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Abstract  

Work-Life Balance (WLB) is defined as the ability to manage both work-life and non-work life 

successfully. WLB can be evaluated by examining individual’s experience of Work-Family 

Conflict (WFC) and Family-Work Conflict (FWC), both of which can be assessed by a 

questionnaire developed by Netemeyer, Boles and McMurrian (1996). The aim of this study was 

to explore if responses to the questionnaire, the amount of time spent on studies, household 

chores and sick leave, were gender related or not, among civil-accountants students. The survey 

included 138 respondents (74 woman and 64 men). The results confirmed previous findings of a 

gender difference in WFC, but disconfirmed a gender difference in FWC. Additionally, women 

scored higher in all variables (the amount of time spent on studies, household chores and sick 

leaves). The result also showed a correlation between time spent on studies and the WFC and 

FWC, respectively. Finally the result showed a weak correlation between the number of sick days 

during the semester and WFC and FWC. Thus, results may suggest that gender socialization 

could be a contributing factor of the observed gender differences. 
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Sammanfattning  

Work-Life Balance (WLB) definieras som förmågan att balansera arbetslivet och hemmalivet på 

ett framgångsrikt sätt. WLB kan utvärderas genom att undersöka individens upplevelse av Work-

Family Conflict (WFC) och Family-Work Conflict (FWC), som båda mäts i Netemeyers, Boless 

och McMurrians (1996) enkät. Syftet med studien var att undersöka om det fanns några 

könsskillnader hos civilekonomsstudenter avseende WFC, FWC, tiden som spenderades på 

studier, på hushållsarbete samt sjukdagar per termin. Studien omfattade 138 respondenter (74 

kvinnor och 64 män). Resultatet bekräftade tidigare upptäckt, att det fanns en könsskillnad i 

WFC, men motsatte att det skulle finnas en könsskillnad i FWC. Vidare framkom det att 

kvinnorna hade högre värden i samtliga variabler (antalet studietimmar per dag, hushållstimmar 

per dag och sjukdagar per termin). Resultatet visade även ett samband mellan antalet 

studietimmar per dag och WFC samt FWC. Slutligen visade resultatet en svag korrelation mellan 

sjukdagar per termin och WFC samt FWC. Möjligen kan köns- socialiseringen vara en 

bidragande faktor till de observerade könsskillnaderna.  

   

Nyckelord: Work-Life Balance, Könsskillnader, Work-Family Conflict, Family-work Conflict.
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Introduktion 

Den tekniska utvecklingen och strävan efter en ständig effektivisering har förändrat den moderna 

människans levnadssätt.  De teknologiska framstegen har bland annat bidragit till att individer i 

utvecklingsländerna kan nås alla timmar på dygnet och arbeta från hemmet. Utvecklingen har 

gjort det mer besvärligt för individer att separera arbetssfären med hemsfären och därmed gjort 

det svårare att uppnå och vidmakthålla ett balanserat liv (Frone, 2003; Jones, Burke & Westman, 

2006).                                                                                                                                      

jaghWork-Life Balance (WLB) är ett begrepp som återaktualiserats under de senaste åren 

(Brough & O’Dirscoll, 2010). WLB beskrivs som förmågan att balansera arbetslivet och 

hemmalivet på ett framgångsrikt sätt (Noon & Bylton, 2007).                                                                                                                                                                     

jaghDen nutida intressevågen för WLB kan spåras tillbaka till Hawthorne-studierna i början av 

1900- talet där arbetsmotivationen var central, men trots detta har fokus som regel legat på 

arbetstagarnas upplevelse av WLB (Roethlisberger & Dickson, 1939; Brough, O’Driscoll, 

Kalliath, Cooper & Poelmans, 2009).  Det finns åtskilliga studier som pekar på att det finns en 

könsskillnad hos arbetstagare gällande WLB, där kvinnor i allmänhet rapporteras ha en lägre 

upplevelse av WLB än män (Emsile & Hunt 2009; Hill, 2005).  Syftet med föreliggande studie är 

att ta ett steg utanför den traditionella arbetsplatsen och undersöka om det finns en könsskillnad i 

WLB, gällande en annan samhällsgrupp, nämligen universitetsstudenter. I studien kommer därför 

arbetet att motsvara civilekonomsstudenternas heltidsstudier.  

Work-Life Balance 

Enligt Greenhous och Beutell (1985) finns det tre huvudsakliga anledningar till uppkomsten av 

obalans mellan arbetslivet och livet utanför arbetet som de kallar konflikter. Den första konflikten 

går under namnet tidskonflikten och uppstår då en del av livet tar allt för mycket tid från andra 

delar av livet. Den andra konflikten är belastningskonflikten som innebär att individen kommer i 

obalans när uppgifter från den ena sfären gör det svårt för individen att sköta arbetsuppgifterna i 

den andra sfären. Den tredje och sista konflikten kallas beteendekonflikten eller rollkonflikten. En 

rollkonflikt uppstår då ett visst beteende eller en roll som förväntas i en sfär, anses vara olämplig 

i en annan sfär (Greenhaus & Beutell, 1985).                                                                           

jagheDe tre konflikter som Greenhaus och Beutell (1985) definierat, anses vara fenomen som kan 

uppstå i två olika riktningar. Antigen kan det vara arbetet som ger upphov till konflikter, då 
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arbetslivet inkräktar på hemmalivet, eller kan konflikterna uppstå i motsatt riktning då 

hemmalivet ger upphov till hinder i arbetslivet. Ett flertal forskare har studerat WLB som ett två-

sidigt fenomen där de centrala delarna är Work-Family Conflict (WFC), upplevelsen av att 

arbetslivet har en negativ påverkan på hemmalivet, samt Family-Work Conflict (FWC) som 

innebär en upplevelse av att familjelivet inkräktar på arbetslivet (Eby, Casper, Lockwood, 

Bordeaux & Brinley, 2005; Hill, 2005; Jones et al., 2006). Frone (2003) var en av de forskare 

som har tittat närmare på de två riktningarna WFC och FWC, med fokus på rollkonfliken. Han 

utformade en modell som illustrerar rollkonflikten med dess två riktningar (Fig. 1).   

 

                               Arbetsroller                                           Roller utanför arbetet 

   ← 

   → 

 

 

 

Figur 1. Riktningarna i rollkonflikten. (Översatt samt modifierad efter Frone, 2003). 

 

Genus  

Under de senaste två decennierna har en rad demografiska och sociala förändringar skett. 

Däribland har industrialiseringen bidragit till att fler kvinnor blivit aktiva på arbetsmarknaden 

(Jones et al., 2006). Sverige, Norge och Finland är de länder som har flest kvinnliga arbetstagare 

av de industrialiserade länderna (OECD, 2011). Detta avspeglas även vid ländernas universitet, 

där antalet kvinnliga studerande har ökat de senaste årtiondena (OECD, 2012).  

jaghTrots att de kvinnliga arbetstagarna och universitetsstudenterna har ökat, har kvinnor 

generellt sett, fortfarande huvudansvaret för hemmet och barnen (Strazdins & Broom, 2004; 

Noon & Bylton, 2007). Souths och Spitzes (1994) fokuserade på könsskillnader i tid som ägnas 

åt hushållsarbete, där deltagarnas medelålder var runt 43 år. Resultatet visade att gifta kvinnor 
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ägnar i genomsnitt 12 timmar mer i veckan på hushållsarbete än gifta män. Studien 

demonstrerade även en könsskillnad i tid som läggs på hushållet gällande individer som lever 

ensamma, där kvinnorna i genomsnitt ägnade 6 timmar mer åt hushållsarbete än männen (South 

& Spitze, 1994).                                                                                                                                                     

jaghI England gjordes en studie av Lader, Short och Gershuny (2006) som visade att kvinnor 

spenderade i genomsnitt 178 minuter på hushållssysslor per dag, medan män ägnade 100 minuter 

i genomsnitt på hemmasysslor per dag (Lader, Short och Gershuny, 2006). I en annan studie 

framkom det även att kvinnor kände sig mer tidspressade än män (Mattingly & Bianchi, 2003).                                                                                                                                               

jahaDet framkom i Strazdins och Brooms (2004) studie att hemarbetet är uppdelat mellan könen, 

där kvinnan i högre grad har ansvaret över det emotionella arbetet i hemmet, vilket innefattar att 

möta det känslomässiga behovet, öka det psykologiska välbefinnandet samt skapa harmoni i 

familjen. Resultatet visade även att kvinnorna rapporterade psykologisk stress i högra 

utsträckning samt ett högre antal konflikter relaterade till det emotionella arbetet (Strazdins & 

Broom, 2004).                                                                                                                               

ahaI en studie från USA, gjord av Hill (2005) undersöktes manliga och kvinnliga arbetstagares 

balans mellan hemmalivet och arbetslivet. Resultatet visade att männen i studien rapporterade en 

betydligt mindre upplevelse av WFC och FWC, vilket indikerade en högre WLB hos de manliga 

deltagarna än de kvinnliga deltagarna. Det framkom även att männen i genomsnitt ägnade 20 

procent mer tid på arbetet än kvinnorna. Dessutom ägnande männen mindre tid åt hemmalivet, i 

genomsnitt 46 färre timmar per vecka än kvinnorna. Det fanns även ett positivt samband mellan 

antalet arbetstimmar och WFC, där korrelationen var betydligt starkare bland kvinnor. Däremot 

sågs inget samband mellan antalet hushållstimmar och FWC. Författaren riktar kritik mot det 

stora bortfallet i sin rapport eftersom 47 procent avstod att fylla i enkäten som mejlades ut. Han 

menade att de personer som inte deltog, skulle kunna skilja sig från individerna som medverkade 

i studien (Hill, 2005).                                                                                                                                      

ajjaI en annan studie berördes könsskillnader gällande FWC, där manliga och kvinnliga 

arbetstagare studerades och majoriteten hade barn. Resultatet visade även i denna studie att män 

upplevde mindre svårigheter att kombinera hemmasfärens krav med arbetssfärens krav än de 

kvinnliga arbetstagarna, vilka oftare upplevde FWC (Scott, 2001).              J                                                

agh Även Duxbury och Higgins (1991) undersökte könsskillnader gällande WLB. Urvalet bestod 

av chefer som var gifta, hade barn och vars partner arbetade heltid. De fann att relationen mellan 
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arbetsengagemang och upplevelse av WFC var starkare hos kvinnorna än hos männen. Dock 

fanns det ingen könsskillnad i relationen gällande engagemang i familjen och upplevelsen av 

FWC.                                                                                                                                             

Jagh Fynden är emellertid inte enstämmiga. Exempelvis fann Frone, Russell och Cooper (1992) 

att cirka 60 procent av 631 intervjuade arbetstagare upplevde WFC, alltså att deras arbetsliv 

inkräktade på hemmalivet. Det fanns emellertid ingen könsskillnad i upplevelsen av WFC.                                                                                                                                                      

hla I en annan studie undersöktes faktorer som var länkade till WLB och det framkom även här, 

att det inte fanns någon könsskillnad gällande WFC eller FWC (Andersson, Coffey & Byerly, 

2002).                                                                                                                                                

JaghStudier angående könsskillnader i subjektivt välmående har gett skilda resultat (Brough, 

et.al, 2009).  I en studie gjord av Diener, Suh, Lucas och Smith (1999) framgick det att kvinnor 

emotionellt sätt reagerar starkare än män. Kvinnorna rapporterades ha större svängningar mellan 

positiva och negativt emotioner.  Trots detta, skilde sig inte män och kvinnor, beträffande 

subjektivt välmående (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999).                                     

jaghKönssocialiseringen anses vara en bidragande faktor till samhällets könsroller vilket sker 

redan under uppväxten (Giddens, 2006). Studier som fokuserat på mor och barn interaktioner har 

visat att det finns tydlig skillnad i hur föräldrar interagerar med barnet beroende på dess kön. I ett 

studieexperiment skulle två olika grupper bestående av mödrar ta hand om ett spädbarn. När detta 

barn var iklätt flickkläder beskrev den första gruppen av mödrarna flickan Beth som söt och gav 

henne dockor att leka med. När samma barn gavs till en annan grupp mödrar, men var iklädd 

pojkkläder och istället fick namnet Adam, interagerade mödrarna med barnet på ett annat sätt, 

exempelvis fick barnet leka med tåg istället för dockor (Will, Self & Datan, 1979).                   

Universitetsstudenter  

Enligt en svensk studieutvärdering, gjord vid Karolinska institutet, framkom det att kvinnliga 

universitetsstudenter ägnade mer tid åt studierna än manliga universitetsstudenter (Hultell, 

Kronberg & Gustavsson, 2007).                                                                                                    

jahaDet finns inte så många studier som undersökt ekonomistudenters WLB men i Smiths, 

Smiths och Browers (2011) studie utreddes hur viktigt WLB var för ekonomistudenter. Resultatet 

visade att WLB var av stor betydelse för studenterna då ekonomistudenterna menade att WLB 

hade en positiv inverkan på deras arbetstillfredsställelse och arbetsprestation.  Studien visade 
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också att både manliga och kvinnliga ekonomistudenter ansåg att WLB var av stor vikt vid val av 

framtida karriär. Kvinnliga studenter värdesatte dock vikten av WLB högre än männen i studien.                                                                                                                                           

jagh Det har även visat sig att en bristande WLB, det vill säga en obalans mellan studielivet och 

livet utanför studierna, kan resultera i försämrade studieresultat, psykisk ohälsa samt påverka 

människor i omgivningen negativt. Däremot behöver inte aktiviteter som exempelvis studier 

motverka WLB, utan istället kan studier bidra till en ökad WLB. Uppgifterna som studier 

inrymmer kan bland annat bidra till positiva psykologiska effekter, då de kan ge en känsla av att 

mycket har åstadkommits under en dag, vilket i sin tur kan ge energi till aktiviteter utanför 

studierna (Jones et al., 2006).                                                                                                                              

J     Liknande åsikter har framförts av Siber (1974) och Marks (1977) som anser att individers 

olika roller i livet kan vara något som snarare stärker individerna än att vara en källa till obalans 

och stress.  De anser även att rollerna i individernas liv kan bidra till psykiskt välmående och 

utveckla individens resurser (Siber, 1974 ; Marks, 1977). Vidare anses det att graden av 

flexibilitet i livet skulle kunna vara en faktor som kan öka individers WLB (Jones et al., 2006).  

Sjukdagar  

Enligt den Svenska statistiska centralbyrån är 67 procent av de sjukskrivna kvinnor och siffrorna 

visar även att kvinnor är mer sjukskriva i samtliga yrkesgrupper, där 9 procent av 

sjukskrivningarna beror på komplikationer som kvinnor drabbas av efter graviditet (Mulder, 

2012). Detta är ett aktuellt ämne och försäkringskassan är i färd med att utreda varför mammor 

har nästintill femtio procent fler sjukdagar än pappor. Försäkringskassan tror att mammornas 

yrkesroll kan vara en del av förklaringen men det finns emellertid även andra teorier och 

resultaten av undersökningen väntas komma hösten 2013 (Försäkringskassan, 2012).                                                  

ahaI Mathenys, Ashbys och Cupps (2005) studie undersöktes könsskillnaden i antal sjukdagar 

hos universitetsstudenter. Resultatet visade att kvinnor hade fler sjukdagar än män, att kvinnor 

var mer hjälpsökande och att de i högre grad påverkades av negativa livshändelser (Matheny, 

Ashby & Cupp, 2005).                                                                                                                                     

jaghDet framkom också att kvinnor oftare söker medicinsk hjälp i jämförelse med män. Kvinnor i 

de industrialiserade samhällena rapporterar dubbelt så hög andel depression och ångestsyndrom 

än män. Enligt en del forskare kan dessa siffror bero på kvinnornas olika roller samt 

ansvarområden i livet (rollkonflikten) vilket kan medverka till en förhöjd stressnivå samt en ökad 
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risk för kvinnor att bli sjuka (Giddens, 2006). Enligt tidigare forskning har både tids - och 

belastningskonflikter en negativ inverkan på beteenden kopplat till hälsan. Långa arbetsdagar och 

brist på tid kan leda till mindre fysisk aktivitet i vardagen samt mer ohälsosamma matvanor. 

Trots det växande intresset och den ökande forskningen kring stress, tidspress samt arbetslivets 

inverkan på individers hälsa, har detta inte fått genomslag i debatten kring WLB (Jones et al., 

2006). 

Syfte och frågeställning 

Föreliggande studie utgick ifrån Hills (2005) studie angående könsskillnader i upplevelsen av 

WFC och FWC hos arbetstagare, men denna gång med fokus på civilekonomstudenter som flyttat 

hemifrån. Utifrån den teoretiska bakgrunden och tidigare resultat (Hills, 2005; Scotts, 2001) har 

huvudsyftet varit att studera om det finns någon skillnad i Work-Life Balance (WLB), med 

utgångspunkt i upplevelsen av WFC och FWC, mellan manliga och kvinnliga 

civilekonomstudenter.                                                                                                                      

jagha Förutom huvudsyftet, syftar studien också till att undersöka dessa konflikter från olika 

infallsvinklar. Precis som i Hills (2005) studie, kommer studien att undersöka om det finns en 

könsskillnad i hur mycket tid som ägnas åt arbetet/studierna respektive hushållsarbetet. Eftersom 

tidskonflikten anses vara en källa till obalans i livet, undersöks även sambandet mellan antal 

timmar som universitetsstudenterna ägnar åt studier och hemmarbetet samt upplevelsen av WFC 

och FWC (Greenhaus & Beutell, 1985). Tidigare forskning har även visat en könsskillnad i antal 

sjukdagar hos universitetsstudenter (Matheny, Ashby & Cupps, 2005) och studien ämnar upprepa 

dessa fynd.                                                                                                                            

JahaSlutligen, med grund i tidigare forskning (Hill, 2005, Hultell, Kronberg & Gustavsson, 2007, 

Matheny, Ashby & Cupps, 2005) finns det även anledning att studera ett eventuellt samband 

mellan kön, antal timmar som ägnas åt studier, antal timmar för hushållsarbete samt antalet 

sjukdagar.     

Hypoteser 

På basen av tidigare fynd har följande hypoteser utkristalliserats:                                                                                           

1. Kvinnliga universitetsstudenter förväntas ha en lägre WLB än manliga universitetsstudenter 

och antas därmed påvisa en högre upplevelse av WFC och FWC.                                                       
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2. Kvinnliga studenter antas spendera fler studietimmar och hushållstimmar per dag, samt även 

ha fler sjukdagar per termin, än manliga studenter.                                                                                

3. Ett positivt samband förväntas mellan antal timmar som ägnas åt studielivet och upplevelsen 

av WFC.                                                                                                                                                     

4. Antalet timmar som ägnas åt hushållsarbete antas samverka positivt med upplevelsen av FWC. 

5. Ett positivt samband förväntas mellan antalet sjukdagar per termin och upplevelsen av WFC 

samt FWC.  
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Metod 

Deltagare 

Undersökningens genomfördes på 170 universitetsstudenter som studerade på 

civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Samtliga tillfrågade fyllde i enkäten. 

Anledningen till valet av civilekonomstudenter var att civilekonomprogrammet överlag har en 

relativ jämn könsfördelning.                                                                                                                       

jaghStudien avsåg att undersöka civilekonomstudenter som hade flyttat hemifrån och som inte 

hade barn. I enkätundersökningen framkom det att 16 procent (28 stycken) av de tillfrågade 

studenterna bodde hemma hos sina föräldrar och därför uteslöts som ett internt bortfall. En 

student hade barn. Två enkäter togs bort eftersom deltagarna hade missat att fylla i svar. Det 

fanns även en respondent, som inte ansågs vara representativ för studentgruppen eftersom hon 

hade tre gånger så många sjukdagar som övriga deltagare. Genom den icke representativa 

sjukfrånvaron fanns det anledning att tro att resultatet i föreliggande studie kunde ha påverkats. 

Det totala deltagarantalet blev därför 138 personer, då det fanns ett bortfall på 19 procent.  Av det 

slutliga antalet deltagare var 64 män och 74 kvinnor, med en medelålder på 21,5 år.  

Instrument 

Instrumentet i undersökningen har baserats på Netemeyers, Boless och McMurrians (1996) enkät 

(Cronbach´s alpha = .88 WFC och .86 FWC).  Eftersom Hills (2005) studie var modell för denna 

studie och han (som många andra forskare) hade valt att mäta könsskillnader i upplevelsen av 

WFC samt FWC, var det fördelaktigt att ha ett liknande instrument i denna studie, för att lättare 

kunna göra jämförelser med andra studiers resultat (Hill, 2005; Jones et al., 2006). Det utvalda 

självskattingsformuläret togs fram i syfte att mäta individers WLB. Instrumentet fastställde 

utsträckning av individers WFC samt FWC genom att respondenten besvarade 5 frågor angående 

WFC, alltså deras upplevelse av hur pass arbetet inkräktade på hemmalivet, samt 5 frågor som 

behandlar FWC, vilket innefattade frågor om i vilken mån hemmalivet inkräktade på arbetet 

(Netemeyer, Boles & McMurrian, 1996).                                                                                                        

jaghaEftersom instrumentet ursprungligen var utformat på engelska, översattes det till svenska 

(Kvs), för att undvika missförstånd gällande påståendena, eftersom universitetsstudenterna i 

undersökningen studerade på svenska.  Vidare anpassades instrumentet till studien genom att 
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bland annat ordet ”arbete” blev utbytt till ”studier”.  Ytterligare 8 frågor las till rörande 

deltagarnas kön, ålder samt relationsstatus och även civilekonomernas boendeform, om de hade 

barn, antalet sjukdagar per termin samt hur många timmar de ägnade åt studier och hushållsarbete 

i genomsnitt per dag.                                                                                                            

jahaSammanlagt kom formuläret att bestå av 18 frågor, varav 10 mätte studenternas WFC samt 

FWC som utgått från Netemeyers, Boless och McMurrians (1996) enkät. Deltagaren skulle 

genom en sju-gradig Likert- skala bedöma hur väl de 10 påståendena stämde överens med deras 

egen uppfattning av sig själva. Skalan gick från 1, som stod för ”tar helt avstånd från” påståendet, 

till 7, vilket innebar att deltagaren i studien ”instämde helt”, vad gäller påståendet. Ju högre 

poäng deltagaren svarande, desto mer ansåg de att den ena sfären inkräktade på den andra sfären 

(Netemeyer, Boles & McMurrian, 1996). Varje deltagare fick två olika sammanlagda poäng som 

motsvarade den totala upplevelsen av WFC och FWC. Ett högt värde gällande WFC och FWC 

indikerade på en obalans mellan studierna och hemmalivet, alltså en lägre WLB (se bilaga). 

 Genomförande 

 Undersökningen inleddes med att lärare, som var ansvariga för kurser på 

civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitets, kontaktades. Därefter delades enkäten ut vid tre 

olika lektionstillfällen bland civilekonomer som hade gått ett till tre år på programmet. För att 

kunna garantera anonymitet besvarades enkäten i klassrummen innan lektionen påbörjats och 

samtliga deltagare fyllde i och lämnade in enkäten samtidigt.                                                 

jahaEnkäten inleddes med ett missivbrev som bestod av information om undersökningen, att den 

hade som syfte att studera studenters levnadssätt samt gav information om frivillighet och 

anonymitet. Denna information gavs ut både muntlig och skriftlig. Det tog cirka tio minuter för 

deltagarna att fylla i enkäten.  Därefter matades insamlad data in i SPSS.  

Statistik metod  

Då instrumentet till viss del skiljde sig från originalenkäten (Netemeyer, Boles & McMurrian, 

1996), testades enkätens reliabilitet genom att analysera Cronbach’s alpha för skalorna WFC och 

FWC.  Cronbach’s alpha bör överstiga .7, för att vara ett accepterat värde. Oberoende t-test 

användes även för att testa medelvärdesskillnader i upplevelsen av WFC och FWC mellan de två 

oberoende grupperna män och kvinnor. Mann-Whitney U-test användes också för att analysera 
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könsskillnader i antal studietimmar per dag, hushållstimmar per dag samt antal sjukdagar per 

termin. Spearmans korrelationstest användes för att mäta graden av relation mellan studiens 

variabler.  
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Resultat 

Reliabilitetsanalysen visade att Cronbach’s alpha låg på .893 för WFC och .820 för FWC, vilket 

indikerar en hög reliabilitet.         J                                                                                                                  

ha Tabell 1 visar medelvärden, standardavvikelser för WFC, FWC, antal studietimmar per dag, 

hushållstimmar per dag samt antal sjukdagar per termin, separat för de båda könen. 

Signifikansnivåer presenteras även för samtliga individer.    

Genus 

Tabell 1. Deskriptiv Statistik. Deskriptiv data, uppdelat mellan könen. 

_________________         __                                                      ___________________________ 

                                              N   Medel   Std. Deviation     N  Medel    Std. Deviation   p-värde 

                                    ________Man______________________Kvinna______ ______________ 

WFC                                        64       3.7          1.4                   74     4.3     1.3                .013 a)    

FWC                                        64       2.8          1.0                   74     3.1     1.2                .142 a)              

Studietimmar/ dag                   64       4.7          1.6                   74     5.9     2.2              <.001 b)     

Hushållstimmar/ dag               64       1.6           0.8                  74      2.0     1.0               .012 b)   

Sjukdagar/ termin                    64       1.5          2 .0                  74      2.6     2.7               .012 b)   

__________________________________________________________  ___________________ 

(a) Oberoende t-test, two-tailed, b) Mann-Whitney U-test, two-tailed).  

Kvinnorna hade genomgående högre värden än männen i studien. Resultatet visar en signifikant 

könsskillnad i upplevelsen av WFC (t (136)= -2.518 , p = .013). Dock visade det Oberoende t-

testet att det inte fanns något signifikant skillnad i medelvärdena gällande FWC mellan könen     

(t (136) = -1.476 , p = .142).                                                                                                        

jahaMann-Whitney U-test visade att det fanns en signifikant könsskillnad i antalet studietimmar 

per dag (U=1552.500, N1= 64, N2=74, p = <.001).                                                                                                                                                                                                

jhaDessutom fanns en signifikant könsskillnad i antalet hushållstimmar per dag (U=1822.500, 

N1=64 N2=74, p = .012) samt antalet sjukdagar per termin (U=1803.500, N1= 64, N2=74, p 

=.012).                                                                                                                                                                                                           
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Studietimmar  

 

Tabell 2 visar en signifikant korrelation mellan antalet studietimmar och WFC (rs = .279, N = 

138, p = .001) och en signifikant korrelation med FWC (rs = -.207, N = 138, p = .015) samt ett 

signifikant en korrelation med kön (rs = .301, N = 138, p = <.001).  

Tabell 2. Spearman’s correlation. Korrelationen mellan WFC och studiestimmar, FWC och 
studietimmar samt kön och studiestimmar, gällande samtliga deltagare.  

_____________________________________________________________________________                             

Studietimmar__Spearman's  rs ______ p - värde_______________________ _____________  _ 

WFC                       .279                           .001     

FWC                      -.207                           .015 

Kön                          .301                        <.001              
____________________________________________________________________________                                                                                                                  

(Spearman’s correlation, two-tailed). 

Hushållstimmar  

Tabell 3 visar ingen signifikant korrelation mellan WFC och antalet hushållstimmar (rs = .069, N 

= 138, p = .420). Däremot sågs en gränssignifikant korrelation mellan FWC och antalet 

hushållstimmar (rs = .166, N = 138, p = .052) samt en signifikant korrelation mellan kön och 

antalet hushållstimmar (rs = .215, N = 138, p = .012).  
 

Tabell 3. Spearman’s correlation. Korrelation mellan WFC och hushållstimmar, FWC och 
hushållstimmar samt kön och hushållstimmar, gällande samtliga deltagare.  

______________________________________________________________________________     

Hushållstimmar_Spearman's  rs ___   _p - värde________________________________________ 

WFC                        .069                   .420 

FWC                        .166                   .052 

Kön                          .215                   .012               
_____________________________________________________________________________                                                                                                                  

(Spearman’s correlation, two-tailed). 
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Sjukdagar 

Det fanns ett signifikant samband mellan antalet sjukdagar och WFC (rs = .217, N = 138, p = 

.011), FWC (rs = .174, N = 138, p = .041) och kön (rs = .214, N = 138, p =.012).  

Tabell 4. Spearman’s correlation. Korrelation mellan WFC och sjukdagar, FWC och sjukdagar 
samt kön och sjukdagar, gällande samtliga deltagare.   

 

Sjukdagar__Spearman's  rs ____    _p - värde__________________________________________ 

WFC                    .217                       .011        

FWC                    .174                       .041 

Kön                      .214                       .012 

(Spearman’s correlation, two-tailed). 
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Diskussion 

Genus 

Syftet med studien har varit att undersöka om det finns någon könsskillnad i WLB hos 

civilekonomstudenter som flyttat hemifrån och som inte hade barn. I denna studie har WLB 

utvärderats i termer av WFC och FWC. Det har varit av speciellt intresse att undersöka 

könsskillnader ur dessa perspektiv, och deras påverkan på olika faktorer.                                                                                        

JahaHuvudfyndet i denna studie är att det finns en klar könsskillnad i upplevelsen av WFC, där 

de kvinnliga civilekonomsstudenterna i högre grad upplevde att studierna inkräktade på deras 

hemmaliv, än de manliga civilekonomsstudenterna. Resultatet visade däremot ingen könsskillnad 

gällande FWC, det vill säga upplevelsen att hemmalivet inkräktar på studielivet. J                                                                                         

agha  Resultatet överensstämmer till viss del med Hills (2005) undersökning, i vilken det 

framkom att kvinnor i högre grad upplevde WFC, än män. Dock står resultatet, till viss del, i 

kontrast med Scotts (2001) och Hills (2005) resultat.  Deras resultat pekade på att det även fanns 

en könsskillnad gällande FWC, vilket inte framkom i denna studie (Hill, 2005; Scott, 2001).                                                                                                                                         

ahaaEn andledning till de olika undersökningarnas fynd kan vara att de tidigare studierna 

fokuserat på föräldrar med heltidarbete (Duxbury & Higgins, 1991), vilket kan tänkas bidragit till 

att arbetstagarna i studierna haft mindre flexibla scheman, i jämförelse med 

universitetsstudenterna i denna studie. Detta kan ha haft betydelse för föreliggande studies 

resultat, eftersom flexibilitet anses vara en faktor som skulle kunna öka WLB (Jones et al., 2006). 

Därmed kan det tänkas vara missvisande att jämföra tidigare studiers resultat med föreliggande 

studies resultat eftersom urvalet skiljer sig åt på en del punkter.                                                                                                      

jahaSom tidigare nämnts har instrumentet som användes i denna studie delat upp begreppet WLB 

i riktningarna WFC och FWC, genom två skalor. Dock finns det även instrument som består av 

en skala som mäter WLB (Jones et al., 2006). I efterhand kan det till viss del ha varit fördelaktigt 

att ha använt ett instrument med de två skalorna WFC och FWC, eftersom det visades finnas en 

könsskillnad i WFC men inte i FWC. Detta resultat skulle nämligen inte kunnat fastställas om 

endast en skala använts i undersökningen.                        J                                                                                         

aghEn förklaring till att de kvinnliga civilekonomsstudenterna i högre grad upplever WFC, skulle 

kunna vara att kvinnliga universitetsstudenter överlag känner sig mer tidspressade än män, då de 

ägnar mer tid åt studier. Enligt studiens resultat, i likhet med Karolinska Institutets studie, ägnar 
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kvinnliga universitetsstudenter betydligt mer tid åt studier än manliga universitetsstudenter 

(Hultell, Kronberg & Gustavsson, 2007; Mattingly & Bianchi, 2003). Detta skulle i sin tur kunna 

kopplas till tidskonflikten som beskrivs vara en källa till obalans i livet, då en del av livet stjäl tid 

från andra delar av livet (Greenhaus & Beutell, 1985).  Det kan tänkas att kvinnor upplever att 

studier stjäl för mycket tid av andra delar av livet, vilket kanske gör att de i högre grad upplever 

WFC i jämförelse med manliga civilekonomsstudenterna.                                                                                                                               

ahaSom tidigare nämnts, bekräftades inte hypotesen att kvinnliga civilekonomstudenter skulle 

uppleva en högre grad av FWC, än manliga civilekonomsstudenter. En tänkbar förklaring till att 

vissa studier pekar på att det finns en könsskillnad gällande FWC hos arbetstagare men inte 

föreliggande i studie, kan vara att FWC inte är lika utbredda då barn inte kommit in i bilden, 

vilket traditionellt är kvinnas huvudansvar (Greenhaus & Beutell 1985; Hills, 2005; Strazdins & 

Broom, 2004). Det kan också finnas nationella och kulturella skillnader som kan tänkas påverka 

upplevelsen av WFC och FWC. Länder har olika personalpolicys och arbetsförhållande (Jones, 

Burke & Westman, 2006) som kan ha resulterat i att föreliggande studies resultat delvis skiljer 

sig från tidigare studiers fynd, exempelvis Hills (2005) studie som gjordes på arbetstagare i USA. 

Studietimmar                                                                                                                     

Antalet studietimmar korrelerade positivt med WFC, det vill säga, ju högre antal studietimmar, 

desto högre är upplevelsen av att studierna inkräktar på hemmalivet. Hills (2005) resultat visade 

också ett samband mellan antal arbetstimmar och WFC, vilket kan liknas vid detta resultat hos 

universitetsstudenter. Det visades även finnas ett negativt samband mellan FWC och antalet 

studietimmar (rs = -.207, N = 138, p = .015). Sambandet indikerar att ett högt antal studietimmar 

ger en lägre upplevelse av FWC. Detta samband kan anses vara logiskt eftersom det kan tänkas 

att ju mer civilekonomstudenterna upplever att hemmalivet inkräktar på studielivet, ju mindre tid 

ägnas åt studierna.                                                                                                                                                       

Aha aEn del av förklaringen till könsskillnaden i antalet studietimmar, kan tänkas ligga i den 

tidiga könssocialiseringen (Will, Self & Datan, 1979). Det kan alltså vara så att flickors 

uppfostran skiljer sig från pojkars uppfostran, vilket i sin tur tar sig olika uttryck i deras vuxna 

liv. Flickor kanske i högre grad uppmuntras till att vara prestationsorienterade gällande skolan, än 

vad pojkar gör. Därmed kan det tänkas att kvinnor känner större press att prestera under 

studietiden, vilket i sin tur ökar antalet studietimmar. I tidigare studier har det visats att 
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sambandet mellan arbetsengagemang och upplevelse av WFC är starkare hos kvinnor än hos män 

(Duxbury & Higgins, 1991), vilket skulle kunna stämma med att kvinnliga studenter har fler 

studietimmar. Emellertid kan föreliggande resultat väcka en del funderingar då manliga 

arbetstagare, enligt Hills (2005) studie, ägnade mer tid åt arbetet, än de kvinnliga arbetstagarna.  

Hushållstimmar                   

Kvinnorna i studien ägnar signifikant mer tid åt hemmet än männen. I likhet med föreliggande 

studies resultat, har andra studier visat en könsskillnad i antalet timmar som läggs på 

hushållsarbetet hos arbetstagare, där kvinnor lägger ner mer timmar på hemmet än män. Dock har 

dessa studier oftast gjorts på äldre individer och som därmed kanske i högre utsträckning hade 

barn, vilket skiljer sig från denna studies urval (South & Spitze, 1994). Kvinnor har också 

traditionellt sett haft ansvaret för hemarbetet, vilket kan tänkas vara en bidragande faktor till att 

de ägnar mer tid åt hemmet än vad män gör (Noon & Bylton, 2007). Denna könsskillnad kan 

även kopplas till könssocialiseringen, då flickor kanske uppmuntras till intresse för matlagning 

och att ägna tid åt hushållsarbete (Will, Self & Datan, 1979).                                                                                                                                        

jahaResultatet visade att det inte fanns något samband mellan WFC och hushållstimmar. 

Anledningen till att det inte finns något samband är oklart. Emellertid skulle det kunna tänkas att 

en upplevelse av att studierna inkräktar på hemmalivet skulle kunna bidra till att 

universitetsstudenterna ägnade mindre tid åt hemmet, men det var inte fallet. Dock fanns det ett 

gränsfall till samband mellan FWC och antalet hushållstimmar. Den gränssignifikanta 

korrelationen var positivt, vilket innebär att ett högre antal hushållstimmar, var associerat med en 

högre upplevelse av FWC. Vidare kan det tänkas vara logiskt att ju mer tid som ägnas åt hemmet, 

ju högre är upplevelsen av att hemmalivet inkräktar på studierlivet.  

Sjukdagar 

Trots att korrelationen var svag, tyder studien på att det finns ett positivt samband mellan antalet 

sjukdagar och WFC samt FWC. Ingen liknande studie har påträffats som undersöker detta 

samband.                                                                                                                                          

jahaEn möjlig förklaring kan vara att bristande WLB skulle kunna öka risken att bli sjuk eftersom 

det har visat sig att en obalans mellan hemmalivet och arbetslivet, har ett samband med psykisk 

ohälsa samt att stress och tidspress är relaterat till ohälsosamma beteenden (Jones et al., 2006).     
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ahaDet fanns även ett samband mellan kön och antalet sjukdagar per termin, där kvinnorna har 

fler sjukdagar än männen i studien. Detta resultat överrensstämmer med Mathenys, Ashbys och 

Cupps (2005) studie. Deras studie indikerade även att kvinnor i högre grad påverkades av 

negativa liveshändelser, vilket kan tänkas vara en bidragande faktor (förutom biologiska skäl) till 

att kvinnor har fler sjukdagar än män (Mathenys, Ashbys & Cupps, 2005). Det har även visats att 

kvinnor rapporterar mer svängningar i känslotillstånd (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999), vilket 

kan tänkas vara en andledning till könsskillnaden i antalet sjukdagar per termin, då mer upp och 

ner gångar i emotioner kan tänkas bidra till stress, som i sin tur skulle kunna sänka 

immunförsvaret.      

Metodologisk diskussion och framtida studier                                                                                                                                                            

Eftersom Hill (2005) i sin studie, ifrågasatte stickprovets representativitet, delades enkäten ut 

personligen för att försöka försäkra att samtliga tillfrågade civilekonomstudenter skulle delta i 

studien och därmed minimera bortfallet.                                                                                                                          

jahaDock kan generaliserbarheten vara hotad eftersom stickprovet kan anses vara för litet vilket 

gör att resultatet inte går att överföra på universitetsstudenter i stort.                                                                                                                            

jahaTrots att antalet deltagare i denna studie var färre än i tidigare studier, tycks denna skillnad 

inte haft någon avsevärd betydelse för upptäckten av könsskillnader, eftersom huvudfyndet i 

denna studie kan bekräfta tidigare fynd (Hill, 2005). Studiens bekvämlighetsurval kan även vara 

fördelaktigt om det finns ett intresse att upprepa studien. Det kan tänkas finnas goda möjligheter 

att få fram ett liknande stickprov, både nationellt och internationellt, eftersom 

ekonomiutbildningar är relativt vanliga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

jahaVidare var tanken från början att studien även skulle omfatta en jämförelse i upplevelsen av 

WFC och FWC, mellan personer som bodde tillsammans med en partner samt ensamlevande 

individer. Dock ansågs studien bli alltför omfattande och därför användes inte variabeln 

civilstatus i undersökningen. I framtida studier kan det tänkas vara fördelaktigt att grundligt tänka 

igenom studiens omfattning innan enkäten fastställs.                                                                              

jahaTrots att föreliggande studie bidrog till en del upptäckter, kan antalet variabler i 

undersökningen ifrågasättas. Att begränsa kvantiteten av variabler i undersökningen, skulle 

kunna bidra till mer ingående analys samt diskussion angående relationen mellan WLB och de 

olika variablerna. Dock prövades WLB som ett brett begrepp med två riktningar, eftersom det 
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eftersträvades att undersöka WLB från mer än en infallsvinkel. I framtida forskning skulle det 

vara intressant att undersöka någon av variablerna mer djupgående. Exempelvis upplevelsen av 

FWC och kön och göra en longitudinell studie. Om fler studier visar att könsskillnader i FWC 

inte är lika utbrett hos universitetsstudenter som hos arbetstagare skulle det vara intressant att 

söka efter förklaringar till uppkomsten av könsskillnader i FWC, under aktivt yrkesliv och om 

dessa könsskillnader är kontextberoende. 
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