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Sammanfattning 

Tidigare studier och forskning kring konflikten mellan arbete- och familjeliv har visat 

att konflikten är ett resultat av den obalans som finns mellan de krav och resurser som 

utgör respektive del av livet. I denna uppsats beskrivs hur upplevd konflikt mellan 

arbete och familj ser ut och eventuellt skiljer sig åt mellan Sverige och Storbritannien, 

mellan olika sociala klasser, samt mellan män och kvinnor i dessa länder. Den 

övergripande tanken är att resultaten borde skilja sig åt då Sverige och Storbritannien är 

två ganska olika länder på policynivå. Därmed borde den institutionella kontexten ha sin 

inverkan på de arbetsvillkor och familjevillkor som i sig kan bidra till arbete-

familjekonflikten. Utifrån detta undersöks hur arbetskrav, arbetsresurser och 

familjevillkor av olika slag inverkar på sambanden mellan landstillhörighet och arbete-

familjekonflikten, socialklass och arbete-familjekonflikten och könstillhörighet och 

arbete-familjekonflikten. Med utgångspunkt i European Social Survey har 

datamaterialet till linjära regressionsanalyser hämtats, där urvalet bestått av 

förvärvsarbetandes individer från Sverige och Storbritannien, mellan 20 och 60 år med 

familj (med minst en partner). Resultatet visar att landstillhörighetens påverkan på 

konflikten kvarstår vid kontroll av övriga variabler. Dock gäller detta resultat endast för 

männen. Vi kan även ur våra resultat konstatera att den sociala klasstillhörigheten inte 

har någon effekt på arbete-familjekonflikten för individer i Sverige. Detta visar sig vara 

tvärtemot Storbritannien där social klass påverkar upplevd arbete-familjekonflikt. I en 

jämförelse mellan länderna går det att se att kvinnor och män upplever olika grader av 

konflikt och att de påverkas på olika sätt av arbets- och familjevillkor. Dock är 

skillnaden mellan arbete-familjekonflikten, män och kvinnor emellan, jämnstora mellan 

länderna. Därmed säger våra resultat oss att det finns en skillnad i upplevd arbete-

familjekonflikt mellan Sverige och Storbritannien och att denna skillnad är av 

varierande art med avseende på kön och social klass. Denna skillnad anser vi kunna 

härledas ur länders institutionaliserade policyer. 

Nyckelord 

Arbete-familjekonflikt, institutionaliserade policyer, Storbritannien, Sverige, klass, kön, 

arbetsvillkor, familjevillkor.  
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Inledning och syfte 

Inledning 

Forskningen kring balans mellan arbetsliv och familjeliv, och hur dessa två stora delar av våra liv 

står i konflikt med varandra, är omfattande. Anledningen till det stora intresset för ämnet, är att en 

större obalans kan leda till stress som i sin tur har en negativ påverkan på hälsa och välmående. Det 

har varit av vikt att försöka förstå hur samspelet mellan arbete och privatliv ska bli bättre då detta 

bidrar till en ökad produktivitet i arbetet samt ett familjeliv av högre kvalitet (Voydanoff, 2005). 

Tidigare forskning har i stor grad tittat på vilka faktorer som påverkar och kan fungera som 

predikatorer för en obalans mellan familj och arbete (Crompton och Lyonette, 2006; Greenhaus och 

Beutell, 1985; Voydanoff, 2005). Orsakerna till konflikten, som framgår i tidigare studier, är av olika 

slag men har gemensamt att det är krav samt resurser inom båda sfärerna som antingen bidrar 

positivt eller negativt till konflikten. En vanlig orsak som benämns är av rollrelaterat slag (Frone, 

2003) där arbetsrollen och familjerollen ställs mot varandra och där ett parallellt deltagande, både 

tidsligt och mentalt, är svåruppnåeligt.  

I den här uppsatsen kommer vi att titta på hur upplevd konflikt mellan arbete och familj skiljer sig åt 

mellan länder. Kulturella värderingar och policyer som är specifika för ett land yttrar sig i den 

arbetspolitik och familjepolitik som förs. Därmed tror vi oss kunna finna skillnader mellan våra 

valda länder, Sverige och Storbritannien, som kan relateras till ländernas institutionella olikheter. Det 

finns nyare komparativa studier som just tittar på hur variationer i upplevd konflikt kan förklaras 

utifrån sin institutionella kontext (Crompton och Lyonette 2006; Gallie och Russel 2009) där 

resultatet visar att människor i stater med starkt stöd för möjligheten att kombinera arbete och familj 

upplever mindre konflikt mellan arbete och familj. Inom samma fält har även studier utifrån ett 

könsperspektiv gjorts (Fahlén, 2012a) där det framkommit att länder med svagare institutionella 

policyer för att kombinera arbete och familjeliv har större könsskillnader i den upplevda konflikten 

mellan arbete och familj.  

Vi anser att en intressant infallsvinkel i forskningen vore att titta på hur den institutionella kontexten 

påverkar och därmed skiljer upplevelsen av arbete- och familjekonflikt mellan länder, men utifrån ett 

klassperspektiv. Institutionerna – med dess policyer och normer – avspeglar hur samhället är 

uppbyggt och därmed borde det göra sitt avtryck i klassamhället. Slutligen kommer vi även belysa 
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konflikten utifrån ett könsperspektiv, då även våra könsroller kan antas vara en produkt av 

institutionaliserade normer och värderingar.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra två europeiska länder för att kunna se ifall den institutionella 

kontext de utgörs av påverkar hur konflikten mellan arbetsliv och familj ser ut. Vi har valt två länder, 

Sverige och Storbritannien, som vi anser är relativt olika varandra med avseende på hur de 

samhälleliga institutionerna ser ut. Mot bakgrund av tidigare forskning har vi anledning att tro att två 

länder som skiljer sig på policynivå i hur man uppmuntrar kombinationen arbete och familj kan 

hjälpa oss att förklara skillnaden i upplevd arbete-familjekonflikt. Detta leder oss till vår 

frågeställning: 

 

- Påverkar den institutionella kontexten upplevd konflikt mellan arbete och familj? Har detta 

även inverkan på hur personer från olika klasser upplever konflikten? Upplever män och 

kvinnor konflikten olika i de två kontexterna? 

Teori och tidigare forskning 

Institutionell kontext: Sverige och Storbritannien 

Vår intention är att jämföra Sverige med ett europeiskt land som har annorlunda institutionella 

policyer. Dessa policyer menar vi påverkar individerna på olika sätt i hur deras arbetssituation och 

familjesituation kommer att se ut. Landet som vi har valt att jämföra Sverige med är Storbritannien 

som på många avgörande sätt skiljer sig åt från Sverige på policynivå. 

Enligt Esping-Andersen (1999) klassas Storbritannien som ett liberalt välfärdssystem med låga 

skatter, låg statlig inblandning på marknaden och lågt statligt stöd till omsorg. Det är höga 

löneskillnader och klasskillnader i Storbritannien, arbetsgivarna har mycket makt då exempelvis 

arbetstiden har en låg grad av lagstyrning. Crompton och Lyonette (2006) tar upp att det i landet 

finns ett blygsamt stöd för tvåförsörjarfamiljer och att den politik som förs inte uppmuntrar männen 

att ta större ansvar för hushållet.  
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Arbetspressen bör enligt Gallie och Russel (2009) vara större i marknadsliberala länder som 

Storbritannien. Detta beror på att arbetsgivarna har större makt då de är mindre beroende av att skapa 

förtroende hos de professionella arbetstagarna och då de i mindre grad än vad arbetsgivare i Sverige 

är kontrollerade av institutionella faktorer såsom fackföreningar och stark arbetslagstiftning. Detta i 

sin tur leder till att de lättare kan avskeda samt anställa arbetstagare.  

Sverige, tillsammans med sina skandinaviska grannar, tillhör den typiskt ”socialdemokratiska-

modellen” med hög grad av statlig inblandning i både arbetslivet och familjelivet. Skattetrycket är 

högt och det finns väl utvecklade system för vård och omsorg (Gallie och Russel, 2009). Kvinnornas 

deltagande på arbetsmarknaden är högt vilket ger en stor andel familjer med två försörjare. Gallie 

och Russel (2009) menar att de nordiska länderna (Sverige) är bra exempel på hur en kontrollerad 

arbetsmarknad och utvecklad barnomsorg möjliggör för människor att kombinera arbete och 

familjeliv. Som tidigare nämnts är arbetsmarknaden reglerad med traditionellt starka fackföreringar. 

Staten spelar alltså en stor roll på arbetsmarknaden såväl som i familjelivet (Crompton och Lyonette, 

2006; Gallies och Russel, 2009). Inkomstskillnaderna är låga och det finns en relativt liten 

könsskillnad på arbetsmarknaden (Esping-Andersen, 1999). Sverige har en relativt generös 

ersättningsnivå för föräldraledigheten och en väl utbyggd, och ekonomisk subventionerad, 

barnomsorg (Plantenga och Remery, 2005). Av OECD family database (2012) framgår att 

Storbritannien har den näst dyraste barnomsorgen efter Schweiz (bland OECD-länderna) och Sverige 

tillhör de fem länder som har billigast barnomsorg. 

Som tidigare nämnts skiljer sig Sveriges och Storbritanniens institutionella policyer åt i form av att 

Sverige har en mer klassisk ”socialdemokratisk” välfärdsstat medan Storbritannien lutar åt det mer 

marknadsliberala hållet. Sveriges supportpolicyer bör leda till en mindre arbete-familjekonflikt än i 

Storbritannien, dock inte för kvinnorna. Tittar man på rätten till deltid för båda länderna finns här 

skillnader som kan hänga ihop med ovanstående. Rätt till deltid hänger ofta ihop med 

föräldraledighet och i både Sverige och Storbritannien kan föräldrar med småbarn ansöka om deltid 

för föräldraledighet (Fahlén, 2012b). Däremot är det inte säkert att detta sker i praktiken och då 

handlar det om ifall deltidsarbete är reglerat i lag eller enbart att man har rätt att ansöka om det. 

Rätten att arbeta deltid med automatiskt återgång till heltid är starkare i Sverige medan det i 

Storbritannien inte finns någon automatisk rätt att återgå till heltid (Fahlén, 2012b). Detta är något 

som drabbar kvinnorna i Storbritannien mest eftersom det är fler kvinnor som arbetar deltid (mer än 

40 procent i åldrarna 25-59) jämfört med Sverige (under 15 procent i åldrarna 25-59). Här ser vi 

alltså en relativt stor arbetspolitiskskillnad mellan länderna. 
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Den teoretiska delen av denna studie är uppdelad i tre övergripande teman. Det första temat ger en 

mer generell beskrivning av vad arbete- familjekonflikten utgörs av och hur denna kan kopplas till 

den sociala kontext vi lever i. Institutionerna påverkar individen via policyer – t.ex. de arbetsvillkor 

som går att finna på arbetsmarknaden eller den familjepolitik som förs i landet. Men institutionerna 

påverkar och påverkas av normer och värderingar som i sin tur kan inverka på upplevd konflikt 

mellan familj och arbete (Berger och Luckman, 2010; Svensson, 1992). Det andra temat, behandlar 

hur denna konflikt, och vad den visas utgöras av, påverkas av vilken klass man tillhör. Skiljer sig 

konflikten beroende av vilken klass man tillhör och är detta i sig beroende av den sociala kontexten – 

med andra ord vilket land man bor och arbetar i. Det tredje temat behandlar könsperspektivet och 

huruvida konflikten kan se olika ut för kvinnor och män vid en jämförelse mellan två länder.  

Konflikt mellan arbete och familj 

Inom psykologiska studier av arbete och hälsa beskrivs konflikten mellan arbets- och familjeliv som 

en form av obalans mellan de krav och resurser som finns att tillgå i vardera del av livet, och hur 

dessa på grund av våra sociala roller hamnar i konflikt med varandra (Voydanoff, 2005).  Frone 

(2003) beskriver i sin översiktsartikel om arbete- och familjebalansen att det är av stor vikt att ta 

fasta vid på de sociala rollerna påverkar varandra då dessa roller ger mening och struktur i våra liv. 

Därmed är det av vikt att uppnå balans mellan rollerna. 

Det finns två typer av arbete- familjekonflikt som benämns i den litteratur och tidigare forskning som 

vi har som grund (Frone, 2003; Greenhause och Beutell, 1985; Voydanoff, 2005): arbete-till- 

familjkonflikt och familj-till-arbetekonflikt. Tidigare studier har visat att arbetskraven är positivt 

relaterade till arbete-till-familjkonflikt medan familjekraven inverkar på konflikten familj-till-arbete 

(Frone, 2003). Vi kommer i denna studie inte använda oss av denna uppdelning av konflikten då vårt 

syfte inte är att se på kausala samband eller finna predicerande faktorer – istället är det av vikt att se 

på hur konflikten, oavsett riktning, skiljer sig åt mellan länder, klass samt kön. Därför kommer vi i 

fortsättningen att benämna denna konflikt som arbete-familjekonflikt.  

Voydanoff (2005) tar i sin studie upp två typer av arbetskrav som inverkar på konflikten: Time based 

och Strain based, här nedan beskrivs dessa i turordning.  

Den tidsbaserade konflikten (Time based) utgörs av den faktiska och fysiska problematiken av att 

befinna sig på två ställen samtidigt – ju mer tid som läggs i den ena omgivningen desto mindre tid 

kommer kunna läggas i den andra. Mot bakgrund av detta går det att säga att olika aktiviteter 
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kopplade till arbete och hem liksom krav – påtvingade, frivilliga eller nödvändiga – kan passa in 

under den tidsbaserade konflikten. Dock rör de viktigaste faktorerna i första hand krav förknippade 

med arbete, där arbetstider framstår som den viktigaste men även vilken typ av arbete man har eller 

vilken arbetssituation man är i. Exempelvis är flexiblare arbetstider givetvis mer lätthanterliga ur ett 

arbete-till-familjen konfliktperspektiv eftersom arbetstagaren själv kan påverka sina arbetstider. I 

denna kategori innefattas också möjligheten att tidsmässigt påverka sitt arbete. Sammanfattningsvis 

visar litteraturen att arbete-till-familjkonflikten är positivt korrelerad till arbetstid, övertid och 

obekväm arbetstid (Greenhause och Beutell, 1985). 

Institutionellt är det av intresse att se på hur arbetspolitiken i jämförda länder ter sig. Sådant som kan 

inverka på den tidsbaserade konflikten är exempelvis hur arbetstider är reglerade. Exempelvis visar 

Voydanoff (2005) hur arbetstider i form av övertid eller långa arbetspass påverkar arbete-

familjekonflikten. Detta innebär att beroende av vilket land du bor och arbetar i kommer kraven på 

hur pass mycket tid du förväntas vara på ditt arbete skilja sig åt. Gallie och Russel (2009) får i sin 

forskning fram vad de kallar en ”distinkt nordisk effekt” när de undersöker hur arbete- 

familjekonflikten skiljer sig åt mellan länder med olika policynivå. Detta hänger dels ihop med att 

dessa länder har starkare välfärdsystem som till exempel barnomsorg men även av den förda 

familjepolitiken där man underlättar för och uppmuntrar tvåförsörjande familjer. 

 Enligt forskningen finns det anledning att tro att stress på arbetet kan bidra till ”strain symptoms”, 

alltså belastningssymptom av olika slag såsom ångest, stress, trötthet, depression osv. En strain 

based conflict – här kallad belastningskonflikt – uppstår när för stor belastning i en av rollerna 

påverkar prestationsförmågan negativt i den andra rollen. Detta innebär att det i princip finns 

oändligt med faktorer som kan skapa denna belastning och påverka arbete-familjekonflikten. Det har 

dock i tidigare studier visat sig att de faktorer som haft den största inverkan varit de som direkt 

påverkat individens psyke och ork negativt (Greenhause och Beutell, 1985). Det kan vara 

belastningar som uppstår i hemmet och som skapar en allt svårare arbetssituation men det kan också 

vara det betydligt vanligare, den belastningen som uppstår genom en stressig arbetssituation. Kraven 

i arbetet kan leda till en stor press som inverkar på hälsan.  

En klassisk modell vid studier av arbetstagarens välmående är Karaseks krav och kontroll modell 

(DCM) där arbetsbelastning ses som ett resultat av en ojämlikhet mellan arbetsgivarens krav och den 

kontroll arbetstagaren besitter (Karasek och Theorell, 1990). Bakker och Demerouti (2007) kritiserar 

Karaseks modell då de anser att denna är statisk på så vis att de variabler som mäter välmående inte 

kan appliceras på alla arbetssituationer och därmed kan dennes prediktionsförmåga ifrågasättas. En 

nyare modell är Job Demand Resource modellen (Bakker och Demerouti, 2007). I denna modell 
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ställs arbetskrav mot arbetsresurser där flera olika krav och resurser inkluderas utifrån den 

arbetskontext som studeras. Vi kommer att använda de frågor i European Social Study som kan 

tänkas mäta sådant som utgör krav och resurser i informanternas arbetsliv. 

Det andra perspektivet på hur konflikten mellan arbete och familj uppstår går att finna inom 

rollteorin. Utgångspunkten i en sociologisk rollteori är att det finns ett färdigt system som 

vidmakthåller en social ordning som genom att en hög grad av värdegemenskap upprätthåller denna 

ordning (Svensson, 1992). I ett samhälle har de flesta medborgare en liknande övergripande bild över 

vilka mål som bör eftersträvas och vilka värdegrunder som är viktigast. I denna värdegrund förankras 

individernas roller (Svensson, 1992). Detta ger att de sociala rollerna är baserade på förväntningar 

och normer som individen förväntas anta eller upprätthålla i vissa situationer (Angelöw och Jonsson, 

2000).  Vi tänker oss att denna värdegrund, vilken påverkar våra sociala roller, har en stark koppling 

till den sociala kontext vi befinner oss inom.  

Berger och Luckman (2010) beskriver hur ett kännetecken för oss människor är att vi utvecklar 

vanor och sedvänjor och hur detta gör våra aktiviteter vanemässiga. Detta underlättar vår 

kommunikation och hela livet på det sättet att vi slipper att starta om från noll. Den sociala 

verkligheten skapas genom en överenskommelse om hur saker ska ordnas och göras och hur vi 

förhåller oss till varandra. Man kan säga att dessa handlingar och beteenden är institutionaliserade. 

Våra handlingsalternativ minskar vilket innebär en psykologisk lättnad – vi kan förutsätta andra 

människors beteende.  En annan del av institutionaliseringen och rollskapandet sker genom primär 

och sekundär socialisering. Den primära socialisationen gäller uppfostransfasen medan den 

sekundära socialiseringen sker senare i livet genom familjen, skolan, arbetskamrater osv. Här spelar 

saker som normer och värderingar stor roll och individen får på detta sätt lära sig vilka värderingar 

och normer denne har att förhålla sig till (Berger och Luckman, 2010). 

Utifrån ovanstående text kan det tänkas att institutionalisering och rollskapande kommer att vara en 

bidragande faktor till arbete-familjekonflikten. De olika ländernas policyer samspelar med normerna 

som i sin tur inverkar på vilka förväntningar och möjligheter människor har att kombinera arbete och 

familj. Eftersom arbetskraven är högre, arbetstryggheten sämre, och policystödet för möjligheten att 

kombinera arbete och familj är lägre i Storbritannien antar vi att dessa institutionella förutsättningar 

skapar mer stress och press för individen i Storbritannien jämfört med Sverige. Därför kommer vi 

fram till följande hypotes: 

Hypotes 1: Individer i Sverige kommer ha en mindre upplevd arbete-familjekonflikt än 

Storbritannien beroende på påverkan av arbetskrav, arbetsresurser och familjevillkor. 
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Klass 

En del av det som utgör ett samhälle är social skiktning baserad på klass. Då tidigare studier har visat 

på att den sociala kontexten inverkar på upplevd arbete-familjekonflikt verkar det även troligt att 

konflikten påverkas av klasstillhörighet. 

Ett vanligt sätt, inom forskningen, att definiera socialklasstillhörighet görs utifrån det så kallade 

EGP-schemat framtaget av Erikson, Goldthorpe och Portocarero (Oskarsson, 2007). Social makt 

kommer av individens position i den sociala strukturen. Varje individ har ett visst antal resurser till 

sitt förfogande och det är dessa resurser som kan skapa antingen möjligheter eller hinder. De olika 

strukturella positionerna kommer att bestämmas utav innehavande resurser – där de som har liknande 

möjligheter och hinder också kommer att agera på ett likartat sätt. EGP-schemat utgår från hur 

ägandeförhållanden och anställningsrelationerna ser ut. Ägandeförhållanden handlar om vem som 

äger och kontrollerar vad och anställningsrelationer bestäms dels av vilken kompetens som krävs, 

dels vilken grad av kontroll man har (Oskarsson, 2007). 

En arbetsgivare som behöver anställa en person med en viss specifik kompetens – där möjligheten att 

styra och kontrollera arbetstagaren är liten – kommer att vilja etablera en långsiktig relation med 

anställningskontrakt som präglas av förtroende (Oskarsson, 2007). För att skapa denna långsiktighet 

och förtroende ges inte bara den anställde lön utan även ett löfte om framtida belöningar som 

exempelvis förmåner och möjligheten att avancera. De yrken som inte kräver specifik kompetens 

kommer att präglas av kortsiktighet, det handlar i grund och botten av ett utbyte mellan arbetsinsats 

och lön. De anställda är utbytbara och arbetsgivaren har hög kontroll.  

Ur ett klassperspektiv handlar det här om två kategorier av anställda: De med hög specifik 

kompetens och de med låg specifik kompetens, eller som Goldthorpe kallar det, servicekontrakt eller 

arbetarkontrakt (Goldthorphe, 2000).  

Tittar vi på arbete-familjekonflikten med utgångspunkt i arbetsvillkoren är det rimligt att anta att 

beroende av vilken klass du tillhör, och därmed vilket sorts arbete du ägnar dig åt, kommer t.ex. 

arbetskraven att skilja sig åt. Vi menar att det finns två yttre faktorer som kan komma att påverka 

arbete-familjekonflikten utifrån ett klassperspektiv: dels hur reglerade arbetsvillkor påverkar olika 

typer av arbeten, dels hur landets institutionella policyer underlättar, arbete-familjekonflikten, genom 

sociala satsningar. 

I en tidigare studie gjord utav McGinnity och Calvert (2009) framkommer att personer inom yrken 

de kallar för Högre professionella upplever en större grad av konflikt än de som tillhör gruppen icke-
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kvalificerade. De icke kvalificerade upplevde den lägsta nivån av konflikt utav fyra testade grupper 

(Erikson och Goldthorpes klasschema). Detta kan enligt forskarna kopplas till debatten om hur 

tidspress och därmed upplevd konflikt erfars av de med mer priviligierade positioner. Denna studies 

resultat visar att de personer som tillhör gruppen professionella upplever mer konflikt än de icke-

professionella och att detta till stor del beror på att de professionella har en större press i det dagliga 

arbetet. McGinnity och Calvert (2009) undersöker även relationen mellan arbete- familjekonflikten 

och socialklass – och hur denna varierar beroende på land. Deras resultat visar att oavsett 

landstillhörighet uppvisar de högre professionella grupperna en större nivå av konflikt än de icke 

kvalificerade. De största genomsnittliga skillnaderna i upplevd arbete-familjekonflikt, mellan 

professionella och icke professionella, fanns i Storbritannien. Den minsta genomsnittliga skillnaden 

mellan de olika grupperna fanns i Sverige. När hänsyn tas till andra arbetsrelaterade faktorer (t.ex. 

krav på arbetstid, familjeförpliktelser osv.) minskar landsskillnaderna gällande klasseffekten på 

konflikten. 

Med stöd av ovanstående kommer klass att vara en bidragande orsak till hur arbete-familjekonflikten 

upplevs. För det första genom att klass indikerar vilken typ av position individen har på 

arbetsmarknaden och där har vi sett att det finns en skillnad mellan ”professionella” och ”icke- 

professionella”. Vi har även sett att ett lands institutionella policyer kan jämna ut klasskillnaderna 

genom att erbjuda sociala satsningar som underlättar för tvåförsörjarfamiljer. Därför kommer vi fram 

till följande hypotes:  

Hypotes 2: Professionella upplever mer konflikt än icke-professionella. Denna skillnad kommer att 

vara större i Storbritannien än i Sverige på grund av att arbetskrav, arbetsresurser och familjevillkor 

som i sig beror på den institutionella kontexten och skillnader på policynivå. 

Kön 

Då tidigare forskning tyder på att institutionella policyer bidrar till en skillnad i hur konflikten 

mellan arbete och familj upplevs, borde detta även inverka på hur män och kvinnor upplever 

konflikten. 

Greenhaus och Beutell (1985) tar upp en tredje typ av konflikt som kan inbegripas i arbete- 

familjekonflikten: Behaviour based conflict. Beteendebaserad konflikt är en typ av rollkonflikt då 

den tar fasta vid de olika roller vi använder oss av i livet och hur dessa påverkar varandra. På en 

arbetsplats kan det krävas av individen att vara på ett visst sätt, helt enkelt att anta en viss roll. Ofta 

är rollen på arbetsplatsen förknippad med att individen måste styras av ekonomiska värden. Dessa 
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värden kan stå i rak motsats till de värden som krävs inom familjen där individen behöver vara mer 

mjuk och lyssnande. Kan individen inte hantera dessa båda roller uppstår en konflikt där antingen 

familjen eller arbetet alternativt att båda drabbas (Greenhaus och Beutell, 1985). Inom forskningen 

vet man idag väldigt lite om vilka attribut som påverkar vad, men Greenhause och Beutell (1985) 

menar att typiska manliga drag premieras på arbetsplatser – logisk, beräknande, hård – vilka står i 

motsats till de drag som behövs i familjen. Detta innebär att en kvinna jämfört med en man kommer 

kunna uppleva en större konflikt mellan arbete och familj.   

Fahlén (2012a) undersöker i sin studie hur könsskillnaderna i arbete-familjekonflikten ser ut i tio 

europeiska länder för att därefter se ifall dessa skillnader kan förklaras utifrån institutionella 

kontexter. Resultat visade på att det finns skillnader i upplevd konflikt mellan könen och att dessa 

hör ihop med mäns och kvinnors traditionella roller, relaterade till hem och arbete. I jämförelse 

länderna emellan framkom det att det var större könsskillnader i arbete- familjekonflikten i de länder 

med svagare stöd på policynivå samt de länder med mer traditionella könsroller. 

Den institutionella kontexten kan inverka på konflikten genom länders differentierade familjepolitik. 

Gallie och Russel (2009) visar på hur institutionella policyer påverkar arbete-familjekonflikten där 

individer i länder med generösare välfärdssystem upplever en mindre konflikt än mer 

marknadsliberala länder. Dock gäller detta främst för männen, det var större skillnad mellan 

männens upplevda konflikt länderna emellan än för kvinnornas. Anledningen till detta är att länder 

med generösare välfärd och barnomsorgssystem samtidigt underlättar för tvåförsörjarfamiljer vilket 

gör att fler kvinnor deltar i arbetslivet fullt ut och detta ökar deras konflikt. 

McGinnity och Calvert (2009) visar i sin studie om klasskillnader och arbete-familjekonflikten att 

skillnader mellan klassers upplevelse av konflikten är större för kvinnor än för män. Det intressanta i 

detta resultat är att kvinnor påverkas i större grad av variabeln arbetstimmar än män, vilket kan vara 

förklaringen till varför kvinnors upplevda konflikt skiljer sig i större grad mellan de professionella 

och de icke-kvalificerade. 

Vi menar att oavsett perspektiv, behaviour-, time- eller strainbased kommer män och kvinnor att 

uppleva olika grader av arbete-familjekonflikt och detta antas bero på den sociala kontexten sålunda 

institutioner och policyer. Således kan vi anta att det förekommer könsskillnader i upplevd konflikt 

mellan arbete och familj som i sin tur kan härledas ur den sociala kontexten: 
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Hypotes 3: Kvinnor i Sverige upplever mer konflikt mellan arbete och familj än män och detta 

beroende på påverkan av arbetskrav, arbetsresurser och familjevillkor. Könsskillnaden i upplevd 

konflikt förväntas vara mindre i Storbritannien.  

Data, mått och metoder 

Datamaterial 

 
Datamaterialet vi har använt oss av är inhämtat från European Social Surveys (ESS) senaste omgång 

(round 5 - 2010). ESS är ett akademiskt drivet projekt där syftet är att kartlägga och ge en förklaring 

till interaktionen mellan europeiska institutioner av olika slag samt ge en bild av de attityder, 

föreställningar och beteendemönster som är specifika för ett land (ESS 2012). 

ESS undersökningarna har genomförts i ett trettiotal länder – däribland Sverige och Storbritannien. 

Frågeformulären är uppdelade i två huvuddelar; där den första är den samma i alla omgångar medan 

den andra roterar mellan olika omgångar (ESS 2012). Den återkommande delen består av frågor vars 

huvudsyfte är att övervaka förändringar och kontinuitet i ett vitt spektrum av sociala variabler som 

t.ex. rör politiska intressen, media- användingen, moral och religion osv. I ESS 5 – har även frågor 

om arbete, familj och välmående inkluderats vilket innebär att just denna runda lämpar sig för vår 

studies syfte. Dessa frågor ställdes även i ESS 2 – vilka många av de tidigare studierna som berört 

samma tema som vi har använt sig av (Fahlén, 2012a; McGinnity och Calvert, 2009). ESS material 

är tillgängligt för allmänheten och finns att tillgå på deras hemsida.     

Det svenska urvalet i ESS 5 bestod av ett obundet slumpmässigt urval på 3 000 personer i åldrarna 

15 år och uppåt. Efter ett externt bortfall återstod 1 497 respondenter vilket ger en svarfrekvens på 

50,99 procent. (ESS 2010) 

I Storbritannien var urvalsstorleken 4 640 personer i samma åldrar som i Sverige. Antalet 

respondenter uppgick efter det externa bortfallet till 2 422 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 56,30 

procent (ESS 2010). 

I vårt urval, vilka följande analyser baseras på, har vi valt att endast inkludera individer mellan 20 

och 60 år. Vi har även valt att exkludera personer som inte arbetar (vi har endast inkluderat de 

individer som har haft ett betalt arbete de senaste 7 dagarna) och som inte har familj (måste ha en 
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partner). Dessa restriktioner är satta för att fånga in arbetandes individer som även har en familj och 

därmed kan uppleva arbete-och familjekonflikten. Restriktionerna har inneburit att det slutgiltiga 

antalet intervjupersoner i respektive land är: 531 (Sverige), 663 (Storbritannien). 

Operationaliseringar 

Beroende variabler  

Den beroende variabeln i denna studie utgörs av den upplevda konflikten mellan arbete- och 

familjeliv. Denna variabel baseras på sex frågor som berör olika aspekter av konflikt mellan familj 

och arbete. Frågorna som tillsammans utgör vårt index är: Hur ofta… 1)… fortsätter du att oroa dig 

för problem som rör jobbet när du inte arbetar? 2)… känner du dig alltför trött efter arbetet för att 

kunna uppskatta det du skulle vilja göra hemma? 3)… upplever du att ditt arbete hindrar dig från att 

ge din partner/familj den tid du skulle vilja? 4)… upplever du att din partner/familj blir less på 

pressen från ditt arbete? 5)… märker du att dina familjeåtaganden hindrar dig från att lägga ner 

den tid på ditt jobb som du borde göra 6)… upplever du att du har svårt att koncentrera dig på 

jobbet på grund av dina familjeåtaganden?  

Samtliga ovanstående variabler är på ordinalskalenivå med fem olika svarsalternativ: Aldrig (1), 

nästan aldrig (2), ibland (3), ofta (4), alltid (5). Fråga 3 har även svarsalternativet: har ingen familj. 

Detta alternativ har transformerats så att de individer som har en partner (alla i vårt urval) men ingen 

familj och som har besvarat frågan på detta sätt har kodats om till att de aldrig har detta problem. 

Därmed går vårt index mellan 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid. 

Oberoende variabler 

Vårt huvudsyfte är att se på hur olika faktorer, vilka i sig är påverkade av den institutionella 

kontexten, korrelerar med arbete- familjekonflikten. Våra tre huvudvariabler är; land, klass och kön. 

Land är kodat som 1 för Storbritannien och 0 för Sverige. 

Kön är kodat som 1 för kvinnor och 0 för män. 

Vid mätning av klass har vi utgått från EGP-schemat framtaget av Erikson, Goldthorpe och 

Portocarero som sedan har bearbetats för att passa in på ESS-materialet av Leiulfsrud, Bison och 

Solheim (2010).  
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Schemat har elva kategorier med olika yrkestyper
1
. McGinnity och Calvert (2009)  väljer i sin artikel 

att dela in dessa yrkeskategorier i två klasser: “professionella” och ”icke-professionella” 

arbetstagare. Vi gör samma uppdelning men lägger även till kategorin egna småföretagare då 

utgångspunkten av originaluppdelningen är att särskilja de individer som har ett inflytande och 

självständighet i arbetet från de som inte har det.   

Kontrollvariabler  

I valet av kontrollvariabler har vi utgått från uppdelningen arbetsvillkor och familjevillkor. Vi har 

sedan valt de variabler som antingen kan anses vara krav eller resurser inom varje villkor. Syftet med 

att kontrollera för dessa variabler är att de kan tänkas inverka på den direkta korrelationen mellan 

våra huvudvariabler och att tidigare studier har påvisat att dessa är relevanta för att förstå vad som 

påverkar personers upplevda konflikt mellan arbete och familjeliv.  

Arbetskrav 

Arbetsvillkoren mäts i första hand av variabeln Total arbetstid per vecka inklusive övertid. Denna 

variabel var från början kontinuerlig – där individer har angivit antal arbetade timmar per vecka och 

som i vårt datamaterial sträckt sig mellan 1 och 90 timmar. Dessa har kodats om till tre kategorier – 

där 35 till 40 timmar i veckan använts som referenskategori. Därefter har variablerna delats upp i 

följande tidsspann: 1-34h/veckan och 41-90h/veckan. Denna uppdelning är gjord för att se hur de 

personer som arbetar mindre eller mer än en reguljär arbetsvecka upplever konflikten. År 2010 var 

den reguljära arbetsveckan, eller den genomsnittliga kollektivt överenskomna veckoarbetstiden, 37.2 

timmar i Sverige och 37.5 timmar i Storbritannien (Eurofound, 2010). 

Hur ofta arbetar du kvällar, nätter eller helg? Kodat som 0 för dem som sällan arbetar 

kväll/helg/natt och 1 för dem som arbetar dessa obekväma arbetstider. 

                                                 

1 1) Service class I (higher-grade professionals, administrators, and officials; managers in large industrial establishments; large 

proprietors). Salariat (top class). 2) Service class II (lower-grade professionals, administrators, and officials; higher grade technicians; 

managers in small industrial establishments; supervisors of non-manual employees). Salariat (top class). 3) Routine non-manual 

(routine non-manual employees, higher grade – administration and commerce). Intermediate class 4) Routine non-manual employees, 

lower grade (sales and services). Intermediate class in original EGP model. Modified labour contract and associated with the working 

class in Goldthorpe’s contract theoretical model. 5) Self-empl with employees (small proprietors, artisans, etc, with employees). 

Intermediate class. 6) Self-empl with no employees (small proprietors, artisans, etc, with no employees). Intermediate class.7) Self-

empl. Farmers etc (farmers and small holders; other self-employed workers inprimary production). Intermediate class. In some 

applications located in a separate agrarian strata with agricultural workers. 8) Manual supervisors/Lower grade technicians (lower 

grade technicians; supervisors of manual workers). At the bottom of intermediate class. Sometimes merged together with the working 

class in the original model. Mixed contract relation in Goldthorpe’s contract theory, albeit part of an intermediate class.  9) Skilled 

workers. Working class. 10) Unskilled workers (not in agriculture, etc). Working class. 11) Farm labours (agricultural and other 

workers in primary production). Working class. In some applications located in separate agrarian strata with farmers (Oskarsson, 

2007). 
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Hur ofta måste du arbeta övertid med kort varsel? Är uppdelat i tre kategorier – där 

referenskategorin är en person som aldrig arbetar övertid med kort varsel. De andra två är: 

någon/några ggr i månaden och någon/några ggr i veckan.  

Jag verkar aldrig ha tillräckligt med tid för att få allt mitt jobb gjort. Kodat som 0 för dem som inte 

upplever tidsbrist och 1 för dem som upplever tidsbrist. 

Arbetsresurser 

Jag kan bestämma tiden då jag börjar och slutar mitt jobb. Variabeln är uppdelat i tre kategorier – 

där referenskategorin är en person som har mycket kontroll. De två andra kategorierna är: ingen/liten 

kontroll och egenföretagare (denna fråga är inte ställd till egenföretagare). 

Min anställning är trygg. Är uppdelat i tre kategorier – där referenskategorin är trygg anställning.  

De två andra kategorierna är: otrygg anställning och egenföretagare (denna fråga är inte ställd till 

egenföretagare). 

Familjevillkor 

Familjevillkor mäts i första hand utav hur många hushållsarbetande timmar som läggs på hemmet. 

Anledningen till att vi valt denna är på grund av den tidsbaserade konflikten, då den tid som läggs på 

hushållet inte kan läggas i arbetet och vice versa. På liknande sätt som variabeln Total arbetstid per 

vecka har denna variabel kodats om till tre kategorier där referenskategorin är de individer som ägnar 

mellan 0-10h i veckan på hushållsarbete. De andra variablerna är uppdelade på följande sätt: 11-

25/veckan samt >25h/veckan. Med hushållsarbete menas matlagning, diskning, tvättning av kläder, 

städning, inköp och underhåll av hemmet. Däremot inkluderar denna inte omhändertagande av barn.  

Förekomsten av barn i hushållet är uppdelat i fyra kategorier efter yngsta barnets ålder:  

1) har inga barn (referenskategori), 2) barn yngre än 6 år, 3) barn 6-17 år, 4) barn äldre än 18 

år/barn som inte längre bor hemma. Varje enskild variabel är kodad som en dummyvariabel. 

Partners arbetstimmar. Är uppdelat i tre kategorier – där referenskategorin är att partnern inte har ett 

betalt arbete. De två andra variablerna är: partner arbetar <35h/veckan och partner arbetar 

>35h/veckan.  

Metod  

I denna studie, med syfte att jämföra hur personer i två olika länder upplever konflikten mellan 

arbete- och familjeliv, har vi i vår analys använt oss av tvärsnittsdata. Detta lämpar sig då 
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tvärsnittsdata består av uppgifter som avser samma tidpunkt och därmed möjliggör en komparativ 

analys av det slag vi önskar göra. Studien är av deduktivt slag då teori och tidigare forskning har lett 

till formulerandet av ett antal hypoteser som vi med hjälp av befintligt datamaterial kommer testa 

(Bryman, 2011). 

Vi kommer i denna studie använda oss av linjär regressionsanalys (OLS). Då vår beroende variabel 

är kontinuerlig är en linjär regression mer lämpad som analysmetod jämfört med den logistiska 

(Edling och Hedström, 2003). Syftet med en sådan studie är att finna en linje som på bästa möjliga 

sätt sammanfattar sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

Tolkningsbara siffror som är av intresse i en linjär regressionsanalys är b-koefficienten, R
2
-värdet och 

signifikansnivån. B-koefficienterna ger ett predikativt värde som i sig visar hur stor effekt de 

oberoende variablerna har på den beroende variabeln. Utifrån kvantitativ data går det att studera 

variablers individuella inflytande samtidigt som man ”kontrollerar” för andra variablers inverkan 

genom att de andra variablernas värden hålls konstanta. Signifikansnivån visar oss hur stor 

sannolikheten är för att det samband som går att utläsa i stickprovet beror på slumpen. Med andra ord 

visar den hur stor sannolikheten är för att det i populationen inte skulle finnas ett samband. 

Signifikansnivån kommer att redovisas på tre nivåer; 0,1 procent, 1 procent och 5 procent. R
2
 värdet 

visar andelen förklarad varians i den beroende variabeln. Då R
2
 värdet alltid ökar vid inkluderandet 

av nya variabler kommer vi istället att redovisa det justerade R
2
 värdet (Edling och Hedström, 2003). 

För att kunna besvara vår frågeställning samt se huruvida våra hypoteser stämmer eller inte kommer 

vi att genomföra tre olika analyser som redovisas i olika tabeller. I alla tre analyser kommer vi dock 

att kontrollera för samma variabler; land, kön, klass, arbetsvillkor och familjevillkor. I den första 

tabellen analyseras hur landstillhörigheten kan påverka upplevd arbete-familjekonflikt. I den andra 

analysen genomför vi två separata regressioner för Sverige och Storbritannien, för att kunna se 

skillnader i hur de oberoende variabler påverkar arbete-familjekonflikten. I denna regression är det 

klassens påverkan på konflikten som är av huvudintresse och hur kontrollvariablerna eventuellt 

påverkar sambandet mellan klass och arbete-familjekonflikt. I den tredje analysen undersöker vi om 

kvinnors upplevelse av konflikten ser annorlunda ut än vad den gör för männen. Därmed gör vi även 

här separata analyser för män och kvinnor i de två länderna. Därmed tror vi oss, med hjälp av den 

linjära regressionsanalysen, kunna besvara våra frågeställningar. 
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Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet beskriver hur stor frågornas tillförlitlighet är – där hög reliabilitet uppstår när 

insamlad data, vid upprepade tillfällen, visar samma resultat, oavsett vem som utför testet. Bryman 

(2011) tar upp olika dimensioner av begreppet: intern reliabilitet och stabilitet. Den interna 

reliabiliteten innebär att mått som består av multipla indikatorer ska byggas upp utav frågor som 

mäter samma sak – vilket i sin tur innebär att de har en inre överrensstämmelse och följdriktighet. 

Cronbachs alfa är ett vanligt förekommande mått vid mätningar av den interna reliabiliteten som 

visar hur bra variablerna i en skala hänger ihop (Bryman, 2011). Detta mått går mellan 0 (ingen 

intern reliabilitet) och 1 (perfekt intern reliabilitet) och där 0,7 brukar anses vara en tumregel för en 

gångbar nivå gällande den interna reliabiliteten (Sharma, 1996). Cronbachs alpha, för de variabler 

som ingår i indexet för upplevd konflikt, uppgår till 0,788 och kan därmed anses ha en hög intern 

reliabilitet.  

Stabilitet innebär att frågorna måste vara utformade på så vis att de mäter samma sak oavsett när 

studien görs – alltså oberoende av tid och rum. Ansvariga för ESS resonerar kring aspekten av 

stabilitet (Reliability and validity of ESS questions) i frågorna och menar på att de, genom 

upprepningar av vissa frågor samt med hjälp utav korrelationsjämförelser, kan anse att kraven på 

stabilitet och reliabilitet överlag är uppfyllda. 

Begreppet validitet visar på hur väl vi mäter det vi påstår att vi mäter – med andra ord hur väl den 

teoretiska definitionen stämmer överens med den operationella (Esaiasson, 2012). Vi anser att då vi 

själva inte har samlat in empirin blir validitet mer ett mått på hur väl vi hittat de variabler som kan 

hjälpa oss nå studiens syfte.  

I vår analys är många av de frågor vi använt oss av – av subjektivt slag. Ett exempel på detta är 

frågan ” hur ofta brukar du oroa dig över arbetsrelaterade problem när du inte arbetar?”. 

Problematiken men denna typ av fråga är att svaren från respondenterna kan skilja sig åt då vi som 

individer utgår från olika typer av referensramar. Då svaren uttrycks i skalor så som: aldrig, nästan 

aldrig, ofta osv. är svarsalternativen i sig subjektiva. Det som anses vara ofta för en viss individ kan 

vara det som är ibland för en annan. Men, dessa subjektiva mått behöver nödvändigtvis inte innebära 

problem då vi just är ute efter hur människor upplever saker och ting som i sig påverkar till exempel 

välbefinnande och livskvalitet.  
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Resultat 

Deskriptiv data 

Tabell 1. Deskriptiv data för arbete-familjekonflikten samt huvudvariablerna vi testar på denna. Uppdelad på land och 

kön. 

 Sverige Storbritannien 

Variabler Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Index-Konflikt Md(sd) 

 

2,42  

(0,6) 

2,40  

(0,58) 

2,45 

(0,62) 

2,47  

(0,73) 

2,3  

(0,76) 

2,6  

(0,67) 

Klass  

Småföretagare 

Professionella 

Icke-professionella 

 

 

10,2% 

49,4% 

39,6% 

 

6,2% 

48,8% 

44,9% 

 

14,2% 

50,6% 

34,1,% 

 

9,7% 

43,2% 

45,9% 

 

7,7% 

38.1% 

53,7% 

 

11,9% 

49,3% 

38,8% 

Arbetsvillkor 

Arbetstid (timmar/vecka)  

1-34 

35-40                                                                                                 

41+ 

 

  

110 

230 

200 

 

  

90 

117 

66 

 

 

20 

113 

134 

 

  

196 

222 

244 

 

  

166 

109 

56 

 

 

30 

113 

188 

Familjevillkor 

Hushållsarbete (timmar/vecka) 

0-10 

11-25 

26-70 

 

  

307 

204 

20 

 

  

130 

121 

16 

 

 

177 

83 

4 

 

  

461 

168 

30 

 

  

172 

127 

27 

 

  

289 

41 

3 

Antal 531 267 264 663 325 338 

 

Av Tabell 1 framgår att medelvärdet för konfliktindexet är 2,42 – vilket innebär att de flesta i urvalet 

ligger i mitten skalan som går från 1-5, där 1 är minsta upplevda konflikt och 5 är högsta. Tittar vi på 

hur Storbritannien och Sveriges respektive medelvärden ser ut för att se om det finns någon skillnad 

kan vi utläsa att så är inte fallet (SV: 2,45, SB: 2,47). Således verkar det som om landstillhörigheten 

inte påverkar den upplevda konflikten mellan arbete och familj, om vi endast utgår från medelvärdet. 

Däremot visar den deskriptiva statistiken att inomlandsskillnaderna i upplevd arbete-familjekonflikt, 

mellan kvinnor och män, skiljer sig åt.  

De oberoende variablerna Klass och Kön visar en jämn fördelning i Tabell 1. Bakom variabeln Klass 

har vi en uppdelning i tre kategorier där fördelningen skiljer sig åt. Sverige har en högre andel 

professionella jämfört med Storbritannien (49,4 procent respektive 43,2 procent) medan 

småföretagare ligger på en liknande nivå (10,2 procent respektive 9,7 procent). Dock är den 

procentuella skillnaden av andelen professionella mellan länderna relativt liten vilket innebär att 
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variabeln Klass borde kunna ge en adekvat bild av hur de olika klasserna påverkar den beroende 

variabeln och hur detta skiljer sig åt mellan länderna.  

I fördelningen över arbetstider ser vi att det är vanligare att kvinnor arbetar 1-34 timmar per vecka 

och att män arbetar mer timmar i båda länderna. Hemarbetet ger en liknande bild som visar att 

kvinnor lägger ner mer tid på hushållsarbete än män i båda länderna. 

Linjär regressionsanalys 

Sverige och Storbritanniens upplevda arbete-familjekonflikt 

I vår första analys är vårt huvudsakliga intresse att undersöka huruvida det finns skillnader mellan 

Sverige och Storbritannien i upplevd arbete-familjekonflikt. Vi kommer sålunda att presentera vårt 

resultat genom att endast ange hur koefficienterna för Storbritannien, interceptet och det justerade 

R
2
-värdet förändras när vi stegvis kontrollerar för övriga variabler. Anledningen till att analysen är 

uppdelad efter kön är för att det föreligger interaktion mellan kön och landvariabeln i förhållande till 

konflikten, vilket innebär att utan en uppdelning blir resultaten icke-signifikanta. 

 

Tabell 2: OLS-regression av hur landstillhörigheten påverkar upplevd arbete-familjekonflikt 

  

Koefficient för Storbritannien Intercept Adj.R2 

Män 

(N=602) Modell 1: Land 0,15** 2,45 0,011 

 

Modell 2: M1+klass 0,16** 2,32 0,033 

 

Modell 3: M1+M2+arbetskrav/resurser 0,12* 1,98 0,174 

 

Modell 4: M1+M2+M3+familjevillkor 0,11* 1,99 0,179 

Kvinnor 

(N=592) Modell 1: Land -0,08 2,41 0,001 

 

Modell 2: M1+klass -0,04 2,23 0,057 

 

Modell 3: M1+M2+arbetskrav/resurser -0,002 1,98 0,217 

 

Modell 4: M1+M2+M3+familjevillkor -0,01 2,01 0,237 

 ***p≤ 0.001; **p≤ 0.01; *p≤ 0.05  

 

I vår första analys (modell 1, tabell 2), där endast landstillhörighet testas i förhållande till konflikten, 

går det att se att män i Storbritannien upplever mer konflikt än vad män i Sverige gör. I modell 2, där 

vi kontrollerar för klass, ökar konflikten ytterligare för de män som bor i Storbritannien. I modell 3 

kontrollerar vi även för de arbetsvillkor vilka kan inverka på konflikten, arbetskrav och 

arbetsresurser av olika slag. I denna modell visar det sig att koefficienten och därmed effekten av 
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landstillhörighet blir mindre för de brittiska männen. Vid kontroll av arbetsvillkor minskar även 

interceptet nämnvärt. I modell 4 lägger vi till familjevillkoren i modellen. Här fortsätter 

landskoefficientens effekt att minska men här ökar istället interceptet. Detta kan ha att göra med att 

familjevillkoren kan ha en starkare effekt på upplevd konflikt i Sverige jämfört med vad den har i 

Storbritannien.  

Sammanfattningsvis ser vi att landstillhörighetens påverkan på konflikten, för de brittiska männen, 

kvarstår när vi kontrollerat för övriga variabler det vill säga klass, arbetsvillkor och familjevillkor. 

Däremot visar det sig att oavsett modell (1-4) tycks det inte förekomma någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan Sverige och Storbritannien när det gäller kvinnors upplevda konflikt och att detta inte 

förändras när vi kontrollerar för klass, arbetsvillkor och familjevillkor.  

 

Arbete-familjekonflikten ur ett klassperspektiv länderna emellan 

I vår andra regression har vi tittat på hur klass påverkar konflikten – och hur denna påverkan ser ut 

och möjligtvis skiljer sig länderna emellan. Vi vill sedan se om eventuella klasskillnader kvarstår när 

vi stegvis kontrollerar för övriga variabler.  

 

I modell 1 (tabell 3) tittar vi på hur klasstillhörigheten i våra två länder, Sverige och Storbritannien, 

påverkar upplevelsen av arbete-familjekonflikten. Interceptet visar att en genomsnittlig brittisk icke-

professionell individ upplever en större konflikt än motsvarande svensk individ. I båda länderna 

upplever professionella och egenföretagare större konflikt än de icke-professionella. Det visar sig 

även att effekten av klass är starkare i Storbritannien än i Sverige, det vill säga att professionella och 

egenföretagare i Storbritannien upplever mer konflikt i jämförelse med samma grupper i Sverige. 

Andel förklarad varians i den beroende variabeln (justerat R2) i den första modellen är 0,036 för 

Sverige och 0,041 för Storbritannien.  

I modell 2 kontrollerar vi även för de arbetskrav och arbetsresurser som enligt teori kan bidra till en 

ökad arbete-familjekonflikt. Det justerade R2-värdet ökar, som förväntat, när arbetsvillkoren 

inkluderas i modellen, till 0,204 för Sverige och 0,231 för Storbritannien. Detta innebär att 

arbetsvillkoren förklarar mer av variationen i den beroende variabeln för Storbritannien. När 

arbetskrav och arbetsresurser förs in i modellen är koefficienterna för professionella och 

egenföretagarna inte längre statistiskt signifikant för de svenska individerna. Skillnaden i konflikt 

mellan en professionell och en icke-professionell i Storbritannien minskar något men är fortfarande 
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statistiskt signifikant när vi kontrollerar för olika arbetskrav och arbetsresurser. Detta gäller även de 

brittiska egenföretagarna.  

Tabell 3: OLS-regression av hur klasstillhörighet påverkar arbete-familjekonflikten (b-koefficienter). 

 

Modell-1 Modell-1 Modell-2 Modell-2 Modell-3 Modell-3 

 

Sverige Storbrit. Sverige Storbrit. Sverige Storbrit. 

Professionella 0,25*** 0,31*** 0,1 0,21*** 0,07 0,22*** 

Egenföretagare 0,23** 0,30** 0,06 0,33* 0,08 0,36* 

Arbetsvillkor             

Arbetstid 1-34h/veckan     -0,16* -0,22*** -0,18** -0,23*** 

Arbetstid 41-90h/veckan     0,11 0,03 0,14* -0,002 

Arbete på kväll/natt/helg     0,21*** 0,29*** 0,21*** 0,26*** 

Övertid kort varsel – veckovis     0,28*** 0,32*** 0,29*** 0,33*** 

Övertid kort varsel - månadsvis     0,12* 0,08 0,12* 0,05 

Tidsbrist      0,39*** 0,34*** 0,37*** 0,35*** 

Kontroll tid - ingen/lite     0,03 -0,01 0,05 -0,02 

Anst.trygg ingen/lite     0,23 -0,05 0,13* 0,14* 

Anst.trygg egenföretagare     0,11 0,12* 0,23 -0,09 

Familjevillkor             

Hushållet 11-25h/veckan         -0,03 -0,03 

Hushållet 26-70h/veckan         -0,07 0,15 

Barn yngre än 6 år         0,21*** 0,18** 

Barn 7-17 år         0,17** 0,17** 

Barn 18 år +/ el.ej hemma         0,01 -0,03 

partner <35h/veckan         -0,02 -0,03 

partner >35/veckan         0,09 -0,17* 

Kvinna (man=ref)         0,02 -0,02 

Intercept 2,28*** 2,31*** 1,96*** 1,97*** 1,8*** 2,06*** 

Justerat R2 0,036 0,041 0,204 0,231 0,219 0,253 

N 531 663 531 663 531 663 

***p≤ 0.001; **p≤ 0.01; *p≤ 0.05 (Kontroll tid - egenföretagare exkluderas) 

I modell 3 lägger vi till de familjekrav som kan tänkas inverka på konflikten. Här kontrollerar vi 

även för vilken betydelse kön har på klassens inverkan på upplevd arbete-familjekonflikt. Det 

justerade R
2
- värdet ökar något i införandet av fler variabler. Konflikten ökar för de brittiska 

professionella och för egenföretagarna iI införandet av familjevillkor och kön i den slutgiltiga 

modellen. Skillnaden mellan de svenska icke-professionella och de professionella är inte statistiskt 

signifikant, inte heller för de svenska egenföretagarna. Interceptet blir i denna modell sålunda en 

icke-professionell individ som arbetar mellan 35-40 timmar i veckan, som aldrig arbetar obekväma 

arbetstider, som inte heller behöver arbeta övertid med kortvarsel, som upplever sig ha kontroll över 

sin arbetstid samt har arbetstrygghet. Denna genomsnittliga individ arbetar minde är 11 timmar i 
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veckan i hushållet, är barnfri och har en partner som inte arbetar. I modell 3 minskar interceptet för 

de svenska individerna, däremot ökar konfliktet för de brittiska individerna som uppfyller 

ovanstående.  

Sammanfattningsvis kan vi se att klasstillhörighet, vid kontrollerandet av samtliga variabler som 

enligt teori och forskning kan inverka på konflikten mellan arbete och familj, inte har någon effekt 

på arbete-familjekonflikten i Sverige. I Storbritannien däremot förekommer det en klasskillnad 

gällande upplevd konflikt och denna klasskillnad kvarstår även när vi kontrollerar för övriga 

variabler.  
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Könsskillnader i upplevd arbete-familjekonflikt länderna emellan 

Då vi utifrån vår tredje hypotes vill testa huruvida kvinnors upplevda arbete-familjekonflikt skiljer 

sig åt från männens och om denna skillnad kan tänkas vara större i Sverige jämfört med 

Storbritannien har vi endast gjort en modell för varde land som inkluderar samtliga kontrollvariabler. 

De två sista kolumnerna redovisas könsdifferensen i upplevd arbete-familjekonflikt samt hur denna 

differens ser ut för respektive land.  

 

Tabell 4: OLS-regression av hur arbete-familjekonflikten skiljer sig åt mellan män och kvinnor i Sverige jämfört med 

Storbritannien (b-koefficienter) 

 

Sverige 
Man 

Sverige 
Kvinna 

Storbrit. 
Man 

Storbrit. 
Kvinna 

Skillnad 
Sverige 

Skillnad 
Storbrit. 

Professionella 0,15 0,06 0,14 0,26**   0,12 

Egenföretagare 0,24 -0,08 0,40* 0,21   0,19 

Arbetsvillkor             

Arbetstid 1-34h/vecka -0,32* -0,16* -0,14* -0,29** 0,16 0,15 

Arbetstid 41-90h/vecka 0,17 0,01 0,01 0,05     

Arbete på kväll/natt/helg 0,25** 0,22** 0,27*** 0,23** 0,03 0,04 

Övertid kort varsel – veckovis 0,35** 0,22 0,25** 0,39** 0,13 0,14 

Övertid kort varsel – månadsvis 0,18 0,06 0,01 0,06     

Tidsbrist  0,32*** 0,38*** 0,34*** 0,33*** 0,06 0,01 

Kontroll tid-ingen/lite 0,15 -0,08 -0,09 0,03     

Anst.trygg ingen/liten 0,25* 0,04 0,20* -0,09 0,21  0,29  

Anst.trygg egenföretagare 0,22 0,14 -0,08 0,09     

Familjevillkor             

Hushållet 11-25h/vecka -0,02 -0,05 -0,05 -0,01     

Hushållet 26-70h/veckan 0,11 -0,13 0,12 0,15     

Barn yngre än 6 0,19* 0,22* 0,08 0,32** 0,03  0,24 

Barn 6-17 0,12 0,19* 0,08 0,31** 0,07  0,23  

Barn + 18 -0,02 0,07 -0,08 0,04     

Partner <35 -0,05 0,002 -0,04 -0,08     

Partner >35 0,08 0,03 -0,18 -0,24*   0,06  

Intercept 1,66*** 1,98*** 2,17*** 1,99*** 0,27 0,17 

Justerat R2 0,24 0,179 0,179 0,257     

N 264 267 338 325 
  

***p≤ 0.001; **p≤ 0.01; *p≤ 0.05 (Kontroll tid - egenföretagare exkluderas) 

 

Tabell 4 visar att andelen förklarad varians (justerat R2) i upplevd konflikt är 0,24 för män i Sverige, 

0,179 för kvinnor i Sverige och 0,179 för män i Storbritannien samt 0,257 för kvinnor i samma land. 

Interceptet visar att den genomsnittliga kvinnan i Sverige upplever mer konflikt än den 

genomsnittliga svenska mannen, när vi kontrollerar för klass, arbetsvillkor och familjevillkor. Medan 
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i Storbritannien är detta omvänt, då män i genomsnitt upplever mer konflikt än kvinnorna, 

kontrollerat för klass, arbetsvillkor och familjevillkor. Tabellen visar även att skillnaden mellan 

upplevd konflikt är större mellan män och kvinnor i Storbritannien än mellan män och kvinnor i 

Sverige.  

I Storbritannien är upplevd konflikt för en professionell kvinna större än konflikten för en 

professionell man. För de individer som är egenföretagare än det en ”tvärtomupplevelse” då de 

brittiska männen upplever en större konflikt än de brittiska kvinnorna. För de svenska männen och 

kvinnorna uppvisar inte klassvariablerna någon statistisk signifikans men utifrån det vi i regressionen 

kan utläsa upplever männen, professionell såväl som egenföretagare, en större konflikt än kvinnorna.  

För män och kvinnor i båda länderna bidrar en ”kortare” arbetstid (1-34 timmar i veckan) till 

minskad konflikt jämfört med dem som jobbar 35-40 timmar i veckan. Vi kan även notera att 

effekten av kort arbetstid på upplevd konflikt är starkare för män i Sverige (konflikten minskar i 

större grad) än för kvinnorna. Detta kan ställas i kontrast mot att kvinnorna i Storbritannien får en 

betydligt minskad konflikt när de arbetar mellan 1-34 timmar i veckan jämfört med vad de brittiska 

männen får. Skillnaden visar sig dock vara snäppet större mellan män och kvinnor i Sverige.  

I Storbritannien och Sverige visar det sig att obekväma arbetstider (kväll/natt/helg) ökar konflikten 

oavsett kön, och skillnaden dem emellan är liten. Vi kan även se att de brittiska individerna upplever 

mer konflikt i de fall där de arbetar övertid med kortvarsel på veckovisbasis. Det visar sig att detta 

har en starkare inverkan på de brittiska kvinnornas upplevda konflikt jämfört med de brittiska 

männen. För de svenska individerna är det liknade resultat (att konflikten ökar) dock är endast 

resultatet för de svenska männen statistiskt signifikanta.  

Upplevelsen av tidsbrist i det dagliga arbetet ökar konflikten för både män och kvinnor i både 

Sverige och Storbritannien. Även i detta fall visar sig resultaten vara motsatta mellan länderna, då 

kvinnor i Sverige får en snäppet större effekt (ökning av konflikt) än vad männen i Sverige får, till 

skillnad från Storbritannien där mäns upplevelse av tidsbrist i högre grad påverkar konflikten jämfört 

med kvinnors upplevesle av tidsbrist. Dock är könsskillnaden gällande effekten av tidsbrist på 

upplevd konflikt lite större i Sverige än i Storbritannien. 

Slutligen kan vi se att småbarnsföräldrar, både mammor och pappor med barn yngre än sex år, 

upplever mer konflikt än dem som inte har några barn. Skillnaden mellan män och kvinnors 

upplevda arbete-familjekonflikt, bland dem med yngre barn, är betydligt större i Storbritannien än i 

Sverige. Där mammorna, i båda länderna, upplever mer konflikt. Även de familjer som har barn 
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mellan 6 och 17 år upplever mer konflikt än dem utan barn. Precis som med småbarnsföräldrarna är 

skillnaden mellan män och kvinnor mycket större i Storbritannien. 

Sammantaget går det att se att i de fall det går att jämföra länderna ser vi att de överlag uppvisar 

jämnstora skillnader. Däremot ser vi att i de fall individerna har barn, från 1-17år, påverkas de 

brittiska kvinnorna mycket mer och upplever därav en större konflikt än de brittiska männen med 

barn.  

Regressionsdiagnostik  

Vi har testat samtliga modeller för heteroskedasticitet, multikollinaritet samt interaktionseffekter i de 

fall där vi har haft misstanke om detta. Utifrån dessa tester har vi ingen anledning att tro att något av 

ovanstående föreligger, med undantag för den första analysen där det förelåg interaktion mellan kön 

och flera av de övriga variablerna i modellen. För att åtgärda detta genomfördes separata analyser för 

män och kvinnor (se tabell 2). 

Diskussion 

Tidigare studier och forskning har visat att konflikten mellan arbete- och familjeliv är ett resultat av 

den obalans som finns mellan de krav och resurser som utgör respektive del av livet. Vi har valt att 

dela upp vår analys i tre större delar där vi med hjälp av linjära regressioner tittat på hur och vad som 

påverkar arbete-familjekonflikten, om denna konflikt ser olika ut för Sverige och Storbritannien, om 

konflikten skiljer sig åt mellan olika klasser inom dessa länder samt slutligen om kvinnor och män i 

respektive land upplever konflikten på olika vis och ifall konflikten påverkas av olika faktorer.  

Baserat på teori och tidigare forskning är antagandet att resultaten borde skilja sig åt då Sverige och 

Storbritannien är två ganska olika länder på policynivå och på grund av detta borde den 

institutionella kontexten ha sin inverkan på arbete-familjekonflikten.  

Konflikt mellan arbete och familj 

I den första analysen har vi undersökt effekten av landstillhörighet i förhållande till konflikten. Enligt 

vår första hypotes förväntade vi oss att individer i Sverige skulle ha en mindre upplevd arbete-

familjekonflikt än individer i Storbritannien och detta beroende på påverkan av arbetskrav, 
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arbetsresurser och familjevillkor. Resultatet visar att män i Storbritannien upplever en större konflikt 

än män i Sverige, vilket stämmer in på tidigare forskning som säger att konflikten är större i mer 

marknadsliberala länder som Storbritannien (Gallie och Russel, 2009). I modell två förde vi in klass 

som en kontrollvariabel och ser då att konflikten ökar något för de brittiska männen.  

I den tredje modellen kontrollerade vi för de arbetsvillkor som kan inverka på konflikten och 

resultatet visar fortfarande att brittiska män har en större konflikt än svenska, dock minskar denna 

effekt när vi kontrollerar för detta. I den fjärde och sista analysen kontrollerar vi även för de 

familjevillkor som kan inverka på konflikten. Precis som tidigare har de brittiska männen en större 

konflikt men den fortsätter att minska då vi kontrollerar för fler variabler som den tidigare 

forskningen har gett oss skäl att undersöka. 

Då vi ser en större konflikt i Storbritannien än Sverige får vår första hypotes delvis stöd då detta 

endast gäller för männen. För kvinnorna ser vi en minskad konflikt i alla steg i regressionen, men 

ingen av kvinnornas koefficienter uppvisar statistisk signifikans till skillnad från männens som är 

signifikanta i alla steg. Med utgångspunkt i resultatet och vår teori har vi anledning att tro att det 

beror på ländernas institutionella skillnader. Detta på grund av att när vi kontrollerat för alla 

eventuella förklaringar kvarstår påverkan från landskoefficienten på konflikten för männen. 

Vi har haft anledningar att tro att det i marknadsliberala länder finns färre policyer för att utjämna 

konflikten mellan arbete och familj. Vi menar att det är denna effekt som syns i resultatet vilket 

manifesteras på olika sätt. Exempelvis ser vi hur konflikten ökar för männen i Storbritannien när vi 

kontrollerar för klass och hur det troligen hänger ihop med ”tuffare” arbetsvillkor i Storbritannien 

och att detta visas genom klassvariabeln. De brittiska männen har sannolikt mindre kontroll över sitt 

arbete samtidigt som landets hårdare arbetsvillkor gör att de upplever en större konflikt. EGP-

uppdelning av klass som vi har använt oss av utgår från eventuell makt och påverkan över arbetet. 

Detta kan även kopplas ihop med Bakker och Demeroutis (2007) krav- och resursmodell som bland 

annat visar att anställningar med mindre kontroll och färre resurser får en ökad konflikt – därav ser 

konflikten olika ut för olika klasser. Att de icke-professionella i Storbritannien upplever en större 

konflikt än de icke-professionella i Sverige. stämmer överens med det resultat McGinnity och 

Calverts (2009) fick i sin studie. Nämligen att skillnaderna i upplevd konflikt, mellan professionella 

och icke-professionella, är större i Storbritannien än i Sverige.  

Anledningen till att klass ökar effekten av konflikt, jämfört med att enbart kontrollera för land, tror vi 

kan bero på att dennas effekt dolts av andra faktorer som i sig är en del av klass till exempel kontroll 

över arbetstid som är en del av arbetsvillkoren. Att effekten minskar när vi kontrollerade för de 
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arbetsvillkor och senare familjevillkor vi av tidigare forskning haft anledning att kontrollera för 

(Crompton och Lyonette, 2006; Gallie&Russel, 2009) beror troligen på att de nya variablerna tagit 

över lite av effekten. Dock ökar interceptet vilket kan bero på att exempelvis familjevillkoren kan ha 

en starkare effekt på upplevd konflikt i Sverige jämfört med vad den har i Storbritannien. Detta är 

något vi redogör för senare i kommande text när vi delar upp analysen efter land.  

Voydanoff (2005) menar i sin studie att den tid som läggs i en del av livet inte kan läggas i den andra 

delen och hur detta av naturliga skäl kan leda till en konflikt. Våra regressioner visar oss att män i 

Storbritannien i större grad påverkas utav klass, arbetsvillkor samt familjevillkor. Anledningen till att 

effekten på konflikten blir mindre i Sverige misstänker vi är på grund av den institutionella 

kontexten. Det går att anta att mycket i Sverige är reglerat efter den ”vanliga” 40-timmars veckan där 

samhällsstrukturen med tillhörande policyer och resurser hjälper till att motverka konflikten och tar 

bort effekten av arbetstid. Detta kallar Gallie och Russel (2009) för en ”distinkt nordisk effekt” och 

vi har skäl att anta att detta spelar in.  Även Voydanoff (2005) och Greenhause och Beutell (1985) 

visar på hur långa arbetspass och övertidsarbete påverkar konflikten.  

Klass 

I den andra regressionen undersöker vi hur klass påverkar konfliken och hur effekten ser ut länderna 

emellan. Enligt vår andra hypotes förväntade vi oss att professionella upplever mer konflikt än icke-

professionella och att denna skillnad är större i Storbritannien än i Sverige. Resultatet visar att en 

genomsnittlig brittisk icke-professionell individ har större konflikt än motsvarande svensk.  När vi 

kontrollerar för arbetsvillkor ser vi att påverkan av klass på konflikten inte längre uppvisar någon 

statistisk signifikans för de svenska individerna. När vi för in familjekrav i modell 3 samt kön ser vi 

att interceptet för svenska individer minskar samtidigt som det ökar för brittiska individer.  

 

Resultatet ger således stöd för vår andra hypotes. Detta på grund av att klasskoefficienten förblev 

signifikant och märkbar i alla modeller för Storbritannien medan resultatet för de svenska 

individerna inte gick att tolka då dessa saknade statistisk signifikans.  

Vi ser att även att hypotesen styrks av resultatet i vår första regression (tabell 2) där klass, för de 

brittiska männen, ökade arbete-familjekonflikten mer än för de svenska männen. I denna analys kan 

vi även se hur effekten ser ut för egenföretagare och professionella och resultatet visar sig stämma 

väl in på teori och tidigare forskning. En individ som vi klassar som professionell har en ökad 

konflikt oavsett landstillhörighet vilket går i linje med McGinnity och Calvert (2009) som säger att 
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högre professionella får en större upplevd konflikt än icke-professionella. Skillnaden mellan länderna 

visar oss att brittiska individer påverkas i större grad av klasstillhörigheten än svenska vilket kan 

kopplas till andra typer av arbetsvillkor och policynivåer. 

Anledningen till att effekten av klass för de svenska individerna upphör att vara statistiskt signifikant 

när vi kontrollerar för arbetsvillkor kan relateras till att de svenska arbetsvillkoren helt enkelt inte är 

lika ”viktiga” i sin påverkan på konflikten eftersom det finns institutionella skillnader på policynivå 

som i sig spelar in (Gallie & Russel, 2009; Voydanoff , 2005). Detta kan tolkas som att 

klasstillhörighet i Sverige inte är det som till största delen påverkar konflikten utan att arbetskraven – 

oavsett klass – ökar eventuell konflikt. I Storbritannien minskar klass-koefficientens påverkan och 

även här tas effekten upp av de variabler vi kontrollerar för. Då klass enligt vår teori är definierat 

som och uppdelat efter tre typer av arbetsgrupper kommer detta att hänga samman med 

arbetsvillkoren i de olika länderna. Det går att tänka sig att det i Storbritannien finns mer 

”arbetspress” och konkurrens, vilket i sig påverkar hur klasserna upplever arbete-familjekonflikten.    

När familjevillkoren undersöks ser vi att familjevillkoren har en starkare effekt på upplevd konflikt i 

Sverige jämfört med Storbritannien. Svaret ligger troligen i roll- och normskillnader mellan länderna 

där man i Storbritannien har en tydligare uppdelning mellan män och kvinnor när det gäller arbete 

kontra familjeliv, detta kan vi se i den deskriptiva analysen att det är en större andel brittiska kvinnor 

som jobbar 1-34 timmar i veckan än svenska kvinnor. Antingen arbetar de brittiska kvinnorna halvtid 

eller inte alls.  

Tittar vi på modellen som helhet får vi resultat som är relativt förväntade i relation till teori och 

tidigare forskning. Vårt antagande var att klasstillhörighet skulle ha en större effekt på konflikten för 

de brittiska individerna än för de svenska. För svenska individer försvann signifikansen på klass vid 

kontroll av andra variabler vi hade anledning att undersöka. Vi hade skäl att anta att professionella 

skulle ha en större konflikt än icke-professionella (McGinnity och Calvert, 2009), vilket visade sig 

stämma för båda länderna.  

Vi ser att klasstillhörighet inte har någon statistisk signifikant effekt på arbete-familjekonflikten i 

Sverige oavsett vilka variabler vi kontrollerar för. I Storbritannien däremot består 

klasskoefficienternas påverkan på konflikten vid kontroll av övriga variabler och därmed kan 

klasstillhörigheten i sig i Storbritannien antas vara en bidragande faktor till upplevd konflikt. 
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Kön 

I den tredje regressionen undersöker vi könsskillnader i upplevd konflikt. Enligt vår tredje hypotes 

förväntade vi oss att kvinnor i Sverige upplever mer konflikt mellan arbete och familj än män och 

detta beroende på påverkan av arbetskrav, arbetsresurser och familjevillkor. Könsskillnaden i 

upplevd konflikt förväntas vara mindre i Storbritannien. Resultaten går inte helt i linje med 

hypotesen då det går det att se att kvinnor och män i de olika länderna upplever olika grader av 

konflikt och att de påverkas på olika sätt av arbets- och familjevillkor. Dock är skillnaden mellan 

arbete-familjekonflikten, män och kvinnor emellan, jämnstora mellan länderna.   

En förklaring till att interceptet visar att män i Storbritannien känner en större konflikt kan bero på de 

sociala normer som råder i landet. Den tidigare forskningen (Frone, 2003; Gallie och Russel 2009) 

pekar på att det finns faktorer (behaviour based) som påverkar arbete-familjekonflikten. I detta fall 

kan vi anta att brittiska män, på grund av normer och värderingar, känner en större konflikt än 

kvinnorna i samma land. Detta skulle exempelvis kunna vara yttre och inre förväntningar att arbeta 

mer på grund av försörjningsansvar.  

Tidigare forskning säger att ländernas institutionella kontext antingen kommer underlätta eller 

försvåra för människor att nå balans mellan arbete och familj och då kan upplevd konflikt ses som en 

brist på balans (Fahlén, 2012b; Greenhause och Beutell, 1985). Vi ser i resultatet att arbete upp till 

34 timmar per vecka ger en minskad konflikt jämfört med de individer som arbetar mer, oavsett land 

och kön. Vi ser även att effekten av kort arbetstid minskar konflikten mer för svenska män än för 

svenska kvinnor och detta kan jämföras med en omvänd effekt i Storbritannien. Där upplever de 

brittiska kvinnorna en betydligt mindre konflikt av att arbeta färre timmar. Vi tror att detta kan 

härledas till ländernas institutionella olikheter. Fahlén (2012a) tar t.ex. upp i sin studie hur skillnader 

i upplevd konflikt mellan könen hör ihop med mäns och kvinnors traditionella roller. Eftersom 

Storbritannien har sämre institutionella policyer för att underlätta konflikten, som exempelvis 

barnomsorg, kan vi anta att minskad arbetstid ger kvinnorna mer tid i hemmet.  

Att arbeta obekväma arbetstider ökar konflikten oavsett kön och brittiska kvinnor påverkas mer av 

att arbeta övertid veckovis med kort varsel än männen gör. Detta är samma resultat som Greenhaus 

och Beutell (1985) visar i sin studie där kvinnor jämfört med män upplever en större konflikt mellan 

arbete och familj. Att tidsbrist i det dagliga arbetet ökar konflikten för både män och kvinnor i 

Sverige såväl som Storbritannien kan kopplas tills den rent tidsbaserade konflikten, nämligen att den 

tid som läggs i en del av livet inte kan läggas i den andra (Voydanof, 2005).  
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Vi ser att både män och kvinnor i Sverige får en ökad konflikt när de har barn som är yngre än sex 

år. För brittiska män och kvinnor ser vi hur familjeansvaret tycks ha en starkare inverkan för 

kvinnorna. Att brittiska kvinnor får en ökad konflikt av att ha barn yngre än sex år skulle kunna 

kopplas till vår teori som säger att länder med mindre generösa välfärdssystem kommer ha större 

konflikt (Gallie och Russel, 2009). I detta fall är det rimligt att anta att brittiska kvinnor med barn i 

förskoleålder inte har tillgång till, eller råd med, förskola på samma sätt som i Sverige och därför 

kommer de få en större konflikt, vilket även stämmer bra överens med OECD-rapporten (2012).  

Frågeställning 

Utifrån vår frågeställning ville vi finna svar på huruvida den institutionella kontexten påverkar 

konflikten mellan arbete och familj och om detta innebär att individer av olika kön och olika klasser 

upplever konflikten olika.  

Våra resultat säger oss att det finns en skillnad i upplevd arbete-familjekonflikt mellan Sverige och 

Storbritannien. Denna skillnad är av varierande art med avseende på kön, klass eller länderna som 

helhet. Men, med stöd av den tidigare forskningen anser vi oss med relativt god grund kunna besvara 

vår frågeställning – vilket innebär att vi har funnit en skillnad i upplevd konflikt som kan härledas till 

institutionella policyer samt att upplevelserna av konflikten ser olika ut beroende på klass och kön. 

Dock är inte resultatet genomgående konsekvent då våra resultat inte alltid varit de förväntade vilket 

kan ha olika orsaker. Exempelvis kan operationaliseringar av variabler, datamaterial och 

avgränsningar vara bidragande orsaker till detta. Det finns givetvis andra saker som kan inverka på 

konflikten som vi inte har kontrollerat för exempelvis ålder, personlighet och socioekonomisk 

bakgrund. Vi var dock tvungna att avgränsa oss och ville koncentrera oss på de variabler den tidigare 

forskningen till stor del fokuserat på.    

Framtida forskning 

Forskningsområdet är idag omfattande och välutvecklat. Initialt hade vi en idé om att även undersöka 

hur den institutionella kontexten i form av attityder, normer och värderingar påverkar konflikten då 

det finns anledning att tro att så skulle vara fallet. Med ett annat material skulle detta kunna 

möjliggöras och är ett intressant framtida forskningsområde då det redan existerar teorier som 

indikerar detta. 
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