
 

Examensarbete
Våren 2008

Institutionen för Beteendevetenskap
Psykologi

Skiljer sig män och kvinnors rädsla åt, 
när det gäller att engagera sig i 

konflikter som uppstår inom arbets- och 
familjelivet? 

Författare
Emelie Thoresson

Monika Persson

Handledare
Roger Persson



 2

Skiljer sig män och kvinnors rädsla åt, när det gäller att engagera sig i 
konflikter som uppstår inom arbets- och familjelivet? 

 
Emelie Thoresson och Monika Persson 

 
 

Varje individ, man som kvinna, är rädd för olika företeelser. Rädsla är 
en emotion som ligger nära till hands i vår natur och har följt 
människan genom evolutionen. Något som också följt människan i 
hennes vardag under utvecklingen är konflikter. Då människor har 
olikartade beteenden, skilda viljor, mål och behov är konflikter så gott 
som oundvikliga. Frågan är, om rädsla för engagemang i konflikter, 
främst inom arbets- och familjelivet är något som skiljer sig mellan 
könen. Genom en enkätundersökning där populationen bestod av 
studenter på Högskolan Kristianstad visades inga signifikanta effekter 
av kön. Däremot visades en signifikant effekt med avseende på 
konflikttyp, då båda könen visade större tendenser till rädsla för att 
engagerar sig i konflikter som uppstår inom arbetslivet. En möjlig 
anledning till detta kan vara att arbetskonflikter upplevs som mer 
ovissa än familjekonflikter.   

 
Inledning 

 
Rädsla är en av människans vanligaste basemotioner, där ordet emotion har sitt 
ursprung från det latinska ordet motere och betyder ”att röra sig”. Rädsla kan definieras 
som en negativ emotion som innehåller höga nivåer av ”arousal” (upphetsning, 
känslosvall), vilket har framlockats av något som uppfattas som ett hot för individen 
(Andersen & Guerrero, 1997). Rädsla är dessutom ett tillstånd som existerar för att 
motivera organismen till att klara olika hotade situationer (Mineka & Öhman, 2001). 
Denna grundläggande affekt är inget som kan undgås, den har lyckats rädda livet på 
människan flera gånger under utvecklingens förlopp (Carlander, 2006). 
  
I ett med naturen  
Rädsla är en känslostämning som ur ett evolutionsperspektiv har bearbetats under en 
oerhört lång tid. För flera miljoner år sedan levde våra förfäder i harmoni med naturen. 
De levde sina liv, fortplantade sig, och detta med vetskapen om att bakom varje hörn 
lurade yttre hot bland annat i form av rovdjur. För att överhuvudtaget överleva denna 
tid formade evolutionen dessa människor med en rad olika förmågor, så som att snabbt 
kunna förflytta sig, en distinktare slughet och skarpare sinnen. Dessa förmågor krävdes 
för att upptäcka faror i tid, för en fortsatt överlevnad och därmed fortsatte strävan att 
sprida generna vidare. Emotionen rädsla är inget en människa föds med, utan det vi 
föds med är en förmåga att snabbt kunna utveckla emotionen under rätta 
omständigheter (Dozier, 2000). 
 
Samhället nuförtiden är i ständig förändring och vi är idag mer beskyddade, vilket inte 
kräver samma skärpta sinnen som hos våra förfäder för att överleva (Dozier, 2000). 
Detta kan knytas till ett evolutionistiskt sätt att se på rädsla. Dess livsavgörande 
funktion är att rädda livet på oss människor, vilket kan beskrivas som ”bättre fly än illa 
fäkta”. Innebörden är att människor har en förmåga som är till för att oftast kunna 
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avgöra vad som är väsentligt i en hotande situation, och därigenom försöka fatta ett 
korrekt beslut, kamp eller flykt (Carlander, 2006).  
 
Inre process  
Inom rädsla finns det ett antal komponenter som klargör rädslans gång. När en individ 
står inför en hotande situation väcks emotionen rädsla till liv via en inre process. För 
det första inträffar i de flesta fall en subjektiv förståelse av en förekommande fara, som 
i sin tur ger en inre affekt vilket innebär en känsloreaktion, en beteckning på bestämda 
känslor. För det andra, när denna inre affekt skapats aktiveras det sympatiska 
nervsystemet, vilket ger upphov till fysiologiska symptom inom rädsla. Antingen visas 
engagemang i form av kamp eller undvikande i form av flykt. En del av de fysiologiska 
symptom som uppkommer kan vara hjärtklappningar, ökat blodtryck, svettningar, ökad 
puls och andning, blekhet och vidgade pupiller. För det tredje inträder ett kognitivt 
skeende där individen själv granskar vad rädslan uppkom ifrån. Människor är 
följaktligen rädda för olika saker och ting, det kan till exempel handla om rädsla för 
djur, höjder eller trånga utrymmen. För det fjärde och sista, om det finns sätt att fly 
undan faran som väcker rädsla, görs det av ren bekvämlighet (Laming, 2004). Alltså, 
det enklaste sättet att dämpa rädslan är genom att använda sig utav undvikande 
strategier (Carlander, 2006). Om människan vet att något hotfullt kommer inträffa och 
rädsla kommer väckas, framkallas ett beteende där hon drar sig undan (Haviland-Jones 
& Lewis, 2000). Faktum är att rädslan driver individer till att hålla sig borta från 
okända företeelser (Dozier, 2000).  
 
Rädsla behöver inte alltid uppkomma då människan stöter på yttre verkliga hot. Det kan 
räcka att individen låter fantasin flöda (Öhman, 1994). Emotionen rädsla handlar om 
hjärnans sätt att förespå och avhålla sig från den psykiska rädsla fantasin kan medföra, 
det kan röra sig om tankar som ”tänk om det händer”. Med tanke på att vår hjärna har 
en förmåga att kunna förutsäga saker, är rädsla som emotion ofta förknippad med en 
känsla av ovisshet. Det mest oförutsägbara för oss människor är döden, vilket ofta 
förknippas med smärta då den artar sig till en av den mest grundläggande rädslan för 
människan. Denna ovisshet kan växa och påverka rädslan i hög grad till att tillta och 
utveckla sig allt större (Dozier, 2000). Rädsla som ofta är förknippad med känslan av 
ovisshet kan också associeras till konflikter. 
 
Konflikter 
Kärt barn har många namn: kamper, strider, tvister, fejder, motsättningar och dispyter, 
ord vars betydelse kan variera mellan individer, dock är alla ord vi kan koppla samman 
med konflikter. Benämningen konflikt har sitt ursprung från det latinska namnet 
conflictus, vilket betyder sammanstötning eller motsättning. En vanlig förklaring av 
begreppet är att en konfrontation uppstår mellan minst två parters olika viljor (Lenneér-
Axelson & Thylefors, 1996). Så gott som för alla människor är det nästintill oundvikligt 
att drabbas utav konflikter, detta då individers behov skiljer sig åt när det gäller 
individuella mål, beteenden och trosföreställningar (Burleson & Greende, 2003). Liten 
eller stor, viktig eller oviktig, en konflikt kan beskrivas som en intressemotsättning där 
en sammanstötning sker mellan intressen, inriktningar, handlingar och värderingar. 
Detta innebär att en strid inträffar mellan olika förmågor och energier. Genom dessa 
förmågor skapas en kollision mellan olika kraftfält där de båda kan vara positiva som 
negativa (Lenneér-Axelson & Thylefors, 1996).  
 



 4

En konflikt är ett verkligt problem, och utifrån detta bekymmer uppstår spänningar 
(DeChurch, Haas & Hamilton, 2007), som i sin tur går åt skiljaktiga håll. Spänningar 
som uppstår i samband med en konflikt behöver med nödvändighet inte vara fientlig 
eller utmynna i strid. Det kan bero på hur parterna behandlar problemet i fråga 
(Lenneér-Axelson & Thylefors, 1996).  
 
Arbets- och familjekonflikter 
När det talas om konflikter kan det inte undgås att nämna termen kommunikation, då de 
går hand i hand. Att kommunikation sker mellan parterna är en mycket väsentlig del 
både inom familje- och arbetsrelationer. Kommunikation är viktigt, eftersom det är 
grundläggande för hur individers motsättningar kommer att rikta sig. Genom att 
kommunicera kan det vid ett tidigt skede upptäckas om en konflikt föreligger, detta kan 
antingen förvärra, förebygga eller reparera konflikter. Arbetslivets konflikter är många 
gånger inte unika, utan det är oftast konflikter som återfinns i familjen och i övriga 
samhället. Konflikter kan framträda ofunktionellt och skadligt, och därutav ha en 
nedbrytande effekt, men det kan också var något välgörande (DeChurch, Haas & 
Hamilton, 2007). Inom arbetslivet kan motsättningar vara något positivt med tanke på 
konkurrens, expansion och framgång. Därför behöver inte konflikter alltid vara något 
negativt, utan ibland kan det fråga sig hur konflikter ska nyttiggöras (DeChurch, Haas 
& Hamilton, 2007).  
 
Konflikter i mindre grupperingar kan hjälpa gruppen att bryta gamla tankemönster, för 
att sedan ta del av nya (DeChurch, Haas & Hamilton, 2007). Det är först när konflikter 
undviks, eller om de hanteras på ett olämpligt sätt, som de kan utgöra ett hot mot 
arbetsmiljön. I arbetslivet har varje individ olika arbetsroller, och dessa kan leda till 
rollkonflikter där konflikten ofta riktas till individens roll, istället för till individens 
personlighet. När motsättningar uppstår på en arbetsplats, finns det ett ansvar att visa 
engagemang inför problemen, det är en del av arbetslivets uppgifter. Det krävs att alla 
individer tar initiativ för att arbetsroller ska fungera tillsammans. Inom arbetslivet sker 
det dessutom en kamp mellan lockande arbetsuppgifter, bekvämlighet och lönsamhet 
(DeChurch, Haas & Hamilton, 2007).   
 
En konflikt föds då människor får brist på förtroende för vad en annan klarar av. Det är 
lätt att göra en höna av en fjäder, det vill säga att man samlar på sig negativa energier 
vid små irritationstillfällen, som sedan byggs upp och exploderar vid ett och samma 
tillfälle (Lenneér-Axelson & Thylefors, 1996). 
 
Förvärrade konflikter inom familjekretsen är dock ofta värre och mer allvarliga, än på 
arbetsplatsen. Detta på grund av att man inom familjen i allmänhet lever i en nära 
relation till och in på varandra, då det inte sker på samma sätt inom arbetslivet. I 
hemmet kan det vara svårare att få distans mellan konflikterna, eftersom 
familjemedlemmar vanligen bor under samma tak; en strid hinner oftast inte avslutas 
förrän det åter uppstår en ny, därför får familjekonflikter i större utsträckning mer 
nedbrytande konsekvenser. Alla familjerelationer brottas med två typer av 
vardagskamper, exogena och endogena konflikter. Exogena konflikter innefattar 
familjens yttre värld, så som sociala nätverk, arbete och ekonomi, medans endogena 
konflikter involverar familjemedlemmars relationer sinsemellan. Det sistnämnda utgör 
vanligen ett större hot och fler svårigheter än det förstnämnda för individen, då det kan 
handla om en slags missbelåtenhet med relationen. Inom endogena konflikter finns 
onekligen en fara med konfrontationer, då detta spelar roll om relationen i sig är viktig 
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eller oviktig för individen. Om relationen är oviktig har inte konfrontationen någon 
större betydelse, antingen skiljs personerna i fråga åt eller sker en avreaktion för att 
lätta på sitt inre. Visar det sig att relationen har stor betydelse, således är viktig, kan det 
bidra till något positivt likväl som till något negativt i form av till exempel separation. 
Antingen kan detta knyta samman banden, stärka dem eller bryta dem (Lenneér-
Axelson & Thylefors, 1996). 
 
När människor involveras i en konflikt, finns det minst två valmöjligheter. Dessa kan 
visa sig hur individen engagerar sig i eller undviker konflikter. Genom undvikande kan 
ett exempel vara att det faktiska problemet sopas under mattan. Enligt Tjosvold (1991) 
är det lämpligast att genom samarbete lösa konflikter, detta då det är nyttigt för de 
inblandade (Behfar, Mannix, Peterson & Trochim, 2008). Genomförs den sistnämnda 
valmöjligheten kan detta leda till ett personligt misslyckande, av den orsaken att man 
upplever ett konflikttrauma. Detta kan i sin tur medföra att det skapas en rädsla för 
personen i fråga, att ta itu med nästkommande problem. Ett vanligt hinder som står i 
vägen för människor inför konflikter, är rädsla för att göra sig själv till åtlöje. Rädsla 
kan uppstå i olika scenarier, dels genom medgivande eller försök till att bromsa upp den 
påbörjade konflikten. Då detta görs, uppkommer rädslan för att bli uppfattad som en 
svagare individ som inte vågar ta ställning, och blir därför inte bemött med fullgod 
respekt. Ofta görs detta medgivande på grund av en negativ förväntning, att den andra 
ska reagera med ett mer negativt, aggressivt eller motsträvigt beteende, än vad denne 
faktiskt gör. Dessutom är individer rädda för att framstå som engagerade i en konflikt, 
då risken finns att individen upplevs som negativ eller alltför självsäker. Ett annat skäl 
kan vara rädsla för att själv drabbas av ångestfyllda skuldkänslor, eller att såra andra 
individer, och därigenom känna skuld för detta. Poängen är att människor känner rädsla 
för att hänfalla åt den negativa riktningen, där risken för negativa följder finns 
(Lenneér-Axelson & Thylefors, 1996). 
 
Ideligen drabbas individer av negativa konsekvenser till följd av att engagera sig i 
konflikter, därför väljs ett mer defensivt handlingssätt än vad situationen egentligen 
kräver. Detta för att rädsla har en styrande kraft, som resulterar i ett mer undvikande 
beteende. Konfliktundvikande definieras som en tendens att undvika konfrontationer 
med individer man är djupt oenig med. Detta kan i stort sätt generaliseras till olika 
människorelationer, där det undviks att ta upp kontroversiella ämnen fastän det är 
nödvändigt. Människor står återigen inför två möjliga beslut, kamp eller flykt, antingen 
att ta sig an problem eller att undvika dem (Lenneér-Axelson & Thylefors, 1996). Detta 
gäller såväl kvinnor som män, då det handlar om dessa två valmöjligheter, frågan är om 
engagemanget hos de båda parterna skiljer sig åt?  
 
Könsskillnader 
I arbets- och familjelivet skiljer sig könen åt, då det manliga könet har haft den 
dominanta rollen inom arbetslivet, däremot har det kvinnliga könet haft den styrande 
rollen inom familjelivet (Judge & Livingston, 2008). I konfliktsituationer har kvinnor 
mer benägenhet till att visa ett mer kompromiss- och anpassningsbart beteende.  
Dessutom har de en förmåga att ge starka och tydliga uttryck för sina emotioner, vad de 
tycker, tänker och känner. Förutom detta, lär sig kvinnor oftare hur konfliktsituationer 
bör undvikas. Män däremot, visar mer dominanta sidor, ett mer verbalt aggressivt 
beteende och att de är mer uppgiftsorienterade i konfliktsituationer. Väl involverade i 
konflikter tenderar kvinnor till att visa ett stöd och omsorgsfullt beteende mot de 
inblandande (Cahn & Lulofs, 2000). Kvinnor är i större grad mer måna om att visa 



 6

hänsyn, de ser helst att alla parter känner belåtenhet (Lenneér-Axelson & Thylefors, 
1996).  
 
Män och kvinnor använder sig dessutom utav olika strategier. Män använder sig utav 
mer förnekande strategier, medan kvinnor tar åt sig det hela på ett mer personligt plan. 
Dessutom använder kvinnor sig utav ett mer resonerande tillvägagångssätt och försöker 
sätta sig in i det som skett (Cahn & Lulofs, 2000). I konfliktsituationer som uppstår är 
frågan om män och kvinnors rädsla skiljer sig åt, när det gäller att engagera sig i 
konflikter som uppstår inom arbets- och familjelivet?  
 
Med utgångspunkt från ovanstående är vår hypotes kring detta forskningsproblem, att 
kvinnor generellt kommer visa en större tendens till rädsla för att engagera sig i 
konflikter inom arbetslivet, medan män generellt kommer visa större benägenhet till 
rädsla för att engagera sig i konflikter inom familjelivet. Detta eftersom män generellt 
genom tiderna ofta har haft den styrande rollen inom arbetslivet, medan kvinnan genom 
tiderna har haft den styrande rollen inom familjelivet (Judge & Livingston, 2008).  
Därigenom känner män kanske mer rädsla inför engagemang i konflikter som uppstår 
inom familjelivet och kvinnor kanske generellt känner mer rädsla för konflikter som 
uppstår inom arbetslivet. Då samhället har utvecklats med tiden, kan även jämlikheten 
mellan de båda parterna ha förändrats. Trots detta har det visat sig att kvinnan 
fortfarande har den dominanta rollen inom familjelivet (Judge & Livingston, 2008).   
 
Då möjligheten fanns, tittade vi även på eventuella korrelationer mellan variablerna. 
Hypotesen kring detta är att samtliga variabler kommer att korrelera med varandra på 
ett positivt sätt. Då de behandlar liknande ämnesområden som kan knytas samman och 
därför bör samband hittas.  

 
 

Metod 
 
I denna studie som gjorts undersöktes eventuella könsskillnader, när det gällde rädsla 
för att engagera sig i konflikter inom arbets- och familjelivet. Här var det lämpligt att 
använda sig utav enkätundersökning, via frågor i form av påståenden där individerna 
med hjälp av en skala skulle knyta samman dessa påståenden med hur de själva 
upplever sin vardag.  
 
Undersökningsdeltagare 
Eftersom undersökningen hade som syfte att mäta eventuella könsskillnader, var det 
mest relevant att fördelningen blev så jämn som möjligt mellan parterna. Åldergruppen 
rörde sig mellan 19 och 53 år, samtliga av de 100 försöksdeltagarna var studenter vid 
Högskolan Kristianstad, av dessa var 50 män och 50 kvinnor. Totalt låg medelåldern på 
25,06, för män och kvinnor låg den på 25,74 respektive 24,38. Detta urval valdes av 
bekvämlighetsskäl, då ett stort antal försöksdeltagare kunde nås vid våra 
undersökningstillfällen.  
 
Material 
Som tidigare nämnts har en enkätundersökning gjorts, där frågorna bestod av 
påståenden där försöksdeltagarna på egen hand granskade hur de stämde in på dem 
själva. Tidigare undersökningar som behandlar just vårt ämne har inte påträffats. På 
grund av detta har en del information till enkäten tagits från teoridelen, med hjälp av 
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den har vi själva utarbetat påståendena genom logiskt tänkande och förnuft, för att 
skapa en god ytvaliditet. I början av enkäten har en kort presentation gjorts där ämnet 
presenteras. Härefter presenteras skalan 1 – 5 och vad dess betydelse innebär. Valet av 
denna skala valdes eftersom gränserna mellan svarsalternativen blev mer tydliga, än om 
en skala med fler nivåer hade använts. Det som mäts var ett mer generellt mått på rädsla 
och rädsla för att engagera sig i konflikter av olika slag. Personen ifråga bedömde sig 
själv i de olika påståendena. Siffrorna på skalan 1 – 5 står för: 1 ”Stämmer inte alls”, 2 
”Stämmer till viss del”, 3 ”Varken eller”, 4 ”Stämmer i stor utsträckning” och 5 
”Stämmer helt och hållet”. Försöksdeltagaren svarade genom att ringa in det alternativ 
som den ansåg passa. Därefter poängterades att vi var tacksamma om försöksdeltagarna 
visar intresse, att det självfallet var frivilligt att deltaga och att försöksdeltagarna förblir 
anonyma i undersökningen. I början av enkäten fick försöksdeltagarna ringa in 
tillhörande könsgrupp och ålder. Hela enkäten bestod sammanlagt av 30 påståenden, de 
var i sin tur uppdelade i fyra variabler som kunde knytas till teoridelen. Dessa fyra 
variabler var inte märkta på enkäten, på så sätt att de var uppdelade, utan de kom i 
följd, där vi själva visste vilka påståenden som tillhörde vilken variabel. Vid 
databehandlingen var de fyra variablerna omnämnda till ”Rädsla”, ”Konflikter”, 
”Arbetskonflikter” och ”Familjekonflikter”. Den första variabeln bestod av sju 
påståenden och mätte en mer generell form av rädsla, ”Rädsla”. Den andra variabeln 
bestod också av sju påståenden, men mätte en mer generell form av rädsla för 
konflikter, ”Konflikter”. Den tredje delen bestod av åtta påståenden som mätte rädsla 
för att engagera sig i konflikter inom arbetslivet, ”Arbetskonflikter”, och den fjärde och 
sista bestod även den av åtta påståenden, men mätte rädsla för att engagera sig i 
konflikter inom familjelivet, ”Familjekonflikter”. Exempel på hur påståendena är 
formulerade kan ses i den bifogade bilagan (Bilaga 1). När det gäller dessa fyra 
variabler, betyder i de flesta fall en femma på skalan att man generellt är rädd, generellt 
rädd för konflikter och rädd för att engagera sig i konflikter som uppkommer inom 
arbetslivet eller inom familjelivet. I vissa fall är påståendena formulerade på så vis att 
en femma har motsatt betydelse, det vill säga att man inte är rädd för att engagera sig. 
Den omvända skalan gäller påståendena 17, 22, 29 och 30. Detta eftersom de skulle 
fungera som kontrollfrågor, för att se om försöksdeltagarna verkligen visade sitt 
intresse och läste igenom påståendena ordentligt. Med andra ord användes de som en 
teknik för att höja reliabiliteten. Dessa kontrollfrågor ”vändes rätt” innan vi påbörjade 
den statistiska beräkningen.   
 
Datainsamling 
För att få in data till vår undersökning kontaktades först och främst sekreterare på olika 
institutioner på Högskolan Kristianstad. Då vi ville ha så många försöksdeltagare som 
möjligt på en och samma gång, kunde vi här få information om vilka klasser som var 
stora och tillgängliga. Denna rådgivning användes genom att kontakta respektive 
kursledare, för att informera att vi behövde tillgång till klassen en kort stund då 
enkäterna fylldes i. Vi inledde våra två besök med en kort presentation, där vi 
presenterade oss själva och berättade kort om vårt ämne och vad vi hade tänkt med vår 
enkät, det vill säga att mäta könsskillnader inför konflikter. Dessutom förtydligades det 
att deltagandet var frivilligt och anonymt. Efter två klasser saknades ett fåtal enkäter, 
för att få en jämn fördelning mellan könen fångade vi enstaka tillgängliga studenter på 
skolan.  
 
Databearbetning 
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Bearbetning av datainsamlingen genomfördes genom The Two-Factor Mixed Factorial 
Anova. Då vårt huvudsyfte framförallt rörde könsskillnader mellan arbets- och 
familjekonflikter utfördes databearbetningen genom nivåer som bestod av två gånger 
två designer. Där ställdes först generella typer av rädsla mot kön och där sedan rädsla 
för konflikttyper i form av arbetskonflikter och familjekonflikter ställdes mot kön. Den 
sistnämnda är mest intressant, då den är kopplad till vår huvudhypotes. Dessutom 
genomfördes en korrelationsmätning för att se om vi kunna finna eventuella samband 
mellan de fyra olika variablerna.  
  
 

Resultat 
 

Enkätundersökningen som genomfördes fick följande resultat med hjälp utav 
databearbetning. Genom att ha delat upp de 30 påståenden i de fyra olika kategorierna, 
har vi genom en reliabilitetsanalys fått fram om det har varit reliabilitet i påståendena. 
Som tidigare nämnts i metoddelen namngavs de fyra variablerna till följande; ”Rädsla” 
står för en mer generell form av rädsla, ”Konflikter” står för en mer generell form av 
rädsla för konflikter, ”Arbetskonflikter” står för rädsla för engagemang i konflikter 
inom arbetslivet, och ”Familjekonflikter” står för rädsla för engagemang i konflikter 
inom familjelivet.  
 
Resultatet av reliabilitetsanalysen för samtliga variabler var signifikanta, vilket betyder 
att de har hög mätprecision, de mäter i stort sätt samma sak. För ”Rädsla” visade 
Cronbach alpha 0,84, för ”Konflikter” visade Cronbach alpha 0,80, för 
”Arbetskonflikter” visade Cronbach alpha 0,77 och för ”Familjekonflikter” visade 
Cronbach alpha 0,81. Efter reliabilitetsanalysen kontrollerades eventuella outliers och 
resultatet av detta var att inga outliers hittades på samtliga variabler.  
 
 

Tabell 1 
 
Kön                                             Män                                        Kvinnor______________ 
 
Beroende variabler_______________________________________________________ 
 
”Rädsla”_______________________________________________________________        
                     M                          15.68                                       17.74         

                           SD                         5.35                                         5.32 
                           N                            50                                            50            
 
      ”Konflikter”____________________________________________________________ 

                      M                        16.50                                        17.40 
                            SD                        5.43                                         5.28 
                            N                          50                                            50  
 
      ”Arbetskonflikter”_______________________________________________________ 
                            M                         19.94                                       19.42 
                            SD                         5.29                                         4.90 
                            N                           50                                             50  
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      ”Familjekonflikter”______________________________________________________ 
                      M                         17.88                                       15.80 

                            SD                         5.63                                         5.20 
                            N                           50                                             50 

______________________________________________________________________ 
 
Tabell 1 visar resultatet (M, SD och N) för respektive kön och variabel. 
 
 
I denna undersökning hittades ingen signifikant interaktionseffekt mellan respektive 
konflikttyp, ”Arbetskonflikter” och ”Familjekonflikter” och kön. Dessutom påträffades 
ingen signifikant effekt för könen. Förutom detta hittades inga signifikanta effekter av 
vare sig kön eller typ av generell rädsla eller interaktion mellan dessa. Däremot 
uppvisades en signifikant effekt mellan konflikttyperna F=(1;98)=28.70, p=0.000. 
Denna signifikanta effekt betydde att båda könen uppvisade mer rädsla för att engagera 
sig i konflikter som uppstår inom arbetslivet än inom familjelivet.   

 
Härefter genomfördes ett Pearson correlation test, för att undersöka eventuella samband 
mellan de olika variablerna. Samtliga variabler visade signifikanta resultat. Det fanns 
ett positivt samband mellan samtliga variabler som kan utläsas i Tabell 2.  
 
 

Tabell 2 
 
                             Rädsla           Konflikter        Arbetskonflikter     Familjekonflikter___ 
                          
Rädsla_________________________________________________________________    
         r                      1                     0.73                       0.65                           0.26 
         p                      -                     0.000                     0.000                         0.009 
         n                    100                    100                        100                            100 
 
Konflikter______________________________________________________________                             
         r                      0.73                  1                           0.66                          0.45 
         p                     0.000                 -                           0.000                        0.000 
         n                     100                  100                        100                            100 
 
Arbetskonflikter_________________________________________________________          
         r                      0.65                 0.66                         1                              0.49 
         p                     0.000               0.000                        -                              0.000 
         n                     100                  100                         100                           100 
 
Familjekonflikter________________________________________________________                             
         r                       0.26                 0.45                       0.49                           1 
         p                      0.009               0.000                     0.000                          - 
         n                      100                  100                         100                          100 
______________________________________________________________________ 
 
Tabell 2 visar korrelationer mellan samtliga variabler.  
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka eventuella könsskillnader gällande rädsla för att 
engagera sig i konflikter som uppkommer inom arbets- och familjelivet. Resultaten av 
undersökningen visade i första hand, genom en reliabilitetsanalys att alla variabler i 
enkäten hade ett signifikant Cronbach alpha värde, vilket innebär att det finns en hög 
mätprecision och hög reliabilitet i respektive variabel.  Ingen utav variablerna innehöll 
outliers, med detta menas att det inte fanns några försöksdeltagare som skiljde sig från 
mängden i undersökningen.  
 
När det gäller The Two-Factor Mixed Factorial Anova visades inga signifikanta 
skillnader mellan könen då det handlade om rädsla för att engagera sig i de olika 
konflikttyperna. Med detta kan vår hypotes kring eventuella könsskillnader förkastas, 
då det handlade om rädsla för att engagera sig i olika konflikttyper. Enligt Judge & 
Livingston (2008) har det genom historien varit männen som haft den dominanta rollen 
inom arbetslivet och kvinnan inom familjelivet. Det kan vara på så vis att detta är något 
som uppvisas hos äldre och erfarna människor, dessa roller kanske ”suddas” ut hos 
yngre individer, vilket kan ha berört vår undersökning. Ett annat skäl till varför inga 
könsskillnader uppkom, kan vara att samhället idag har blivit allt jämlikare, kvinnor tar 
större plats på arbetsmarknaden och skötseln av hemmet har blivit mer jämnt fördelat.  

 
Däremot uppvisades en signifikant skillnad mellan konflikttyperna, ”Arbetskonflikter” 
och ”Familjekonflikter”. Detta tyder på, att våra försöksdeltagare överlag visade mer 
rädsla för att engagera sig i konflikter som uppstår inom arbetslivet, än inom 
familjelivet. Detta kan bero på att arbetssituationer är mer ovissa än situationer som 
uppstår inom familjelivet. Ovisshet som tidigare nämnts, är något som kan växa och 
påverka rädslan i en utsträckning att den kan utveckla sig allt större (Dozier, 2000). Då 
flertalet av våra försöksdeltagare var studenter i unga åldrar, har de sannolikt inte den 
arbetslivserfarenhet som krävs för att de ska känna trygghet i samband med konflikter 
som uppstår inom arbetslivet. På grund av den låga erfarenheten uppstår ovisshet som 
bidrar till osäkerhet och därmed en högre grad av rädsla.  
 
En annan orsak till att våra försöksdeltagare visade mer rädsla inför arbetskonflikter 
kan vara att de känner mer trygghet inom familjen. Detta med tanke på att man inom 
familjen lever nära inpå varandra. Kännedomen av de andra familjemedlemmarna är 
mer på ett personligt plan, än vad det eventuellt är med arbetskamraterna som kanske 
dessutom inte funnits med i ens liv under en längre tid. Lenneér-Axelson & Thylefors 
(1996) menade att familjekonflikter ofta är värre och mer allvarliga än på arbetsplatsen 
eftersom familjemedlemmarna lever mer tätt inpå varandra vilket inte sker på samma 
sätt inom arbetslivet. Möjligtvis kan detta spegla individer med en större 
arbetslivserfarenhet och således har vi inte fått liknade resultat i denna studie.  
 
Ytterligare en orsak som kan ligga till grund för vårt resultat kan vara en slags hotbild, 
när det gäller ens faktiska ekonomiska försörjning. Människor visar kanske mer rädsla 
för engagemang i konflikter som uppkommer inom arbetslivet, då ens faktiska 
försörjning kan stå på spel för det fortsatta livet. Här kan dessutom det som Dozier 
(2000) nämnt om rädsla för saker som individer inte känner till och det som Andersen 
& Guerrero (1997) nämnt om att hot är något som framlockar rädsla knytas samman 
med resultatet. Individer uppvisar mindre rädsla inom familjen, då hotbilden kanske 
inte spelar någon avgörande roll, i samma utsträckning som inom arbetslivet.    
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Ett annat motiv skulle kunna vara, om det fanns tidigare erfarenheter av exogena 
konflikter som i sin tur varit betydelsefulla i en negativ riktning (Lenneér-Axelson & 
Thylefors, 1996). Ett exempel på detta skulle kunna vara, att individen efter ett slags 
personligt misslyckande kanske blir rädd för att konfronteras med liknande. Det kan 
vara så att majoriteten av våra försöksdeltagare just har dessa erfarenheter.  
 
Som nämnts förut, beter sig människor på olika sätt. Vi har skilda viljor och mål, 
dessutom skiljer sig våra behov från individ till individ (Burleson & Greende, 2003). 
Genom detta är det nästintill omöjligt för individer att inte konfronteras med konflikter 
(Burleson & Greende, 2003). Med detta sagt, kan det tänkas att vid 
konfliktkonfrontationer mellan människor borde någon slags rädsla inför dessa 
konfrontationer väckas. I undersökningen visades detta i högre grad inom arbetslivet än 
inom familjelivet.   

 
För fortsatt resultatundersökning genomfördes Pearson correlation test. Här visades att 
samtliga variabler uppgav ett signifikant resultat, det vill säga att här fanns positiva 
samband mellan samtliga variabler, dock i olika grad. Detta kan återknytas till vår 
hypotes som därigenom fick stöd, angående korrelationer. Att ”Rädsla” korrelerades 
positivt med ”Konflikter”, ”Arbetskonflikter” och ”Familjekonflikter” var ingen 
överraskning i sig, eftersom när rädsla i en generell form uppvisas är det rimligt att det 
även visas rädsla vid vilken typ av konflikt det än rör sig om. Då rädsla ofta förknippas 
med hot, oklarheter och en känsla av ovisshet och att konflikter ofta leder till detta, 
känns det naturligt att de korrelerar med varandra. Att ”Konflikter” korrelerades 
positivt med ”Arbetskonflikter” och ”Familjekonflikter” var också uppenbart, eftersom 
att när en generell form av rädsla för konflikter uppvisas, bör denna generella rädsla 
även visas i vilken miljö konflikter än befinner sig i, så som på arbetet eller inom 
familjen. Där ”Arbetskonflikter” och ”Familjekonflikter” korrelerar kan det knytas till, 
som nämnts i teoridelen, att konflikter som uppstår i arbetslivet många gånger inte är 
unika, utan det är ofta konflikter som har samband och kan återfinnas i familjen och i 
det övriga samhället (DeChurch, Haas & Hamilton, 2007).  
 
Utifrån korrelationsmätningarnas signifikanta resultat, kan vi genom en självkritisk 
synvinkel inte utesluta möjligheten att resultatet kan ha berott på att påståendena i 
enkäten varit för generella. Alltså att de mäter för lika, det vill säga att formuleringen är 
olika, men att de i stora drag mäter samma sak i ett ytligt perspektiv. Eftersom vi inte 
hittade några som helst skillnader eller interaktioner mellan kön och mer generell 
rädsla, kan det tyda på att variablerna varit för snarlika och för otydligt definierade, 
särskilt eftersom ett signifikant resultat var väntat här. Detta kan ha lett till att särskilt 
de variabler som mätte mer generell rädsla blivit snarlika, vilket i sin tur kan ha lett till 
validitetsproblem och att inga könsskillnader har påträffats. Att det faktiskt har 
uppkommit skillnader mellan konflikttyperna kan ha berott på att påståendena kring 
dem varit tydligare definierade för respondenterna än de två andra mer generella 
variablerna, ”Rädsla” och ”Konflikter” som varit mindre tydligt definierade.  Då ytterst 
lite tidigare forskning som rör vårt forskningsproblem har påträffats, både teoretiskt och 
materiellt, har vi inte haft möjlighet att använda oss av eller ta del av innehållet i andra 
forskningsstrategier. Därmed vill vi påpeka att även om mätresultaten visade god 
reliabilitet, behöver det inte innebära att mätningarna varit utan validitetsproblem. 
Kanske skulle påståendena ha varit riktat skarpare, på ett mer djupgående sätt, för att 
eventuellt visa mer säker reliabilitet och validitet.  
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När det gäller de kontrollfrågor i enkätundersökningen som användes, för att se om 
försöksdeltagarna uppfattade påståendena korrekt, kunde det utläsas att 
försöksdeltagarna varit uppmärksamma på detta. Detta kan kopplas ihop med resultatet 
angående outliers, då det inte hittades några i undersökningen. Det kan därigenom tyda 
på att försökspersonerna svarade på ett likartat vis eller att påståendena var formulerade 
på ett sådant sätt att försöksdeltagarna inte har misstolkat innebörden. 
 
Sammanfattningsvis, lyder följande slutsats utifrån studien som gjorts att inga 
skillnader uppvisades mellan könen. Detta då det gäller rädsla för att engagera sig i 
konflikter som uppkommer såväl inom arbets- som inom familjelivet. Däremot hittades 
en effekt mellan konflikttyperna, vilket innebar att våra försöksdeltagare, män som 
kvinnor visade mer rädsla för att engagera sig i konflikter som uppstår inom arbetslivet 
än för konflikter som uppstår inom familjelivet.  
 
Utifrån genomförandet av denna studie, kan vi konstatera att det är ett väldigt intressant 
ämne så långt vi har lyckats prestera. Dock tror vi att ämnet hade blivit betydligt 
intressantare om forskning skett på ett djupare plan. Där det nödvändigtvis inte hade 
behövt nyttjas samma mätinstrument eller mätteknik som i denna studie, utan genom 
nya mättekniker kan det upptäckas ny information, vilket känns som nödvändigt för att 
kunna gå vidare inom detta ämnesområde. Vilket kan till exempel innebära användning 
av äldre och mer arbetserfarna försöksdeltagare för att bland annat få en vidare ålders- 
och erfarenhetsspridning. Detta för möjligheten till starkare reliabilitet och validitet, 
och större utbud av vetenskapligt empiriskt material, vilket vi gärna vill se i kommande 
forskning.  

 
 

Referenser  
 

Andersen, P.A., Guerrero, L.K. (1997). Handbook of communication and emotion. San Diego: Academic Press. 
 
Behfar, J.K., Mannix, A.E., Peterson, S.R., Trochim, M.K.W (2008). The critical role of conflict resolution in 
teams: a close look at the links between conflict type, conflict management strategies, and team outcomes. 
Journal of applied psychology 2008, Vol. 93, 170-188.  
 
Burleson, B.R., Greene, J.O. (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Mahwah: 
Lawrence Erlbaum Associates Inc.  
 
Cahn, D.D., Lulofs, R.S. (2000). Conflict. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. 
 
Carlander, J. (2006). Starka känslor: affekter och emotioner i möten med människor. Mölnlycke: Gothia.  
 
De Church, L.A., Haas, C., Hamilton, K.L. (2007). Effects of Conflict Management Strategies on Perceptions of 
Intragroup Conflict. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice 2007, Vol. 11, 66-78.   
 
Judge, A.T., Livingston, A.B (2008). Emotional responses to work-family conflict: an examination of gender 
role orientation among working men and women. Journal of applied psychology 2008, Vol. 93, 207-216.  
 
Mineka, S., Öhman, A. (2001). Fears, Phobias, and Preparedness: Toward an Evolved Module of Fear and Fear 
Learning. Psychological Review 2001, Vol. 108, 483-522. 
 
Dozier, R.W., Jr. (2000). Rädsla. Stockholm: Wahlström & Widstrand.  
 
Haviland-Jones, J.M., Lewis, M. (2000). Handbook of emotions. New York. Guilford Press. 2 utg.  
 



 13

Laming, D. (2004). Understanding human motivation.Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 
 
Lennéer-Axelson, B., Thylefors, I. (1996). Om konflikter. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Öhman, A. (1994). Rädsla, ångest, fobi. Stockholm: Nya Doxa. 
 
 
 



 14

Bilaga 1 
 

Enkätundersökning 
 

Vi är två psykologistudenter från Högskolan Kristianstad som skriver C – uppsats. Vårt ämne rör 
könsskillnader när det handlar om rädsla för konflikter.  
 
Här nedan följer ett antal påståenden med en skala från 1 – 5, där följande siffror står för: 
1 ”Stämmer inte alls” 
2 ”Stämmer till viss del” 
3 ”Varken eller” 
4 ”Stämmer i stor utsträckning” 
5 ”Stämmer helt och hållet”. 
 
Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in på Dig. 
 
Vi uppskattar att Ni tar del utav vår enkätundersökning med visat intresse. Ni kommer självklart att 
vara anonyma i denna undersökning och det är dessutom frivilligt att medverka.  
 
 
Kön:          Man                    Kvinna  
 
 
Ålder: ___________ 
 
 
 

1. Jag är rädd för okända händelser.  
 
            1       2       3       4       5        
 

 
2. Jag är rädd för situationer där ovisshet uppstår. 
 
      1       2       3       4       5        
 
 
3. Jag är rädd för att ta egna initiativ.  

 
      1       2       3       4       5        
 
 
4. Jag är rädd för situationer där jag inte har kontroll. 
 
      1       2       3       4       5        
 
 
5. Jag är rädd för motsättningar som uppstår. 
 
      1       2       3       4       5        
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6. Jag känner rädsla när jag tänker på saker som inte har hänt, men som ”kan” inträffa. 

 
             1       2       3       4       5        
 
 

7. Jag drar mig gärna undan från situationer som jag tror kommer väcka rädsla hos mig.   
 
      1       2       3       4       5     
    
 
8. Vid konflikter är jag rädd för att ta egna initiativ.  

 
             1       2       3       4       5        
 

 
9. Vid konflikter är jag rädd för att såra någon.  

 
              1       2       3       4       5        
 
 

10. Vid konflikter är jag rädd att göra mig själv till åtlöje.  
 
             1       2       3       4       5        

 
 

11. Vid konflikter är jag rädd för att någon skall bli arg och besviken på mig.  
 
       1       2       3       4       5        
 
 
12. Vid konflikter är jag rädd för att ta för stor plats och ses som dominant.  

 
             1       2       3       4       5        
 
 

13. När jag står inför konflikter väljer jag att inta ett defensivt handlingssätt.  
 
             1       2       3       4       5        
 
 

14. Jag har olösta konflikter i mitt bagage, och känner därför rädsla när jag står inför nya.  
 
             1       2       3       4       5        
 
 

15. Jag är rädd för motsättningar som uppkommer på arbetsplatsen. 
 
      1       2       3       4       5        

 
 

16. Jag anser att konflikter på arbetsplatsen leder till negativa konsekvenser. 
 
      1       2       3       4       5        
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17. Jag engagerar mig i uppkomna konflikter på arbetsplatsen. 
 
             1       2       3       4       5        
 
 

18. Jag känner rädsla när det uppkommer konflikter på min arbetsplats och drar mig därför gärna 
undan.  

 
            1       2       3       4       5       
 
 

19. Jag har tendens till att använda mig av förnekande strategier i konfliktsituationer som uppstår 
på arbetsplatsen, för att helt enkelt slippa ta tag i det.  

 
            1       2       3       4       5       
 
 

20. Jag känner att min arbetsroll är underlägsen, därför vågar jag inte yttra vad jag tycker och 
tänker i samband med konflikter. 

 
             1       2       3       4       5        
 
 

21. Jag är rädd för att engagera mig i konflikter som uppstår på arbetsplatsen.  
 
             1       2       3       4       5        
 
 

22. Jag anser att konflikter oftast får positiva konsekvenser på arbetsplatsen.    
 
             1       2       3       4       5        
 
 

23. Jag är rädd för motsättningar som uppkommer inom familjen. 
 
             1       2       3       4       5       
 
  

24. Jag anser att konflikter inom familjen leder till negativa konsekvenser.  
 

             1       2       3       4       5        
 
 

25. Jag känner att min familjeroll är underlägsen, därför vågar jag inte yttra vad jag tycker och 
tänker i samband med konflikter.   

 
             1       2       3       4       5       

 
 

26. Jag är rädd för att engagera mig i konflikter som uppstår inom familjen.  
 
             1       2       3       4       5        
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27. Jag känner rädsla när det uppkommer konflikter inom familjen och drar mig därför gärna 
undan. 

 
             1       2       3       4       5       

 
 

28. Jag har tendens till att använda mig av förnekande strategier i konfliktsituationer som uppstår 
inom familjen, för att helt enkelt slippa ta tag i det. 

 
            1       2       3       4       5       
 
 

29. Jag engagerar mig i uppkomna konflikter inom familjen. 
 
               1       2       3       4       5        
 
 

30. Jag anser att konflikter oftast får positiva konsekvenser inom familjen. 
 
             1       2       3       4       5        
    
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 


