

generaliseras för att gälla hela populationen, utöver urvalsgruppen.  

 

För att kunna mäta vilken typ av Locus of Control en person har skapade Rotter (1966) en 

skala, kallad The Rotter I-E Scale, som bestod av 29 frågor med två fasta svarsalternativ, så 

kallade forced choice-frågor, varav 6 av dessa frågor var fyllnadsfrågor, där extern Locus of 

Control ställs mot intern Locus of Control. Frågorna berörde deltagarnas tro om hur världen 

fungerar. Skalan antas därför mäta generaliserade förväntningar. Ingen av frågorna frågar 

deltagarna direkt om de tror på intern eller extern kontroll. Poängen var den totala summan 

av svar som representerade extern Locus of Control. Skalan testades på ett flertal urval, 

med konsekvent test-retest reliabilitet, eller repeterbarhet (Rotter, 1966). Rotters I-E skala 
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har blivit den mest använda mätmetoden för Locus of Control (Cherlin & Brookover 

Bourque, 1974).  

 

Det finns flera olika skalor som använts i olika undersökningar om konflikthantering i 

kärleksrelationer (Creasey, 2002; Creasey, Kershaw & Boston, 1999; Rusbult, Johnson & 

Morrow, 1986). RPCS, eller the Romantic Partner Conflict Scale skapades av Zacchili, 

Hendrick och Hendrick (2009), då de ansåg att det behövdes en skala för att mäta 

konflikthanteringsstrategier i alla typer av kärleksrelationer medan tidigare skalor främst 

har riktat sig mot gifta par. Skalan innehåller 39 frågor som är indelade i sex 

frågekategorier efter vilken typ av relationsproblemhanteringsstrategi som används. 

Kagetorierna är Kompromiss (14 frågor), Dominans (sex frågor), Undvikande (tre frågor), 

Separation (fem frågor), Underkastelse (fem frågor) och Interaktionell Reaktivitet (sex 

frågor). Kompromiss mäter personers vilja att samarbeta för att lösa konflikter, Dominans 

mäter personers vilja att vinna konflikten, Undvikande mäter personers benägenhet att 

undvika konflikter, Separation tolkades som att personerna går undan ifrån varandra ett tag 

(inte som att förhållandet avslutas), Underkastelse mäter personens benägenhet att 

underkasta sig sin partner för att konflikten ska ta slut och Interaktionell Reaktivitet mäter 

hur intensitet och frekvens i konflikterna (Zacchili, Hendrick & Hendrick, 2009). Skalan 

utvecklades först genom att den testades på 170 studenter och jämfördes med andra skalor 

som mätte relationsmässig tillfredsställdhet och respekt mot partnern. En andra studie på 

349 andra studenter jämförde RPCS med flera andra skalor, som mätte relationsmässig 

tillfredsställdhet, respekt mot partnern, kärleksstilar, självavslöjande, sexuell 

kommunikation och sexuella attityder, samt ett annat konfliktmätinstrumet. Där fastställdes 

styrkan hos sexfaktorstrukturen. RPCS testades också om en tredje gång på 109 studenter 

och hade god test-retestreliabilitet (Zacchili, Hendrick & Hendrick, 2009).  

 

Syfte 
Syftet med den här undersökningen var att undersöka om personers typ av Locus of Control 

påverkar vilka typer av konflikthanteringsstrategier de väljer när de hamnar i konflikter i 

kärleksrelationer.  
 

Det ovan presenterade tidigare forskningsresultatet har visat att det finns ett samband 

mellan val av konflikthanteringsstrategier och Locus of Control. Dessa studier har dock 

genomförts med fokus på antingen gifta par (Miller, Lefcourt, Holmes, Ware & Saleh, 

1986), vänskapsrelationer (Morry & Harasymchuk, 2005) eller interpersonell 

konfliktlösning i allmänhet (Hisli Sahin, Basim & Cetin, 2009). Resultaten av dessa 

undersökningar har bidragit till den här studiens första hypotes:  

 

H1: Det finns skillnader mellan personer med extern och intern Locus of Control när det 

gäller vilka typer av strategier de använder för att hantera kärleksrelationsproblem.  

 

Vidare visade Miller, Lefcourt, Holmes, Ware och Saleh (1986) samt Hisli Sahin, Basim 

och Cetin (2009), att personer med intern Locus of Control var mer benägna att använda sig 

av konstruktiva konflikthanteringsstrategier, varför författaren antar att:  

 

H2: Personer med intern Locus of Control har större benägenhet att använda sig av 

relationskonflikthanteringsstrategin Kompromiss i sina kärleksrelationer.  
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Slutligen ledde skillnaderna mellan könen i de ovan presenterade undersökningarna av 

Doherty (1981) samt Morry och Harasymchuk (2005), där kvinnorna påverkades av Locus 

of Control i större utsträckning än männen, fram till ett antagande att:  

 

H3: Kvinnor påverkas mer än män av Locus of Control när det gäller vilka typer av 

strategier de använder för att hantera kärleksrelationsproblem. 

 

Metod 
 

Deltagare 
Urvalet bestod av 172 studenter från en svensk högskola som var över 18 år och är eller 

nyligen har varit i en relation längre än sex månader. Att nyligen ha varit i ett förhållande 

räknades här som att förhållandet tog slut för senast sex månader sedan. Deltagarna bestod 

av 137 kvinnor och 35 män och var mellan 19 och 64 år med en medelålder på 31,3 år. En 

mer detaljerad beskrivning indelad efter Locus of Control-grupp kan ses i tabell 1.1. 

 

Tabell 1.1 - Deltagardemografi 

 Totalt Intern LoC Extern LoC 

Ålder 

   

  Min (år) 19 19 19 

  Max (år) 64 64 58 

  Medelvärde (år) 31,3 32,8 29,9 

Kön    

  Man (antal) 35 23 12 

  Kvinna (antal) 137 62 75 

Civilstatus    

  Singel (antal) 9 5 4 

  I ett förhållande (antal) 12 3 9 

  Sambo (antal) 88 43 45 

  Särbo (antal) 8 5 3 

  Gift (antal) 55 29 26 

Barn    

  Ja (antal) 80 39 41 

  Nej (antal) 92 46 46 

Senaste relationens slut    

  Är i en relation nu (antal) 162 79 83 

  1-3 mån sedan (antal) 6 2 4 

  4-6 mån sedan (antal) 4 4 0 

Förhållandets längd    

  Min (antal) 6 mån 6 mån 6 mån 

  Max (antal) 40 år 40 år 33 år 

  Medel (antal) 7,1 år 7,6 år 7 år 

 

Instrument 
Instrumentet bestod av en webbenkät i tre delar med tillhörande missivbrev. Webbenkäten 

skapades i ett välkänt enkätprogram på internet. Den första delen bestod av sex 

bakgrundsfrågor som var kön, födelseår, civilstatus, om deltagaren har barn, senaste 

relationens längd och senaste relationens slut. De två sista frågorna skulle säkerställa att 

deltagarna uppfyllde urvalskravet. Den andra delen bestod av en svensk version av Rotters 

I-E skala (Rotter, 1966) med 29 forced choice-frågor, varav sex fyllnadsfrågor. Ett exempel 

på ett externt frågealternativ som användes var: Många gånger känner jag att jag har liten 
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påverkan över sakerna som händer mig. Det motsvarande interna frågealternativet som 

användes var: Det är omöjligt för mig att tro att slump eller tur spelar en viktig roll i mitt 

liv. I-E skalan valdes för att den på ett lätt sätt kunde dela in deltagare i grupper om extern 

och intern Locus of Control, då det inte finns något domänspecifikt sätt att mäta Locus of 

Control för ogifta par.  

 

Den tredje delen bestod av en svensk version av 34 frågor i RPCS. RPCS valdes eftersom 

den är väl lämpad för den här studien genom att den är indelad i frågekategorier efter olika 

typer av konflikthanteringsstrategier par kan använda vid en relationskonflikt. Här följer ett 

exempel på en fråga som användes i varje frågekategori: Kompromiss: Jag och min partner 

samarbetar för att hitta en gemensam väg att lösa problem mellan oss. Dominans: När vi 

är oense är mitt mål att övertyga min partner om att jag har rätt. Undvikande: Jag 

undviker konflikter med min partner. Separation: När vi har en konflikt separerar vi, men 

förväntar oss att ta itu med det senare. Underkastelse: Ibland håller jag med min partner 

bara för att konflikten ska ta slut. Som i originalskalan användes i den här undersökningen 

också en svarsskala från noll till fyra. Noll var också, förutom siffermärkningen, märkt 

stämmer inte alls och fyra var också märkt stämmer helt och hållet för att klargöra siffrorna 

i skalans betydelse. Ordningen på frågorna i RPCS slumpades i formuläret så att alla frågor 

i samma frågekategori inte skulle hamna efter varandra i enkäten. Detta för att motverka 

social önskvärdhet. Frågorna i frågekategorin Interaktionell reaktivitet i RPCS togs helt 

bort från denna enkät på grund av att de inte var nödvändiga för den här undersökningen 

(Zacchili, Hendrick & Hendrick, 2009).  

 

Uträknandet av indexen för de olika skalorna i den här undersökningen följde de metoder 

som använts av Rotter (1966) för att räkna indexet för I-E skalan och av Zacchili, Hendrick 

och Hendrick (2009) för att räkna ut indexen för de olika konflikthanteringsstrategierna i 

RPCS. Indexet för I-E skalan räknades ut genom att summan av alla frågor utom 

fyllnadsfrågorna räknades ut. Någon uträkning av Cronbachs Alpha för frågorna i I-E 

skalan gjordes inte, då Rotter (1966) själv beskriver att frågorna i originalskalan har låg 

intern överensstämmelse då de beskriver olika omständigheter i livet, men att det har liten 

betydelse för skalan i sig. När det gäller RPCS räknades indexet för frågekategorin 

Kompromiss (Cronbachs Alpha = 0,96) ut genom att ta medelvärdet på de 14 frågor som 

tillhörde frågekategorin Kompromiss. Indexet för frågekategorin Dominans (Cronbachs 

Alpha = 0,87) räknades ut genom att ta medelvärdet på de sex frågor som tillhörde 

frågekategorin Dominans. Indexet för frågekategorin Undvikande (Cronbachs Alpha = 

0,86) räknades ut genom att ta medelvärdet på de tre frågor som tillhörde frågekategorin 

Undvikande. Indexet för frågekategorin Separation (Cronbachs Alpha = 0,79) räknades ut 

genom att ta medelvärdet på de fem frågor som tillhörde frågekategorin Separation. Indexet 

för frågekategorin Underkastelse (Cronbachs Alpha = 0,86) räknades ut genom att ta 

medelvärdet på de fem frågor som tillhörde frågekategorin Underkastelse. 

 

Frågorna i I-E skalan och RPCS direktöversattes av författaren till svenska och en så kallad 

”back-translation”, en direktöversättning tillbaka till engelska, gjordes av en oberoende 

person som inte hade sett originalfrågorna. De fåtal felaktigheter som fanns i den svenska 

översättningen rättades sedan till av författaren. En pilotstudie gjordes också för att 

upptäcka oklarheter i enkäten, vilket ledde till ytterligare mindre ändringar. I Bilaga I finns 

en lista över alla enkätfrågor, utom bakgrundsfrågorna, markerade efter om de mäter extern 

eller intern Locus of Control eller vilken frågekategori i RPCS de tillhör. I slutet av samma 

bilaga finns också ett exempel på svarsskalan i RPCS. 
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Procedur och bortfall 
En webbenkät skickades via ett autoutskick ut till alla studenter på en högskola i Sverige 

via deras studentmailadresser. I mailet fanns missivbrevet tillsammans med en länk till 

webbenkäten. Deltagarna informerades om studiens innehåll, syfte och konfidentialitet i 

missivbrevet. Enbart författaren och författarens handledare hade tillgång till insamlat data 

från webbenkäten. Allt material behandlades konfidentiellt. Data presenterades här på 

gruppnivå, så att ingen enskild individ kunde identifieras. Alla enkätsvar och tillhörande 

mailadresser raderades efter att analysen av data var färdigställd. Enkäten var också frivillig 

att svara på och deltagandet kunde avbrytas när som helst utan motivering. Det fanns inte 

heller något krav om att deltagarna skulle svara på alla frågor i webbenkäten. Det gick att 

ha som tillval i enkätprogrammet att alla frågor måste besvaras för att deltagaren skulle 

kunna gå vidare i och lämna in enkäten, men det tillvalet valdes inte av författaren eftersom 

författaren ansåg att frivillighet hos deltagarna var viktigt i undersökningen. 

 

Totalt svarade 488 studenter på enkäten på två dagar, varav 314 svar togs bort. Av dessa 

314 svar togs 204 bort för att de missat att svara på en eller flera frågor, medan 110 togs 

bort för att de inte uppfyllde urvalskriterierna att det var senast sex månader sedan deras 

senaste relation tog slut eller att deltagarna hade eller hade senast haft en relation som var 

sex månader eller längre. I de enkäter som saknade svar var de flesta av dessa öppnade utan 

att deltagaren svarat, eller så hade enkäten avbrutits efter bakgrundsfrågorna eller efter 

cirka halva enkäten. Bortfall förekom också på grund av att vissa studenter var frånvarande 

under den period enkäten skickats ut och var öppen för svar. Studenterna hade också 

tidigare fått flera enkäter tillhörande andra studier skickade till sig, vilket gör att de kan ha 

varit ovilliga att svara på en till enkät. Ett par studenter skickade information om varför 

deras svar hade uteblivit. Några uppskattade inte att delen med Rotters I-E skala hade fasta 

svarsalternativ, andra uppskattade inte likheten hos flera av frågorna i RPCS och vissa 

uppskattade inte enkätens längd. Fler kvinnor än män valde att svara på enkäten. 

 

Analys 

Svaren analyserades i SPSS, version 17. Summan av alla externa svar i I-E skalan räknades 

ihop. Den högsta poäng deltagarna kunde få var 23 och lägsta poäng var noll. 23 poäng på 

skalan var högsta möjliga externa Locus of Control, medan noll poäng var minsta möjliga 

externa Locus of Control, alltså högsta möjliga interna Locus of Control. Skalan var i 24 

skalsteg, där noll till elva utgjorde tolv skalsteg och tolv till 23 utgjorde tolv skalsteg. 

Skalan fördelades jämnt mellan extern och intern Locus of Control. De deltagare som fick 

tolv poäng eller mer hamnade i gruppen Extern kontroll (N = 87), då deras poäng var mer åt 

det externa hållet än det interna, och de deltagare som hade elva poäng eller mindre 

hamnade i gruppen Intern kontroll (N = 85), då deras poäng var mer åt det interna än 

externa. Fördelningen av grupperna var jämn. Den statistiska metod som användes för att 

undersöka om det var skillnader mellan personer med extern och intern Locus of Control 

var ett t-test för mellangruppsdesign (independent samples t-test) för varje frågekategori i 

RPCS. För att säkerställa reliabiliteten hos frågorna i varje frågekategori i RPCS gjordes en 

reliabilitetsanalys (Cronbachs Alpha) för varje frågekategori. Fördelningen av 

bakgrundsvariablerna kontrollerades också i SPSS, där också normalfördelningen av data 

kontrollerades med hjälp av normalfördelningskurvan i histogram. I samband med t-testen 

gjordes ett Levenes test for equality of variances för att se att varianserna var lika i de båda 

grupperna. Eftersom fler kvinnor än män deltog i undersökningen gjordes också t-testen för 

mellangruppsdesign om en andra gång där en så kallad split file gjordes efter 
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könsfördelning för att se om intern och extern Locus of Control påverkade vilka 

konflikthanteringsstrategier som användes både för män och för kvinnor. En split file 

innebär att Locus of Control-gruppen delades upp en gång till efter kön så att de 

efterföljande t-testen som gjordes jämförde kvinnor med extern Locus of Control med 

kvinnor med intern Locus of Control samt män med extern Locus of Control med män med 

intern Locus of Control. 

 

Resultat 
 

Ett oberoende t-test gjordes för varje frågekategori i RPCS med extern och intern Locus of 

Control som gruppvariabel. Tabell 2.1 och 2.2 visar att det fanns signifikanta skillnader 

mellan personer med intern och extern Locus of Control i konflikthanteringsstrategierna 

Undvikande (p < 0,05, Cohens d = 0,35), Underkastelse (p < 0,05, Cohens d = 0,33) och 

Kompromiss (p < 0,05, Cohens d = 0,35). Inga signifikanta skillnader hittades med 

avseende på relationskonflikthanteringsstrategierna Separation och Dominans.  

 

Tabell 2.1 – Gruppstatistik för t-test 

 N M SD 

Undvikande    

  Helgrupp Intern LoC 85 1,46 1,13 

  Helgrupp Extern LoC 87 1,90 1,16 

  Kvinnor Intern LoC 62 1,38 1,14 

  Kvinnor Extern LoC 75 1,89 1,17 

  Män Intern LoC 23 1,68 1,12 

  Män Extern LoC 12 1,97 1,14 

Underkastelse    

  Helgrupp Intern LoC 85 1,08 ,89 

  Helgrupp Extern LoC 87 1,39 ,94 

  Kvinnor Intern LoC 62 ,86 ,70 

  Kvinnor Extern LoC 75 1,35 ,96 

  Män Intern LoC 23 1,69 1,07 

  Män Extern LoC 12 1,63 ,85 

Separation    

  Helgrupp Intern LoC 85 1,55 ,96 

  Helgrupp Extern LoC 87 1,52 ,88 

  Kvinnor Intern LoC 62 1,60 ,97 

  Kvinnor Extern LoC 75 1,50 ,83 

  Män Intern LoC 23 1,39 ,94 

  Män Extern LoC 12 1,68 1,15 

Dominans    

  Helgrupp Intern LoC 85 1,53 ,94 

  Helgrupp Extern LoC 87 1,62 ,89 

  Kvinnor Intern LoC 62 1,53 ,95 

  Kvinnor Extern LoC 75 1,67 ,90 

  Män Intern LoC 23 1,51 ,95 

  Män Extern LoC 12 1,31 ,77 

Kompromiss    

  Helgrupp Intern LoC 85 2,79 ,81 

  Helgrupp Extern LoC 87 2,49 ,86 

  Kvinnor Intern LoC 62 2,83 ,81 

  Kvinnor Extern LoC 75 2,49 ,84 

  Män Intern LoC 23 2,67 ,84 

  Män Extern LoC 12 2,51 1,00 

Notering: N = antal, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, LoC = Locus of Control. 
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Tabell 2.2 – Resultat av t-test 
   

 

t 

 

 

df 

 

Sig. (2-

tailed) 

 

Mean 

difference 

 

95% CI 

Cohens d Nedre Övre 

Undvikande        

  Helgrupp 0,35 -2,54 170 ,01 -,44 -,79 -,10 

  Kvinnor 0,43 -2,60 135 ,01 -,52 -,91 -,12 

  Män - -,73 33 ,47* - - - 

Underkastelse        

  Helgrupp 0,33 -2,22 170 ,03 -,31 -,59 -,03 

  Kvinnor 0,47 -3,49 133,74 ,00 -,50 -,78 -,21 

  Män - ,15 33 ,88* - - - 

Separation        

  Helgrupp - ,16 170 ,88* - - - 

  Kvinnor - ,68 135 ,50* - - - 

  Män - -,81 33 ,42* - - - 

Dominans        

  Helgrupp - -,64 170 ,52* - - - 

  Kvinnor - -,85 135 ,40* - - - 

  Män - ,66 33 ,52* - - - 

Kompromiss        

  Helgrupp 0,35 2,33 170 ,02 ,30 ,05 ,55 

  Kvinnor 0,37 2,42 135 ,02 ,34 ,06 ,63 

  Män - ,51 33 ,62* - - - 

Notering: Cohens d = effektstorlek, t = t-värde, df = frihetsgrader, Sig = Signifikansnivå (p-nivå), 

Mean difference = medelvärdesskillnad, 95% CI = 95% konfidensintervall, * = ej signifikant). 

 

Tabell 2.1 och 2.2 visar att det fanns en signifikant skillnad mellan extern och intern Locus 

of Control när det gäller frågekategorierna Kompromiss, Underkastelse och Undvikande. 

Genom jämförelser av medelvärdena i t-testen (se tabell 2.1) för dessa frågegrupper 

upptäcktes att personer med intern kontroll hade högre poäng på Kompromiss än personer 

med extern kontroll, medan fler personer med extern kontroll hade högre poäng i 

kategorierna Underkastelse och Undvikande än personer med intern kontroll. 

 

Eftersom det var fler kvinnor än män bland deltagarna i undersökningen gjordes ett till t-

test per frågegrupp med extern och intern Locus of Control som gruppvariabel. Den här 

gången gjordes en så kallad split file för kön. Tabell 2.1 och 2.2 visar att det fanns 

signifikanta skillnader mellan kvinnor med intern och extern Locus of Control i 

konflikthanteringsstrategierna Undvikande (p < 0,05, Cohens d = 0,43), Underkastelse (p < 

0,05, Cohens d = 0,47) och Kompromiss (p < 0,05, Cohens d = 0,37). Det fanns dock inga 

signifikanta skillnader när det gäller Separation och Dominans. Tabell 2.1 och 2.2 visar 
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också att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan män med extern och intern 

Locus of Control när det gäller någon av konflikthanteringsstrategierna.  

 

Diskussion 

 

Den första hypotesen var: H1: Det finns skillnader mellan personer med extern och intern 

Locus of Control när det gäller vilka typer av strategier de använder för att hantera 

kärleksrelationsproblem. Resultatet av de första t-testen visade att det fanns signifikanta 

skillnader mellan personer med intern och extern Locus of Control när det gäller vilka 

konflikthanteringsstrategier de väljer att använda. Skillnaderna var dock bara signifikanta 

för konflikthanteringsstrategierna Kompromiss, Underkastelse och Undvikande, men inte 

för Dominans och Separation. Personer med intern Locus of Control var mer benägna att 

använda sig av Kompromiss än personer med extern Locus of Control. Personer med extern 

Locus of Control var mer benägna än personer med intern Locus of Control att använda sig 

av Undvikande, där personen undviker konflikter, och Underkastelse, där partnern får 

bestämma när konflikten är löst. Det kan bero på själva naturen hos extern Locus of 

Control, att personen upplever att yttre krafter påverkar hans eller hennes liv (Rotter, 1966). 

Eftersom hypotesen inte kräver att det ska finnas signifikanta skillnader mellan extern och 

intern kontroll när det gäller alla typer av konflikthanteringsstrategier kunde hypotesen 

bekräftas. 

 

Resultatet stämmer också överens med tidigare forskning (Miller, Lefcourt, Holmes, Ware 

& Saleh, 1986; Morry & Harasymchuk, 2005; Hisli Sahin, Basim & Cetin, 2009), där det 

fanns ett samband mellan Locus of Control och hur deltagarna hanterade konflikter. Miller, 

Lefcourt, Holmes, Ware och Saleh (1986) genomförde en undersökning ibland annat 

sambandet mellan Marital Locus of Control (MLC) och konfliktlösning i äktenskap. 

Resultatet visade att det fanns ett samband mellan intern MLC och effektiv konfliktlösning, 

med bättre kommunikation än hos personer med extern MLC. Locus of Control påverkade, 

som i den här studien, konfliktlösningen. MLC kunde dock inte förutsäga destruktiva 

konfliktlösningsbeteenden i studien av Lefcourt, Holmes, Ware och Saleh. Det stämmer till 

stor del överens med den här studien där det inte fanns någon skillnad mellan personer med 

intern och extern Locus of Control i valet av Dominans, som är en destruktiv 

konflikthanteringsstrategi enligt Zacchili, Hendrick och Hendrick (2009). Morry och 

Harasymchuk (2005) genomförde en undersökning om ifall deltagarnas egen Locus of 

Control och deltagarens uppfattning om en samkönad väns Locus of Control påverkade 

konflikthantering i vänskapsrelationen. Resultatet visade att både deltagarens egna Locus of 

Control och uppfattningen om vännens Locus of Control påverkade konflikthanteringen för 

kvinnorna i studien, dock inte männen. Det stämmer överens med resultatet i den här 

studien. De kvinnliga deltagarna i studien av Morry och Harasymchuk med intern Locus of 

Control reagerade på konflikten på ett aktivt sätt, medan kvinnorna med extern Locus of 

Control reagerade på ett passivt sätt. Det stämmer delvis överens med den här studien, då 

personer i den här studien med extern Locus of Control använde sig mer av Underkastelse 

som ovan beskrivits är ett passivt sätt att reagera. Kompromiss är ett aktivt sätt att reagera 

och användes i den här studien mer av personer med intern Locus of Control. Hisli Sahin, 

Basim och Cetin (2009) undersökte bland annat om Locus of Control kunde förutsäga 

konfliktlösningsstrategier. Resultatet visade att Locus of Control kunde förutsäga valet av 

konfliktlösningsstrategier. Deltagarna i studien med intern Locus of Control var mer 

benägna att använda sig av konfronterande konfliktlösningsstrategier, medan personer med 

extern Locus of Control var mer benägna att använda sig av undvikande strategier. Det 



10 

 

 

stämmer till stor del överens med resultatet i den här studien, där personer med extern 

Locus of Control var mer benägna att använda sig av Undvikande och personer med intern 

Locus of Control var mer benägna att använda Kompromiss. 

 

Den andra hypotesen var: H2: Personer med intern Locus of Control har större benägenhet 

att använda sig av relationskonflikthanteringsstrategin Kompromiss i sina kärleksrelationer. 

De genomförda t-testen visade att det fanns signifikanta skillnader mellan personer med 

intern och extern Locus of Control när det gäller konflikthanteringsstrategin Kompromiss. 

Genom jämförelser av medelvärdena i t-testen upptäcktes att personer med intern kontroll 

hade högre poäng på Kompromiss än personer med extern kontroll. Därmed kunde den 

andra hypotesen också bekräftas. I konflikthanteringsstrategin Kompromiss arbetar parterna 

aktivt för att komma fram till en lösning, vilket gör Kompromiss till en konstruktiv 

konflikthanteringsstrategi (Zacchili, Hendrick & Hendrick, 2009).  

 

Resultatet bekräftar tidigare forskning (Miller, Lefcourt, Holmes, Ware & Saleh, 1986; 

Hisli Sahin, Basim & Cetin, 2009), där det fanns ett samband mellan intern Locus of 

Control och konstruktiva konflikthanteringsstrategier. I studien av Miller, Lefcourt, 

Holmes, Ware och Saleh (1986) undersöktes bland annat om Marital Locus of Control 

(MLC) påverkar konfliktlösning i äktenskapet. Resultatet visade att personer med intern 

MLC var mer effektiva problemlösare samt bättre på att kommunicera och nå sina mål än 

personer med extern MLC. Resultatet av studien var i enighet med den här studien, då 

deltagarna med intern MLC i studien av Miller, Lefcourt, Holmes, Ware och Saleh också 

var mer benägna att använda sig av konstruktiv konfliktlösning som till stor del liknar 

Kompromiss, där personerna kommunicerar och samarbetar för att nå en gemensam lösning 

på konflikten som är så bra som möjligt för båda parter (Zacchili, Hendrick & Hendrick, 

2009). I studien av Hisli Sahin, Basim och Cetin (2009) undersöktes bland annat om Locus 

of Control kunde förutsäga valet av konfliktlösningsstrategier. Resultatet visade att 

personer med intern Locus of Control använde sig av mer konfronterande strategier. 

Konfrontation innebar i studien av Hisli Sahin, Basim och Cetin att samarbeta med den 

andra parten i konflikten, vilket till stor del stämmer överens med Kompromiss i den här 

studien. Personer med intern Locus of Control var också i studien av Hisli Sahin, Basim 

och Cetin mer benägna att använda sig av publikt beteende, vilket innebär att de är 

bekväma i konfliktsituationer. 

 

Den tredje hypotesen var: H3: Kvinnor påverkas mer än män av Locus of Control när det 

gäller vilka typer av strategier de använder för att hantera kärleksrelationsproblem. 

Resultatet av t-testen med split file mellan könen visade att de signifikanta skillnaderna 

mellan intern och extern Locus of Control när det gäller vilka konflikthanteringstyper som 

används i den här undersökningen bara förekom hos kvinnor. Bland männen fanns inga 

signifikanta skillnader mellan extern och intern Locus of Control när det gäller valda 

konflikthanteringsstrategier. Resultatet i den här studien kan bero på att gruppen med män 

var så liten samt att gruppfördelningen mellan extern och intern Locus of Control var något 

ojämn bland männen. Bland kvinnorna var effektstorleken också något högre än vid de 

första t-testen för hela gruppen. Hypotesen kunde därmed bekräftas. Det är dock viktigt att 

påpeka att hypotesen bekräftas med viss tveksamhet, då det lilla antalet män kan ha gjort att 

de två grupper av män som jämfördes var för små för att ge tillräckligt hög statistisk styrka. 

 

Resultatet är i enlighet med tidigare studier (Morry & Harasymchuk, 2005; Doherty, 1981). 

I studien av Doherty (1981), som undersökte om nygifta pars Locus of Control-skillnader 

påverkade deras tillfredsställdhet i äktenskapet, visade resultatet att det endast fanns ett 
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samband mellan missnöjdhet i äktenskapet och fruar som hade män med mer intern Locus 

of Control än dem. Som med konflikthanteringsstrategierna i den här studien påverkades i 

Dohertys studie inte männens äktenskapliga tillfredsställdhet alls av Locus of Control. 

Skillnaderna hos fruarna förekom i Dohertys studie i två olika tester. Trots att Dohertys 

studie undersöker äktenskaplig tillfredsställdhet är studien relevant i det här sammanhanget, 

då den visar att kvinnorna i studiens tillfredsställdhet påverkats av Locus of Control, medan 

männens tillfredsställdhet inte påverkats alls av Locus of Control. I studien av Morry och 

Harasymchuk (2005) undersöktes bland annat om ifall deltagarnas egen Locus of Control 

och deltagarens uppfattning om en samkönad väns Locus of Control påverkade 

konflikthanteringen i relationen. Bland kvinnorna i studien upptäcktes ett samband mellan 

Locus of Control och valet av konflikthanteringsstrategier. Det fanns hos kvinnorna också 

ett samband mellan uppfattningen om att vännen hade extern Locus of Control och negativa 

konflikthanteringsstrategier. Som i den här studien fanns det i Morrys och Harasymchuks 

studie inget samband mellan Locus of Control och valet av konflikthanteringsstrategier hos 

männen, bara hos kvinnorna. Den tidigare forskningen (Morry & Harasymchuk, 2005; 

Doherty, 1981) hade inga förklaringar på varför det bara fanns ett samband mellan Locus of 

Control och konfliktlösning samt nöjdhet hos kvinnorna i studierna, bara att skillnaderna 

fanns där.  

 

Samtliga deltagare i den här studien var studenter vilket gör att ifrågasättanden kan göras 

angående om de representerar den del av populationen som har lägre utbildning och har 

annan socioekonomisk status än studenter generellt sett har. Teorin om Locus of Control är 

dock tänkt att gälla alla människor och Rotters I-E skala har testats och visat sig fungera 

oavsett socioekonomisk status och utbildningsnivå (Rotter, 1966). Konflikt är också något 

som är naturligt inom alla mänskliga relationer (Zacchili, Hendrick & Hendrick, 2009). 

Författaren anser därför att utbildningsnivå eller socioekonomisk status troligen inte 

påverkar Locus of Control eller konflikthantering, vilket gör att studiens generaliserbarhet 

inte borde påverkas av att deltagarna enbart är studenter. Den stora skillnaden i deltagande 

mellan män och kvinnor kan dock begränsa studiens generaliserbarhet när det gäller 

populationen i allmänhet. Studien kan bäst generaliseras på kvinnor. Att fler kvinnor än 

män valt att deltaga i undersökningen kan exempelvis ha berott på att kvinnor kan ha varit 

mer intresserade av att deltaga i undersökningen eller att fler kvinnor använde sin 

studentmail mer regelbundet eller vid tiden enkäten var tillgänglig och på så sätt lättare 

hade tillgång till webbenkäten. Det kan också ha funnits fler kvinnor bland studenterna på 

högskolan vid tillfället för studien.  

 

Det finns också kritik mot Rotters skala som är viktig att beakta. Kritik har exempelvis 

framförts mot Rotters teori och I-E skalan av bland annat Furnham och Steele (1993) och 

Cherlin och Brookover Bourque (1974). I en undersökning gällande hur dimensionell och 

reliabel Rotters skala är har Cherlin och Brookover Bourque (1974) kommit fram till att 

skalan inte är unidimensionell. Den verkar mäta två typer av upplevd kontroll istället för 

bara en typ av allmän upplevd kontroll. De kom också fram till att populationens 

kännetecken och övriga skalor som används tillsammans med I-E skalan kan påverka 

resultatet. De test som gjorts med tillagda skalar är dock skalor som liknar I-E skalan, men 

är mer ämnesspecifika. Populationens känneteckens påverkan diskuteras mest i förhållande 

till om skalan delas. Oklarheter kring dimensionaliteten i I-E skalan har också tagits upp av 

Furnham och Steele (1993), vilka anser att frågan ännu är olöst. De har studerat samtliga 

Locus of Control-skalor som då fanns tillgängliga. Angående Rotters I-E skala påstås det i 

Furnham och Steele (1993) att det är att föredra att använda en mer domänspecifik skala för 

att mäta Locus of Control inom ett specifikt område. Furnham och Steele (1999) skriver 
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samtidigt att många har, trots att det finns domänspecifika mätinstrument, istället använt 

Rotters I-E skala, vilket i allmänhet haft goda och signifikanta resultat. Trots den kritik som 

riktats mot Rotters I-E skala är skalan ändå den mest använda mätmetoden för Locus of 

Control (Cherlin & Brookover Bourque, 1974). 

 

Reliabiliteten i den här studien bör vara relativt hög. De mätinstrument som har använts är 

väl utvärderade, omprövade och använda. Detta gäller särskilt för I-E skalan. 

Mätinstrumenten var direktöversatta med back-translation och den interna konsistensen i 

RPCS-skalan, som mättes med Cronbachs Alpha, var god. När det gäller validiteten bör den 

också vara relativt hög. De mätinstrument som använts är konstruerade för att mäta Locus 

of Control (Rotter, 1966) och konflikthanteringsstrategier i kärleksrelationer (Zacchili, 

Hendrick & Hendrick, 2009) och tidigare testade vid upprepade tillfällen. 

 

Sammanfattningsvis kunde samtliga tre hypoteser (H1: Det finns skillnader mellan personer 

med extern och intern Locus of Control när det gäller vilka typer av strategier de använder 

för att hantera kärleksrelationsproblem; H2: Personer med intern Locus of Control har 

större benägenhet att använda sig av relationskonflikthanteringsstrategin Kompromiss i sina 

kärleksrelationer; H3: Kvinnor påverkas mer än män av Locus of Control när det gäller 

vilka typer av strategier de använder för att hantera kärleksrelationsproblem) bekräftas. 

Locus of Control påverkade för de här deltagarna vilka konflikthanteringsstrategier de 

valde för att hantera konflikter i sina kärleksrelationer. Deltagarna med intern Locus of 

Control var mer benägna än deltagarna med extern Locus of Control att använda sig av 

konflikthanteringsstrategin Kompromiss, medan deltagarna med extern Locus of Control 

var mer benägna att använda sig av Undvikande och Underkastelse än deltagarna med 

intern Locus of Control. När det gäller benägenheten att använda sig av Separation och 

Dominans fanns det dock inga signifikanta skillnader mellan deltagare med extern och 

intern Locus of Control. Ytterligare test visade att skillnaderna mellan extern och intern 

Locus of Control när det gäller vilka konflikthanteringsstrategier de använder i sina 

kärleksrelationer bara fanns hos kvinnorna i den här undersökningen. Det fanns inga 

signifikanta skillnader hos männen. Den här undersökningen visar att Locus of Control är 

en möjlig anledning till varför personer väljer att använda sig av vissa typer av 

konflikthanteringsstrategier i kärleksförhållanden.  

 

Den här studien bör, enligt författaren, ses som ett steg på vägen mot fler undersökningar 

om vad som kan påverka konflikthantering i kärleksrelationer. Att hitta anledningar till 

varför människor väljer att använda sig av vissa typer av strategier för att hantera 

relationskonflikter kan i sin tur leda till att både privatpersoner och professionella får ökad 

kunskap om vilka typer av människor som använder sig av specifika typer av 

relationskonflikthanteringsstrategier och varför, vilket gör att användandet av mer 

konstruktiva relationskonflikthanteringsstrategier kan öka. Detta bör i sin tur leda till längre 

och lyckligare kärleksförhållanden. Det är, enligt författaren, också viktigt att undersöka 

andra typer av kärleksrelationer än äktenskap. I den här undersökningen förekom flera typer 

av kärleksrelationer hos deltagarna. Att den tredje hypotesen kunde antas visar att det kan 

finnas skillnader mellan män och kvinnor när det gäller om Locus of Control påverkar valet 

konflikthanteringsstrategier. Det vore därför, enligt författaren, intressant med forskning 

som ger ökad kunskap om varför könsskillnader kan förekomma när det gäller Locus of 

Controls inflytande på konflikthantering och andra aspekter av kärleksrelationer. En annan 

faktor som vore intressant att undersöka är om det finns någon skillnad i åldrar när det 

gäller om Locus of Control påverkar konflikthanteringsstrategier i kärleksrelationer. 
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Bilaga I – Lista över enkätfrågor 
 

I-E skalan 
En lista över enkätfrågorna tillhörande I-E skalan. Den feta kursiverade märkningen före 

frågans nummer anger om frågan mäter intern eller extern Locus of Control eller om frågan 

är en fyllnadsfråga. Förklaring: I = intern Locus of Control, E = Extern Locus of Control, 

F = fyllnadsfråga. 

  

F: 1 a. Barn hamnar i problem för att deras föräldrar straffar dem för mycket. 

F: 1 b. Problemet med barn idag är att deras föräldrar är för överseende med dem. 

 

E: 2 a. Många av de olyckliga sakerna i människors liv har delvis orsakats av otur. 

I: 2 b. Människors missöden är ett resultat av misstagen de gör. 

 

I: 3 a. En av de stora anledningarna till att vi har krig är att folk inte intresserar sig 

tillräckligt mycket för politik. 

E: 3 b. Det kommer alltid att finnas krig hur mycket folk än försöker förhindra dem. 

 

I: 4 a. I längden får människor den respekt de förtjänar i den här världen. 

E: 4 b. Tyvärr passerar en individs värde ofta oigenkänt förbi, hur mycket han/hon än 

försöker. 

 

I: 5 a. Idén att lärare är orättvisa mot studenter är nonsens. 

E: 5 b. De flesta studenter inser inte i vilken utsträckning deras betyg påverkas av tillfälliga 

händelser. 

 

E: 6 a. Utan rätt genombrott kan man inte bli en effektiv ledare. 

I: 6 b. Kapabla människor som misslyckas att bli ledare har inte tagit vara på sina 

möjligheter. 

 

E: 7 a. Hur mycket du än försöker tycker vissa personer helt enkelt inte om dig. 

I: 7 b. Människor som inte kan få andra att tycka om dem förstår inte hur man kommer 

överens med andra. 

F: 8 a. Arvet spelar den största rollen i att avgöra ens personlighet. 

F: 8 b. Det är ens erfarenheter i livet som avgör hur man är. 

 

E: 9 a. Jag har ofta upplevt att det som ska hända kommer att hända. 

I: 9 b. Att lita på ödet har aldrig blivit lika bra för mig som att ta ett beslut att anta en 

bestämd handlingslinje. 

 

I: 10 a. När det handlar om väl förberedda studenter finns det sällan, om någonsin, något 

sådant som ett orättvist prov. 

E: 10 b. Många gånger har provfrågorna en tendens att vara så orelaterade till kursarbetet 

att plugga egentligen är värdelöst. 

  

I: 11 a. Att lyckas handlar om hårt arbete. Tur har lite eller inget med saken att göra. 

E: 11 b. Att få ett bra jobb beror huvudsakligen på att vara på rätt plats vid rätt tid. 
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I: 12 a. Den genomsnittliga medborgaren kan ha en påverkan på statliga beslut.  

E: 12 b. Den här världen styrs av ett fåtal människor med makt och det finns inte mycket 

den lilla personen kan göra åt det. 

 

I: 13 a. När jag gör upp planer är jag nästan säker att jag kan få dem att fungera. 

E: 13 b. Det är inte alltid klokt att planera för långt i förväg eftersom många saker visar sig 

handla om bra eller dålig tur ändå. 

 

F: 14 a. Det finns vissa personer som helt enkelt inte är bra. 

F: 14 b. Det finns något gott i alla. 

 

I: 15 a. Att få vad jag vill ha har, i mitt fall, lite eller inget med tur att göra. 

E: 15 b. Många gånger skulle vi lika gärna kunna besluta vad vi ska göra genom att singla 

slant. 

  

E: 16 a. Vem som får bli chef beror ofta på vem som hade tur nog att vara på rätt plats 

först.  

I: 16 b. Att få människor att göra rätt beror på förmåga. Tur har lite eller inget att göra med 

det. 

 

E: 17 a. När det gäller världspolitiken är de flesta av oss offer för krafter som vi varken kan 

förstå eller kontrollera. 

I: 17 b. Genom att ta aktiv del i politiska och sociala angelägenheter kan folk kontrollera 

världshändelser. 

 

E: 18 a. De flesta människor förstår inte i vilken utsträckning deras liv kontrolleras av 

tillfälliga händelser.  

I: 18 b. Det finns verkligen inte något sådant som ”tur”. 

 

F: 19 a. Man ska alltid vara villig att erkänna sina misstag.  

F: 19 b. Det är oftast bäst att dölja sina misstag. 

 

E: 20 a. Det är svårt att veta om en person verkligen gillar en eller inte. 

I: 20 b. Hur många vänner du har beror på hur snäll du är som person. 

 

E: 21 a. I längden balanseras de dåliga sakerna som händer oss upp av de goda.  

I: 21 b. De flesta missöden är ett resultat av brist på förmåga, okunskap, lathet eller alla tre. 

 

I: 22 a. Med tillräcklig insats kan vi utrota politisk korruption.  

E: 22 b. Det är svårt för folk att ha särskilt mycket kontroll över sakerna politikerna gör i 

regeringsställning. 

  

E: 23 a. Ibland kan jag inte förstå hur lärare kommer fram till de betyg de ger. 

I: 23 b. Det finns ett direkt samband mellan hur hårt jag pluggar och de betyg jag får. 

 

F: 24 a. En bra ledare förväntar sig att folk bestämmer själva vad de ska göra.  

F: 24 b. En bra ledare gör det klart för alla vad deras jobb är. 

 

E: 25 a. Många gånger känner jag att jag har liten påverkan över sakerna som händer mig. 

I: 25 b. Det är omöjligt för mig att tro att slump eller tur spelar en viktig roll i mitt liv. 
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I: 26 a. Människor är ensamma för att de inte försöker att vara vänliga. 

E: 26 b. Det gör ingen större nytta att försöka för mycket att vara folk till lags. Om de 

tycker om dig tycker de om dig. 

 

F: 27 a. Det är för stor tonvikt på idrott i gymnasiet. 

F: 27 b. Lagsporter är ett utmärkt sätt att bygga karaktär. 

 

I: 28 a. Vad som händer mig orsakas av mig själv. 

E: 28 b. Ibland känner jag att jag inte har tillräcklig kontroll över riktningen mitt liv tar. 

 

E: 29 a. För det mesta kan jag inte förstå varför politiker beter sig som de gör.  

I: 29 b. I längden är folket ansvariga för dåligt styre på nationell såväl som på lokal nivå. 

 

RPCS  

En lista över enkätfrågorna tillhörande RPCS. Den feta kursiverade märkningen före 

frågans nummer anger vilken frågekategori frågan tillhör. I slutet finns också ett exempel 

på svarsskalan i RPCS. Förklaring: KO =Kompromiss, DO = Dominans, SE = Separation, 

UK = Underkastelse, UN = Undvikande. 

 

SE: 30. När vi är oense försöker vi separera ett tag så att vi kan överväga båda sidor av 

dispyten. 

KO: 31. För att lösa en konflikt försöker vi nå en kompromiss. 

DO: 32. När vi har en konflikt försöker jag pressa min partner att välja den lösning jag 

tycker är bäst. 

UK: 33. Jag underkastar mig min partner när vi är oense om en angelägenhet. 

KO: 34. När min partner och jag har en konflikt samarbetar vi så att vi båda är nöjda med 

vårt beslut. 

UN: 35. Jag undviker meningsskiljaktigheter med min partner. 

UK: 36. När vi grälar brukar jag försöka tillfredsställa min partners behov hellre än mina 

egna. 

UK: 37. Jag ger efter för min partners önskningar för att klara upp gräl på min partners 

villkor. 

KO: 38. Det bästa sättet att lösa en konflikt mellan mig och min partner är att hitta en 

gemensam väg. 

SE: 39. När vi genomgår en konflikt låter vi varandra bli lugnare innan vi diskuterar det 

vidare. 

KO: 40. Vi löser ofta en konflikt genom att prata om problemet. 

UN: 41. Jag undviker konflikter med min partner. 

DO: 42. När vi är oense är mitt mål att övertyga min partner om att jag har rätt. 

KO: 43. Jag försöker att möta min partner halvvägs för att lösa en meningsskiljaktighet. 

KO: 44. Vi försöker hitta lösningar som är acceptabla för oss båda. 

UN: 45. Min partner och jag försöker att undvika dispyter. 

KO: 46. När min partner och jag är oense överväger vi båda sidor av dispyten. 

DO: 47. När vi grälar eller bråkar försöker jag vinna. 

KO: 48. Vi försöker samarbeta för att nå en gemensam lösning på konflikter. 

SE: 49. När vi har en konflikt separerar vi, men förväntar oss att ta itu med det senare. 
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KO: 50. Vi samarbetar för att komma fram till den bästa lösningen för oss båda när vi har 

ett problem. 

DO: 51. Jag försöker ta kontroll när vi grälar. 

UK: 52. Ibland håller jag med min partner bara för att konflikten ska ta slut. 

KO: 53. Kompromiss är det bästa sättet att lösa konflikter mellan min partner och mig. 

DO: 54. Jag låter sällan min partner vinna en dispyt. 

SE: 55. När vi har en konflikt drar vi oss undan från varandra ett tag för att ta betänketid. 

KO: 56. Jag och min partner samarbetar för att hitta en gemensam väg att lösa problem 

mellan oss. 

UK: 57. När vi har konflikter ger jag vanligtvis efter för min partner. 

DO: 58. När vi grälar låter jag min partner veta att det är jag som bestämmer. 

KO: 59. När vi är oense arbetar vi för att hitta en lösning som gör oss båda tillfredsställda. 

SE: 60. Att separera en tid kan fungera bra för att dämpa våra konflikter. 

KO: 61. Jag och min partner förhandlar för att lösa våra meningsskiljaktigheter. 

KO: 62. Våra konflikter slutar vanligtvis när vi når en kompromiss. 

 

Exempel på svarsskalan i RPCS: 
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