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1. Povzetek 

 

»Ravnovesje med delom in [zasebnim] življenjem je posameznikova zaznava, da so 

aktivnosti znotraj in izven službe/dela usklajene in omogočajo rast v skladu s 

posameznikovimi trenutnimi prioritetami« (Kalliath in Brough, 2008, str. 326). Vpliv med 

delom in zasebnim življenjem je dvosmeren in dvorazsežen: iz dela na zasebno življenje in 

obratno, lahko je pozitiven ali negativen vpliv. Za najboljši vprašalnik bi izbrala SWING, saj je 

najbolj primeren za prevod v slovenščino, ker je edini nastal v evropskem okolju. Pri njem bi 

bilo po vsej verjetnosti najmanj dela s predelavo ali izločanjem postavk. Prav tako je SWING 

razvit skozi več študij, ima široko teoretično ozadje, njegove postavke pa so vzete iz 

predhodnih vprašalnikov ter z analizo zbrane le najboljše. Je eden redkih vprašalnikov, ki 

poleg tega, da je dvorazsežnosten (primerja vpliv dela na življenje in življenja na delo), 

upošteva tudi obe smeri te interakcije (tako negativno, kot tudi večkrat pozabljeno pozitivno). 

Je kratek, enostaven za reševanje, vrednotenje in interpretacijo, a na žalost prav tako, kot vsi 

ostali, nima razvitih norm. Ravno na tem bi bilo pri tem in tudi vseh drugih vprašalnikih še 

potrebno dosti narediti. Poleg tega bi bilo potrebno preverjanje teoretično opredeljenega 

konstrukta v praksi (s prostimi opisi ljudi, kje opažajo vplive dela na življenje in obratno), 

preverjanje uporabnosti vprašalnikov med več poklici in institucijami ter dodatno raziskovanje 

merskih karakteristik. Poleg tega bi bilo potrebno razviti tudi vprašalnike za bližje druge, ki bi 

ocenjevali svoj vidik interakcije med delom in zasebnim življenjem, saj se ta lahko bistveno 

razlikuje od pogleda preizkušanca.  

 

2. Kratka predstavitev področja 

 

Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem (ang. work–life balance, kratica: WLB, 

slovenska kratica: RDŽ) je področje, ki se v literaturi pojavlja pod različnimi izrazi (work–

family balance, work–non-work balance, work–life fit, namesto ravnovesja se govori tudi o 

konfliktu in usklajevanju poklicnega/delovnega in zasebnega/družinskega življenja) in 

različnimi definicijami (Kalliath in Brough, 2008). Zaradi tega se pri merjenju pojavljajo težave 

s preverjanjem konstruktne veljavnosti in posledično s primerjavo med različnimi merami, 

študijami in organizacijami oziroma kulturami. 

 

Potrebo po raziskovanju področja so sprožile številne spremembe na trgu dela, razvoj 

tehnologije in družbene spremembe. Zaradi tehnologije in globalizacije so se povečale 

delovne zahteve, pojavlja se večja obremenjenost z informacijami, večja potreba po hitrem 

odzivu (Guest, 2002). Tehnologija je tudi omogočila, da večji del opravimo doma, kar vpliva 

na vse večjo zabrisanost med delom in ne-delom. Spremenile so se tudi vrednote in stališča 

do dela: za t.i. generacijo X je značilno, da ji je bolj pomembno večje ravnovesje med delom 

in ne-delom, da so manj zavzeti za delo oziroma predani neki organizaciji, saj je manj 

verjetno, da bodo v isti organizaciji delali celo življenje (Guest, 2002). Staranje prebivalstva je 

privedlo do večje obremenjenosti srednje generacije ali tudi »sendvič generacije«, saj mora 

skrbeti tako za otroke kot za svoje starše (Poelmans, Kalliath in Brough, 2008). 

 

Raziskovanje tega področja je pomembno ne samo zato, ker je ustrezno RDŽ pomembno za 

učinkovito delo in boljše zdravje pri posameznikih, pač pa zato, ker sta družina in zasebno 

življenje vrednoti sami po sebi – za vodjo organizacije mora biti pomembno, da imajo njegovi 



3 
 
 

podrejeni možnost preživljati kvaliteten čas z družino oziroma izven dela, četudi to ne bi 

imelo pozitivnega učinka na samo organizacijo. 

 

Definicija 

 

V preteklosti so raziskovalci pogosto uporabljali izraza družina in ne-delo kot sinonima. Frone 

(2003) opozarja, da je izraz družina problematičen, ker implicira, da je edina vloga 

posameznika izven doma v družini, prav tako pa izraz ne-delo implicira, da socialne vloge 

izven službe ne zajemajo dela. Izraz življenje kot nasprotje dela prav tako implicira, da delo 

ni življenje, zato bi bilo bolj natančno govoriti o dveh življenjskih področjih, to sta službeno in 

izvenslužbeno. Pri tem je potrebno omeniti, da ne-delo ne zajema samo družinskih vlog (ki 

so lahko različne, npr. kot partner, starš ali otrok), ampak tudi vloge v skupnosti, prostem 

času itd. (Frone, 2003). V raziskavah tako ni dovolj, da preučujemo zgolj vplive dela na ne-

delo, ampak vplive na posamezne vloge izven dela, saj so ti vplivi lahko različni. 

 

Podobno velja za izraz »ravnovesje« (balance), saj implicira, da je idealno, da sta delo in ne-

delo v ravnovesju, torej v enaki količini. To pa lahko pomeni različno za različne ljudi: za 

nekoga je idealno, če več dela, za drugega, če več časa preživi izven dela. Ko torej govorimo 

o ravnovesju med delom in ne-delom govorimo o subjektivni zaznavi in ne o objektivnih 

kazalcih, npr. času, ki ga preživimo na delu ali izven dela (Guest, 2002; Poelmans idr., 

2008). 

 

Kalliath in Brough (2008) sta zbrala različne definicije ravnovesja med delom in življenjem in 

ugotovila dve bistveni značilnosti vseh definicij, in sicer (1) zaznavo dobrega ravnovesja in 

(2) da se ta lahko spreminja s časom, v odvisnosti od pomembnih življenjskih dogodkov in 

sprememb v družbi. Na podlagi tega predlagata novo definicijo, ki zajema bistveni značilnosti 

vseh prejšnjih: »Ravnovesje med delom in [zasebnim] življenjem je posameznikova zaznava, 

da so aktivnosti znotraj in izven službe/dela usklajene in omogočajo rast v skladu s 

posameznikovimi trenutnimi prioritetami« (Kalliath in Brough, 2008, str. 326). Pri tem se rast 

nanaša na razvoj v aktivnostih izven in/ali znotraj dela. 

 

Frone (2003) govori o dveh dimenzijah oziroma pomenih, kadar govorimo o RDŽ: konflikt 

med delom in življenjem (tudi interferenca ali negativno vplivanje, ang. tudi spillover) in 

facilitacija (tudi izboljševanje ali pozitivno vplivanje) med delom in življenjem. Pri tem 

poudarja, da gre za dvosmeren proces – delo lahko vpliva na življenje izven dela in obratno 

(family-to-work in work-to-family). To delitev podpirajo tudi empirične študije (Grzywacz in 

Marks 2000; v Frone, 2003). Delitev pa je pomembna za ustrezno operacionalizacijo in 

merjenje, ki omogoča prepoznavanje vzrokov in področij, na katerih se težave pojavljajo – če 

želimo ukrepati, je namreč pomembno, ali je vzrok težav v organizaciji ali pri delavcu v delu 

ali pa težave izhajajo iz njegovega zasebnega življenja. Poleg tega se je v preteklosti večina 

študij nanašala na konflikt, ki izhaja iz dela (work-to-family), manj pa se jih je nanašalo na 

facilitacijo, torej na dejavnike, ki pozitivno vplivajo na ravnovesje (Frone, 2003). 

 

Pomen ravnovesja med delom in življenjem 

 

Raziskave so pokazale, da se RDŽ povezuje s številnimi kazalci psihološkega in telesnega 

zdravja, kakor tudi s kazalci na ravni organizacije. Konflikt med delom in družino se povezuje 
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z zadovoljstvom pri delu, blagostanjem in zavzetostjo za delo (Poelmans idr., 2008). Konflikt, 

ki izhaja iz dela, napoveduje nezadovoljstvo v družini, konflikt, ki izhaja iz družine, pa 

napoveduje nezadovoljstvo v službi, absentizem in željo po zamenjavi službe (Frone, 2003). 

Na področju zdravja se obe smeri konfliktov povezujeta s psihičnim distresom, večjo uporabo 

alkohola in drugih psihoaktivnih drog in poročanjem o slabšem fizičnem zdravju pa tudi z 

objektivnimi kazalci, kot je visok krvni pritisk (Frone, 2003). Med spoloma pri zaznavanju 

ravnovesja oziroma konflikta ni razlik (Frone, 2003). 

 

Na ravni organizacije se konflikt med delom in družino povezuje z organizacijsko 

produktivnostjo, ceno delnic in zaznano storilnostjo organizacije (Poelmans idr., 2008). 

Primanjkuje teoretičnih in empiričnih študij o povezavi med delovno učinkovitostjo 

posameznika in RDŽ (Poelmans idr., 2008), enako velja tudi za povezavo med facilitacijo 

med delom in družino/zasebnim življenjem v obeh smereh (iz dela na zasebno življenje in 

obratno) (Frone, 2003). 

 

Vzroki (ne)ravnovesja med delom in družino oziroma življenjem 

 

Dejavnike, ki vplivajo na (ne)ravnovesje oziroma konflikt med delom in življenjem/družino, 

lahko razdelimo v dve splošni kategoriji: vloge posameznika v okolju in osebnost 

posameznika. V zvezi z vlogami so raziskovalci ugotovili, da sta s konfliktom pozitivno 

povezana vedenjska (čas, ki ga posameznik posveti družini ali delu) in psihološka vpletenost 

(stopnja identifikacije posameznika z neko socialno vlogo oziroma psihološka pomembnost 

te vloge zanj) – če posameznik posveti več časa družini, potem zaznava večji konflikt z 

delom in obratno, če posveti več časa delu, ga to moti pri družini. Enako velja, da zahteve, 

distres ali nezadovoljstvo na enem področju povečujejo konflikt z drugim področjem, socialna 

podpora pa ga znižuje. Med osebnostnimi dejavniki sta ekstravertnost in samospoštovanje 

povezana z nižjim konfliktom, nevroticizem pa z višjim. Ekstravertnost je pozitivno povezana 

s facilitacijo, z nevroticizem pa negativno. Nasprotno prej omenjeni dejavniki, povezani z 

vlogami, niso povezani s facilitacijo, kar podpira domnevo, da je potrebno ločevati med 

konfliktom in facilitacijo, saj gre za dva ločena, neodvisna procesa (povzeto po Frone, 2003). 

 

Izboljševanje ravnovesja med delom in družino oziroma življenjem 

 

RDŽ lahko izboljšujemo na ravni posameznika ali organizacije. Na ravni posameznika ni bilo 

narejenih veliko študij, zato težko zaključujemo, kako lahko posameznik ukrepa, da izboljša 

RDŽ (Frone, 2003). Na ravni organizacije so raziskovalci predlagali več ukrepov, npr. bolj 

fleksibilno delo (delo od doma, manj delovnih ur), več dopustov, pomoč pri skrbi za otroke in 

starejše družinske člane s strani organizacije in različni programi pomoči za zaposlene, 

vendar je bilo tudi na tem področju narejenih malo empiričnih študij, zato ne moremo 

zaključiti, kateri so tisti preizkušeni ukrepi, ki dokazano delujejo (Frone, 2003). Pitt-

Catsouphes in Matz-Costa (2008; po Poelmans idr., 2008) sta v študiji ugotovila, da 

fleksibilen urnik vpliva na večjo vpletenost zaposlenih, pri čemer pa je bil ta učinek pri 

starejših večji. Sklepamo lahko torej, da so različni ukrepi uporabni za različne skupine 

zaposlenih. 

 

RDŽ je področje, ki zaradi spremenjenih razmer na trgu dela, spremenjenega načina 

življenja in razvoja tehnologije postaja vse bolj relevantno tako za posameznike kot za 
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organizacije. Neravnovesje med delom in življenjem namreč lahko negativno vpliva tako na 

duševno zdravje in delovno učinkovitost posameznika kot učinkovitost na ravni organizacije. 

V zvezi z vzroki (ne)ravnovesja in ukrepi, ki lahko ravnovesje izboljšajo, je bilo do sedaj 

narejenih relativno malo raziskav, poleg tega pa je področje še vedno slabo definirano – ni 

namreč splošnega soglasja o enotni definiciji, ki bi omogočala natančnejšo operacionalizacijo 

in s tem merjenje področja, prav tako ni enotnega teoretičnega okvirja, zaradi česar je 

oteženo postavljanje in preverjanje hipotez, predvsem pa primerjave med raziskavami. V 

zadnjem času pa raziskovalci poudarjajo, da RDŽ ni enovit konstrukt, pač pa je sestavljen iz 

različnih procesov in smeri – gre za dvosmeren proces z dela na družino/življenje ali obratno, 

ki lahko deluje v negativni (konflikt) ali pozitivni (facilitacija) smeri.  
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3. Merski pripomočki 

 

Vprašalnik Work/Nonwork Interference and Enhancement Measure1 (2009) 

Fisher, G. G., Bulger, C. A., Smith, C. S. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri interferenco in facilitacijo (pozitivni vpliv) med delom in ne-delom.  

Namenjen je uporabi v raziskovanju in poučevanju na področju psihologije dela in 

organizacije na odraslih zaposlenih osebah. 

 Število postavk 17 

 Lestvice - Interferenca dela z zasebnim življenjem (Work Interference 

With Personal Life, WIPL) 

- Interferenca zasebnega življenja z delom (Personal Life 

Interference with Work, PLIW) 

- Pozitivni vpliv dela na zasebno življenje (Work 

Enhancement of Personal Life, WEPL) 

- Pozitivni vpliv zasebnega življenja na delo (Personal Life 

Enhancement of Work, PLEW) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – nikoli; 5 – skoraj vedno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja Nekaj minut 

 Način vrednotenja Rezultat na posamezni lestvici je vsota odgovorov na 

postavke 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

po presoji avtorjev tega poglavja (A. M. in S. Ž.) zaradi 

strokovnih zahtev omejena na psihologe in kadrovske 

svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne (v članku so navedeni podatki (M, SD) iz spletne ankete 

na reprezentativnem vzorcu v ZDA) 

 Zanesljivost - Zanesljivost posameznih lestvic: α (WIPL) = 0,91; α 

(PLIW)= 0,82; α (WEPL) = 0,70; α (PLEW) = 0,81 

 Veljavnost - Potrjena konstruktna veljavnost (štirifaktorska struktura), 

tako konvergentna (z vprašalnikom WCFS, Netemeyer 

idr., 1996) kot kriterijska. 

- Lestvica WIPL se povezuje s stresom v službi in posredno 

napoveduje zadovoljstvo v službi. 

- WEPL pa neposredno napoveduje zadovoljstvo v službi. 

- Rezultat na PLIW in PLEW nizko negativno napoveduje 

zadovoljstvo v službi. 

- Vprašalnik je bil navzkrižno validiran na dveh 

                                                            
 

1 Avtorji v izvornem članku vprašalniku niso dodelili posebnega imena; to ime je uporabljeno v bazi PsycTests. 
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reprezentativnih vzorcih (po starosti, spolu, 

poklicu/organizaciji/področju). 

Dostopnost in 

cena 

V prostem dostopu, vendar ni namenjen komercialni uporabi, pač pa zgolj v namene 

raziskovanja in poučevanja. 

  

Prednosti - Kratek za izpolnjevanje in vrednotenje 

- Multidimenzionalen in dvosmeren: meri tako interferenco kot pozitivni vpliv v obe smeri (z 

dela proti zasebnemu življenju in obratno). 

- Primeren tudi za samske zaposlene brez otrok ali drugih družinskih obveznosti, saj je 

osredotočen na različne vloge v zasebnem življenju, ne zgolj družino. 

- Veljavnost je bila potrjena na reprezentativnem vzorcu delavcev iz različnih področij. 

Pomanjkljivosti - Ni preveden v slovenščino 

- Ni medkulturno validiran 

- Nizka zanesljivost lestvice WEPL 

- Potrebnih je več študij, ki bi preverjale sočasno oz. napovedno veljavnost. 

Posebnosti  
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Vprašalnik Survey Work-home Interaction / NijmeGen – SWING (2005) 

Geurts, S.A.E., Taris, T.W., Kompier, A.J., Dikkers, J.S.E., van Hooff, M.L.M. in 

Kunnunen, U.M. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri smer in kakovost vpliva dela na življenje in življenja na delo. 

Namenjen je uporabi v raziskovanju in poučevanju na področju psihologije dela in 

organizacije na odraslih zaposlenih osebah. 

  Število postavk 22 

  Lestvice - Negativen vpliv dela na življenje (negative work-home 

interaction, NWHI) 

- Negativen vpliv življenja na delo (negative home-work 

interaction, NHWI) 

- Pozitiven vpliv dela na življenje (positive work-home 

interaction, PWHI) 

- Pozitiven vpliv življenja na delo (positive home-work 

interaction, PHWI) 

  Ocenjevalna lestvica 4-stopenjska lestvica (0 – nikoli, 3 – skoraj vedno) 

  

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

  Čas izpolnjevanja Nekaj minut 

  Način vrednotenja Rezultat na posamezni lestvici je seštevek odgovorov na 

pripadajočih postavkah. 

  Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) 

je po presoji avtorjev tega poglavja (A. M. in S. Ž.) zaradi 

strokovnih zahtev omejena na psihologe in kadrovske 

svetovalne delavce. 

  

Merske 

karakteristike 

Norme Ne (v članku navedeni podatki (M, SD) iz validacijske 

študije na petih nizozemskih vzorcih) 

  Zanesljivost - Zanesljivost posameznih lestvic: α (Negative WHI) = 

0,84; α (Negative HWI) = 0,75;  α (Positive WHI) = 0,75;  

α (Positive HWI) = 0,81 

  Veljavnost - Potrjena konstruktna veljavnost (štirifaktorska struktura) 

- Korelacije z zunanjimi merami, kot so značilnosti dela, 

življenja, indikatorji zdravja in dobrega počutja. 

Dostopnost in 

cena 

V prostem dostopu, vendar ni namenjen komercialni uporabi, pač pa zgolj v namene 

raziskovanja in poučevanja.  

    

Prednosti - Multidimenzionalen in dvosmeren: upošteva vpliv dela na zasebno življenje in vpliv 

zasebnega življenja na delo; upošteva tako pozitiven kot negativen vpliv interakcije. 

- Uporaben pri različnih skupinah, pri čemer je stabilen in posplošljiv. 

- Posplošljiv med organizacijami in poklici 

- Bolj primeren za priredbo v slovenščino, saj je nastal v evropskem okolju. 
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- Meri širši koncept od  same družine (dom, prijatelji), a še vedno ožjega od celotnega 

zasebnega življenja. 

Pomanjkljivosti - Zaradi 4-stopenjske lestvice lahko nastanejo problemi pri primerjavi z ostalimi 

vprašalniki, ki imajo več stopenjske lestvice. 

- Uporabljena je bila le samoocena delavcev, dobro pa bi bilo vključiti še poročila drugih 

ljudi. 

- Premalo raziskav v zvezi s kriterijsko veljavnostjo 

- Vprašljiva vsebinska veljavnost postavk, ki se nanašajo na življenje, saj so bile te 

preverjene le na samoocenah (dobro bi bilo, da jih ocenjujejo tudi drugi, vpleteni v 

življenje preizkušanca). 

- Pozitivna plat je slabše pojasnjena kot negativna, saj bi na višje izraženo pozitivno plat 

lahko vplivale osebnostne značilnosti posameznika. 

- Ni znanih vzročno-posledičnih odnosov povezav med usklajevanjem dela in življenja z 

indikatorji zdravja in dobrega počutja. 

- V raziskavah uporabljena le nizozemska različica vprašalnika, ni pa podatkov o 

prevedenih različicah. 

- Ni preveden v slovenščino 

Posebnosti  
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Vprašalnik Work–Family Conflict Scale – WFCS (2000) 

Carlson, D.S., Kacmar, K.M., Williams, L.J. 

Slovenski prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri šest dimenzij usklajevanja dela in življenja: tri oblike konflikta med delom 

in življenjem (čas, napor in vedenje) in dve smeri konflikta med delom in življenjem (vpliv 

dela na življenje in vpliv življenja na delo). 

Namenjen je uporabi v raziskovanju in poučevanju na področju psihologije dela in 

organizacije na odraslih zaposlenih osebah. 

  Število postavk 18  

  Lestvice - Na času temelječi konflikt vpliva dela na družino (time-

based WIF) 

- Na času temelječi konflikt vpliva družine na delo (time-

based FIW) 

- Na naporu temelječi konflikt vpliva dela na družino 

(strain-based WIF) 

- Na naporu temelječi konflikt vpliva družine na delo 

(strain-based FIW) 

- Na vedenju temelječi konflikt vpliva dela na družino 

(behavior-based WIF) 

- Na vedenju temelječi konflikt vpliva družine na delo 

(behavior-based FIW) 

  Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – se popolnoma ne strinjam, 5 – 

se popolnoma strinjam) 

  

Aplikacija Število udeležencev Individualno ALI skupinsko 

  Čas izpolnjevanja Nekaj minut 

  Način vrednotenja Rezultat na posamezni lestvici je seštevek odgovorov na 

pripadajoče postavke. 

  Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) 

je po presoji avtorjev tega poglavja (A. M. in S. Ž.) zaradi 

strokovnih zahtev omejena na psihologe in kadrovske 

svetovalne delavce. 

  

Merske 

karakteristike 

Norme Ne (v izvirnem članku so navedene aritmetične sredine 

za vse lestvice za vsak spol posebej) 

  Zanesljivost - Zanesljivost posameznih lestvic : α (Time-based WIF) = 

0,87; α (Time-based FIW) = 0,79; α (Strain-based WIF) = 

0,85; α (Strain-based FIW) = 0,87; α (Behavior-based 

WIF) = 0,78; α (Behavior-based FIW) = 0,85 

  Veljavnost - Potrjena je diskriminativna veljavnost in konstruktna 

veljavnost (invariantnost strukture). 

- Lestvice imajo različno napovedno veljavnost, zato je 

ločevanje med poddimenzijami smiselno. 

- V prvotni raziskavi so opisane povezave z 
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zadovoljstvom pri delu, zadovoljstvom v družini, 

zadovoljstvom z življenjem in zavezanostjo organizaciji 

ter povezave z različnimi socialnimi vlogami v družini in 

na delu. 

Dostopnost in 

cena 

V prostem dostopu, vendar ni namenjen komercialni uporabi, pač pa zgolj v namene 

raziskovanja in poučevanja. 

    

Prednosti - Kratek za izpolnjevanje in vrednotenje 

- Vsaka lestvica se lahko uporablja kot samostojna mera. 

- Postavke so bile izbrane skozi vrsto različnih raziskav, ki so potrdile veljavnost 18 

postavk. 

- Raziskava, ki je potrdila končno strukturo, je bila narejena na petih različnih vzorcih. 

- Vprašalnik meri vseh šest dimenzij konflikta. 

Pomanjkljivosti - Premalo študij o sočasni in napovedni veljavnosti 

- Netemeyer idr. (1996) imajo razvitih še več postavk za merjenje teh konstruktov, ki pa 

niso bile uporabljene tekom oblikovanja tega vprašalnika. 

- Uporabljeni so bili le konstrukti, ki so bili teoretično pridobljeni, dobro pa bi bilo uporabiti 

tudi konstrukte, ki izhajajo iz empiričnih raziskav. 

- Na vedenju temelječi konflikt ni jasno opredeljen 

- Upošteva samo družinski vidik zasebnega življenja. 

- Ni preveden v slovenščino 

Posebnosti - Obstaja tudi krajša različica vprašalnika (Matthews, Kath in Barnes-Farrell, 2010). 
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Vprašalnik Work–Family Conflict Scale – WFCS (1996) 

Netemeyer, R. G., Boles, J. S., McMurrian, R.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri konflikt med poklicnimi in družinskimi vlogami, in sicer v kolikšni meri 

zahteve, čas in napor posvečen službi negativno vplivajo na izpolnjevanje obveznosti v 

družini (in obratno – od družine proti službi). 

Namenjen je uporabi v raziskovanju in poučevanju na področju psihologije dela in 

organizacije na odraslih zaposlenih osebah. 

 Število postavk 10 

 Lestvice - Lestvica konflikta dela z družino (Work–Family Conflict; 

WFC) 

- Lestvica konflikta družine z delom (Family–Work Conflict; 

FWC) 

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska lestvica Likertovega tipa (1 – močno se ne 

strinjam, 7 – močno se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ALI skupinsko 

 Čas izpolnjevanja  nekaj minut 

 Način vrednotenja Rezultat na posamezni lestvici je seštevek odgovorov na 

pripadajoče postavke. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

po presoji avtorjev tega poglavja (A. M. in S. Ž.) zaradi 

strokovnih zahtev omejena na psihologe in kadrovske 

svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Zanesljivost posameznih lestvic : α (WFC) = 0,88–0,89; α 

(FWC) = 0,82–0,90 

 Veljavnost - Potrjena konstruktna (dvofaktorska struktura) in 

konvergentna, diskriminativna in kriterijska veljavnost 

- Obe lestvici korelirata z različnimi merami, ki so ali niso 

povezane s službo, med drugim obe lestvici nizko do 

srednje visoko korelirata z izgorelostjo, konfliktnostjo in 

nejasnostjo vlog, zadovoljstvom z življenjem (negativno), 

telesnimi simptomi in avtomatskimi mislimi (povsod WFC 

višje korelira). 

- WFC nizko do srednje korelira tudi s količino ur dela na 

teden, FWC pa s samoučinkovitostjo in uspešnostjo pri 

prodaji. 

Dostopnost in 

cena 

V prostem dostopu, vendar ni namenjen komercialni uporabi, pač pa zgolj v namene 

raziskovanja in poučevanja. 

  

Prednosti - Zelo kratek za izpolnjevanje in točkovanje 
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- Loči med dvema vrstama konfliktov (družine z delom in dela z družino). 

- Dobre merske karakteristike 

Pomanjkljivosti - Ne meri poddimenzij obeh vrst konfliktov 

- Ne meri pozitivnega vpliva (facilitacije) dela na družino oz. družine na delo 

- Ne upošteva drugih področij zasebnega življenja izven družine 

- Ni preveden v slovenščino 

- Ni preizkušen na zelo raznovrstnih delovnih mestih, ni medkulturno preizkušen in validiran. 

Posebnosti  
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4. Primerjava med merskimi pripomočki 

 

Pri večini vprašalnikov je že na začetku problem v terminologiji, saj avtorji uporabljajo 

različne izraze. Tako se za nasprotje delu uporabljajo izrazi, kot so življenje, ne-delo, družina 

in dom. Vsi ti izrazi imajo svoje pomanjkljivosti, saj lahko sprožajo različne interpretacije. 

Prav tako se za povezavo med področji uporabljajo različni izrazi, kot so uravnoteženje, 

prileganje in konflikt. Ti izrazi prav tako ne opišejo enako fenomena, ki naj bi ga, zato se tudi 

tukaj pojavljajo konflikti in odstopanja med avtorji. 

 

Predlagava dosledno uporabo slovenskega izraza za to področje: ravnovesje med delom in 

zasebnim življenjem. 

 

Večina vprašalnikov meri le povezave med delom in življenjem in s tem izključuje ljudi, ki 

nimajo družine. Vprašalnik, ki vključuje tudi ljudi brez družine, je Work/Nonwork Interference 

and Enhancement Measure, zato je v takšnih situacijah najbolj primeren. 

 

Hkrati se omejujejo le na negativen vidik povezav med tema konstruktoma, ne upoštevajo pa 

vseh pozitivnih (Pichler, 2008), kar daje občutek, da med področjem zasebnega in 

poklicnega življenja ne more priti do pozitivnega vpliva. Pozitiven in negativen vidik 

upoštevata le SWING in Work/Nonwork Interference and Enhancement Measure, zato sta 

boljša od ostalih, saj merita širše področje. 

 

Izmed opisanih pa samo en vprašalnik meri še poddimenzije konflikta delo-družina, tj. WFCS 

(Carlson, Kacmar in Williams, 2000). 

 

Vprašalniki so v večini razviti le znotraj enega kulturnega območja, niso pa preverjeni v 

drugih kulturnih območjih. Zaradi tega je vprašljiva njihova posplošljivost (Pichler, 2008). Za 

prevod v slovenščino bi bil s tega vidika najboljši SWING, saj je izmed opisanih edini nastal v 

evropskem okolju. 

 

Problem posplošljivosti pa se pojavlja tudi znotraj primarnega kulturnega območja 

vprašalnika, in sicer med različnimi organizacijami in poklici, saj so raziskave narejene 

predvsem znotraj določenih poklicev (Pichler, 2008). 

 

So pa vsi vprašalniki iz tega področja relativno kratki in enostavni za uporabo, kar jim 

omogoča širšo uporabnost. 

 

5. Smernice za nadaljnje delo 

 

Za začetek bi bilo pomembno, da bi strokovnjaki razvili in uporabljali enotno terminologijo in 

bolj jasno opredelili konstrukte. Vsi vprašalniki izhajajo iz istih teoretskih ozadij, kar pomeni le 

ponavljanje istih napak in pomanjkljivosti, ki pa bi se jih lahko znebili z večjo praktično 

naravnanostjo opredelitve konstrukta – npr. prosti opisi ljudi, kako delo vpliva na njihovo 

zasebno življenje in obratno. Pri tem bi se morali upoštevati tako negativni kot tudi pozitivni 

vidik vpliva ter obe smeri vpliva, pri natančnejšem merjenju pa tudi poddimenzije (kot npr. 

Carlson idr., 2000). 
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Prav tako bi bilo dobro več raziskovati in preverjati vprašalnike ter lestvice na različnih 

poklicih in v različnih kulturnih okoljih. Pri tem bi bilo potrebno upoštevati vse postopke za 

dober prevod in standardizacijo testa. Za Slovenijo bi bilo dobro, da se najprej loti prevoda 

SWING-a, saj je edini nastal v evropskem okolju, primeren pa bi bil tudi vprašalnik 

Work/Nonwork Interference and Enhancement Measure, ki meri tudi druge vidike zasebnega 

življenja izven doma.  

 

Vprašalnike bi poleg raziskovanja lahko uporabljali tudi v organizacijah za ugotavljanje 

ravnovesja med delom in zasebnim življenjem pri zaposlenih ter z ukrepi na podlagi tega 

povečali ravnovesje pri zaposlenih. Vendar pa je potrebnih več raziskav, s katerimi bi 

ugotovili, kateri so ti ukrepi, ki bi bili učinkoviti za spodbujanje RDŽ. 

 

V oceno bi bilo potrebno vključiti tudi pomembne druge osebe, ki so prav tako del poklicnega 

in zasebnega življenja preizkušancev, in ugotavljati skladnost med njihovimi ocenami 

(Pichler, 2008). 
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