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Abstrakt  
Denna studie har undersökt skillnaden i work-life balance för personer arbetande i 

England (n=30) respektive i Sverige (n=32), och om det har någon påverkan på 

individens well-being. I studien användes en internetbaserad enkät bestående av 

Percieved Stress Scale (PSS) för att mäta well-being och QPS Nordic för att mäta 

work-life balance och work-family conflict. Resultatet visade att det finns ett 

statistiskt signifikant samband (p<.005) mellan well-being och work-life balance samt 

en signifikant lägre nivå (p<.001) av work-life balance vad gäller deltagarna från 

England, jämfört med de svenska deltagarna. Studien visade även ett signifikant 

samband (p<.003) mellan work-life balance och antal arbetstimmar. Studien kunde 

dock inte förklara vad som genererade det signifikanta sambandet mellan work-life 

balance och well-being då det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan 

well-being hos deltagarna som arbetade i England respektive i Sverige eller mellan 

några av kovariaterna i den statistiska analysen. 

Abstract 

This research has been studying if there is a difference in work-life balance for people 

working in England (n=30) and in Sweden (n=32), and if well-being can be related to 

this in any way. The study has used an online survey including the Perceived Stress 

Scale (PSS) which measured well-being and QPS Nordic which measured work-life 

balance and work-family conflict. The results shows that there is a significant 

difference (p<.005) between well-being and work-life balance together with a 

significant lower level (p<.001) of work-life balance for the participants working in 

England compared to the ones working in Sweden. The study also shows a significant 

correlation (p<.003) between work-life balance and the number of hours which the 

individual participants are normally working per day. However, the study cannot tell 

what is causing the significant relation between work-life balance and well-being 

regarding to the non-statistic significant difference between well-being and the 

participants working in England verses Sweden or between any of the covariates 

which has been included in the analysis.  
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1. Inledning 
Det är många människor som tar del av just kombinationen England/Sverige. Enligt 

LondonSwedes (2011) bor ca 100 000 svenskar i London och Storbritannien, vilket 

betyder att London kan klassificera sig bland Sveriges tio största städer. Enligt 

statistiska centralbyrån (2016) bor det runt 26 400 britter i Sverige. Esping-Anderson 

(1999) klassificerar England som ett liberalt välfärdssystem utifrån dess lägre skatter, 

låga statliga inblandning och inte så strikt lagstyrd arbetstid. Detta blir en stor kontrast 

till hur Gallie och Russel (2009) beskriver Sveriges socialdemokratiska modell med 

grundliga jämställdhetsplaner, höga skatter och strikt arbetstidslag. Tack vare 

kombinationen mellan den geografiska närheten, likheten i levnadssättet och 

olikheten i visioner, värderingar och politiska strukturer så blir England och Sverige 

väldigt intressanta länder att jämföra. Denna studie har fokuserat på om det finns 

någon skillnad i work-life balance1 i England och i Sverige och om det påverkar 

individens well-being1.  

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Work-family conflict1 och work-life balance1 
Ett aktivt arbetsliv kombinerat med ett aktivt familjeliv och fritid är viktigt för många 

individer idag. Det betyder att det är väsentligt för arbetsgivare att veta hur de ska 

skapa en bättre arbetsmiljö och motverka mental ohälsa och work-family conflicts1 

(Eek och Axmon, 2013). Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg 

(2006) speglar samma problem, som de valt att kalla Det nya arbetslivet. Work-

family conflict1 definieras av Allvin m.fl. (2006) och Eek och Axmon (2013) när 

arbetsuppgifterna och pressen från arbetet överlappar och ställer till problem för att 

utföra sysslor inom familjen på ett eller annat sätt.  

 

Phyllis m.fl. (2011) studie visar att en uppstrukturering av arbetsschemat ger en bättre 

work-life balance1 och får medarbetarna att må bättre.  De definierar work-life 

balance1 som balansen mellan den tid individen lägger på sitt arbete jämfört med tiden 

hen lägger på fritid vilken hen kan spendera med familj eller göra saker som är kul 

utanför sina arbetsuppgifter.  
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Det betyder att work-family conflict1 och work-life balance1 belyser samma problem 

från olika synvinklar. Work-family conflict1 handlar om när överlappningen från 

arbetet till familjeliv och fritid blir ett problem; medan work-life balance1 snarare 

indikerar på att få en så bra balans i arbetsliv och fritid för att undvika work-family 

conflicts1. Denna studie har därför valt att fokusera på ett av begreppen, work-life 

balance1. Detta med undantag från bakgrundslitteratur och teorier då många tidigare 

studier inom ämnet snarare fokuserat på synvinkeln och begreppet work-family 

conflicts1. Uttrycken work-family conflict1 och work-life balance1 har tidigare 

använts i psykologiska studier och har därför i denna uppsats valts att inte översättas 

till svenska. 

1.1.2. Well-being1 
Även well-being1 är ett engelskt ord som använts flitigt inom psykologin och därför 

inte heller valts att översättas till svenska i denna studie. Nationalencyklopedin (2015) 

visar på att well-being1 blir en sammansättning av många svenska ord, som 

välbefinnande, välmående, välfärd, trevnad och välmåga, och ger därför en bredare 

betydelse för studien. Enligt Diener (2000) är subjektiv well-being1 baserat på hur 

mycket en person tänker och känner att hens liv är viktigt. De menar att en person har 

god well-being1 om hen oftast har en positiv attityd, sällan en negativ attityd och att 

hen känner sig nöjd med livet i helhet. 

 

1.1.3. Arbets- och hälsopsykologi relaterat till well-being1 och work-life balance1 

Hälso- och arbetspsykologin har, till skillnad från andra stora psykologiska 

inriktningar, inte funnits speciellt länge som vetenskap och den första boken om 

hälsopsykologi kom först 1979. Men redan under antiken hade Hippocrates teorier om 

att det fanns ett samband mellan kroppens funktioner och well-being1. Han refererade 

till kroppsvätskor och utseende, och att detta i sin tur kunde förklara 

personlighetstyper, något som vi idag vet inte stämmer. Dagens hälsopsykologi 

fokuserar mer på sociologiska faktorer och vad individen själv kan bidra med (Ogden, 

2012). 
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Stress är bland annat ett av de heta ämnen som den moderna hälso- och 

arbetspsykologin studerar. Det finns olika typer av stress; distress som forskare menar 

är dåligt för hälsan; och eustress som snarare kan vara motiverande för individen.  

Forskare skiljer även på akut stress som kan uppstå i en bilkö eller vid andra 

förseningar och kronisk stress som till exempel kan uppstå genom att inte ha en bra  

arbetsmiljö på en arbetsplats (Ogden, 2012). Tidigare studier har visat på samband 

mellan work-family conflict1 och well-being1. Detta då negativ överlappning från 

arbetet till hemmet kan leda till kronisk stress och på så sätt även generera i nedsatt 

well-being1 (Phyllis, Kelly, Tranby och Huang, 2011).  

 

Karaseks arbetskontrollsmodell om arbetsrelaterad stress har i tidigare studier 

kopplats till bland annat utbrändhet, mentala- och psykologiska hälsan och work-

family conflicts1 (Phyllis m.fl., 2011). Modellen menar att arbetsrelaterad stress har 

två aspekter; jobbkrav som påverkar individens framförande; och jobbautonomi som 

handlar om hur snabbt vi tar beslut och hur vi utför vårt jobb (Ogden, 2012). 

Westman och Piostrikowski (1999) menar i sin artikel att det är 

arbetshälsopsykologins ansvar att generera forskning så att arbetsgivarna kan skapa 

hälsosamma arbetsplatser. Dock förtydligar de att det är svårt att dra några slutsatser 

då det är mycket som kan spela in, som till exempel matvanor, sovvanor, 

klasskillnader och andra kulturella skillnader. 

1.1.4. Den teoretiska skillnaden mellan Sverige och England 
Carder, Turner, McNamee och Agius (2009) refererar till statistik som summerar att 

Storbritannien har ett stort problem gällande mental ohälsa i samband med arbetet. 

Leinweber, Baltzer, Magnusson Hanson och Westerlund (2013) studie är mer inriktad 

på just work-family conflict1 i Sverige. De menar att work-life balance1 i tidigare 

forskning har identifierats som största psykologiska hälsorisken i arbetet. Eek och 

Axmon (2013) visar på att kvinnor i större utsträckning känner stress gällande work-

family conflict1 än män. De menar att statistiken ser ut så eftersom Sverige har ett av 

de mest jämställda arbetssystem med en hög andel heltidsarbetande kvinnor, trots att 

det fortfarande är kvinnorna som oftast känner mer ansvar för familjen och 

hushållssysslor. Detta betyder att trots att kvinnorna har börjat arbeta lika mycket som 

männen så har hushållssysslorna inte följt med i samma utveckling. I England ser 

jämställdhetssiffrorna inte riktigt likadana ut, här är det hela 40 % av kvinnorna som 
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arbetar deltid istället för heltid (Carder m.fl. 2009) medan samma siffra i Sverige 

ligger på 15 % (Eek och Axmon, 2013).  

1.1.5. Arbetstid och fritid 
Phyllis m.fl. (2011) menar att tid är en central del för mänsklig aktivitet. Livet byggs 

upp runt just arbetstid, arbetsdagar och fritid som innebär tiden utanför arbetet. De 

belyser att det är vårt samhälle och kulturer som fastställer normen runt när arbetstid 

bör börja och sluta. Alltså kan det variera från land till land eller från kultur till kultur. 

Denna studie har valt att definiera arbetstid utifrån Arbetstidslagen 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Där ingår ordinarie arbetstid som står på 

anställningsavtalet, jourtid vilket är den tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens 

förfogande för att utföra arbete för arbetsgivarens räkning och övertid/mertid som 

avser all den tid som överstiger ordinarie arbetstid vid hel- eller deltidsanställning. 

Fritid definieras i denna studie som den tid som ligger utanför den definierade 

arbetstiden. Under denna tid ska individen med gott samvete kunna ägna sig åt andra 

saker än sitt arbete, som till exempel hobbyer eller familjeaktiviteter 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 

1.2. Syfte 

1.2.1. Problemformulering 
Det kan uppfattas som att det svenska sättet att arbeta på - med sin strikta lunchrast, 

många fikaraster och tidiga slut på arbetsdagen - är det bäst fungerande. Trots detta så 

visar en studie gjord av Europeiska Arbetsmiljöbyrån (2015) att Sverige ligger i topp 

för arbetsrelaterad stress gällande tidsaspekten. Svenska arbetstagare tycker helt 

enkelt inte att de hinner med sina arbetsuppgifter under utsatt tid. Samma studie visar 

även att en av de största sjukskrivningsorsakerna i England är stress och den mentala 

ohälsan (Europeiska Arbetsmiljöbyrån, 2015). Esping-Anderson (1999) belyser att 

England inte har en strikt lagstyrd arbetstid och arbetstagare är många gånger helt 

utelämnad till sin arbetsgivare. Detta blir en stor kontrast till Sveriges strikta 

arbetstidslag och välanvända kollektivavtal (Gallie och Russel, 2009). Denna olika 

syn på arbetsnormer tillsammans med Englands och Sveriges likheter i kultur och 

levnadsstandard gör dem till väldigt intressanta länder att jämföra. Denna studie ska 

undersöka om det finns någon skillnad i work-life balance1 för arbetstagare i England 

och i Sverige, och om det även påverkar individens well-being1. 
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1.2.2. Frågeställning 
	

• Finns det skillnad på well-being1 i England och i Sverige och har detta med 

work-life balance1 att göra? 

1.2.3. Hypoteser 
Forskningshypotes 1: Det finns ett statistiskt samband mellan work-life balance1 och 

well-being1. 

Forskningshypotes 2: Det finns en statistisk skillnad i work-life balance1 mellan 

England och Sverige. 

2. Metod 

2.1. Instrument 

2.1.1. Mätning av well-being1 
Instrumentet som studien har använt sig av för att undersöka subjektiv well-being1 är 

Perceived Stress Scale  (PSS) (Cohen, Kamarck, och Mermelstein, 1983). Det är en 5-

skalig enkät med 14 items. PSS är ett av de mest använda instrumenten inom 

psykologin för att mäta upplevd stress. Den engelska versionen har visat god 

reliabilitet såväl som validitet (Cohen m.fl.,1983). Likaså har den svenska 

översättningen och de båda versionerna en cronbach’s alpha på a=0.84 (Nordin & 

Nordin, 2013). Den svenska översättningen har i denna studie valts att användas till 

de svensktalande deltagarna och den engelska till de engelsktalande deltagarna. 

2.1.2. Mätning av work-life balance1 och work-family conflict1 
För att mäta work-life balance1 och work-family conflict1 har QPS Nordic används. 

QPS Nordic är ett frågeformulär som mäter de sociala och psykologiska faktorerna på 

arbetsplatsen utifrån arbetsnivå och krav, social och organisationsnivå som social 

interaktion och överlapp på fritid och individnivå som engagemang och privatliv. 

Frågeformuläret ska kunna fungera i de flesta branscher och arbetsplatser. Det finns 

en originalversion på 123 items. Det positiva med denna enkät är att det går att välja 

ut frågor som specificerar sig på vissa huvudämnen (Dallner m.fl., 2010). Denna 

studie har därför valt att plocka ut de14 items som fokuserar på interaktionen mellan 

arbete och fritid. Även detta frågeformulär är ett beprövat instrument med en 

Cronbach’s alpha mellan 0.55 och 0.82 beroende på vilket huvudämne som fokuseras 
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på. Även här har den engelska versionen använts till de engelsktalande deltagarna och 

den svenska versionen till de svensktalande deltagarna. 

2.2. Operationaliseringar  

2.2.1. Beroendevariabler 
Well-being1 är en av studiens beroendevariabler, dvs. utfallsmått, då studien har 

undersökt om work-life balance1 påverkar individens well-being1. Detta undersöktes 

med frågorna 1 till 10 i enkäten, exempel på frågor är: 1). Under de senaste 

månaderna hur ofta har du varit upprörd över något som hände helt oväntat? 2). 

Under de senaste månaderna hur ofta har du känt att du var oförmögen att 

kontrollera de viktiga sakerna i ditt liv? 5). Under de senaste månaderna hur ofta har 

du känt att saker och ting har gått din väg? Alla med svarsalternativ på en fyrgradig 

skala där 1 = aldrig och 4 = väldigt ofta. 

 

Den andra beroendevariabeln är work-life balance1 då studien har undersökt om 

work-life balance1 ändras i förhållande till om deltagaren bor i Sverige eller i 

England. Work-life balance1 har undersökts med frågorna 11 till 24 i enkäten som 

skickats ut till deltagarna, exempel på frågor är: 12). Måste du arbeta övertid? 13). 

Påverkar kraven ditt hem- och familjeliv på ett negativt sätt? Med svarsalternativ på 

en skala 1 till 5 där 1 = Mycket sällan eller aldrig och 5 = Mycket ofta eller alltid. 

Samtliga av dessa frågor är på ordinalskalenivå. 

2.2.2. Oberoende variabler 
Studiens huvudsyfte har varit att undersöka om det finns skillnad på well-being1 i 

Sverige och i England och om det har med work-life balance1 att göra. Därför är den 

huvudsakliga oberoende variabeln om deltagarna bor i England respektive i Sverige. 

Personer som bor i Sverige har i materialet kodats som 1 och personer som bor i 

England har kodats som 2.   

2.2.3. Kontrollvariabler/Kovariater  
Det kan vara andra saker som påverkar well-being1 utifrån om deltagaren bor i 

England och i Sverige, inte bara work-life balance1. Denna studie har valt att ta med 

ålder, utbildningsnivå, kön och antal arbetstimmar som kovariater. Olika 

åldersgrupper kan ha olika syn på arbetsnormer och livsglädje (Ogden, 2012). Phyllis 
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m.fl. (2011) menar på att utbildningsnivå kan påverka motivationen till arbetet. Har 

en individ en högre motivation till arbetet kan det påverka hens well-being1. Eek och 

Axmon (2013) visar på tydliga skillnader på upplevd work-family conflict1 och work-

life balance1 för män och kvinnor. De menar att kvinnor tenderar att känna en högre 

grad av work-family conflict1 då många kvinnor känner att de har ett större ansvar för 

hemmasysslorna än männen, trots att de arbetar lika mycket.  

2.3. Deltagare i studien 

För att inte riskera att få ett så kallat typ två fel i studien har power räknats ut. 

Effektstorleken i denna studie är Cohen’s d = 0.423.  Utifrån ett G*Power test 

(Düsseldorfs Universitets, 2017) refererat i Brace, Kemp och Snelgar (2012) krävs det 

ett sample size på 31 personer per grupp om effektstorleken, som i detta fall, är 

d=0.423 för att få en statistisk power på över 80 %. Enkäten skickades ut till 120 

deltagare. Totalt 62 deltagare från England (n=32) och Sverige (n=30) återkopplade. 

På så sätt uppfyller studien de rekommenderad power om 80 %, för att med större 

säkerhet kunna lita på det statistiska resultatet.   

 

Urvalet av deltagare har gjorts genom ett bekvämlighetsurval utifrån författarens 

kontakter i respektive länder. Kravet för att tillgodoräkna data från deltagare var att 

personen i fråga skulle ha arbetat inom den senaste månaden, vara 18 år eller äldre 

och bo och arbeta i antingen Sverige eller England. Om dessa tre krav uppfyllts antas 

det inte spela någon större roll för studien vilka deltagarna är. Vid undersökning av de 

båda populationsgrupperna framkom inga statistiska skillnader mellan grupperna vad 

gäller kön och ålder, dock fanns det en signifikant statistisk skillnad gällande 

utbildningsnivå och antal arbetstimmar, se tabell 1. 
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Tabell 1. Skillnader mellan grupperna England och Sverige gällande kön, ålder, 

utbildningsnivå och antal arbetstimmar. 

1 Pearson Chi2 
2 Student´s t-test 
3 Utbildningsnivå (förgymnasial utbildning/A level, 

Gymnasieutbildning/Undergraduate, Eftergymnasieal utbildning/Graduate education 

och högskola/universitet/Post graduate education 

2.4. Statistisk analys och datadesign 

För att förkasta nollhypotesen började studien med en korrelationsberäkning för att se 

om det fanns en korrelation mellan well-being1 och work-life balance1. Detta har 

undersökts utifrån en within subject design då det är samma personer som har 

undersökts gällande well-being1 som work-life balance1 (Wilson och MacLean, 

2011). För att sedan jämföra medelvärden från två separata urval (Wilson och 

MacLean, 2011) har studien utgått från ett independent sample t-test för att undersöka 

om det fanns någon skillnad i well-being1 om deltagarna arbetade i Sverige eller i 

England och ett likadant test för att undersöka skillnaden i work-life balance1 för 

deltagarna som arbetade i Sverige respektive England.  

 

Variablerna kön, ålder, utbildning och antal arbetstimmar har räknats in i studien som 

kovariater. För att undersöka om kön och utbildningsnivå hade något statistiskt 

samband med well-being1 respektive work-life balance1 användes Pearson Chi2 test. 

Ålder och antal arbetstimmar samt statistiska samband med work-life balance1, 

																																																								
	

 England (n=30) Sverige (n=32) Statistik 

Kön, M/K 14/16 9/23 p < .131 1 

Ålder 28.0 (5.32) 27.5 (6.54) p < .7752 

Utbildning 3 7/4/13/6 1/5/5/21 p < .0011 

Antal arbetstimmar 9.8 (1.33) 8.7 (1.76) p < .0082 
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respektive well-being1, räknades ut genom ett t-test. Insamlade data bedömdes som 

normalfördelade och i de statistiska analyserna antogs alfavärdet 5 %.  

2.5. Etik 

Den online-enkät som skickades ut till deltagarna hade ett försättsblad där det bland 

annat stod: 

“ Syftet med denna studie är att undersöka om work-life balance påverkar 

individens well-being och om det finns någon skillnad i balansen mellan arbete 

och fritid i Sverige och England. (…) Resultatet från denna enkät kommer ligga 

i grund för Emma Ramebäcks kandidatuppsats i Psykologi med inriktning 

Arbetspsykologi. Den har skickats ut i denna svenska version till de 

svensktalande deltagarna och i en engelsk likvärdig version till de 

engelsktalande deltagarna. Du kommer nu få chansen att ta del av denna studie 

genom att svara på enkäten nedan. Det är helt frivilligt och Du har chans att 

avsluta undersökningen när Du vill. De insamlade enkäterna kommer 

avidentifieras och Ditt svar kommer på så sätt hållas helt anonymt. Svaret från 

enkäterna kommer hållas helt konfidentiella och inte heller användas i något 

annat syfte än denna studie.”. 

 

Här har studien tagit noga hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) regelverk gällande 

deras fyra huvudkrav. Informationskravet: deltagarna har tydligt informerats om vad 

syftet med studien är. Samtyckeskravet: deltagarna har tydligt informerats om att det 

är frivilligt att delta och att de kan avbryta när de vill. Konfidentialitetskravet: 

deltagarna har informerats om att deras svar bearbetas med största konfidentialitet och 

det finns ingen risk att personuppgifter sprids. Nyttjandekravet: deltagarna har blivit 

väl informerade om att deras svar endast kommer användas till denna studie. 

Enkäterna kommer bli avidentifierade och därmed hållas anonyma, på så sätt uppfylls 

även Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav att deltagarna som varit med i 

undersökningen varken har utsatts för psykisk eller fysisk kränkning eller 

förödmjukelse. 

 

3. Resultat 
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Resultatet påvisar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan work-life 

balance1 och well-being1. Det visar även att det finns en signifikant skillnad i work-

life balance1 mellan deltagarna som arbetade i Sverige och i England.  

 

Studien visar att det finns en signifikant korrelation mellan huvudvariablerna well-

being1 och work-life balance1 (r = .356; p< .005). Ett independent samples t-test 

visade dock att det inte fanns någon signifikant skillnad i well-being om deltagarna 

arbetade i Sverige eller i England (t [60]= 1.670; p <.100), men att det fanns en 

signifikant skillnad i work-life balance1 mellan deltagarna som arbetade i Sverige 

eller i England, med lägre work-life balance1 för deltagare i England (t [60]= 4.043; p 

<.001), se tabell 2. 

 

Tabell 2. Skillnaderna i well-being1 och work-life balance1 om deltagaren 

arbetade i England vs Sverige 

 England Sverige Statistik 

Well-being 2.47 (.626) 2.22 (.542) p < .7412  

Work-life 3.57 (.900) 2.72 (.751) p < .0052  

2 Student´s t-test 

 

I undersökningen användes prediktorerna kön, ålder, utbildning och arbetstimmar för 

att undersöka huvudvariablerna well-being1 och work-life balance1.  

 

Vid undersökning av well-being1 framkom inga statistiskt signifikanta skillnader för 

kön (t [60]= .792; p <.432), ålder (r = .152; p< .238), utbildning (F[3,58]= 1.630; p 

<.192) eller arbetstimmar (r = -.210; p< .102). 

 

Vid undersökning av work-life balance1 framkom inga statistiskt signifikanta 

skillnader för kön (t [60]= -1.456; p <.421), ålder (r = .126; p< .328) och utbildning 

(F[3,58]= .991; p <.404). Det framkom dock en signifikant korrelation mellan work-
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life balance1 och antalet arbetstimmar, vilket visar att desto fler arbetstimmar per dag, 

desto lägre work-life balance1 (r = .365; p< .003). 

 

4. Diskussion 

Resultatet i föreliggande studie kan således bekräfta de båda forskningshypoteserna 

om ett statistiskt signifikant samband mellan work-life balance1 och well-being1 och 

en statistisk signifikant skillnad i work-life balance1 mellan England och Sverige.	

4.1. Metoddiskussion 

Under planeringen av denna undersökning ansågs det inte spela någon roll för studien 

vem deltagarna var utan endast att de skulle vara arbetande i England eller i Sverige. 

Därför valdes deltagarna ut genom ett bekvämlighetsurval från författarens vänner 

och bekanta i de respektive länderna. Detta kan betyda att studien inte är 

generaliserbar för hela Sveriges och Englands befolkning. Det har även genererat i en 

så ung medelålder som 27 år med den yngsta deltagaren på 18 år och äldsta på 50 år. 

Enligt Allvin m.fl. (2006) har Det nya arbetslivet gjort att den nya generationen på 

arbetsmarknaden har en större press att uppfylla så mycket mer än bara sin karriär. 

Därför kan faktorn att de flesta deltagarna i studien troligtvis var i sina tidigare 

karriärsår betyda att kovariaten ålder inte är generaliserbar på de äldre 

åldersgrupperna.  

 

Även faktorn att 39 av deltagarna var kvinnor och endast 23 av deltagarna var män 

kan ha påverkat resultatet. Eek och Axmon (2013) visar till exempel på en signifikant 

skillnad i well-being1 för kvinnor och män i Sverige. De förklarar det sambandet med 

att Sverige har en hög andel heltidsarbetande kvinnor men att det fortfarande är 

kvinnorna som har ansvar för familjen och hushållssysslor. I denna studie kan inte ett 

sådant samband finnas vilket kan ha att göra med den ojämna könsfördelningen eller 

den unga medelåldern.  

 

Inte bara ålder och en ojämn könsfördelning kan vara riskfaktorer. Då 

bekvämlighetsurvalet har utgått från författarens kontakter är de flesta av de engelska 
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deltagarna arbetsverksamma i samma delar av England. Den sydöstra delen av 

England, runt London och Brighton, kanske inte är jämförbart och representativt för 

övriga England då klasskillnaderna och kulturerna kan vara olika. Dock var den 

geografiska spridningen bättre bland de svenska deltagarna men med risk för en liten 

representation från de norra delarna av Sverige. Kanske hade det varit bra att räkna in 

var personerna geografiskt arbetar i respektive länder för att ha kunnat utesluta detta 

fel. 

 

Gällande enkäterna var det samma vetenskapliga tester, PSS scale och QPS Nordic, 

som skickades ut till deltagarna dock på olika språk till de engelsktalande respektive 

svensktalande deltagarna. Detta har gjorts då tidigare studier visar på att reliabiliteten 

och validiteten är lika starka i båda språken och att de framställer samma resultat 

(Cohen, Kamarck, och Mermelstein (1983); Nordin & Nordin (2013); Dallner m.fl. 

(2010)). Dock hade det eventuellt varit bra att ha gjort en pilotstudie innan enkäterna 

skickades ut för att utesluta datafel på grund av språkskillnaderna. Enkäterna utgår 

även från självskattningsmetoden vilket innebär att deltagarna kan ha svarat utifrån 

vad de tror de förväntas svara eller hur de vill uppfatta sig själva och hur de vill att 

andra ska uppfatta dem. Om enkäterna uppskattats av familjemedlemmar och/eller 

arbetskamrater och om en komplimenterande kvalitativ studie med intervjuer och 

observationer hade gjorts kanske det hade påverkat resultatet och blivit mer 

sanningsenligt.  

4.2. Resultatdiskussion 

Studien kan inte förklara vad som genererar det signifikanta sambandet mellan work-

life balance1 och well-being1. Detta då det inte fanns någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan well-being1 hos deltagarna som arbetade i England och i Sverige eller 

någon av kovariaterna (kön, ålder, utbildning och arbetstimmar). Det kan finnas 

många orsaker till en sådan korrelation. Phyllis m.fl. (2011) och Ogden (2012) 

förklarar med hjälp av Karaseks arbetskontrollsmodell om att arbetsrelaterad stress 

påverkas av jobbkrav och jobbautonomi (hur snabbt vi tar beslut och hur vi utför vårt 

jobb) som kan vara någon av orsakerna till det signifikanta sambandet mellan work-

life balance1 och well-being1. Enligt Westman och Piostrikowski (1999) kan 
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matvanor, sovvanor, klasskillnader och andra kulturella skillnader göra stor påverkan 

på individens well-being1 och även på inställningen till work-life balance1 som ser 

annorlunda ut bland olika sociala grupper. Fler kovariater borde ha räknats in för att 

tydligare kunna förstå detta resultat. 

 

Även definitionen av well-being1 spelar roll; denna studie har utgått från Dieners 

(2000) definition av subjektiv well-being1 om hur mycket en person tänker och 

känner att hens liv är viktigt. Kanske hade resultatet påverkats om studien hade tagit 

med ett perspektiv från personlighetspsykologin då olika personlighetsaspekter 

eventuellt kan påverka individens syn på hens well-being1.   

 

Phyllis m.fl. (2011) menar även att livet byggs upp runt arbetstid, arbetsdagar och 

fritid vilket innebär att just tid är en central del hos de flesta individer. Det argumentet 

styrks genom den påvisade signifikanta skillnad i work-life balance1 för deltagarna 

som arbetar i England respektive i Sverige som direkt går att koppla samman med 

sambandet mellan work-life balance1 och arbetstimmar. Studien visar nämligen att 

deltagarna i England tenderar att arbeta fler arbetstimmar än deltagarna i Sverige och 

att deltagarna i England har en lägre work-life balance1. Alltså har deltagarna i 

England svårare att finna en balans mellan arbete och fritid vilket i sin tur betyder att 

arbetet överlappar fritid och familj.  

 

Dock betyder det inte att detta samband är hela sanningen. Phyllis m.fl. (2011) tar 

även upp hur ett bra och uppstrukturerat arbetsschema kan påverka individens work-

life balance1 till det bättre. Kanske är det inte arbetstimmarna i sig som påverkar 

deltagarnas work-life balance1 utan istället ett dåligt uppstrukturerat schema vilket i 

sin tur genererar i fler arbetstimmar. Denna studie går inte heller in på vad för 

arbetsroll deltagarna har. Kanske kan aspekten att arbeta som VD, mellanchef, 

timanställd eller egenföretagare ha stor påverkan på individens well-being1 och/eller 

work-life balance1 och borde ha tagits med som kovariat för ett mer sanningsenligt 

resultat.  
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4.3. Till fortsatt framtida forskning 

I framtida studie bör man förvissa sig om att få ett representativt urval genom att 

randomisera försökspersonerna. Detta för att undvika eventuella systematiska fel. För 

en sådan framtida studie vore det även bra att ta med fler kovariater så som sovvanor, 

matvanor, motionsvanor och arbetsrollaspekten, beakta personlighetsaspekten, ha ett 

bredare urval med till exempel en jämnare fördelning mellan kvinnor och män och ett 

större åldersspann. Det vore även intressant att sammankoppla denna kvantitativa 

metod med en studie med kvalitativ metod. Phyllis m.fl. (2011) såväl som Westman 

och Piostrikowski (1999) menar att samhällsnormerna så som när en “normal” 

arbetsdag tar slut, att ta utomstående hjälp till hemmasysslor eller barndagvård kan 

påverka inställningen till work-life balance1. En kvalitativ forskningsmetod med 

djupintervjuer och observationer hade därför kunnat hjälpa till att få fram 

infallsvinklar och förklaringar från individerna själva. 

 

4.4. Slutsats  
Resultatet i studien visade på att deltagarna från England hade en signifikant lägre 

nivå av work-life balance1 än de svenska deltagarna, vilket indikerar på att personer 

som arbetar i England tenderar att ha svårare för att finna en balans mellan arbete och 

fritid. Denna skillnad kan kopplas direkt samman med det signifikanta sambandet 

mellan work-life balance1 och antal arbetstimmar. Detta betyder att de deltagare som 

arbetade i England arbetar fler arbetstimmar än de som bor i Sverige, vilket påverkar 

individens work-life balance1. Studien visade även på ett signifikant samband mellan 

well-being1 och work-life balance1. Dock kunde studien inte förklara vad som 

genererade detta signifikanta samband då det inte fanns någon statistisk signifikant 

skillnad mellan well-being1 hos deltagarna som arbetade i England respektive i 

Sverige eller mellan några av studiens kovariater. 
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