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Sammanfattning 
 

Tidigare studier har visat att kvinnor upplever mer arbete-
familjkonflikt och stress samt kopplingar mellan begreppen. Syftet 
med studien var att undersöka arbete-familjkonflikt och stress bland 
studenter och förvärvsarbetare, samt kopplingen mellan begreppen. 
En enkät med ”PSS14” samt ”Work-family conflict scale” 
användes. Forskningsfrågorna var följande: 1) Finns det några 
skillnader mellan studenter och förvärvsarbetare när det kommer till 
arbete-familjkonflikt och stress?, 2) Finns det några skillnader på 
arbete-familjkonflikt och stress beroende på studenter eller 
försvarsarbetares kön? och  3) Finns det en korrelation mellan 
arbete-familjkonflikt och stress?. I studien deltog 147 studenter och 
123 arbetande. Resultatet visade att studenter upplevde större 
tidsbaserad arbete-familjkonflikt och stress, vilket kan bero på att 
skolarbete görs i hemmamiljö. Kvinnor upplevde mer stress samt mer 
arbete-familjkonflikt, vilket kan bero på att kvinnor ägnar sig mer åt 
hushållsarbete än män. En positiv korrelation mellan stress och 
arbete-familjkonflikt hittades som tyder på en koppling mellan 
dessa. 
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Abstract 
 

Previous studies have shown that women experience more work- 
family conflict and more stress than men and that there is a 
connection between work-family conflict and stress. The purpose of 
this study was to examine work-family conflict and stress among 
students and workers and their gender, and relationship between 
them. To examine this, a questionnaire with “PSS14” and “Work- 
family conflict scale” was used. The research questions were: 1)  
Are there differences between students and workers on work-family 
conflict and stress?, 2)Are there gender differences between students 
and workers on work-family conflict and stress?, 3 )  Is there a 
correlation between work-family conflict and stress?. The sample 
was consisted of 147 students and 123 workers. The results showed 
that students experienced more time-based conflict and m o r e  
stress, which could be a result of studying in a home environment. 
Women experienced more stress and strain-based conflict, which 
could be because women spend more time doing house-work than 
men. The results also showed a positive correlation between stress 
and work-family conflict. 
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Arbete-familjkonflikt och stress hos universitetsstudenter och förvärsarbetare 

För att få tid i vardagen för både ett rikt familjeliv och arbete eller studier kan vi 

behöva balansera dessa mot varandra. Att kombinera och balansera arbete och familj är en 

klar utmaning som ofta kan leda till att vi känner oss stressade (Arnetz & Ekman, 2013). 

Denna känsla av upplevd stress sker när en del inkräktar på den andra och skapar en konflikt 

där en del ofta blir försummad (Rothbard & Dumas, 2006). 

Denna typ av konflikt mellan arbete och familj har även setts ske även vid 

eftergymnasiala studier och familjeliv (Steenbergen, Ybema, & Lapierre, 2018). En student 

som studerar heltid på ett svenskt universitet förväntas spendera 40 timmar i veckan fördelat 

på eget skolarbete och lektionstid (Umeå universitet, 2019). Detta kan jämföras med en person 

som jobbar heltid vilket vanligtvis är 40 timmar per vecka. Enligt en rapport från 

högskoleverket har drygt en femtedel av alla studenter barn, samt har ett åldersspann från sena 

tonåren ända upp till 80 år (Högskoleverket, 2008). Studier på eftergymnasial nivå bör således 

även kunna mätas på samma sätt som arbete och familjeliv mäts genom konflikt mellan Work-

family conflict, eller arbete-familjkonflikt, då båda är likvärdiga i tid. 

Arbete-familjkonflikt är ett begrepp som först definierades av Kahn, Wolfe, Quinn, 

Snoek och Rosenthal (1964) som en obalans mellan arbete och familjeliv som skapar en 

konflikt. Begreppet kan mätas åt ett håll, där arbete krockar med familjeliv eller där 

familjelivet krockar med arbetet, men övergripande forskning ser begreppet åt båda håll 

(Carlson, Kacmar, & Williams, 2000). Konflikten mäts sedan på tre olika sätt, där det första 

kallas tidsbaserad konflikt. Detta innefattar situationer där arbetet eller familjelivet tar för 

mycket tid och inkräktar på den andra delen vilket kan göra att en delförsummas på grund av 

tidsbrist (Carlson et al., 2000; Greenhaus & Beutell, 1989). 

 Tidsbaserad konflikt är baserad på både den tiden det tar för oss att göra själva arbetet, 

det vill säga vara på plats och genomföra sina arbetsuppgifter men också den tiden vi borde 
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infinna oss någon annanstans. I detta fall kan det innebära att vi kanske har 

familjeobligationer som vi bör utföra, såsom umgås med barnen eller andra hushållssysslor 

men där vi inte har tid över efter arbetet. Detta kan även inträffa åt andra hållet, då för många 

familjeobligationer gör att vi inte har tid att ägna åt oss arbetsuppgifterna när vi väl är på 

arbetet. Detta betyder även att en icke flexibel arbetsplats kan göra det svårt för oss att ägna 

oss åt arbetet om det uppstår ökat ansvar hemifrån, och oplanerade händelser i familjelivet 

kan skapa en konflikt (Carlson et al., 2000; Greenhaus & Beutell, 1989). 

Den andra aspekten inom arbete-familjkonflikt kallas belastningsbaserad konflikt och 

innefattar känslomässiga anspänningar. När dessa blir för höga i en del kan denna göra det 

svårt för individen att kunna ägna sig åt sina familjeobligationer eller jobbobligationer utan att 

känna sig stressade över att den andra delen blir försummad (Carlson et al., 2000; Greenhaus 

& Beutell, 1989). Tredje aspekten är beteendebaserad konflikt som inriktar sig på hur 

beteenden på en plats inte är kompatibla att använda på en annan plats (Carlson et al., 2000; 

Greenhaus & Beutell, 1989). Detta kan till exempel innebära att individen inte kan använda 

samma problemlösningsmetoder för att lösa problem på arbetet som hemma, eller att 

individen använder sig av metoder hemma som inte alls kan eller är effektiva att användas på 

arbetet. 

Man har även undersökt konflikter mellan studier och hemmet, där de studenter som 

kombinerade eller integrerade skolarbetet med hemmet upplevde störst konflikt mellan skolan 

och hemmet (Steenbergen et al., 2018). Kopplingar hittades här mellan de elever som 

integrerade skolarbete och hemmet och därmed också rapporterade mest konflikt mellan 

skolarbete och hemmet, hade lägre resultat och sämre prestationer i skolan. 

Arbete-familjkonflikt och skolans konflikt med familjelivet tenderar att infalla 

samtidigt, då dessa har uppmätts korrelera i tidigare studier på ämnet (Kremer, 2016). Här 

sågs även att skolans konflikt med familjelivet inte hade några skillnader mellan manliga och 
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kvinnliga studenter och att konflikten därför var oberoende av kön (Kremer, 2016). 

Kvinnor rapporterar i allmänhet mer arbete-familjkonflikt än män i arbetslivet 

(Herman & Gyllstrom, 1977; Kremer, 2016). Kvinnorna var mest påverkade av konflikten åt 

båda hållen, både att arbetet skapar konflikt med familj och att familjen skapar konflikt med 

arbetet. Kvinnor rapporterar även mer konflikt mellan jobb och familjeliv ju mer tid de 

spenderar på arbetet (Minonette, K.L & Minonette, M.C, 2018). Andra studier har dock 

påvisat ett motsägande resultat, att det alltså inte är några signifikanta skillnader mellan män 

och kvinnor när det kommer till deras grad av arbete-familjkonflikt (Anderson, Coffey, & 

Byerly, 2002; Frone, Russel, & Cooper, 1992). 

Om vi har partner eller inte, samt om vi har barn eller inte tycks även ha en påverkan 

på arbete-familjkonflikt (Greenhaus & Beutell, 1989). I tidig forskning på ämnet (Herman & 

Gyllstrom, 1977) har man upptäckt att gifta par tycks ha en större arbete-familjkonflikt än 

icke-gifta. Personer som dessutom var gifta och hade barn än visade större del arbete-

familjkonflikt än individer som var gifta utan barn. Individerna som var gifta hade även 

betydligt mindre tid över till egna aktiviteter eller intressen än de som inte är gifta (Herman & 

Gyllstrom, 1977). 

När vi talar om stress och arbete, är det ofta organisationsstress, eller arbetsstress som 

nämns. Detta är den typ av stress som härstammar från arbetet (Arnetz & Ekman, 2013). 

Stress från arbetet och dess koppling till arbete-familjkonflikt har undersökts tidigare, och har 

visat kopplingar mellan negativa känslor från hem eller arbete och stress. Detta antyder att de 

negativa känslor som tas med från arbete eller från hemmet påverkar den andra domänen och 

skapar känslor av upplevd stress (Lourel, Ford, Edey, Guéguen, & Hartmann, 2009). Stress 

från arbetet samt stress från familjelivet leder till mer konflikt mellan de två (Frone et al., 

1992; Grandey & Cropanzano, 1999). Detta innebär således att vi blir stressade både när 

arbetet inkräktar på familjelivet samt när familjelivet inkräktar på arbetet. Denna koppling går 
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även åt andra hållet också, där ju mer konflikt det var mellan arbete och familjeliv, desto mer 

stressade var individerna (Kremer, 2016). Detta innebär att ju mer stressade vi är på grund av 

arbetet eller hemmet desto mer intensiv är också konflikten mellan de två, men också att 

konflikten i sig själv också leder till att vi känner oss stressade (Frone et al., 1992). 

För mycket press på sig i form av hushållsarbete och andra krav som härstammar från 

hemmet kan också medfölja att individer känner sig stressade (Arnetz & Ekman, 2013). Arbete 

i hemmet, såsom att städa, tvätta eller laga mat räknas därför som obetalt arbete som vi 

förväntas medverka i efter eller innan vår betalda arbetstid på jobbet eller i skolan. Även fast 

vissa delar av hemarbetet är frivilligt, är någon form av hushållsarbete nästintill obligatoriskt 

för alla (Arnetz & Ekman, 2013). Kvinnor är även de som gör mest obetalt hemarbete i 

svenska hem (Arnetz & Ekman, 2013; Molén, 2012). 

Akademisk stress är den stress vi upplever från våra studier på högskola, universitet 

eller liknande eftergymnasiala utbildningar. Denna stress kan bland annat påverka våra 

prestationer och medfölja att vi får lägre betyg (Struthers, Perry, & Menec, 2000). I en studie 

vid Uppsala universitet såg de att hälften av studenterna i undersökningen upplevde stress 

varje vecka (Wells, Ottander, & Lagerman, 2017). 

Skälet till upplevd akademisk stress, alltså stress på grund av akademiska studier, är 

dels på grund av viljan av att prestera bra på skoluppgifter eller tentamen, men också genom 

att studierna gör det svårare att ha tid över till fritidsaktiviteter eller familjen (Kormi-Nouri, 

MacDonald, Farahani, Trost, & Shokri (2015). 

I tidigare studier på studenters kön och stress har vi sett delade resultat, dels där ingen 

signifikant skillnad mellan manliga och kvinnliga studenter och deras upplevda stress 

identifierats (Chee, Shorty, & Robinson, 2019; Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983; Dyson 

& Renk, 2006). I en studie av Dixon och Robinson (2008) påvisades däremot ett samband 

mellan stress och kön, där kvinnliga studenter studerande på college rapporterade en betydligt 
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högre andel akademisk stress än män. Studier på svenska studenter visar ett liknande resultat, 

där kvinnor upplever mer stress än män (Ollfors & Andersson, 2007; Wells et al., 2017). I en 

studie om svenska och iranska studenter av Kormi-Nouri   et al. (2015) påvisar kvinnor en 

högre akademisk stressnivå än män oberoende på vilket land de studerar i. 

Något som varit bristfälligt i tidigare forskning är en undersökning på arbete-

familjkonflikt  och stress på två olika grupper, nämligen individer som arbetar och individer 

som studerar på eftergymnasial nivå, specifikt i Sverige. Denna studie innefattar även en 

jämförelse mellan kön. Kontrollvariablerna ålder, om personen lever med någon annan, hur 

ofta den har kontakt med sin nära familj såsom föräldrar, partner eller syskon samt om 

individen har barn kartläggs även, då denna förslagsvis skulle kunna påvisas påverka 

familjelivet och därför även stress och arbete-familjkonflikt. Aspekten mellan studenter och 

förvärsarbetare är intressant då studier på eftergymnasial nivå innehåller skolarbete utanför 

vanliga kontorstider. Det är därför intressant att undersöka hur arbete-familjkonflikt påverkas 

mer eller mindre av dessa flexibla förhållanden än ett arbete som ofta är förlagda på 

traditionella arbetstider, med reservation för halvtidsarbete eller arbete på obekväm arbetstid. 

Syfte med studien är att undersöka utsträckningen av arbete-familjkonflikt och stress 

hos två olika grupper, studenter och personer som arbetar. För att få djupare förståelse, samt 

för att undersöka inom grupperna studenter och förvärvsarbetare har också skillnader mellan 

kön studerats. För att kontrollera för andra variabler som kan påverka arbete-familjkonflikt 

har kontrollvariabler såsom ålder, om personen bor ensam eller med familj/partner, i vilken 

utsträckning denne kommunicerar eller träffar nära familj såsom partner, föräldrar eller 

syskon samt om denne har barn och utsträckningen av denna relation undersöks. Det gjordes 

även en korrelation mellan arbete-familjkonflikt och stress för att undersöka dess relation. 

Hypotesen är att individer som arbetar kommer att uppleva störst arbete-familjkonflikt och 

stress. Mer specifikt är att kvinnor kommer uppleva störst arbete-familjkonflikt och stress. 
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Hypotesen är även att det är en signifikant positiv korrelation mellan arbete-familjkonflikt  

och stress. Frågeställningar som undersökts är följande: 

1. Finns det några skillnader mellan studenter och förvärvsarbetare när det kommer 

till arbete-familjkonflikt  och stress? 

2. Finns det några könsskillnader mellan universitetsstudenter eller förvärvsarbetare 

på deras arbete-familjkonflikt och stress? 

3. Finns det en korrelation mellan  arbete-familjkonflikt och stress? 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i studien var totalt 270 personer varav 147 var studenter, 59 av dessa män 

och 64 kvinnor, samt 123 var förvärvsarbetare varav 42 män och 105 kvinnor. Totalt i 

undersökningen deltog 169 kvinnor samt 101 män. Barn hade 74 personer, och 190 personer 

bodde med sin familj, partner eller någon annan i samma hushåll. Majoriteten, 245 personer, 

arbetade eller studerade heltid och resterande 24 personer halvtid. Den yngsta som deltog i 

studien var 18 år och den äldsta 67 år (M = 29,31, SD = 10,71).  Deltagarna samlades in via 

snöbollsurval och gavs ingen ersättning för sitt deltagande. 

Mätinstrument 

Den första delen av enkäten bestod av kontrollfrågor såsom huvudsaklig syssla, om 

denne var på heltid eller deltid, kön, ålder, boendesituation samt om de har barn. Frågor 

angående hur ofta samt i vilken utsträckning individerna hade kontakt med sin nära familj 

(föräldrar, partner eller syskon) ställdes även för att kartlägga familjerelationen. För att 

fastställa en hög begreppsvaliditet på ”Work-family conflict” användes en tidigare översatt 

skala (Jojic & Rix, 2016). Sex frågor angående beteendebaseradkonflikt översattes i denna 

studie, från svenska till engelska och sedan tillbaka för att säkerställa att frågorna inte skulle 

översatts fel, samt rådfrågades av flertal individer om hur de tolkade frågorna innan dessa 
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lades med i studien. Dessa frågor hade en hög reliabilitet vilket även detta stärker 

begreppsvaliditeten. 

Work-family conflict. För att undersöka arbete-familjkonflikt användes ett etablerat 

instrument kallat ”Work-family conflict scale” som har uppmätt Cronbachs alfa på över .70 

(Carlson et al., 2000). För att samma påstående skulle kunna ställas till både studenter och 

förvärvsarbetare ändrades arbetsuppgifter till skol/arbetsuppgifter på de påståenden som 

innehöll liknande skrivelser. Respondenterna svarade på en 5-gradig likert skala från 1 = 

”Stämmer absolut inte” till 5 = ”Stämmer mycket bra”. Skalan var uppdelad i totalt sex olika 

dimensioner som mätte tidsbaserad konflikt, belastningsbaserad konflikt samt 

beteendebaserad konflikt. Denna mättes sedan ur två olika perspektiv, konflikt från arbete till 

familj samt konflikt från familj till arbete. Varje kategori innehöll tre frågor, vilket gjorde 

skalan 18 påståenden. Enkätfrågorna är översatta av Jojic och Rix (2016) och innehöll 

påståenden om tidsbaserad konflikt, exempelvis: ”Mitt arbete/skola håller mig borta från 

familjeaktiviteter mer än jag skulle vilja” samt för belastningsbaserad konflikt till exempel: 

”När jag kommer hem från jobbet/skolan är jag ofta alltför utmattad för att delta i 

familjeaktiviteter”, och frågor om på beteendebaserad konflikt, exempelvis: ”Beteenden som 

funkar för mig hemma verkar inte vara effektiva på jobbet/i skolan”. Skalan som var översatt 

från engelska till svenska visade Cronbachs alfa på tidsbaserad konflikt från arbete till familj = 

.88, tidsbaserad konflikt från familj till arbete = .82, belastningsbaserad konflikt från arbete 

till familj = .91 samt belastningsbaserad konflikt från familj till arbete = .85 (Jojic & Rix, 

2016). Påståenden angående beteendebaserad konflikt är översatt för denna studie, har 

uppmätts ha en Cronbachs alfa på; beteendebaserad konflikt från arbete till familj = .75, 

beteendebaserad konflikt från familj till arbete = .85. Detta gör att skalan bedöms ha hög 

intern reliabilitet även översatt till svenska. 

Stress. För att mäta upplevd stress användes ett sedan innan validerat instrument 
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kallad ”Percieved stress scale 14 (PSS14)” en skala innehållande 14 påståenden framställd av 

Cohen, Kamarck, och Mermelstein (1983) med Cronbachs alfa på deras tre grupper: .84, .85 

samt .86. Instrumentet som användes i denna studie var en svensk översatt version av 

Institutet för Stressmedicin (2012). Den svenska versionen med 14 frågor har uppmätts ha 

Cronbachs alfa på .84 och anses godkänd (Eskin & Parr, 1996). I denna studie uppmättes alfa 

till: .89. Skalan har 14 frågor som svarades på i en 5-gradig likertskala med räckvidd från 1–5 

där 1 = ”Aldrig” och 5 = ”Väldigt ofta”. Sju frågor ställdes i omvänd ordning och gav därför 

motsatt poäng där höga siffror kodades om till låga siffror. Exempel på en fråga är: ”Hur ofta 

har du under den senaste månaden känt dig upprörd på grund av att något oväntat har 

inträffat?” samt exempel på en omvänd fråga är: ”Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt att saker och ting gått din väg?”. 

Procedur 

För att samla in data skapades en elektronisk enkätstudie via Google formulär. På 

grund av detta informerades även individerna om att Google samlar in användardata vid 

användning av deras tjänster. Enkätstudien innehöll ett missivbrev som förklarade hur enkäten 

var upplagd samt att den var frivillig att medverka vid, och att allt insamlat material användas 

i forskningssyfte och hanteras endast varsamt av de ansvariga för studien för att uppfylla 

informationskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). För att säkerställa anonymitet 

ställdes inga personliga frågor och inga personuppgifter samlades in. Inga personer under 18 

år medverkade, och alla medverkande gav sitt godkännande att delta genom att påbörja 

studien vilket gör att samtyckeskravet uppnås (Bryman, 2011). Enkäten skickades ut 

elektroniskt via Facebook, både genom att läggas upp på egna sidan men även via grupper 

riktade till studenter. Enkäten skickades även via intranät samt via mejl till förvärvsarbetare på 

olika företag belägna i en mellanstor stad i Sverige. Enkäten spreds även via snöbollsurval, då 

individer som svarat på enkäten gavs tillåtelse att skicka denna vidare till andra kollegor, eller 



WORK-FAMILY CONFLICT OCH STRESS
11

 
 
 

studenter om så önskat. Alla enkäter samlades in via den ursprungliga länken via Google 

formulär. 

Analyser 

Bearbetning av data samt alla analyser i SPSS Statistics version 25. För att kunna 

jämföra skalorna sammanställdes ett index för enkätfrågorna som mäter stress, samt för de 

olika dimensionerna av arbete-familjkonflikt. Frågor som var omvänt ställda kodades därför 

om så att höga siffror blev låga samt låga blev höga siffror innan index sammanställdes. 

Arbete-familjkonflikt delades upp i sex olika index, tidsbaserad konflikt från arbete till familj, 

tidsbaserad konflikt från familj till arbete, belastningsbaserad konflikt från arbete till familj, 

belastningsbaserad konflikt från familj till arbete, beteendebaserad konflikt från arbete till 

familj samt beteendebaserad konflikt från familj till arbete. Index skapades genom ”compute 

variable” där frågorna som mätte vardera dimension av arbete-familjkonflikt samt stress lades 

in för sig. ”Work-family conflict” enkätfrågorna var alla kodade från 1-5 vilket gav det ett 

högsta värde på 15 och lägsta på 3 per dimension, och hade inte heller några omvända frågor. 

Frågorna i ”PSS14” var kodade från 1-5 och gav ett minsta värde på 14 och högsta 70. 

Ett oberoende t-test gjordes sedan på arbete-familjkonflikt dimensionerna samt stress 

för att mäta skillnader mellan grupperna studenter och förvärvsarbetande. För att mäta kön 

inom grupperna användes ett ANOVA. Ålder, boendesituation, om personen hade barn eller 

inte samt hur regelbunden kontakten var med föräldrar, syskon eller partner undersöktes med 

ANCOVA med dessa som kovarianter. För att undersöka sambandet mellan arbete-

familjkonflikt och stress gjordes ett Pearson-korrelation. 

Resultat 

Finns det några skillnader mellan studenter och förvärvsarbetande när det kommer till 

arbete-familjkonflikt och stress? 

För att se skillnaderna mellan grupperna studenter och arbetande på både stress samt 
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arbete-familjkonflikt gjordes ett independent t-test (se Tabell 1). Resultatet visade att studenter 

och arbetande hade signifikanta skillnader när det kom till stress, t (268) = 2,81, p <.05. Mer 

specifikt var studenter (M = 40,51, SD = 8,44) mer stressade än förvärvsarbetare (M = 37,52, 

SD = 9,00). Studenter (M = 8,25, SD = 3,17) och förvärvsarbetare (M = 7,49, SD = 3,25) hade 

inga signifikanta skillnader vid tidsbaserad konflikt från arbete/skola till familjeliv (se Tabell 

1). Studenterna och arbetande hade däremot en signifikant skillnad när det kom till tidsbaserad 

konflikt från familj till arbete/skola, t (267) = 5,59, p < .001. Mer specifikt upplevde 

studenterna mer tidsbaserad konflikt från familj till arbete/skola (M = 7,43, SD = 3,37) än 

arbetande (M = 5,36, SD = 2,54). 

Det var ingen signifikant skillnad mellan studenter (M = 8,59, SD = 3,15) och 

förvärvsarbetare (M = 8,01, SD = 8,49) när det kom till belastningsbaserad konflikt från 

arbete/skola till familj (se Tabell 1). En signifikant skillnad mellan studenter och 

förvärvsarbetare vid belastningsbaserad konflikt mellan familjelivet och arbete hittades, t 

(267) = 2,66, p < .05. Detta innebär att studerande (M = 6,61, SD = 2,93) upplevde en större 

konflikt mellan sitt familjeliv och arbetet än förvärvsarbetare (M = 5,66, SD = 2,91). 

Resultatet visade även att vid beteendebaserad konflikt från arbete/skola till familj var 

det inga signifikanta skillnader mellan studenter (M = 3,38, SD = 2,60) och förvärvsarbetare 

(M = 8,13, SD = 2,65), se Tabell 1. Beteendebaserad konflikt från familj till arbete hade inte 

heller några signifikanta skillnader mellan studerande (M = 8,21, SD = 2,68) och 

förvärvsarbetare (M = 7,86, SD = 2,82) (se Tabell 1). Det var därför ingen skillnad mellan 

studenter och förvärvsarbetare på beteendebaserad konflikt från varken familj eller skolan. 
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Tabell 1 
Deskriptiv statistik och resultat av oberoende t-test på stress och arbete-familjkonflikt 
dimensionerna 
    
 Studerande Förvärvsarbetare  

Variabler M        SD M        SD     t-test 

Stress 40,51                8,44 37,52                9,00 

7,49                3,25 

5,36                2,54 

8,01                8,49 

5,66                2,91 

8,13                2,65 

  7,86                2,82 

2,81* 

WFCTime 8,25                3,17 1,93 

FWCTime  7,43                3,37   5,59** 

WFCStrain 8,59                3,15 1,43 

FWCStrain 6,61                2,93 2,66* 

WFCBehavior 3,38                2,60 0.79 

FWCBehavior 8,21                2,68 1.04 

Not. Skalan mättes på en 5-gradig likert skala.Stress = ”Percieved stress scale” index har spridning mellan min 14 
max 70. WFCTime = Tidsbaserad konflikt från arbete till familj index. FWCTime = tidsbaserad konflikt från 
familj till arbete index. WFCStrain = belastningsbaserad konflikt från arbete till familj index. FWCStrain = 
belastningsbaserad konflikt från familj till arbete index. WFCBehavior = beteendebaserad konflikt från arbete till 
familj index samt FWCBehavior = beteendebaserad konflikt från familj till arbete index. 
** < .001 * < .05 
 
Finns det några könsskillnader mellan universitetsstudenter eller förvärvsarbetare på 

deras arbete-familjkonflikt och stress? 

 För att undersöka arbete-familjkonflikt och stress på kön, ålder och boendesituation 

samt om individen hade barn eller umgicks ofta med familjen gjordes först och främst ett 2x2 

faktoriell ANOVA på förvärvsarbetare, studerande samt man och kvinna på stress samt 

arbete-familjkonflikt. 

 Resultatet visade att det var en signifikant huvudeffekt av kön, F (1,266) = 20,97, p < 

.001 och förvärvsarbetare eller studenter, F (1,266) = 5,73, p < .05 på stress. Specifikt, var 

kvinnor som studerar (M = 41,28, SD = 8,37) mer stressade än män som studerar (M = 38,59, 

SD = 8,39). Kvinnor som arbetade (M = 40,93, SD = 8,61) var även mer stressade än män som 

arbetade (M = 33,81, SD = 7,95). Det var en signifikant interaktionseffekt mellan kön och 

förvärvsarbetare eller studenter, F (1,266) = 4,28, p < .05. Detta innebär att både vilket kön, 
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om personen arbetar eller studerar samt interaktionen mellan dessa två har en påverkan på 

individens upplevda stress. 

 Resultatet visade ingen signifikant huvudeffekt av om individen arbetande eller 

studerande, F (1,265) = 2,04, p > 0.15 eller kön, F (1,265) = 0.24, p > .62 på tidsbaserad 

konflikt från arbete till familj. Det var inte heller en signifikant interaktionseffekt mellan 

förvärvsarbetare eller studerande och kön, F (1,265) = 1,76, p > .18. Mer specifikt, hade kön 

eller om individen arbetade eller studerande samt dessa två ihop ingen betydande effekt på 

tidsbaserad konflikt från arbetet eller skolan till familjelivet. 

 På tidsbaserad konflikt från familj till arbete på studenter, arbetande och kön visade 

resultatet en signifikant huvudeffekt av studerande eller arbetande, F (1,265) = 25,91, p < 

.001, men ingen signifikant huvudeffekt av kön, F (1,265) = 0.36, p > .54. Studenter upplevde 

mer tidsbaserad konflikt från familj till arbete (M = 7,43, SD = 3,37), än vad arbetande gjorde 

(M = 5,36, SD = 2,54). Interaktionseffekten var inte signifikant, F (1,265) = 0.19, p > .65. 

Detta innebär att studenter upplever mer tidsbaserad konflikt från familj till arbete än personer 

som arbetar men att det är oberoende av individens kön. 

 Resultatet av en 2x2 faktoriell ANOVA visade en signifikant huvudeffekt på kön, F 

(1,265) = 7,77, p < .05, på belastningsbaserad konflikt från arbete till familj. Mer specifikt 

hade kvinnor mer konflikt från arbete till familj (M = 8,79, SD = 3,26) än män (M = 7,79, SD 

= 3,27). Det var ingen signifikant huvudeffekt på studenter eller arbetande, F (1,265) = 0.86, p 

> .35. Interaktionseffekten mellan studenter, arbetande och kön på belastningsbaserad konflikt 

från arbete till familj var inte signifikant F (1,265) = 0.10, p > .74. Vi kan därför dra slutsatsen 

att kvinnor känner mer belastningsbaserad konflikt mellan arbete till familj än män oberoende 

av sysselsättning. 

 Huvudeffekten av förvärvsarbetare eller studenter var signifikant, F (1,265) = 8.22, p < 

.05 på belastningsbaserad konflikt från familj till arbete. Detta betyder att studerande (M = 
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6,61,SD = 2,93) upplevde större konflikt från familj och arbete än förvärvsarbetare (M = 5,66, 

SD = 2,91). Kön var inte signifikant, F (1,265) = 0.26, p > .60, vilket innebär att kvinnor och 

män inte signifikant skiljde sig i sin upplevelse av belastningsbaseradkonflikt från familj och 

arbete. Interaktionseffekten mellan kön och studenter och arbetande var inte signifikant, F 

(1,265) = 0.98, p > .32. Detta innebär mer specifikt att kön och om individen studerade eller 

arbetade inte hade någon betydande effekt på belastningsbaserad konflikt från familj till 

arbete när dessa interagerade. 

 Vid 2x2 faktoriell ANOVA hittades inga huvudeffekter för förvärvsarbetare / 

studenter,  F(1,265) = .47, p > .49, eller kön, F (1,265) = 0.01, p > 0.89 på beteendebaserad 

konflikt från arbete till familj. Det var inte heller någon interaktionseffekt mellan kön och 

arbetande eller studenter, F (1,265) = 0.02, p > .87. Detta innebär att det inte var några 

skillnader mellan kvinnor och män eller om de studerade eller arbetade på beteendebaserad 

konflikt från arbete till familj. 

 För beteendebaserad konflikt från familj till arbete hittades inga huvudeffekter för 

förvärvsarbetare, studenter, F (1,264) = 1,45, p > .22 eller kön, F (1,264) = 0.44, p > .50. Det 

fanns inte heller någon interaktionseffekt mellan de två, F (1,264) = 0.44, p > .70. 

Avslutningsvis kan vi därför fastställa att det inte var några skillnader på om individerna 

studerade eller arbetade, eller vilket kön de har på beteendebaserad konflikt från familj till 

arbete. 

Ålder, boendesituation, barn och kommunikation med familj 

 För att kontrollera andra variabler som kan påverka arbete-familjkonflikt och stress på 

studenter eller arbetande samt kön genomfördes ett ANCOVA med kontrollvariablerna som 

kovariant. Dessa variabler var om individen bodde ihop med familj eller partner, om personen 

hade barn, hur ofta de träffade sitt barn, hur ofta personen träffade samt kommunicerade med 

sin nära familj såsom partner, förälder eller syskon, samt ålder. 
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 Resultatet visade att relationen mellan förvärvsarbetare/studerar och kön på stress 

förblir signifikant även när vi kontrollerar för kovariant, F (1,65) = 4,59, p < .05. Detta 

innebär att om individen arbetar eller studerar samt kön har en signifikant effekt på stress 

förblir densamma även med kontrollerade tredje variabler. 

 Om individen var förvärvsarbetare eller studerande samt vilket kön personen är har en 

signifikant effekt på tidsbaserad konflikt från arbete till familj när kontrollvariablerna lades in 

som kovariant, F (1,65) = 4,66, p < .05. Denna effekt var inte signifikant utan 

kontrollvariablerna och tyder därför på att påverkan på tidsbaserad konflikt från arbete till 

studerande från förvärvsarbetare, studenter och kön kan vara på grund av någon av 

kontrollvariablerna. 

 Förvärvsarbetare och studerande och kön på tidsbaserad konflikt från familj till arbete 

hade inte en signifikant effekt på stress med kontrollvariablerna som kovarianter, F (1,65) = 

0.93, p > 0.33. På kön samt studerande eller arbetandes effekt på belastningsbaserad konflikt 

från arbete till familj var inte signifikant när kontrollvariablerna lades till som kovariant, F 

(1,65) = 0.20, p > .64. Effekten på belastningsbaserad konflikt från familj till arbete från 

arbetande, studenter samt kön var inte signifikant med kontrollvariablerna, F (1,65) = 2,45, p 

> .12. Effekten från studerande och förvärvsarbetare samt kön var hade inte heller en 

signifikant effekt på beteendebaserad konflikt från arbete till familj, F (1,64) = 0.79, p > .37 

när kontrollvariablerna var med. Vidare visades ingen signifikant effekt av kön och 

studerande eller förvärvsarbetare på beteendebaserad konflikt från familj till arbete med 

kovarianter, F (1,64) = 0.39, p > .53. 

Finns det en korrelation mellan arbete-familjkonflikt och stress? 

 För att undersöka korrelationen mellan arbete-familjkonflikt och stress gjordes en 

Pearson-korrelation analys mellan index på alla sex dimensionerna av arbete-familjkonflikt 

och stress. 
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 Resultatet påvisade en signifikant liten till måttlig positiv korrelation mellan 

tidsbaserad konflikt från arbete/skola till familj och stress, r (147) = .29, p < .001 samt en 

signifikant måttlig positiv korrelation mellan tidsbaserad konflikt från familj till arbete och 

stress, r (147) =.36, p < .001. Det var en hög signifikant positiv korrelation mellan 

belastningsbaserad konflikt från arbete/skola till familj och stress, r (147) = .55 p < .001, samt 

en hög signifikant positiv korrelation mellan belastningsbaserad konflikt från familj till arbete 

och stress, r (147) = .52 p < .001. Resultatet visade även en positiv måttlig korrelation mellan 

beteendebaserad konflikt från arbete/skola till familj som också denna var signifikant, r (144) 

=.40 p < .001, samt en signifikant positiv måttlig korrelation mellan beteendebaserad konflikt 

från familj till arbete, r (146) = .34, p < .00.  

 

Diskussion 

 

 Syftet med studien var att undersöka arbete-familjkonflikt och stress samt skillnaden 

mellan studenter och förvärvsarbetare. För att undersöka ytterligare analyserades även om det 

var kvinnor eller män i grupperna studenter eller förvärvsarbetare som upplevde mer stress 

och arbete-familjkonflikt. Relationen mellan stress och arbete-familjkonflikt undersöktes även 

med hjälp av en korrelationsanalys. Kontrollvariabler såsom ålder, om individen hade barn 

eller inte samt om de kommunicerade ofta med sin familj samt individers boendesituation 

inkluderades för att se om detta hade någon betydande inverkan. Hypotesen var att 

förvärvsarbetare skulle vara mer stressade samt uppleva mer arbete-familjkonflikt än 

studenter, samt att kvinnor skulle uppleva mer stress och arbete-familjkonflikt än män. 

Hypoteserna var att korrelationen mellan stress och arbete-familjkonflikt skulle vara 

signifikant och påvisa ett positivt samband. 

 Studenter visade högre stressnivåer än förvärvsarbetare, vilket gick emot hypotesen om 
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att arbetande skulle vara mer stressade än studenter. Som tidigare forskning (Wells et al., 

2017) tyder på, känner studenter sig ofta stressade. Anledningen till detta har tidigare visat sig 

vara på grund av prestationer i skolan samt svårigheter att kombinera familjeliv och privatliv 

med skolan (Kormi-Nouri et al., 2015). Att studenter var mer stressade än arbetande kan bero 

på oberäkneliga arbetstider, en ekonomisk stress som dessutom är beroende av ens 

prestationer eller liknande. När studenterna dessutom känner stress över skolan, leder detta till 

sämre prestationer (Struthers et al., 2000). 

 Studenter upplevde även mer arbete-familjkonflikt, specifikt tidsbaserad konflikt från 

familj till arbete. Ett resultat som även setts innan av Minonette, K.L och Minonette, M.C. 

(2018). Det som var förvånande var att denna endast påvisades från familjen till skolan och 

inte åt andra hållet. Detta tyder på att familjen tar för mycket tid som gör att det är svårt för 

individer att ha tillräckligt med tid för skolan eller skolarbete. Detta kan vara på grund av för 

mycket tidskrävande uppgifter i hemmet, aktiviteter eller att för mycket tid går åt att spendera 

med familj eller liknande. Resultatet visade även att studenter upplevde mest 

belastningsbaserad konflikt från familj till arbete, som också kan tyda på att belastning från 

obligationer eller händelser i hemmet påverkar dessa i sitt skolarbete. En anledning till detta 

kan vara om studenterna spenderar mycket tid hemma med sitt skolarbete och därför blir 

påverkade av personer denne bor med, eller andra obligationer som gör det svårt att fokusera 

på skolarbetet. Som konstaterat av Steenbergen et al. (2018) känner upplever elever störst 

konflikt mellan skolan och hemmet när de integrerar dessa med varandra, något som kan vara 

väldigt vanligt vid studier då mycket av arbetet kan göras utanför skolan. 

 Studien kunde även påvisa ett resultat där kvinnor är mer stressade än män, både 

kvinnor som studerar samt kvinnor som arbetar. Tidigare forskning har visat att kvinnliga 

studenter upplever mer stress än manliga (Dixon & Robinson, 2008; Ollfors & Andersson, 

2007; Wells et al., 2017). Anledningen till detta kan vara om kvinnor dessutom spenderar 
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mycket tid hemma vid studier kan linjerna mellan hem och skolarbete smälta ihop. De 

kvinnor som istället arbetar istället för studerar kanske inte spenderar lika mycket tid hemma, 

men får istället arbete när de kommer hem efter en arbetsdag istället. Som tidigare sett, 

spenderar kvinnor mest tid på hushållsarbete (Arnetz & Ekman, 2013; Molén, 2012). Stressen 

hos kvinnor kan även bero på andra aspekter som inte undersökts i denna studie. 

 Resultatet påvisade en signifikant korrelation mellan stress och arbete-familjkonflikt 

vilket stämde överens med tidigare forskning på ämnet där man kunnat påvisa ett samband 

mellan arbete-familjkonflikt och stress (Frone et al., 1992; Grandey & Cropanzano, 1999; 

Lourel et al., 2009). Skälet till detta kan vara då konflikt mellan arbetet eller skolan och 

familjeliv skapar en obalans som gör oss stressade. När vi spenderar för mycket tid eller 

engagemang på den ena, blir den andra sidan ofta lidande då vi inte har tid eller energi till att 

driva båda delarna och gör oss stressade. Detta kan även ge ledtrådar till varför kvinnor 

känner både mest stress och arbete-familjkonflikt än männen, då dessa begrepp visade en 

koppling som kan utredas vidare i framtida studier. 

 När det kommer till arbete-familjkonflikts andra aspekter, såsom beteendebaserad 

konflikt, familj och arbete, belastningsbaserad konflikt från arbete till familj samt tidsbaserad 

konflikt från arbete till familj visade inga skillnader mellan vare sig män eller kvinnor eller 

studerande eller arbetande. Detta kan vara då medverkande i denna studie helt enkelt inte 

upplevde en beteendebaserad konflikt på vare sig familj eller arbete/skola, en 

belastningsbaserad konflikt från arbetet/skolan till familjen, eller en tidsbaserad konflikt från 

arbetet/skolan till familjen. Familjen tycks påverka arbetet/skolan mer än vad arbetet/skolan 

påverkar familjen, och detta främst genom tid från familjen och press från familjen till arbetet. 

Något som dock kunde ses i ANCOVA analysen var att effekten av studenter och arbetande 

samt kön på tidsbaserad konflikt från arbete/skola till familj blev signifikant när 

kontrollvariablerna lades in, vilket kan tyda på att någon av kontrollvariablerna har en stor 
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påverkan på konflikten. Vilken av dessa, samt varför kan studeras vidare i en framtida studie. 

 Något som tidigare varit bristfälligt är dels en jämförelse mellan två grupper, studenter 

eller förvärvsarbetare. Styrkor med denna studie är att ett samband har kunnat fastställas 

mellan arbete-familjkonflikt samt stress och att ett tydligt signifikant resultat att studenter, mer 

specifikt kvinnor är mer stressade än män. En styrka är även att reliabiliteten är hög på både 

begreppen arbete-familjkonflikt samt stress vilket gör att resultatet också går att fastställa. 

 Hot mot intern validitet kan vara då ordet ”ofta” användes i frågorna angående stress. 

Detta går att tolka olika, då ofta för en person kan tolkas som något helt annat hos en annan. 

Detta är dock en mindre risk då ”PSS14” är ett instrument som vid flera studier (Cohen et al., 

1983; Institutet för Stressmedicin, 2012; Eskin & Parr, 1996) ansetts ge ett godtagbart, 

reliabelt resultat och i denna studie ändrades ingen av frågorna, vilket även bibehåller 

begreppsvaliditeten på originalöversättningen. För att fastställa en hög begreppsvaliditet på 

”Work-family conflict” användes en tidigare översatt skala (Jojic & Rix, 2016). Sex frågor 

angående beteendebaseradkonflikt översattes i denna studie, från svenska till engelska och 

sedan tillbaka för att säkerställa att frågorna inte skulle översatts fel, samt rådfrågades av 

flertal individer om hur de tolkade frågorna innan dessa lades med i studien. Dessa frågor 

hade en hög reliabilitet vilket även detta stärker begreppsvaliditeten. 

 Studien har bidragit med en klar indikation på att studenter är mer stressade än 

förvärvsarbetare samt att kvinnor känner sig mer stressade än män även i Sverige. Studien har 

även kartlagt ett tydligt samband mellan arbete-familjkonflikt och stress som bidrar till redan 

tidigare gjord forskning på ämnet. En begränsning i denna studie är att vi dock inte 

fullständigt kan utesluta att alla tredje variabler som kan ha varit en bakomliggande variabel 

inte var kontrollerade, såsom en stor arbetsuppgift eller tentamen som kan påverka 

individernas stressnivåer under perioden som studien genomfördes. Vi kan inte heller utesluta 

att stressen inte utan tvivel beror fullständigt på något annat än arbete-familjkonflikt trots en 
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tydlig korrelation mellan alla aspekter av arbete-familjkonflikt begreppet och stress. En annan 

begränsning, eller hot mot extern validitet var att målgruppen begränsades till studenter i en 

liten skala samt förvärvsarbetare, vilket gör att resultatet inte går att generalisera till en stor 

population. Det tåls att understrykas att denna studie inte hade som syfte att kunna 

generaliseras till hela populationen, då detta hade krävt en betydligt mer omfattande studie. 

 I framtiden bör det kartläggas mer angående rötterna till vår stress och hur arbete-

familjkonflikt begreppet spelar in. Här skulle man självklart kunna kontrollera för mer 

variabler, såsom om personerna är småbarnsföräldrar till exempel. Detta då små barn kan 

stressa individer mer än vanligt och kan påverka resultatet, specifikt om personen till exempel 

är mamma/pappaledig, sover dåligt eller liknande. Ett annat förslag är att undersöka detta 

parvis, där man undersöker skillnaderna mellan par och deras upplevelse av arbete-

familjkonflikt och stress. Man skulle även kunna undersöka om det skiljer sig mellan hur en 

individ och dess partner uppfattar sin och sin egen arbete-familjkonflikt och stress. Detta då 

en person själv kanske inte uppfattar sig själv som stressad eller att denne har bristfälligt 

engagemang i familjen, men dennes partner uppfattar detta. Framtida forskning skulle även 

kunna koncentrera sig på exakt hur och varför arbete-familjkonflikt orsakar stress samt hur 

denna relation påverkar olika grupper för att kartlägga utsträckning. 
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