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Family-to-Work konflikt i Sverige 
Vem ska stödja? 

 
Natalia Shumilova 

	  
Individens förmåga att balansera mellan familj och arbete beror på 
det sociala stödet från individens omgivning. Ett socialt stöd har 
visat sig som en viktig källa till välbefinnande. Den föreliggande 
studien undersökte Family-to-Work konflikt (FWC) i Sverige med 
syfte att upptäcka: vilka preferenser har deltagare under FWC 
angående källor för det sociala stödet: samhälle, familj, arbete? En 
online enkät som konstruerades utifrån WAFCS skalan besvarades 
av 350 deltagare mellan 18-65 år som var bosatta i Sverige, varav 
172 kvinnor. Deltagarna rapporterade en låg nivå av FWC som 
delvis förklarades av dess livsprioriteter och det sociala stödet från 
samhälle. Trots detta ansåg de inte samhället som en primär 
stödjande källa. Resultat visade att individer upplever FWC oavsett 
familjestruktur och barnens närvaro som kan betyda att familj är 
inte längre en enda orsak för FWC men antas av deltagarna som en 
viktig stödjande källa. Alltså upptäcktes under studien köns- och 
åldersrelaterade skillnader.  

 
Keywords: social support, family-to-work conflict, work-to-family 
conflict, society 
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Den tredje industriella revolutionen (1973-2008) innebar en kraftig tillväxt i antalet av 
arbetande kvinnor. Idag är det en svensk norm att kvinnor deltar på arbetsmarknaden. En 
könsbaserad rollfördelning mellan makarna är mindre tydlig nu än förut. De nya 
möjligheterna och förändringar inom familj har inte varit bara positiva, det har även inneburit 
konflikter och besvär. Greenhaus och Beutell (1985) föreslog en modell av konflikten mellan 
arbete och familj med fokus på orsakssamband. Frone, Russel, och Cooper (1992) 
presenterade den ursprungliga teorin om arbets- och familjekonflikter. Forskare (Frone, 
Russel, & Cooper, 1997) undersökte relationer mellan arbets- och familjekonflikter och dess 
konsekvenser för individens hälsa. De visade att family-to-work konflikter har ett samband 
med förhöjda nivåer av depression, dålig fysisk hälsa, och förekomsten av högt blodtryck. 
Däremot har work-to-family konflikter ett samband med förhöjda nivåer av 
alkoholkonsumtion. På grund av detta blev intresse för socialt stöd som en stress buffrande 
faktor större under 1980-talet (Cohen, 1985; Cohen & Wills, 1985; House, 1981). House 
hävdade att ett socialt stöd inte är en ny företeelse utan det är en sida av relationer mellan 
människor. Typer, effekter och konsekvenser av det sociala stödet lyftes fram i ett 
sammanhang med arbetsrelaterade konflikter och med syfte att ha kunskap om behov och 
resurser av det sociala stödet (Adams, King, & King, 1996; Carlson & Perrewé, 1999;  
Ganster, Fusilier, & Mayes, 1986). Forskare har noterat att det finns kulturell-, nationell- samt 
könsrelaterade skillnader angående preferenser gällande det sociala stödet (Aluja & Blanch, 
2012; Gan, Gan, Chen, Miao, & Kan, 2014). Individen vänder sig till familjemedlemmar, 
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vänner, arbetskamrater och chefer. Man kan se att förutom de ovannämnda källorna, existerar 
i Sverige en osynlig källa till. Det är det Svenska samhället som delar individens ansvar om 
familjemedlemmar med omsorgsbehov och erbjuder ett stöd samt en hjälp till individen i 
besvärliga livssituationer. Till detta kommer föreliggande studie med ett intresse för 
sambandet mellan det sociala stödet från samhället och family-to-work konflikt i Sverige. 
 
 
Arbetsrelaterade konflikter 
 
Under 1970- och 1980-talen skedde det stora förändringar för kvinnors ekonomiska 
förutsättningar då andelen kvinnor på arbetsmarknaden ökade kraftigt (Statistiska 
centralbyrån, 2016). Andelen sysselsatta kvinnor ökade från 59% till 84% vilket sammanföll 
med den utbyggda barn- och äldreomsorgen. Ett mål med jämställdhetspolitiken är att alla 
oavsett kön ska vara ekonomiskt självständiga livet ut. Begreppet jämställdhet handlar om 
lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter för både män och kvinnor. En jämn fördelning 
inom alla samhällsområden, såsom maktpositioner, utbildningen samt yrken är en 
huvudmening av jämställdheten (Stanfors, 2007). De vuxna familjemedlemmarna delar det 
gemensamma ansvaret för barn, hushåll och ekonomi. Ett harmoniskt förhållande är en balans 
mellan arbete och familj som många individer strävar efter men som inte alla lyckas med.  

Arbete och familj representerar de mest centrala domäner av det vuxna livet. Individer 
lever en stor del av sitt liv i en familj och arbetar en stor del av sitt liv. Familjesfären och 
arbetssfären har en stor betydelse för om individer anser sig nöjda med sina liv som helhet. 
De individer som bedömer de båda domänerna som lika viktiga, kan stöta på ett dilemma om 
en betydelse av arbete i familjelivet eller om en betydelse av familj i arbetslivet. Därför är 
relationer mellan arbete och familj viktiga och har många effekter på individens arbets- och 
livstillfredsställelse (Adams et al., 1996). Ett förhållande mellan arbete och familj utspelas i 
två riktningar. Arbete kan intervenera i familjen eller familjen kan intervenera i arbete (Nohe 
& Sonntag, 2014). Om relationerna mellan de två domänerna inte står i harmoni uppstår 
tvister och konflikter. Individens upplevelse av denna företeelse beskrevs som work-to-family 
conflict (WFC) och family-to-work conflict (FWC) (Adams et al.; Carlson & Perrewé, 1999).  

Greenhause och Beutell (1985) definierade WFC/FWC som ett oförenligt tryck som 
uppstår samtidigt i arbets- och familjeroller. Greenhause och Beutell ansåg att det fanns flera 
former av arbetsrelaterade konflikter. Det är time-based (tidsbaserad), strain-based 
(spänningsbaserad) och behaviour-based (beteendebaserad) konflikt. Den tidsbaserade WFC 
uppstår när tiden som man förbrukar i arbetsdomänen minskar tiden som man tillbringar med 
sin familj. Den spänningsbaserade konflikten uppkommer när energiförbrukning i 
arbetsdomänen lämnar otillräcklig energi för att hantera ansvaret utanför arbete. Den 
beteendebaserade konflikten  handlar om olämplig användning av arbetsrelaterade beteenden 
inom familj domänen. Individens oförmåga att hantera arbetets- och familjens krav har ett 
samband med negativa konsekvenser för individens hälsa såsom depression, ångest, 
känslomässiga påfrestningar och låg livstillfredsställelse (Greenhause, Allen, & Spector, 
2006).  Ohälsa inom personalgrupper leder till hög frånvaro, hög personal omsättning, låg 
arbetstillfredsställelse med dåliga arbetsprestationer samt en låg moral på arbetsplatsen 
(Duong, Turkey, Hayward, & Boyd, 2015). Som nämnts ovan utspelas relationerna mellan 
arbetet och familjen i två riktningar (Nohe & Sonntag, 2014). Utifrån detta påstående kan 
man anta att tid, spänning och beteende som är källor för WFC även är källor för FWC.  

De negativa respektive positiva konsekvenserna av dessa konflikter beror på en förståelse 
och ett stöd från individens omgivning inom arbetets- och familjens domän. Omgivningens 
aktörer kan påverka positivt respektive negativt människors uppfattningar om verkligheten, 
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särskild när individen möter stress. Vissa personer trivs i en situation, medan andra i samma 
situation kan reagera negativt och känna olika påfrestningar.  
  
 
Det sociala stödet  
 
Intresset för det sociala stödet har ökat under de senaste 35 åren. Man kan anta att det växande 
intresset har samband med ett ökat antal arbetande kvinnor och vissa förändringar inom 
familjeroller. Ett socialt stöd är en resurs som bedrivs av andra personer eller ett socialt 
nätverk som inkluderar tillgång till sociala relationer (Aluja & Blanch, 2012; House, 1981; 
Nohe & Sonntag, 2014; Stansfeld, 2006). Det sociala stödet är en information som ger en 
individ förtroende att han/hon är älskad, uppskattad, värderad och tillhör ett socialt nätverk 
för kommunikation och ömsesidig skyldighet (House). Ett socialt stöd har positiva effekter på 
olika aspekter av den psykiska och fysiska hälsan (Cohen, 1985; Stansfeld) och ökar 
individens psykologiska resurser (Gan et al., 2014). 

Personer som vi söker stöd från i kritiska situationer är våra partners, föräldrar, barn, 
vänner, arbetskamrater och närstående chefer. Det är de personer som vi har fortlöpande 
relationer med. House (1981) ansåg att familj och vänner är viktiga källor av stöd. Det finns 
studier som tyder på att personer med makar, vänner och familjemedlemmar som ger 
psykologiska och materiella resurser har bättre hälsa än de som har färre stödjande sociala 
kontakter (Cohen & Wills, 1985). House lade märke till fyra olika typer av det sociala stödet. 
Dessa är emotionellt, instrumentellt, informativt och värderande. Enligt House (1981), Cohen 
och Wills (1985), kan individens behov variera mellan de olika dimensionerna. Det 
emotionella stödet betyder empati, omtanke och förtroende. Det tillgodoser behov av trygghet 
och kommunikation och har en stor betydelse för individens välbefinnande och hälsa. Det 
emotionella stödet är den vanligaste typen och handlar om att det finns någon som kan lyssna 
på och ge olika känslouttryck. Studier har visat att kvinnor föredrar denna typ av stöd medan 
män oftare letar efter det instrumentella stödet (Cohen & Wills). En mening med det 
instrumentella stödet är en praktisk hjälp, ett erbjudande av de nödvändiga resurserna och en 
avlastning vid arbete eller hemma. En betydelse av den typen av stöd är att man på ett 
handgripligt sätt får ett konkret stöd som uttrycker sig i föremål, tjänster, pengar eller en 
annan hjälp. Det informativa stödet handlar om att ge den relevanta informationen till 
individen som upplever svårigheter och behöver hjälp för att lösa dem. Stödet kan visas 
genom att klargöra vissa situationer, hjälpa att söka information, vägledning, handledning 
samt rådgivning. Den sista typen av det sociala stödet är det värderande stödet. En mening 
med denna typ av stöd är att öka individens självkänsla och motivera den att ta egna beslut 
utan att ge direkt hjälp.  

Det finns två hypoteser enligt inverkan av det sociala stödet på individens hälsa (Cohen 
1985; Cohen & Wills, 1985; House 1981). Den första är ”direct or main effect hypothesis” 
och den andra är ”the buffering hypothesis”. Den direkta effekten hypotesen hävdar att 
medlemskap i det sociala nätverket förbättrar individens välbefinnande, ökar stabilitet och 
minskar stressen oavsett stress nivå. Återkoppling och riktning från de andra nätverken 
hjälper till att undvika stressbärande faktorer. Den buffering hypotesen betyder att stödet 
skyddar personer från stressjukdomsalstrande effekter och kommer emellan stresshändelser 
och individens stress erfarenhet (Cohen & Wills). 
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Det sociala stödet under arbetsrelaterade konflikter 

Konflikten mellan arbetet och familjen är då dubbelriktad eller ömsesidig. Konflikter och det 
sociala stödet kan påverka förhållandet mellan arbete och familj. Arbetets stressfaktorer och 
arbetets engagemang är positivt relaterad till frekvensen av WFC. Omvänt, familjära 
stressfaktorer och familjens engagemang är positivt relaterad till frekvensen av FWC (Frone 
et al., 1992). WFC uppstår när arbetet stör familjelivet, t.ex. oregelbundna arbetstider, hög 
arbetsbelastning, dålig ledning, konflikter på arbetsplatsen eller när organisationen ber de 
anställda att utföra arbetet utanför en vanlig arbetstid (Carlson & Perrewé, 1999). FWC 
uppstår när familjen stör arbetslivet, t.ex. föräldrar med små barn, äldre familjemedlemmar 
eller personliga konflikter inom familjen.   

Nohe (2014) ansåg att ett socialt stöd under WFC/FWC har buffrande effekt eftersom det 
kan påverka individens bedömning av stressiga situationer, men med hjälp av det sociala 
stödet kan stressfaktorer bedömas som mer hanterbara och mindre hotfulla. Stöd från en 
ledare, kollegor eller familjemedlemmar kan fungera som skyddande faktor och hindra 
individens negativa känslor och upplevelser. Till exempel när ledaren tillåter en flexibel 
arbetstid till föräldrar med små barn under en begränsad tid, eller när individens omgivning 
stöttar genom att visa förståelse i olika svåra livssituationer. Carlson och Perrewé (1999) 
betraktade att det är mycket som tyder på att familj- och arbetsrelaterat socialt stöd kan spela 
en viktig buffer roll under FWC samt WFC. De ansåg att relationer mellan WFC/FWC och 
socialt stöd består av fyra ytterligare variabler: arbetsengagemang, familjens engagemang, 
arbetsglädje och familjens tillfredställelse. Ganster, Fusilier och Mayes (1986)  hävdade att ett 
socialt stöd på arbetsplatsen har main direct effect. Ganster et al. ansåg att den 
arbetsrelaterade stressen inte har ett orsakssamband med buffering effekter av det sociala 
stödet på arbetsplatsen, eftersom arbetsstress har vanligtvis inte ett orsakssamband med stöd. 
Därmed kan en buffrande effekt erhållas vid vissa typer av livshändelser.  

Resultat av Adams et al.s studie (1996) tyder på att arbetet och familjen har en viktig 
inverkan på individens arbets- och livstillfredsställelse och det beror på arbetstagarens 
förmåga att dela upp arbets- och familjeroller. Frone et al. (1992) ansåg att FWC är positivt 
relaterad till stress på arbetsplatsen, medan WFC är positivt relaterad till stress inom familjens 
domän. Det sociala stödet har en bättre effekt för att buffra förhållandet mellan WFC när 
stödet härrör från samma domän som konflikten. Carlson och Perrewé (1999) visade att ett 
socialt stöd kan minska upplevelse av stressfaktorer såsom tidskrav, hög arbetsbelastning eller 
konflikter. Det sociala stödet inom både arbetets och familjens domäner reducerar risker att 
individer kommer att uppfatta stress, minskar nivån av arbets- och familjekonflikter och ökar 
individens tillfredställelse. Det finns studier (Carlson & Perrewé, 1999; Gan et al., 2014; 
Selvarajan, Cloninger, & Singh 2013) som visade att ett socialt stöd från ledningen och 
medarbetare har bättre effekt i minskning av WFC och positivt påverkar anställdas 
välbefinnande på arbetsplatsen. Stödet från make/partner minskar FWC och hör ihop med 
lägre nivåer av somatiska hälsosymtom (Ganster et al., 1986). Enligt Adams et al. (1996) 
förknippas högre nivåer av det emotionella och instrumentella stödet från familj med lägre 
nivåer av familjens och arbetes störningar och kan förbättra anställdas välbefinnande. Stödet 
inom arbetes och familjens domän kan hjälpa de anställda att hantera WFC samt FWC och 
ökar individens psykologiska resurser (Gan et al., 2014). Selvarajan et al. ansåg att anställda 
som upplever en hög nivå av stöd från arbetsplatsen kan överföra en del av sina resurser till 
familjens domän och minska påfrestningar där. På samma sätt kan de anställda som har en 
hög nivå av familjestöd överföra en del av sina resurser från familjen till arbetet för att vara 
effektivare i den domänen. Aluja och Blanch (2012) påpekade att det finns vissa 
könsskillnader mellan individens behöv av stöd och hjälp. De hävdade att familjens stöd har 
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större betydelse för kvinnor än för män när det gäller reduktion av FWC. Däremot har 
arbetsstöd större betydelse för männen i minskning av WFC.  

 

Det svenska samhället och dess arbetsrelaterade konflikter 
 
På 1990-talet var Sverige det land inom EU som hade högst utgifter för socialt skydd i 
förhållande till BNP (bruttonationalprodukt). Enligt Statistiska centralbyrån (2016b) 
definieras det sociala skyddet som samtliga (kontanta eller i natura) insatser. Insatserna syftar 
till att ”avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att 
tillgodose speciellt definierade behov” (Statistiska centralbyrån, 2016b). Under 2014 har 
Sverige ett läge i närheten av EU-genomsnittet. De totala utgifterna för sociala förmåner år 
2014 var 1 163 437 miljoner kronor, eller 29.7% av BNP. Den högsta kostnaden är utgifterna 
för de äldre som uppgick till 480 923 miljoner kronor. På tredje plats är utgifterna för 
funktionshindrade, familjen och barn ligger på fjärde platsen (Statistiska centralbyrån, 
2016b). ”Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 
ansvaret för att de enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver” (Socialtjänstlagen, 
2001). Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunen, Landstinget, Folkhälsoinstitutet 
och Socialstyrelsen är exempel på myndigheter som stödjer befolkningen. 
 
 
Samhällets stöd till föräldrar  
 
Att bli en förälder är en ansvarskrävande uppgift som inte är lätt att utöva. Barnen i alla åldrar 
behöver ett ständigt stöd från sina föräldrar. Utöver stödet behöver barnen den harmoniska 
och trygga hem miljön som ett nödvändigt uppväxtvillkor. Dessa faktorer beror på föräldrars 
kompetens, förmågan och tid. Men hur kan vuxna stödja sina barn om de är utmatade av sina 
arbetsuppgifter och har inte en balans i sina egna liv? Det sociala stödet till vuxna i 
föräldraskapet har olika källor. Det är anhöriga, vänner, föräldragrupper med mera. En viktig 
resurs för dem är det sociala stödet från det svenska samhället. Folkhälsomyndigheten har 
genomfört flera föräldrastödsprojekt inom en nationell strategi. Föräldrastödsprogram 
fokuserar på att utveckla ett positivt samspel mellan föräldrar och barn. Det finns flera 
inriktningar, vissa är riktade till alla föräldrar medan de andra är riktade till föräldrar som 
upplever olika problem med sina barn. Olika aktörer som skolan, familjecentrum, ideella 
organisationer och socialtjänsten deltar i programmet. 

Samhället stödjer vuxna i föräldraskapet med rådgivning och bidrag. Landstinget ansvarar 
för stödet från den tiden man väntar barn och fram till barnet fyller ett år. Kommunerna 
ansvarar för ett riktat stöd till föräldrar med barn i ålder mellan 1 till 18 år (Statens offentliga 
utredningar, 1997). Försäkringskassan skyddar de vuxna som väntar eller har barn. Föräldrar i 
Sverige har rätt till föräldrapenning för att kunna vara med sina barn hemma i minst 390 dagar 
i stället för att arbeta. Försäkringskassan stödjer föräldrar med barnbidrag om barnet är yngre 
än 16 år och bor dessutom i Sverige (Försäkringskassan, 2016). I Sverige får man 
föräldrapenning under en relativt lång period i jämförelse med andra EU länder. De icke-
nordiska länderna erbjuder en avsevärt kortare period, mellan tre och fyra månader (Wallberg, 
Medelberg, & Strömqvist, 1996). Föräldraledighetslagen (1995) stödjer både pappor och 
mammor för att de ska kunna kombinera arbetet med föräldraskap. Föräldrarna kan då ta hand 
om sina sjuka barn eller förkorta sin arbetstid till dess barnet avslutar det första skolåret. 
Föräldrar som tar hand om sina sjuka barn kan få tillfällig föräldrapenning. Det bör noteras att 
Sverige har det ”mest generösa systemet för tillfällig vård av ett sjukt barn” (Wallberg et al., 
1996, s. 31).  
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De svenska kommunerna organiserar och arbetar med barn i olika åldrar. Förskola, skola, 
skolbarnomsorg är en viktig källa för det sociala stödet i föräldraskapet. Fritidsgårdarna är 
mötesplatserna, där de unga kan träffa andra vuxna än föräldrar och lärare. Vid särskilda 
behov erbjuder kommuner en pedagogisk omsorg i stället för förskolan eller ett fritidshem till 
barn i åldrar mellan 1 till 12 år. Det finns andra anordnade och resurspersoner i kommuner, 
landsting och andra organisationer förutom förskolans/skolans personal. Det är fältassistenter, 
parkleksföreståndare och fritidsgårdsföreståndare även polisen är en viktig stödjande resurs 
för föräldrar som har skolbarn och ungdomar hemma. Idrottsföreningar och kyrkliga samfund 
samarbetar med kommuner inom barn- och föräldrastödjande verksamheter och aktiviteter 
(Statens offentliga utredningar, 1997). Enligt utredningen innebär ett stöd i föräldraskapet en 
hel del av åtgärderna inom utbildningen för föräldrar, med syfte att skapa en förebyggande 
verksamhet. Föräldrautbildning är ett begrepp som återspeglar den kunskap samt det stödet 
som föräldrar behöver för att utveckla sin kompetens om barnens hälsa och för att vara trygga 
i sin föräldraroll.  

 
 
Det sociala stödet under konflikter som leder till skilsmässa  
 
Idag finns det beräkningar som tyder på att mer än hälften av dagens äktenskap i Sverige 
kommer att sluta i skilsmässa (Bygen, Gähler, & Nermo, 2004). Enligt statistiken 27% av alla 
par som blev föräldrar år 2000 har flyttat isär tio år senare (Statistiska centralbyrån, 2012a). 
Separationsdynamik beror på en mängd olika förhållanden. Det finns demografiska och 
socioekonomiska faktorer som har ett starkt samband med detta. Relationer mellan partners 
påverkas under sociala normer, ekonomi samt individuella förutsättningar. Separationen kan 
leda till konflikter och vissa ekonomiska problem. Arbetsrelaterade konflikter kan vara en 
orsak till att man flytta isär (Bygren et al., 2004). Oavsett orsaker innebär en separation 
förluster och stora förändringar för alla familjens medlemmar. 

En separation har i de flesta fall negativa konsekvenser till individens välbefinnande. En 
hel del av alla separationer sker i barnfamiljer. De omedelbara problem och stress som ställs 
inför föräldrar och barn efter skilsmässa är enorma. Många frånskilda föräldrar utsätts för 
psykologiska påfrestningar och måste skapa ett nytt hushåll. Separationen leder ofta till en 
minskning av hushålls intäkter och orsakar ekonomiska problem för de frånskilda. Föräldrar 
möter ofta protester och upplever konflikter med sina barn, som bryter relationer, tillit och 
förtroende. Men oavsett alla livsförhållande bör de ny frånskilda föräldrarna fortsätta arbeta 
och utföra sina arbetsuppgifter (Wallerstein, 2013). 

Vid separationsfrågor är det kommunerna som erbjuder familjerådgivning och 
familjeterapi till de som har ett problem med en relation till sina nära och kära. Socionomer 
och psykoterapeuter arbetar med samlevnadsproblem som uppstår inom familjer. 
Separationsgrupp är en verksamhet som kommunen driver. Med frågor som gäller barnen vid 
separationen hjälper socialtjänsten att hantera föräldraskap på ett bra sätt. När barnet bor  
växelvis hos frånskilda föräldrarna stödjer Försäkringskassan ensamstående föräldrar som har 
låga inkomster med underhållsstöd (Försäkringskassan, 2016). Sedan den 1 januari 1995 har 
kommunerna ett ansvar för familjerådgivning. Deras uppgift är att arbeta med par som har ett 
relationsproblem. ”Med familjerådgivning avses en verksamhet som består av samtal med 
syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer”. Familjerådgivning 
förmedlar kunskap och information om samlevnadsfrågor i samband med separations- eller 
styvfamiljeproblematik (Statens offentliga utredningar, 1997). 
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Det sociala stödet till individer som har närstående med omsorg behov  
 
Livet har sina mörka och ljusa sidor och alla människor lever inte på den ljusa sidan med 
friska föräldrar, barn och närstående. Alla kan drabbas av en sjukdom och kommer att behöva 
hjälp och omsorg. Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten erbjuda ett stöd till personer som 
vårdar eller stödjer en närstående (Socialtjänstlagen, 2001). Det stödet som de anhöriga 
behöver kräver samarbete mellan myndigheterna, sjukvården och arbetsgivare. Enligt 
Västerås kommun vårdar, hjälper eller stödjer var femte svensk regelbundet en närstående. 
Socialnämnden erbjuder hjälp och stöd till de personer som vårdar en långvarigt sjuk, äldre 
eller en närstående med något funktionhinder. Ett syfte med detta är att underlätta det tunga 
vardagslivet för de som stödjer (Socialtjänstlag, 2009). Åtgärderna inom stödet till anhöriga 
består av dagverksamhet, avlösning, anhöriggrupp, hemtjänst, ledsagning, korttidsvård och 
samtalsstöd, sociala aktiviteter, föreläsningar med mera. 
    Socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att de äldre personerna får leva ett värdigt liv 
och känna ett välbefinnande (Socialtjänstlag, 2001). Kommunen hjälper till med hemtjänsten, 
färdtjänsten, rehabiliteringen, boende och ordnar olika sociala aktiviteter oavsett om man bor 
hemma eller på äldreboende. Till dem som vårdar en närstående som är 65+ år erbjuder 
kommunen gratis råd och stöd. Försäkringskassan betalar en närståendepenning till personer 
som vårdar närstående och avstår från arbete. Samhällets stöd till individer uttrycker sig i 
siffror. Enligt statistiken från SCB, Sveriges vanligaste yrken finns inom vården. Cirka 136 
000 anställda är undersköterskor inom hemtjänst, äldreboende och hemsjukvård. Det bör 
noteras att 456 000 av dem sysselsätter sig i verksamhet som underlättar familjens belastning 
och som i själva verkan bör minska eller lindra konflikter mellan arbete och familj (SCB, 
2016).  
 
 
Problemformulering, frågeställning och hypoteser 
 
Arbete och familj är betydelsefulla på individ- och samhällsnivå. Obalans mellan dessa leder 
till konflikter. Som nämnts ovan har arbetsrelaterade konflikter negativa konsekvenser och 
påverkar individens välbefinnande. Det sociala stödet har den skyddande effekten och lindrar 
stress sjukdomsalstrande effekter. Det svenska samhället är en källa för olika typer av stödet 
såsom instrumentellt, emotionellt, informativt och värderande. Att undersöka relationer 
mellan FWC och det sociala stödet från samhälle utgör syftet med föreliggande studie. Mot 
bakgrund av detta hade studien följande hypoteser frågeställningen. 
 

Arbetsrelaterade konflikter. Det kan antas att det finns ett förhållande mellan 
livsprioriteringar såsom arbete eller familj och arbetsrelaterade konflikter. En individ som 
prioriterar ett arbete kan uppleva påfrestningar från familjens domän och en individ som 
prioriterar en familj kan uppleva påfrestningar från arbetes domän. Följaktligen bör 
undersökningen påbörjas från en analys av ett samband mellan WFC samt FWC och livs 
prioriteringar med syfte att utesluta eller bekräfta anknytningen.  
Det finns samband mellan livs prioriteringar och arbetsrelaterade konflikter: 
Hypotes 1. Ju mer en individ prioriterar arbete före familj desto högre grad av FWC. 
Hypotes 2. Ju mer en individ prioriterar familj före arbete desto högre grad av WFC. 
Hypotes 3. Kvinnor upplever en högre grad av WFC än män. 
Hypotes 4. Män upplever en högre grad av FWC än kvinnor. 
Hypotes 5. Ensamstående föräldrar upplever en högre grad av FWC än ensamstående 
individer utan barn. 
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Hypotes 6. Ensamstående föräldrar upplever en högre grad av FWC än individer som bor med 
partner och barn. 
Hypotes 7. Individer som bor ensamma upplever en mindre grad av FWC än individer som 
bor med partner men utan barn. 
Hypotes 8. Ensamstående föräldrar upplever en högre grad av WFC än ensamstående 
individer utan barn. 
Hypotes 9. Ensamstående föräldrar upplever en högre grad av WFC än individer som bor med 
partner och barn. 
Hypotes 10. Individer som bor ensamma upplever en mindre grad av WFC än individer som 
bor med partner men utan barn. 
     Det sociala stödet under arbetsrelaterade konflikter. Som nämnts ovan det finns olika 
stödjande källor för det sociala stödet under arbetsrelaterade konflikter:  
Frågeställning 1. Vilka stödjande källor föredrar kvinnor och män om vid stress och besvär på 
arbete/studie? 
Frågeställning 2. Vilka stödjande källor föredrar män och kvinnor under FWC? 
Frågeställning 3. Vilka stödjande källor föredrar kvinnor och män under WFC? 
 

Det sociala stödet från samhället. Det svenska samhället stödjer och skyddar alla sina 
invånare oavsett kön och ålder. En stor andel av befolkningen arbetar inom vården, 
utbildningen och omsorg. Föreliggande studier syftade till att undersöka samhällsinsatser 
inom FWC, nämligen när föräldraskap, närstående med vårdbehov och separation ingriper sig 
i arbetslivet. Vilka källor för det sociala stödet föredrar studiens deltagare: samhälle, familj 
eller arbete?  

 
Metod 

 
För att testa hypoteserna och teorierna om sambandet mellan det sociala stödet från det 
Svenska samhället och WFC, användes i förläggande studie ett kvantitativt angreppssätt.  
 
 
Deltagare 
 
Enkätundersökning genomfördes i samarbete med Skandinaviens största leverantör av data 
Userneeds. Genom Userneeds svarpanel var totalt inbjudna 2 058 personer. Av dessa hade 
489 klickat på startlänken och valde att besvara enkäten. Vilket gav ett bortfall på 76.2%. Åtta 
deltagare föll utanför målgruppen. Ytterligare 81 personer påbörjade men besvarade inte hela 
enkäten och 51 person som klickade på startlänken svarade inte. Det kan förklaras genom ett 
frivilligt avbrytande eller vissa tekniska problem. Totalt besvarade 350 personer enkäten 
fullständigt, vilket gav en svarsfrekvens på 21.3%. Urvalet mellan svarpanellens 
medlemmarna var slumpmässigt, med begränsade ålder för respondenter mellan 18 och 65 år. 
Målgruppen för undersökningen var män och kvinnor som var bosatta i alla svenska län. Av 
de 350 personer som besvarade enkäten var 176 (50.3%) män, 172 (49.1%) kvinnor, och 2 
(0.6%) annat/vill inte uppge.  

Den genomsnittliga kvinnans ålder som deltog i undersökningen var 42.5 år, hon var bosatt 
i Sverige, har en eftergymnasial (upp till 2 år) utbildning, befann sig i en relation, har 1.26 
barn (SD = 1.19) som var 6.13 år gammalt (SD = 1.70). Den kvinnan jobbade mer än 75% 
men mindre än 100% och 36.93 (SD = 9.84) timmar per veckan. Kvinnan hade fast 
anställningsform och hennes årsinkomst före skatt var cirka 400 000 kronor per år (M = 4.84; 
SD = 3.08). 

Den genomsnittliga mannen var 43 år, han var bosatt i Sverige, har en eftergymnasial 
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utbildning (upp till 2 år), befann sig förmodligen i en relation, har 1.06 barn (SD = 1.22) som 
var 5.73 år gammalt (SD = 1.71). Den mannen jobbade mer än 75% men mindre än 100% (M 
= 2.56; SD = 2.64) och 36.93 (SD = 9.84) timmar per veckan. Mannen hade fast anställnings 
form och hans årsinkomst före skatt var cirka 400 000 kronor per år (M = 4.80; SD = 2.75). 

Från något annat land flyttade 27 deltagare till Sverige. De var bosatta i landet mellan 6 
och 58 år (M = 19.6 år). Med partnern och barn bodde 114 (32.6%) deltagare, 19 deltagare 
(5.4%) bodde med barn och utan partnern, 106 deltagare (30.3%) bodde med partnern och 
utan barn, 82 deltagare (23.4%) bodde ensamma.  Av de som deltog i studien var 208 (59.4%) 
i en relation (gift eller sambo) mot 102 (29.1%) deltagare som var ensamma, 22 (6.3%) var 
skilda. Av de deltagare som hade inga barn var 155 (44.3%) personer, däremot 195 (55.8%) 
deltagare hade 1 till 5 barn. Slutligen 101 (28.9%) deltagare hade barn äldre än 18 år, 36 
(10.2%) personer hade barn mellan 0 och 6 år gammalt, 58 (19.9%) hade barn mellan 7 och 
18 års gammalt, 122 (33.8%) deltagare hade hemmavarande barn.  
 
 
Material 
 
Mätinstrument som använts vid undersökningen var en enkät med 55 påstående/frågor. Två 
etablerade frågeformulär har använts för att bygga enkäten. Dessa var frågeformulär om 
psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet QPSNordic (Dallner et al., 2000). Validitet och 
reliabilitet hos QPSNordic undersöktes inom olika branscher i fyra nordiska länder. Utvalda 
delar av frågeformuläret har använts i studie för att mäta arbetsrelaterade konflikter, 
exempelbevis interaktion mellan arbete och familj. The Work-Familj Conflikt Scale 
(WAFCS) 10-item skala (Haslam, Morawska, & Sanders, 2010) användas för att mäta WFC 
samt FWC.  

Enkäten bestod av fyra delar. Den första delen innehöll backgrundsvariabler, som 
baserades på Userneeds skala. De demografiska variablerna var kön (man, kvinna, annat/vill 
inte uppge), ålder, utbildningsgrad (grundskola, studentexamen, yrkesutbildning, 
vuxenutbildning, eftergymnasial utbildning (upp till 2 år), eftergymnasial utbildning (2-4.5 
år) eftergymnasial utbildning (5 år eller mer), forskarutbildning, annat/vet ej), relationsstatus 
(ogift, gift eller registrerad partner/sambo, skild eller skild partner, annat/vill inte uppge) 
antal barn, barns ålder, barn under 18 år i hushållet. Frågan ”vem bor du med?” erbjöd 9 
svarsvarianter från 1 (jag bör ensam) upp till 9 (annat: nämligen). Gällande deltagarens 
arbete/studie var variablerna: årsinkomst före skatt som mättes på en skala från 1 (mindre än 
100 000) till 12 (vill ej uppge), arbetes samt studie timmar per veckan, anställningsform 1 
(fast anställning), 2 (tillfällig anställning), 3 (vet ej). Sysselsättning besvarades på en 
sjugradig skala från 1 (jag arbetar 100%, jag arbetar mer än 75% men mindre än 100%, jag 
arbetar mellan 50% och 75%, jag arbetar mindre än 5%, jag studerar, jag studerar och 
arbetar, arbetssökande, pensionär, föräldraledig, annat, nämligen). 

Den andra delen av enkäten bestod av sex påståenden som syftade på deltagarnas 
livsprioriteringar. Påståendet ”jag prioriterar arbete i mitt liv”, ”jag prioriterar familj i mitt 
liv” med andra besvarades på en sjugradig skala från 1 (instämmer inte alls) upp till 7 
(instämmer helt). Enskilda påstående kombinerades till två sammanfattande och oberoende 
variablerna: ”prioritet arbete” (Cronbachs α = .806) och ”prioritet familj” (Cronbachs α = 
.858). Två påstående ”jag lever för mitt arbete” samt ” jag arbetar för att leva” exkluderades 
utifrån variablerna, på grund av en lågt alpha-värde inom nyskapande index. 

Den tredje delen av enkäten som mätte arbetsrelaterade konflikter baserades på WAFCS 
(Haslam, et al., 2010). Skalan överfördes och anpassades från engelska till svenska. 
Påståenden ”mitt arbete hindrar mig från att tillbringa tillräckligt med kvalitets tid med min 
familj”, ”min arbetsprestation blir lidande på grund av personliga och familjerelaterade 
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åtaganden” med mera besvarades på en sjugradig skala från 1 (instämmer inte alls) upp till 7 
(instämmer helt). Totalt är åtta påstående för FWC och är sju påstående för WFC. Enskilda 
påstående kombinerades till två sammanfattande och beroende variablerna: ”WFC” 
(Cronbachs α = .884) och ”FWC” (Cronbachs α = .911). 

Den fjärde delen av enkäten utformades av författaren utifrån den teoretiska delen av 
föreliggande studie. Frågor siktade på det sociala stödet och det sociala stödet från samhället. 
Exempelvis: ”föreställ dig att du har ett barn hemma som är under två år gammalt, vem 
tycker du främst borde/ska ta hand om barnet?” För att deltagarna ska kunna besvara 
påståendet erbjöds det följande svarsalternativ: du, din partner, du och din partner, dina eller 
din partners föräldrar, dina vänner, du ska anställa en barnskötare, dagmamma, förskola, 
annan. 
 
 
Procedur 
 
Userneeds administrerar en svarspanel med ett stort antal av medlemmar i Sverige. 
Medlemmarna deltar i olika undersökningar och besvarar via Internet. Ett utkast av 
frågeformuläret skickades i Word format till Userneeds projektledare. Userneeds 
kvalitetssäkrade frågorna och diskuterade eventuella ändringarna. Det godkänna 
frågeformuläret programmerades online och testades noggrant. Därefter skickades online 
frågeformuläret till panelmedlemmarna. Userneeds panel har en god spridning om det gäller 
kön, ålder, och geografi. För att säkerställa en representativ fördelning sattes kvoter inom 
Östra Sverige (43%), Södra Sverige (43%) och Norra Sverige (17%). Enkäten skickades ut till 
medlemmar i Userneeds svenska svarpanel elektroniskt via e-post och innehöll en elektronisk 
länk till enkäten. Deltagarna informerades om studiens syfte att undersöka det sociala stödet i 
det svenska samhället och de fick en information om att enligt Userneeds regler kommer 
svaren att behandlas anonymt. En genomsnittlig längd av denna intervju var 6 minuter och 50 
sekunder. De som deltagit i studien hade fått 200 poäng i Userneeds poängsystem med en 
möjlighet att vidare växla poäng till ett presentkort, lotter eller donera till välgörenhet. Det 
slutliga resultatet överlämnades i SPSS-filen samt EX-filen i obearbetat format. Arbetet med 
data påbörjade därefter.  

 
 

Resultat 
  

Resultatet presenterades grupperade i de tre områdena arbetsrelaterade konflikter, det sociala 
stödet underarbetsrelaterade konflikter och det sociala stödet från samhället. Inom dessa 
områden presenterades statistiken för resultaten där det fanns hypoteser och frågeställningar, 
samt övriga resultat inom området presenterades i löpande text med hänvisning till tabeller. 
Samtliga signifikanstest prövades på 5% nivå.    
  
Arbetsrelaterade konflikter och prioritering av arbete och familj 
 
För att testa hypotes 1 samt 2 genomfördes en Pearsons korrelation analys med ”prioritet 
arbete”, ”prioritet familj”, ”WFC” och ”FWC” (se Tabell 1). Hypotes 1 fick stöd då ju mer 
arbete prioriterades desto högre grad av FWC tenderade man ha, r(N = 296) = .13, p = .031. 
FWC hade samband med både WFC och med hur familjen prioriterades. Ju högre grad av 
FWC desto högre grad av WFC och ju mindre familjen prioriterades. Hypotes 2 fick inte stöd 
då det inte fanns samband mellan hur högt familjen prioriterades och WFC, r(N = 296) = .02, 
p = .787.  
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Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan indexerade oberoende och beroende variabler och beskrivande statistik 
 1 2 3 M SD 
1.   Prioritet Arbete                 -   3.79       1.41         
2.   Prioritet Familj                 .06  -  5.40        1.25              
3.   Work-Family konflikt     -.05 -.02 - 3.43       1.29     
4.   Family-Work konflikt      .13* -.13** .50** 2.08       1.00 
* p < .05, **p < .01 
 
För att testa hypotes 3 och hypotes 4 genomfördes två separata envägs variansanalyser med 
kön (man, kvinna) som mellangruppsfaktor. Hypotes 3 fick inte stöd, då det inte fanns någon 
signifikant skillnad i grad av WFC mellan kvinnor (M = 3.38, SD = 1.27)  och män (M = 3.47, 
SD = 1.31),  F(1, 292) = 0.33, p = .566. Däremot fick hypotes 4 stöd då männen rapporterade 
en signifikant högre grad av FWC (M = 2.23, SD = 1.11) än vad kvinnor gjorde (M = 1.93, 
SD = 0.87), F(1, 292) = 6.73, p = .01, η2=.02. Kvinnor prioriterade familj högre (M = 5.64, 
SD = 1.17) än män gjorde (M = 5.17, SD = 1.30), F(1, 346) = 12.83, p < .001, η2 =.04. 
Angående att prioritera arbete fanns det ingen signifikant skillnad mellan män (M = 3.75, SD 
= 1.38) och kvinnor (M = 3.79, SD = 1.45), F(1, 346) = 0.06, p = .817.                       

För att testa hypotes 5, 6, 7 genomfördes tre separata envägs variansanalyser med de 
relevanta nivåerna av variabel ”vem bor du med” som mellangruppsfaktor och FWC som 
beroende variabel (se Tabell 2). Hypotes 5 fick inte stöd då det inte fanns någon signifikant 
skillnad i grad av FWC mellan ensamstående föräldrar och vuxna som bor ensamma, F(1, 
292) = 1.34, p = .249. Hypotes 6 fick inte heller stöd då det inte fanns signifikant skillnad i 
grad av FWC mellan ensamstående föräldrar och individer som bor med partner och barn, 
F(1, 292) = 3.22, p = .074. Individer som bor ensamma tenderade att rapportera en högre grad 
av FWC än individer som bor med partner men skillnaden var inte signifikant, F(1, 292) = 
3.78, p =.053. Därmed fick inte hypotes 7 stöd.  

För att testa hypotes 8, 9, 10 genomfördes tre separata envägs variansanalyser med de 
relevanta nivåerna av variabel ”vem bor du med” som mellangruppsfaktor och WFC som 
beroende variabel. Hypotes 8 fick inte stöd då det inte fanns signifikant skillnad i grad av 
WFC mellan ensamstående föräldrar och vuxna som bor ensamma, F(1, 292) = 0.06, p = 
.802. Hypotes 9 fick inte heller stöd då det fanns en signifikant skillnad i WFC i motsatt 
riktning då ensamstående föräldrar upplevde mindre WFC (M = 3.44, SD = 1.10) än individer 
som bor med partner och barn (M = 3.71, SD = 1.32), F(1, 292) = 7.19, p = .008, η2 = .02. 
Likaså, individer som bor ensamma rapporterade en signifikant högre grad av WFC (M = 
3.38, SD = 1.12)  än individer som bor med partner utan barn (M = 3.71, SD = 1.32), F(1, 
287) = 2.41, p = .028, η2 =.04, vilket var tvärtom det som förväntades och därmed fick inte 
hypotes 10 stöd. 
 

Tabell 2 
Beskrivande statistik för variabel ”vem bor du med” 
            WFC                                 FWC  
 M SD M    SD 
Jag bor ensam (N = 63)                                        3.38            1.12                            2.20              1.11 
Jag bor med partner (N = 90)                               3.17            1.28                            1.82              0.85 
Jag bor med föräldrar (N = 10)                            2.90            1.44                            1.80              0.84 
Jag bor med partner och barn (N = 101)              3.71            1.32                            2.21              1.01 
Jag bor med barn och utan partner (N = 17)        3.44            1.10                            2.19              1.15 
Jag bor med vänner  (N = 8)                                4.16            1.64                            2.65              1.42 
Annat  (N = 5)                                                      2.89            1.16                            1.87              0.60 
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Det sociala stödet under arbetsrelaterade konflikter 
 

En fördelning gällande frågeställningen 1, 2, 3 genomfördes med beskrivande statistik. 
Angående frågan 1 rapporterade deltagare att om det är besvärligt och stressig på arbete skulle 
de i första hand vända sig för stöd till sin partner. Efter partner var det chef och 
arbetskamrater anses som källa för det sociala stödet (se Tabell 3).  
 
Tabell 3 
Frekvensfördelning av vem deltagare skulle först söka stöd hos vid stress och besvär på arbete/studier 
 Man (N = 176) Kvinnor (N = 172) 
Din partner                                                83 (48.3%)                               87 (50.6%) 
Dina föräldrar                                           10 (5.7%)                                     4 (2.3%) 
Dina vänner                                                  6 (3.4%)                                 17 (9.9%) 
Dina arbetes/studiekamrater                     25 (14.2%)                               30 (17.4%) 
Din närmaste chef                                     37 (21.0%)                               30 (17.4%) 
Annan   3 (1.7%)                                     0 
Jag har ingen att vända mig till stöd  10 (5.7%)                                     4 (2.3%) 
 
Gällande frågeställning 2 rapporterade deltagare könsrelaterade skillnader. Om det uppstod en 
konflikt hemma med partner som påverkar arbete skulle kvinnor söka stödet hos sina vänner i 
första hand. Däremot männen skulle söka stödet hos sina partner. Som en sekundär källa 
ansåg kvinnorna sina partner medan männen ansåg sina vänner. Om det uppstod en konflikt 
hemma med partnern som påverkar arbete skulle kvinnor söka stödet hos sina vänner i första 
hand och som en sekundär källa ansåg de sina partner. Däremot männen skulle söka stödet 
hos sina partner i första hand, sedan vänder de sig mot sina vänner. För båda männen och 
kvinnor den närmaste chef befinner sig på den tredje platsen (se Tabell 4). 
 
Tabell 4  
Frekvensfördelning av vem man skulle först söka stöd hos om konflikt hemma med partner som 
påverkar arbete 
         Man (N = 176)                                              Kvinna (N = 172) 
Din partner                                          72 (40.2%)                             44 (25.6%) 
Dina vänner                                         50 (28.4%)                             70 (40.7%) 
Arbetskamrater 12 (6.8%)                                14 (8.1%) 
Din närmaste chef                               20 (11.4%)                              18 (10.5%) 
Föräldrar   9 (5.1%)                                17 (9.9%) 
Kommunen   1 (0.6%)                                    0 (0%) 
Annan 12 (6.8%)                                    9 (5.5%) 
 
Angående frågeställning 3 rapporterade inte deltagare könsrelaterade skillnader (se Tabell 5). 
Om ett problem på arbetsplats påverkar familjeliv, skulle män och kvinnor söka efter ett stöd 
hos sin närmaste chef i första hand. Som en sekundär källa ansåg de sina partners. 
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Tabell 5 
Frekvensfördelning av vem man skulle först söka stöd hos om ett problem på arbetsplats påverkar 
familjeliv 
 Man (N = 176)                       Kvinna (N = 172) 
Din partner                                                63 (35.8%)                              57 (33.1%) 
Dina vänner                                                   3 (1.7%)                                15 (8.7%) 
Arbetskamrater 19 (10.8%)                              20 (11.6%) 
Din närmaste chef                                     83 (47.2%)                              70 (40.7%) 
Föräldrar   2 (1.1%)                                   5 (2.9%) 
Kommunen   2 (1.1%)                                   0 (0%) 
Annan   4 (2.3%)                                   5 (2.9%) 
  
 

Till detta kommer nya resurserna för det sociala stödet under WFC/FWC, det är 
arbetskamraterna och föräldrar. Individer som deltog i undersökningen kände inte kommunen 
som en stödjande resurs under WFC samt under FWC. 
 
 
Det sociala stödet från det Svenska samhället 
 
Den fjärde delen av enkäten innehöll påståenden angående tre livsförhållanden där det 
svenska samhället deltar mest. Det är stödet under föräldraskap, vård till närstående med 
omsorgsbehov och separation. För att studera det sociala stödet från samhälle genomfördes 
beskrivande statistik med syftet att veta vilka stödjande källor anses av deltagare som mest 
pålitliga. 

Det sociala stödet under föräldraskap. Gällande det sociala stödet från det Svenska 
samhället rapporterade deltagare följande: 347 (99.1%) av 350 respondenter ansåg att det är 
föräldrarnas uppgift att ta hand om barn som är yngre än 3 månader. Ett barn som är yngre än 
2 år och behöver föräldrarnas omsorg, tyckte 92.5% av deltagare (N = 324) däremot 6.6% (N 
= 23) valde förskola eller dagmamma. Angående skolbarn visade det sig att 56.6 % (N = 198) 
av respondenter en högre tillit till skolans personal. Däremot 40.3% (N = 141) föredrog 
familjemedlemmar, 97.5% (N = 341) av deltagare skulle stanna hemma om deras barn var 
sjuka, och endast 0.2% (N = 2) skulle delegera ansvaret till förskolan/skolan på grund av sitt 
arbetes undantag. Resultat av analysen (se Tabell 6) visade att det finns köns- och 
åldersrelaterade skillnader avseende skolbarns omsorg. Männen mellan 43 och 65 år visade 
lägre tillit till fritidspersonal än de andra gjorde. 
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Tabell 6 
Frekvensfördelning av vem skulle ta hand om skolbarn efter skolan som slutar innan föräldrar slutar 
sitt arbete 
 Man  Kvinna  
 18–26 år (N = 14)       43–65 år (N = 84)   18-26 år (N = 23)   43–65 år (N = 82) 
Du ska sluta ditt 
arbete tidigare                

0 (0%) 10 (11.9%) 0 (0%) 0 (0%) 

Din partner ska sluta 
 sitt arbete tidigare        

0 (0%) 1 (1.2%) 2 (8.7%) 1 (1.2%) 

Du och din partner  
tillsammans           

3 (21.4%)                    36 (42.9%)                      3 (13.0%)          27 (32.9%) 

Dina eller din    
partners föräldrar                 

1 (7.1%)                        0 (0%)                           2 (8.7%) 1 (1.2%) 

Du ska anställa en  
barnskötare            

0 (0%)                           3 (3.6%)                        1 (4.3%) 1 (1.2%) 

Fritidspersonal 
i skolan 

9 (64.3%)                    33 (39.3%)                    14 (60,9%)          51 (62.2%) 

Annan 1 (7.1%)                        1 (1.2%)                         1 (4.3%)              1 (1.2%) 
 
 
Separation 
 
Resultat av analysen (se Tabell 7) visade att om en konflikt hemma med partner kommer att 
påverka arbete då kvinnor oavsett ålder föredrog sina vänner medan männen oavsett ålder 
skulle vända sig till sina partner. Bara en av deltagarna (N = 203) ansåg att kommunen kan 
vara en källa för ett stöd under konflikter med partner. Analysen visade att de 22 deltagare 
som var skilda skulle vända sig till dess partner i första hand och därefter till sina vänner. 
 
Tabell 7 
Frekvensfördelning av vem skulle stödja om en konflikt hemma med partner kommer att påverka 
arbete. 
                   Man                 Kvinna  
 18–26 år (N = 14)   43–65 år (N = 84)      18-26 år (N = 23)    43–65år (N = 82) 
Din partner 5 (35.7%)                 37 (44%)                     5 (21.7%)           21 (25.6%) 
Dina vänner 4 (28.6%) 21 (25%)                   10 (43.5)              30 (36.6%) 
Arbetskamrater 0 5 (6%)                       10 (43.5)              8 (9.8%) 
Din närmaste chef 1 (7.1%)                   14 (16.7%)                  1 (4.3%)             12 (14.6%) 
Föräldrar 2 (14.3%)                   3 (3.6%)                    5 (21.7%)             5 (6.1%) 
Kommunen 0 0 0 0 
Annan 2 (14.3%)                   4 (4.8%)                    0 6 (7.3%) 
 
 
Det sociala stödet till individer som har närstående med omsorg behov 
 

Situationen ser ut annorlunda i fallet om föräldrar eller anhöriga blev sjuka: 48% (N = 168) av 
respondenter skulle kontakta kommunen och bad om hjälp, 27.4% (N = 96) skulle ta hand om 
de själva och 21.1% (N = 74) tillsammans med sin partner (se Tabell 8). Åsikten i åldersgrupp 
18-26 år skilde sig från de deltagarna som var äldre. En stor andel av unga kvinnor och män 
ansåg att det är de som skulle ta hand om sina anhöriga.  
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Tabell 8 
Frekvensfördelning om av vem skulle ta hand om sjuka föräldrar eller anhöriga 
                   Man                    Kvinna  
 18-26 år (N = 14) 43-65 år (N = 84)   18-26 år (N = 23)   43-65 år (N = 82) 
Du   6 (42.9 %)             21 (25.0%)                   10 (43.5 %)          19 (23.2%) 
Du och din partner            23 (1.4 %)              21 (25.0 %)                      5 (21.7 %)          16 (19.5 %) 
Du ska anställa en 
sjuksköterska              

  0 (0 %)                     1 (1.2%)                         1 (4.3 %)                0 (0 %) 

Du kontaktar 
kommunen for hjälp 

  4 (28.6 %)            40 (47.2 %)                      6 (26.1 %)          46 (56.1%) 

Annan   1 (7.1 %)                  1 (1.2 %)                        1 (4.3 %)                1 (1.2%) 
 
 
 
Övriga analyser 
 
Pearson korrelationer genomfördes mellan demografiska variabler och indexen WFC och 
FWC (se Tabell 9). Studiens resultat visade ett samband mellan de demografiska variablerna 
kön samt antal barn under 18 år i hushållet och arbetsrelaterade konflikter. Vissa variablerna 
korrelerade med varandra, exempelvis ålder och antal barn. Ju äldre man var desto fler barn 
man tenderade ha. De andra demografiska variablerna hade inte samband med 
arbetsrelaterade konflikter. Trots detta visade analysen ett signifikant samband mellan WFC 
och FWC r(N = 296) = .50, p < .001. Ett signifikant samband mellan WFC och FWC tyder 
på ömsesidiga relationer mellan variablerna och förklarar att en konflikt delvis interveneras 
av de andra. Gällande FWC konflikter ett stort antal av respondenter (44.9%) tyckte att de 
inte skulle vara en bättre anställd om de inte hade familj. Angående föräldraskapet hävdade 
114 deltagare (32.6%) att de inte skulle vara en bättre förälder om de inte arbetade.  
 
Tabell 9  
Pearsonkorrelationer mellan demografiska och indexerande variabler och deskriptiv statistik 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M SD 
1. Kön -         ia ia 
2. Ålder .02 -        42.2 12.7 
3. Antal barn .06 .51** -       1.15 1.20 
4. Barn <18 år i 
hushåll    

.00 -.04 .46** -      0.63 0.99 

5. Sysselsättning             -.05 -.13* -.15** -.17* -     ia ia 
6. Inkomst                        -.01 -.16* -.13** .14** -.22** -    3.96 1.71 
7. Arbetstimmar -.12* .20** .24** .11 -.71** -.18** -   38.23 9.92 
8. Studietimmar  .14 -.10 -.26 -.23 -.39* -.22 -.55** -  31.12 13.90 
9. WFC -.03 .00 .07 .12* -.09 .00 .16** .16 - 3.43 1.29 
10. FWC -.15** .07 -.06 -.13* -.09 -.06 .15* -.20 .50** 2.08 1.01 

* p < .05, ** p < .01    
ia icke-applicerbart 
a Man = 1, Kvinna = 2   
 

Diskussion 
 

Studiens resultat visade att individer upplever WFC/FWC oavsett ålder, kön, antal barn med 
mera. Arbetsrelaterade konflikter uppstår när arbete kommer emellan en individ och familj 
eller när familj intervenerar i arbetes domän. Konflikter har olika former och anledningar, 
trots detta har de negativa konsekvenserna för individens hälsa och välbefinnande. Enstaka 
individer som befinner sig under konflikts påfrestningar strävar efter att hitta lösningar. Som 
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Astvik och Melin (2013) konstaterade kan de använda sig av olika copingstrategier. Där är ett 
radikalt sätt att hantera stressande situationen är ”exit”. ”Exit” betyder anställdas val att 
avsluta relationer med arbetsgivare och lämna sin arbetsplats. Sannolikt att denna strategi inte 
är lämpligt inom familj domänen, tydligen leder den till en separation mellan partners och 
drabbade barn, föräldrar och närstående.  

Under dessa förhållanden har ett socialt stöd en stor betydelse. Det finns olika effektiva 
källor för det sociala stödet inom båda domänen, det är familjemedlemmar, vänner, chefer och 
arbetskamrater. Tidigare studier av det sociala stödet under arbetsrelaterade konflikter visade 
att ett socialt stöd på arbetsplatsen minskar WFC. Däremot ett stöd från familjen minskar 
FWC (Ganster et al., 1986). Förutom arbete och familj finns den tredje deltagaren inom 
arbetsrelaterade konflikter. Det är det Svenska samhället som deltar aktivt i individens familj- 
och arbetsliv och ökar sin närvaro i individens dagliga liv.  

Syftet av föreliggande studie var att undersöka FWC i samband med det sociala stödet i 
Sverige. För att testa hypotes 1, 2 att det skulle finnas ett samband mellan livsprioriteter och 
WFC/FWC genomfördes en Pearson korrelation som visade ett signifikant samband mellan 
livsprioriteringar och FWC. Detta betyder att desto högre en individ prioriterar arbete desto 
högre grad av FWC uppstår. Däremot desto högre en individ prioriterar familj desto mindre 
grad av FWC upplever de, delvis kan det förklara en låg nivå av FWC som rapporterade 
deltagare. De värderar familj högre än arbete. Hypotes 2 fick inte stöd av resultaten. Individer 
upplever WFC oavsett av sina livsprioriteter som inte är ett bakomliggande orsak till WFC. 
Detta kan betyda att respondenter inte mottog det nödvändiga sociala stödet eller kravet från 
arbetets domäner högre än deras förmågor och kapacitet.  

För att testa hypotes 3 och hypotes 4 genomfördes två separata envägs variansanalyser med 
kön som mellangruppsfaktor. Resultat stödde inte hypotes 3 och visade att män och kvinnor 
upplever samma grad av WFC. Däremot fick hypotes 4 stöd av resultaten. Männen upplevde 
en högre grad av FWC än kvinnor gjorde. Delvis kan detta förklaras av kvinnors 
livsprioriteringar. De prioriterar familj mer än arbete och i en högre grad än mannen gjorde. 
Utifrån detta kan antas att det finns könsrelaterade skillnader angående FWC. 

För att testa hypoteser 5, 6 och 7 genomfördes två separata envägs variansanalyser som 
visade att hypoteser 5 och 6 fick inte stöd. Ensamstående föräldrar upplever inte högre grad 
FWC än individer som bor ensamma eller med partner och barn. Det kan förväntas att 
ensamstående föräldrar skulle uppleva konflikter mellan sina arbetes- och familjeuppgifter 
och individer som bor ensamma upplever inte konflikter mellan familj och arbete. Däremot 
visade båda grupper av deltagare motsatt resultat. Utifrån detta kan antas att familjestruktur 
och barnens närvaro orsaker inte direkt FWC som kan vara ett bevis på att individer mottar 
det nödvändiga stödet eller familj inte är en källa för FWC. Exempelvis, kan antas att 
deltagare ansåg familjs domän tillsammans med fritids domän som förmodligen kräver mer 
tid än de har. Hypotes 7 fick inte stöd, individer som bor ensamma rapporterade högre grad 
FWC än individer som bor med partner och utan barn. Denna kan betyda att livsparnter är en 
faktor som minskar konflikt mellan familj och arbete.  

Två separata envägs variansanalyser visade att hypoteser 8, 9 och 10 inte fick stöd. 
Ensamstående föräldrar upplever inte högre grad WFC än individer som bor ensamma eller 
med partner och barn. Individer som bor ensamma rapporterade högre grad WFC än de som 
bor med partner och utan barn. Utifrån detta kan antas att barn inte påverkar livskvalitet av 
ensamstående föräldrar som kan förklaras av det sociala stödet och hjälpen som de mottog 
från samhälle i första hand. Det sociala systemet av det svenska samhället ger möjligheter till 
alla invånare att utföra sina arbetsuppgifter utan påfrestningar. Oväntat resultat av hypotes 10 
kan vara ett bevis att individer värderar sina familjer oavsett bor de tillsammans eller inte och 
bekräftar täta relationer mellan familjemedlemmar. Resultat av hypotesprovningen är ett 
tecken av förändringar som sker i samhället. Kan antas att det inte är längre familj som en 
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källa för FWC och arbete en källa för WFC. Individer strävar att nå balans mellan tre 
domäner nu, som är arbete, familj och fritid. Därför visade de att det finns en tidsbrist i slutet 
av dagen för att göra de saker som de vill göra, trots att de inte arbetade eller studerade mer 
än 40 timmar per vecka. 

Vilken resurs föredrar individer i Sverige under FWC även under WFC? För att svara på 
frågorna 1, 2, 3 genomfördes en frekvensanalys. Gällande frågeställningen 1 rapporterade 
deltagare att under stressiga och besvärliga omständigheterna på arbetsplatsen kommer de i 
första hand leta efter ett stöd hos sina partner därefter vänder de sig mot sin närmaste chef. 
Det kan vara en bekraftelse av täta relationer inom familjen. Angående frågeställningen 2 
visade analysen att det fanns könsrelaterade skillnader angående källor för det sociala stödet 
under FWC. Kvinnor valde vänner, detta kan delvis förklaras av Cohen och Wills (1985) 
antagandet att kvinnor föredrar det emotionella stödet som vänner är. Det är intressant att 
konstatera men männen förväntar sig hjälp från sina partners. Gällande frågeställing 3 visade 
resultat att under WFC kvinnor och männen ansåg den närmaste chef som en pålitlig källa för 
det sociala stödet. Det kan vara ett bevis att i samhälle finns tillit och förtroende för ledarskap.  
Det bör noteras att deltagarna inte tyckte att samhället i form av kommunen kan stödja de. 
Avslutningsvis kan antas att graden av FWC som rapporterades av deltagare var låg och har 
inte signifikant sambandet med demografiska variablerna vilka var antal barn, familjestruktur, 
inkomst med mera. Ett stort antal av de förvissade att de inte skulle vara en bättre anställda 
om de inte hade en familj och de inte skulle vara bättre föräldrar om de inte arbetade.  
 
 
Föräldraskap  
 
Fyra olika förhållanden som undersöktes i studien, familjer med barn under 3 månader, med 
barn under 2 år, med skolbarn och med sjuka barnen. Det redogjorda resultatet visade att 
respondenterna ansåg att föräldrar skulle ta hand om sina barn själva, oavsett om det finns 
andra lösningar. Exempelvis kan en förskola ta emot barn från sex månaders ålder. Det 
betyder inte att vuxna skäms över att lämna sina barn hos personalen där. Däremot har de det 
ekonomiska trygghet de behöver för att utföra sina åtaganden själva. De vuxna som har 
möjligheter att ta hand om sina barn utan att känna det ekonomiska ansvaret, strävar inte att 
återkomma till sitt arbete genast. En hög tillit visar respondenterna till skolans personal som 
bevisar att de är nöjda med kvalitet och trygghet som barn har i skolan. Hänsyn måste även 
tas till att fler än hälften av de yngsta deltagare valt skolans fritids. De svarade utifrån sin 
livserfarenhet som mottagare av tjänster i sin senaste tid.  
 
 
Separation 
 
Som tidigare redovisades ansåg inte deltagarna samhälle som en källa för stöd under 
konflikter med sina partner. De föredrog att vända sig mot sina vänner eller lösa problemet 
inom relationer. Detta innebär inte att samhälles stöd inom separations frågor inte nådde 
syftet utan att det finns flera anledningar. Det första är en brist på livserfarenheter (6.3% av 
deltagare var skilda) och den andra var en låg nivå av FWC konflikter. Respondenter som 
upplever inga radikala konflikter hemma letar inte efter radikala lösningar som skilsmässa 
eller behöver inte ett särskilt stöd. Frågan kräver en fördjupad undersökning bland 
respondenterna med erfarenheter inom företeelsen.    
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Det sociala stödet från samhället till individer som har anhöriga med omsorg 
och vård behov 
 
Utifrån resultatet framkommer slutsatsen att samhälle anses som den största resursen för det 
sociala stödet inom omsorg och vård för deltagarnas anhöriga. En åldersrelaterad skillnad 
finns mellan grupperna. Kvinnor och män mellan 18 – 26 år gamla tycker att det är de som 
skulle ta hand om sina föräldrar eller anhöriga. En livserfarenhet kan förklara skillnaden. De 
var förmodligen omedvetna om att det finns sjukdomar som drabbar individer hårdare än en 
vanlig influensa. Men å andra sidan kan det oväntade resultatet anses som en stark förbindelse 
mellan familjemedlemmar. Detta kan vara en konsekvens av det ekonomiska skyddet från 
samhälle. Föräldrarna av de yngsta deltagare hade fått en föräldrapenning och samtidigt med 
detta en möjlighet att stanna hemma med sina barn som hjälpte de att bygga täta relationer 
inom familj.  

Det svenska samhället stödjer sina invånare. En låg grad av FWC bland studiens deltagare 
kan anses som en konsekvens av det sociala stödet inom den sociala sfären. Denna utveckling 
kan antas som positivt och samhällets insatser kan bedömas som effektiva. Det sociala stödet 
inom familjens domän är en viktig uppgift av samhälle, eftersom samhället består av familjer 
som uppfostrar barn.  Barnen är samhällets framtid och deras psykiska och fysiska hälsa är ett 
gemensamt ansvar. När det gäller barns och tonåringars psykiska hälsa är ett socialt stöd och 
familjens närvaro är särskild relevant (Rothon, Goodwin, & Stansfeld, 2011). Avslutningsvis 
kan antas att en balans mellan arbete och familj domän är en prioritet uppgift för samhälle.  
 
 
Styrkor och begränsningar 
 
En styrka med studien var det etablerade frågeformulären WAFCS som gavs av Divna 
Haslam (The University of Queensland, Australia). Påstående från formulären översattes från 
engelska till svenska under noggrant kontroll av en universitetslektor i psykologi med 
engelska som modersmål, som hjälpte för att undvika förmodliga förvrängningar. Skalan 
består av fem påstående som mätte FWC och fem påståendet som mätte WFC. Följaktligen 
kan antas att det beräknade värde av arbetsrelaterade konflikter är sannolikt.  

En annan styrka var antalet deltagare (N = 350). Deltagarna utgjorde en bred målgrupp vid 
datainsamlingen gällande kön, ålder, utbildning, civilstånd, antal av barn och en 
sysselsättning. Utifrån studiens syfte var det viktigt att få respons inom olika åldersgrupper 
för att undersöka deltagare med olika livserfarenhet. Men deltagarnas urval var en 
begränsning av studie. De alla var frivilliga medlemmar i Userneeds svarspanel följaktligen 
kan de representera en grupp av individer som äger den lediga tiden för att delta inom olika 
undersökningar.  Bland respondenterna var bara 3.4% av individer som har flyttat till Sverige 
från ett annat land. Nämligen en stor grupp av invandrare står utanför undersökningen. Deras 
internationella erfarenhet var intressant utifrån studiens syfte. Två påståenden togs bort från 
indexet om livsprioriteringar på grund av en låg reliabilitet i Cronbachs α. Detta kan förklaras 
av en otydlig formulering som ledde till en missförståelse. Exempelvis påståendet ”jag lever 
för mitt arbete” kan tolkas på olika sätt. Man kan betrakta detta utifrån en ekonomisk 
synvinkel: jag överlever på grund av pengar som jag tjänar. Eller utifrån sociala behov, 
individer kan betrakta arbetsplats som en typ av det sociala livet bland människor med 
gemensamt intresse som förmodligen stödjer och inspirerar för att leva vidare.  

   Denna studiens bedömning av grad WFC/FWC i Sverige kan inte antas som 
förutsättningslös, studien kräver en undersökning av arbetsrelaterade konflikter i de andra 
länderna, som är icke-nordiska eller post-sovjetiska. Det sociala stödet från samhälle kräver 
en fördjupad studie förmodligen med det kvalitativa angreppssätt med syfte att få mer 
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kunskap om individens anledningar att välja samhälle kontra familj som en stödjande källa. 
Utifrån de tillgängliga data var det möjligt att fastställa kön- och åldersrelaterade skillnader 
angående det sociala stödet från samhälle. Trots detta hade inte studien uppnått det angivna 
målet angående sambandet mellan FWC och det sociala stödet från samhälle fullständigt.  
 
 
Slutsats 
 
Jämställdhet, den sociala och ekonomiska tryggheten för varje invånare är inte längre 
utopiska idéer utan det är en verklighet. Kanske den tiden kommer att kallas ”Den Sociala 
Revolutionen” i framtiden. WFC/FWC är en konsekvens av förändringar som sker i samhället 
och bör undersökas noggrant utifrån olika perspektiv, ämne och nuvarande situation. Som 
förmodligen beror på samhällets kapacitet och förmåga att försätta arbeta i samma riktning 
genom ökad kunskap.  Utöver att vidare studera kring det sociala stödet från samhället bör det 
även genomföras en internationell studie med syfte att jämföra graden av arbetsrelaterade 
konflikter och bedöma dess konsekvenser, länderna med olika sociala system bör väljas. En 
kvalitativ studie om individens upplevelse angående det sociala kan öka kunskap om 
företeelse och bidra till teorin om WFC/FWC. 
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Family-to-Work Conflicts and the Social Support from Society in 
Sweden 

 
Natalia Shumilova 

 
 

The individual's ability to balance between family and work 
depends on social support from the individual's environment. 
Social support has been shown to be an important source for an 
individual's well-being. The purpose of this study was to study 
Family-to-Work Conflict (FWC) in Sweden in order to discover: 
which preferences have participants regarding the sources of social 
support during the FWC: society, family, work? A questionnaire 
based on the WAFCS scale was answered by 350 participants 
between 18-65 years who were living in Sweden, of whom 172 
women. Participants reported a low level of FWC, partly explained 
by their life priorities and social support from the society. Despite 
this they did not consider society as a primary source of support. 
Results showed that the family is no longer a single cause for the 
FWC but accepted by the participants as an important supportive 
source. During the study gender and age-related differences were 
also found.  
 
Keywords: social support, family-to-work conflict, work-to-family 
conflict, society 

 
 


