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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie var att få en inblick i några småbarnsföräldrars upplevelser och 

hantering av kraven de möts av i arbetslivet och familjelivet. Urvalet utgjordes av tre par 

arbetande småbarnsföräldrar, med tre män och tre kvinnor i åldrarna 25-40 år. Som arbetssätt 

användes semi-strukturerade intervjuer. De teman som användes i intervjuerna var: upplevd 

stress och stresshantering, arbetsuppdelning, konflikter mellan familj och arbete samt själsligt 

och kroppsligt välbefinnande. Resultatet av studien visade att samtliga par upplevde en 

måttlig till hög grad av stress, uppkommet från en känsla av tidsbrist i kombination med höga 

krav. För att reducera stressen använde föräldrarna främst en blandning av planering och 

prioritering för att få vardagen att gå ihop. Det visade sig även att flertalet av föräldrarna 

använde sig av ett traditionellt synsätt när det gällde arbetsuppdelningen, vilket gällde för 

både familjesituationen och arbetssituationen. Diskussionen berörde aspekterna balans i 

livssituationen, insikt om stresshantering, samt värdet av jämställdhet. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to get an insight into some parents with young children’s 

experiences and coping strategies regarding the demands they come across in their family- 

and work life. The selection of participants was made by three couples of working parents, 

with three men and three women within the ages of 25 to 40. As a way of working, a semi-

structured form of interview was used. The themes used in the interviews were: experiences 

stress and coping strategies, the distribution of work, work – family conflict and 

psychological and physiological wellbeing. The result showed that all of the parents 

experience a moderate to a high level of stress, arisen from the feeling of lack of time in 

combination with high demands. To reduce the stress, the parents mostly used a mixture of 

prioritising and planning to cope with the daily demands. It was also shown that most of the 

parents used a traditional way when looking at the distribution of work, both in the work 

situation and the family situation. The discussion focused on the aspects of balance in the life 

situation, the insight of coping with stress, as well as the value of equality.   
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Introduktion 

 

Arbetsliv och familjeliv utgör för de allra flesta människor de största och viktigaste 

beståndsdelarna i livet och har stor betydelse för det subjektiva välbefinnandet. Det är ofta 

familjen som tillhandahåller kärlek, socialt stöd och ekonomiska resurser. Likaså 

tillhandahåller arbetet viktiga resurser. Här erhålls den professionella identiteten, den 

ekonomiska försörjningen och arbetskamrater. Arbets- och familjeliv är något som inte 

automatiskt passar ihop, utan måste ständigt anpassas till de krav, villkor och möjligheter som 

erbjuds. Detta skapar i sin tur ett organisatoriskt problem i vardagen och gör att 

förvärvsarbetande föräldrar ständigt måste försöka hitta en balans mellan sin familje- och 

arbetssituation.  

 

Familj och arbete 

 

I dagens Sverige finns det många så kallade ”två-karriärsfamiljer”, vilket innebär att båda 

föräldrarna i en familj strävar efter att ha en yrkeskarriär, där personlig utveckling och pengar 

är i fokus. Asplund (1994; ref i Bengtsson, 2000; Agrawal, 2001) menar att då samhället 

oftast inte är anpassat efter dessa nya levnadsförhållanden, skapas en obalans för familjer med 

barn, där de multipla rollerna krockar med varandra.  

    Enligt Nordenmark (2004) finns det två dominanta teorier inom forskningsområdet för 

multipla roller, dels rollstressteorin, dels rollexpansionsteorin. Inom rollstressteorin menar 

man att det finns en överhängande risk för rollkonflikter mellan en persons roll som 

förvärvsarbetare och rollen som hemarbetande. Detta kan då leda till stressrelaterade symtom 

och nedsatt psykiskt välbefinnande. De som stödjer rollexpansionsteorin menar istället att 

människor med ett starkt engagemang i både arbetsliv och familjeliv ökar det psykiska 

välbefinnandet genom att generera ekonomiska och sociala resurser. Som tillskott till dessa 

teorier så finns det även forskning som menar att multipla roller kan ses som en resurs i vissa 

sammanhang men en belastning i andra. Enligt Nordenmark (2004) tyder även vissa 

forskningsresultat på att det är besvärligare för kvinnor att förena arbete och familj än vad det 

är för män. En förklaring till detta, enligt Almeida och Kessler (1998), kan vara att kvinnor 

känner en rollöverbelastning när de kombinerar huvudansvaret för hemarbetet med 

förvärvsarbete. Samtidigt visar forskning enligt Bygren, Gähler, Nermo (2004) att både män 

och kvinnor mår bra av en blandning av förvärvsarbete och hushållsarbete, i alla fall när 

mannen och kvinnan delar ansvaret för hem och familj. 

    Greenhaus & Beutell (1985; ref in Ilies et al., 2007) anser att konflikter mellan arbete och 

familj uppstår när de två aspekterna inte är anpassningsbara till varandra, exempelvis genom 

att tid avsatt för den ena delen får stå tillbaka för den andra delen, påfrestningar från 

deltagande i den ena rollen gör det svårt att uppnå kraven för den andra, särskilda beteenden 

krävda i en roll gör det exempelvis svårt att uppfylla kraven i en annan. Eby, Casper, 

Lockwood, Bordeaux och Brinley (2005; ref in Ilies et al., 2007) påpekar i sin forskning att 

det finns två olika konflikter: ”arbete till familjkonflikten” och ”familj till arbetekonflikten”. I 

den första påverkar arbetslivet familjelivet och i den andra är det tvärtom. Tidigare forskning 

har främst koncentrerats på ”arbete till familjkonflikten”, men börjar mer och mer fokusera 

sig på samspelet mellan de båda. I ”arbete till familjkonflikten” har det visat sig att 

tillfredställelsen både inom familjen och inom arbetet minskar, individer känner lägre 

bindning till organisationen de arbetar för och mer aggressivitet hemma, vilket kan få ett 

flertal negativa psykologiska och fysiologiska följder. Ilies et al. (2007) menar att både 

upplevelsen av hög arbetsbelastning och delen tid spenderad på arbetet ökar ”arbete – 

familjekonflikten” hemma. Uppskattningen av ”arbete - familjkonflikten” påverkar också 

graden i vilken den anställda personen deltar i sociala aktiviteter med sin familj. DeMarco, 
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Ford-Gilboe, Friedmann, McCubbin och McCubbin (2000) samt Grönlund (2007) menar att 

det affektiva tillståndet en person upplever på arbetet tenderar att hålla i sig även efter att 

personen kommit hem och ”smittar” ofta de andra familjemedlemmarna, så kallad ”affekt-

smitta”. I artikeln av Ilies et al. (2007) använder forskarna en modell som visar på de affektiva 

följder som kommer av överbelastning på arbetet och därför påverkar familjen över tid. 

”Affective events theory” (AET; Weiss & Cropanzano, 1996; ref in Ilies et al., 2007) visar att 

olika händelser och aktiviteter på jobbet får direkta affektiva konsekvenser för personen i 

fråga. Detta påverkar då personens beteende som sedan även påverkar hematmosfären. 

    Magnusson (1998) menar att det fortfarande är kvinnorna som till största delen arbetar 

deltid för att kunna vara hemma och ta hand om hemmet och barnen. Eftersom kvinnor 

upplever en större arbetsbörda i hemmet så känner många kvinnor att de har dubbla 

arbetspass, ett på jobbet och ett i hemmet. Därför är sjukligheten när det gäller stressrelaterade 

tillstånd hos kvinnor direkt kopplad till hur många timmar de arbetar. Enligt Ulla Maria 

Anderberg (2005) bör därför kvinnor ha samma möjlighet till en karriär och ett arbete som 

inte sliter ut dem, samt att män och kvinnor bör bli bättre på att dela på ansvaret för hem och 

familj. Enskilda situationer och händelser kan enligt forskarna (Taylor, 2003; Smith, 1993) 

innebära mycket stress, men kombinationen av olika roller som innebär stora förpliktelser 

upplevs många gånger som mycket stressfullt, exempelvis kombinationen av att vara en 

partner, förälder och en arbetande person. Dessa problem är vanligast bland kvinnor som 

upplever att de har störst ansvar för hushållsarbete och barnuppfostran och kombinerar detta 

med att arbeta heltid i större utsträckning än tidigare. Arbetsplatserna är sällan 

tillmötesgående när det gäller arbetande föräldrar och fler och fler föräldrar kombinerar 

ansvar för både arbete och familj vilket leder till konflikter som förhöjer stressen i hemmet. 

    Sanchez och Thomson (1997) undersökte tidigare debatter vilka påstod att mäns och 

kvinnors jämställdhet har ökat, både före och efter anskaffandet av barn. Men deras resultat 

visar istället på motsatsen och talar för att män i större utsträckning fortfarande tar mer ansvar 

för att försörja familjen, medan kvinnorna tar mer ansvar för barnen och hemarbetet. 

Forskningen tyder på att män och kvinnor alltid tenderar att glida in i mer traditionella 

hjulspår, gällande hemarbete och förvärvsarbete efter att de fått barn.  

 

Stress och coping 

 

Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som relationen mellan en person med dess 

karaktär och omgivningen runt personen. Psykologisk stress handlar alltså om både yttre 

omständigheter och personens känslighet. Eventuell stress utvärderas av personen som 

bedömer den som ansträngande eller överskridande av dennes resurser. Huruvida personen 

bedömer situationen som stressande beror på den kognitiva värderingen. Coping i sin tur 

definieras som ett ständigt pågående arbete som involverar varje person att både kognitivt och 

beteendemässigt förändra sig så att hon/han klarar av att möta de krav omvärlden eller 

personen ställer på sig själv. Detta sker genom utvärdering av situationen samt de egna 

resurserna för att klara av att hantera den uppkomna situationen. Det finns olika typer av 

coping, problemfokuserad coping innebär kognitiva och beteendemässiga försök att förändra 

eller eliminera den stressfulla situationen, samt emotionsfokuserad coping som handlar om 

försök att reglera emotionella responser som situationen skapat (Lazarus & Folkman, 1984).  

    En viktig upptäckt som Lazarus och Folkman (1984) gjorde var att alla är olika; hur en 

person reagerar på en stressfull situation behöver inte innebära att andra personer reagerar på 

samma sätt. Deras slutsats var att för att förstå vad som händer så måste individuella 

skillnader i motivation och kognitiva förmågor tas i beaktande, den subjektiva uppfattningen 

av situationen är avgörande för om en person bedömer en situation som stressande eller inte.
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    I en studie av Weekes, MacLean och Bergers (2005) anser forskarna att det finns ett 

samband mellan coping, kön och hälsa, nämligen att män hanterar stress bättre, eftersom de 

använder bättre copingtekniker än kvinnor. En anledning kan vara att det är vanligare att män 

använder en problemfokuserad copingstil än en emotionsfokuserad copingstil, som är 

vanligare bland kvinnor, vilket även ligger i linje med Matuds studie (2004) gällande 

könsskillnader i stress och coping. Genom copingstilen kan en förutsägelse om hälsa göras, 

eftersom immunsystemet fungerar sämre med en emotionsbaserad copingstil, till skillnad från 

en problembaserad.  

    För att klara av att hantera stress är det enligt Antonovsky (1979) och det salutogena 

perspektivet viktigt att besitta grundläggande resurser som klarar att stå emot stress och andra 

påfrestningar. Dessa kallas för generella motståndsresurser. Oavsett vilka hinder eller 

prövningar som en individ möter i livet så är det viktigt att individen uppfattar världen som 

sammanhängande, viktiga begrepp som sammanfattar denna känsla av sammanhang är: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Stress kopplat till krav, kontroll och stöd 

 

Levi (2005) reder ut olika faktorer som kan påverka en individs stressupplevelse och en 

omständighet kan vara bristen på egenkontroll eller annorlunda uttryckt, bristen på egenmakt. 

Med makt avses möjligheten att påverka och det har ett starkt samband med frihet. Om man 

inte har någon makt, frihet eller olika handlingsalternativ är risken stor att man upplever sig 

alltför styrd och i förlängningen stressad. Även Theorell (2005) menar att makt och kontroll 

har ett nära samband med stress, eftersom stressreaktionen mobiliseras när vi riskerar att 

tappa kontrollen. Det är viktigt för individen att uppleva egenmakt och kontroll för att behålla 

hälsan och dessa begrepp kan förklara varför vissa grupper är utsatta för ohälsa i samhället, 

exempelvis kvinnor med lägre makt eller personer med låg inkomst. 

    En annan stressfaktor som Levi (2005) tar upp är de krav människan utsätts för. Om kraven 

blir för stora upplevs stress på grund av oförmåga att klara av dem. Stress kan även upplevas 

om kraven är för små, då en person i sådana fall kan känna sig understimulerad. För att förstå 

hur krav, kontroll och stöd hänger ihop visar Levi en modell av Karasek och Theorell (1990) 

som kallas ”krav- kontroll- stöd modellen”. Den kombination som leder till mest stress är om 

en person utsätts för överkrav, låg egenkontroll och dessutom har ett lågt socialt stöd. Den 

mest optimala situationen är om en person har hög kontroll, högt stöd och höga krav. Då 

känner sig personen ”tänd” och presterar på topp. Stress kan vara ändamålsenligt och 

nödvändigt i vissa situationer men problem kopplat till stress beror i stor utsträckning på 

dessa faktorer; krav, kontroll och stöd samt hur utdragen och framförallt hur adekvat stressen 

är i relation till kraven som situationen ställer. 

    Sammanfattningsvis finns det i dagens Sverige många så kallade ”tvåkarriärs familjer”. Då 

samhället oftast inte är anpassat efter dessa nya levnadsförhållanden skapas enligt Asplund 

(1994) en obalans för familjer med barn, där de multipla rollerna krockar med varandra. Detta 

kan i sin tur leda till stressrelaterade symtom och nedsatt psykiskt välbefinnande. Greenhaus 

& Beutell (1985) anser att konflikter mellan arbete och familj uppstår när de två delarna inte 

är anpassningsbara till varandra. Sanchez och Thomson (1997) visar i sin forskning att män 

fortfarande tenderar att ta mer ansvar för försörjningen av familjen, medan kvinnor istället 

tenderar att ta mer ansvar för hem och barn, speciellt efter anskaffandet av barn. Enligt 

Lazarus och Folkman (1984) innebär stress ett tillstånd som är överskridande av en persons 

resurser, vilket uppfattas olika beroende på individens specifika resurser. Coping är ett sätt att 

hantera det stressfulla tillståndet och det finns olika copingstilar att använda sig av, bland 

annat problemfokuserad och emotionsfokuserad copingstil. Det finns forskning som tyder på 

att män hanterar stress bättre än kvinnor genom att de oftare använder sig av en 
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problemfokuserad copingstil. Enligt Antonovsky (1979) och det salutogena perspektivet är det 

viktigt att ha grundläggande resurser för att kunna stå emot påfrestningar och hantera stress. 

Det viktigaste är att individen upplever en känsla av sammanhang och meningsfullhet. 

 

Syftet med föreliggande studie är att få en inblick i några småbarnsföräldrars upplevelser och 

hanteringar av de krav de ställs inför i arbetslivet och familjelivet.  

    Följande frågeställningar är i fokus: 

 Hur upplever och hanterar några föräldrar rollen som småbarnsföräldrar i förhållande 

till familjelivets krav?  

 Hur upplever och hanterar några föräldrar rollen som småbarnsföräldrar i förhållande 

till arbetslivets krav?  

 Hur hanterar de balansen däremellan? 

 

Metod 

 

Då studien syftat till en inblick i tre olika pars liv angående hur de upplever och hanterar 

arbetslivets och familjelivets krav, har en kvalitativ forskningsansats använts. Eftersom 

urvalet i studien var litet, går några generella slutsatser från materialet inte att dra. Målet har 

istället varit att få en djupare förståelse för just de intervjuade parens reflektioner.  

 

Intervjupersoner 

 

Urvalets utgjordes av tre par arbetande småbarnsföräldrar med tre män och tre kvinnor i 

åldrarna 25-40 år. Familjerna bestod av föräldrarna samt 1, 2 respektive 3 barn i åldrarna 2-13 

år. Kvinnornas yrken var förskolelärare, butiksbiträde och dagligvårdare. Männen arbetade 

som yrkesofficer, byggarbetare samt snickare. Som urvalsteknik valdes ett 

”bekvämlighetsurval” där intervjupersonerna var bosatta i södra Sverige. Eftersom de flesta 

valda teorier och forskningar i föreliggande studie koncentrerar sig på kärnfamiljen, valdes 

kärnfamiljen som fokuskonstellation i denna studie och intervjupersonerna utifrån denna 

utgångspunkt. 

 

Material 

 

För att hålla intervjuerna delvis strukturerade, men ändå öppna, valdes en semistrukturerad 

intervjuform med fyra valda teman: upplevd stress och hantering, arbetsuppdelning, konflikter 

mellan familj och arbete samt själsligt och kroppsligt välbefinnande. Dessa teman 

presenterades för intervjupersonerna under inledningen i varje intervju. I analysen av 

intervjuerna framkom en övergripande kategori som sammanfattades som Coping av 

familjelivets och arbetslivets olika krav. Därefter delades sedan materialet upp i tre 

underkategorier, vilka var: Hantering av vardaglig stress, Prioritering och krav samt 

Arbetsuppdelning. I diskussionsdelen arbetades materialet igenom och delades sedan upp 

återigen för att fånga de framträdande mönster som uppstått i analysen. Dessa kategorier blev: 

Balans i livssituationen, Insikt av stresshantering och Värdet av jämställdhet. 

 

Procedur  

 

Intervjupersonerna kontaktades först per telefon, där de fick en liten inblick i vad 

intervjuinnehållet handlade om, kort information om de etiska aspekterna (enligt Mitchell & 

Jolley, 2007) samt möjlighet att ställa frågor och få eventuell betänketid. Via mail skickades 

också ett utförligare informationsbrev med de etiska aspekterna (se bilaga) samt ett förslag på 
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tid och datum då intervjuerna kunde genomföras på plats hemma hos intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna fick även i början av intervjuerna en kort muntlig beskrivning av de etiska 

riktlinjerna. Intervjuerna fullföljdes i intervjupersonernas olika hem efter önskemål ifrån 

samtliga deltagare och tog cirka 45 minuter per intervju.  

 

Etik 

 

För att ta de etiska aspekterna i beaktande följdes anvisningar enligt Mitchell & Jolley (2007) 

som anser att det är viktigt att deltagarna ska vara medvetna om vad som kommer att hända i 

intervjusituationen och för att sedan ge bekräftelse på deltagande. Intervjupersonerna 

informerades om frivillighet, konfidentialitet, samt rättigheten att när som helst avbryta 

deltagandet.  

 

Analys 

 

Analysmetoden baserades på Maykut och Morehouse´s (1994) induktiva analysinriktning, så 

kallad ”den konstanta komparativa metoden”. Analysen innebar att intervjuerna först 

spelades in på band för att sedan transkriberas. Texten kodades därefter för att lättare kunna 

delas in i överhängande teman/kategorier. För varje nytt avsnitt (resultat och diskussion) 

delades datan in i nya framarbetade teman/kategorier för att på bästa sätt få fram det mest 

intressanta i materialet. Citat används för att belysa och tydliggöra vissa specifika delar i 

texten. Tydliga mönster lyftes fram för att därefter problematiseras och diskuteras. 

 

Resultat 

 

Coping av familjelivets och arbetslivets olika krav 

 

     Hantering av vardaglig stress 

Resultatet visade att samtliga föräldrar upplevde att tidsbrist var ett stort problem som ledde 

till att de inte hann med det som de tyckte var viktigt och bidrog därmed till uppkomsten av 

stress. Dock varierade graden av upplevd stress bland paren mycket, där ett av paren inte 

kände sig stressade i vardagen i mer än korta stunder, medan ett annat av paren led i större 

grad av stress. De vanligaste reaktionerna på stress var irritation och ett kortare tålamod, 

något som då ofta gick ut över deras partner och barn. Flertalet föräldrar berättade även att de 

drog sig undan från familjeaktiviteter och umgänge då de kände sig stressade, vilket gav dem 

dåligt samvete, då de upplevde att familjen försakades. Det ökade i sin tur stressen ännu mer. 

Samtidigt kände paren att det ibland var nödvändigt att få lite ”time-out” från familjen för att 

få en stund för sig själv och återhämta sig. 

    Eftersom föräldrarna upplevde en stor tidsbrist var det också vanligt att rollkonflikter 

uppstod. Detta upplevdes av samtliga par på ett eller annat sätt och den vanligaste konflikten 

var mellan arbete och familj, det vill säga att arbete - och familjesituationen hade en inverkan 

på varandra. Hos ett av paren var exempelvis skuldkänslan för att lämna barnen för länge på 

dagis/fritids en stor källa till stress. Hos samtliga par berättades det även om hur 

arbetssituationen och hemmasituationen påverkade varandra i fråga om humöret och 

välbefinnandet. Det innebar att hur de mådde i ena miljön även påverkade hur de mådde i den 

andra miljön. Om de kände sig stressade och överbelastade på arbetet, var det vanligt att de 

även lättare kände sig stressade och överbelastade i hemmet. En av männen belyser detta 

problem:  
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”Men det är ju så att mår man inte bra på jobbet, så mår man inte bra hemma och 

tvärtom, det är ju så intimt förknippat med varandra. Så visst, har man varit 

väldigt stressad på jobbet så hänger det ju kvar när man kommer hem. Så… trivs 

man inte på jobbet, så påverkar det familjesituationen ja, rätt av!” 

 

    En annan av männen sade i intervjun att han lätt blev på dåligt humör när han var stressad. 

Det påverkade hans familj mycket negativt då han kom hem och spred dålig stämning, vilket 

slutade med att hela familjen blev irriterad och på dåligt humör. 

    Eftersom tiden var en bristvara upplevde många att: ”Tid på jobbet är tid från familjen”, 

vilket ledde till att de upplevde att arbetet inskränkte på familjelivet. En av männen valde att 

hantera detta problem genom att välja vilket som var viktigast för honom. Han levde efter 

filosofin att familjen alltid skulle komma först och på så sätt blev det lättare att prioritera 

mellan arbete och familj. Men trots denna lösning kände han sig ändå otillräcklig som förälder 

och oftast mycket stressad över att inte hinna med både att arbeta heltid och göra bra ifrån sig 

på arbetet samt att vara en bra förälder och hjälpa till hemma.  

    Hur paren hanterade stress varierade från förälder till förälder. I ett av paren där stressen 

var vanligt förekommande visade det sig hur föräldrarna upplevde och hanterade stressen, 

samt vad det innebar för deras hälsa: ”…jag försöker ju lösa problemen på bästa sätt när de 

dyker upp…för att på så sätt undvika att stressa upp mig i onödan…min fru däremot är 

ganska lättstressad och hanterar detta på ett sätt som jag inte tror kommer att hålla i 

längden..”. Kvinnan i paret upplevde en hög stressnivå och en oförmåga att hantera stressen. I 

den utsträckning hon försökte att klara av den blundade hon för problemen eller försökte att 

inte tänka på dem. Kvinnan rapporterade om både fysisk och psykisk ohälsa. Mannen i paret 

upplevde också en hög stressnivå och försökte att ”göra det bästa av situationen” som han 

uttrycker det. Även han rapporterade om ohälsa i form av bland annat högt blodtryck, men 

inte i lika stor utsträckning som hans fru. Den största och kanske viktigaste insikten de flesta 

föräldrarna fått, för att kunna hantera sin vardag, var att det var viktigt att försöka sänka vissa 

krav. 

    I fråga om stresskänslighet var det ungefär hälften av föräldrarna som upplevde sig själva 

som tämligen stresståliga, medan den andra hälften upplevde en stresskänslighet. Två av 

männen hade tidigare varit nära utbrändhet, vilket visade sig genom sömnlöshet, irritation och 

trötthet. Båda männen berättade att det var den inre stressen, att inte hinna med familjen på 

grund av mycket arbetande, som var det största skälet till att de kände sådan extrem stress. 

    Kvalitativ tid med familjen samt egentid visade sig vara en stor stressreducerande faktor. 

Överlag lade inte majoriteten av föräldrarna ned så mycket tid på sig själva, det rörde sig om 

en halvtimme per dag eller en längre stund på helgen. Detta berodde på att de inte hann eller 

att de valde att umgås så mycket som möjligt med barnen och på så sätt inte fick så mycket tid 

över till sig själva. Egentiden, då de gjorde vad de ville, fick de oftast sent på kvällen när 

barnen sov och några av dem valde att lägga den tiden i soffan framför TV:n för att koppla av. 

Det verkade också vara viktigt att endast föräldrarna tog sig tid till att umgås som par för att 

familjen skulle må bra. All uppmärksamhet och fokus på barnen kunde innebära att relationen 

mellan föräldrarna glömdes bort: ”Det är ju viktigt att man har saker gemensamt som par för 

att inte tappa gnistan och romantiken… man behöver detta för att orka med det jobbiga i 

vardagen.”  

    När det kommer till allmänt välbefinnande hos paren varierade detta. Ett par var sällan 

sjuka, de hade inte spänningsvärk eller liknande, medan ett av de andra paren ofta var sjuka, 

där spänningsvärk av olika slag var vanligt förekommande. Det sista paret låg istället 

någonstans mitt emellan dessa spänningstillstånd. Det som framkom tydligt var att ohälsa av 

olika slag var tätt sammankopplat med graden av upplevd stress. 
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    Prioritering och krav 

Samtliga av föräldrarna hade olika sätt att hantera stress och problem. Den mest 

förekommande problemlösningen var att prioritera och denna lösning var ofta ett resultat av 

att hela situationen runt om kring dem blivit för mycket och för krävande. Genom att 

prioritera kunde de välja vad de ville lägga sin energi på och försöka bortse från sitt dåliga 

samvete över att inte hinna göra allt, utan bara det som ansågs som viktigt av dem själva. En 

av kvinnorna i paren berättade i intervjun att hon försökte att strukturera upp vardagen och 

fokusera på att hinna med det som var viktigast, exempelvis äta och hjälpa barnen med 

läxorna. Hon sade att hon genom att göra detta, fick låta mycket annat vara ogjort och bara 

inse att hon inte hann med det den dagen. Det tog hon istället när det fanns tillfälle för det. 

Hon menade att hon inte orkade försöka vara perfekt, det gick inte i längden, då fick det hellre 

vara stökigt när gäster kom och hälsade på eller liknande. Detta synsätt var dock inte likadant 

för alla de tre paren utan varierade. Ett av paren kände oerhörda krav på att allt skulle vara 

perfekt, hemmet skulle vara fläckfritt, barnet och föräldraskapet skulle fungera idealistiskt och 

på toppen av detta skulle även båda föräldrarna ha karriärer och tjäna bra med pengar: ”Jag 

känner mig inte tillräcklig om inte allt är perfekt när jag går och lägger mig… om jag vet att 

det är stökigt och jag inte hunnit med det jag ska, så får jag ångest och kan inte sova…”. 

Detta gick helt enkelt inte ihop och båda föräldrarna led i hög grad av stress, vilket resulterade 

i både fysiska och psykiska åkommor. Höga krav på sig själva, som att alltid prestera på topp 

och krav från omgivningen i form av att alltid vara alla till lags, ledde i längden till att 

situationen upplevdes som alltför påfrestande och föräldrarna kände sig misslyckade, 

otillräckliga och gick ständigt runt med dåligt samvete. Ett praktiskt stöd för samtliga par var 

att de lätt kunde få barnvakter vilket de upplevde som en stor hjälp. Däremot var det 

psykologiska stödet inte lika utbrett och som en av männen sade”… att ha en stor släkt 

innebär inte bara positiva sidor i form av stöd… det kan också leda till ett ökat krav, att man 

skall hälsa på och hjälpa till mycket..” sett ur hans ögon så kan hans stora släkt stjälpa mer än 

att hjälpa genom att sätta en stor press, snarare än att ge stöd.  

    Ett annat sätt att hantera vardagen var att försöka ha framförhållning och planera för 

familjen genom att exempelvis göra upp ett veckoschema. En av kvinnorna ansåg att 

flexibilitet var en viktig egenskap för att hantera vardagliga problem. För att förhindra att bli 

stressad sade en av männen att han hade fått lära sig att säga nej till saker, något han varit 

mycket sämre på tidigare. Innan hade han svårt att säga nej till saker, nu sade han att han 

istället säger nej till nästan allt. Samtliga par tog dock mer eller mindre upp ämnet planering, 

vilket belyses av följande citat, sagt av en av männen: 

 
”Men det handlar väl i grund och botten om att planera och kanske tänka på ett 

annat sätt och lägga upp arbetet så att man inte hamnar i en stressig situation och 

ibland också inse att ”Nej, jag fixar inte det här, det är ingen idé att jag stressar 

upp mig över det”. Men framförallt handlar det ju om planering.” 
 

     Arbetsuppdelning  

I två av de tre paren arbetade männen heltid och trivdes mycket bra med det, medan 

kvinnorna istället arbetade deltid och sade att de inte skulle ha hunnit med att jobba mer än så. 

I det tredje paret arbetade istället båda föräldrarna heltid, vilket ledde till att de båda led av 

mycket stress. I jämförelser med hur mycket paren arbetat före respektive efter att de fått 

barn, visade det sig att männen i samtliga av paren inte hade ändrat sina arbetstimmar 

nämnvärt. För två av parens kvinnor hade arbetstiden gått från att vara på heltid ner till deltid, 

medan en av kvinnorna arbetat heltid både innan och efter anskaffning av det första barnet. 

    Flertalet av föräldrarna sade sig lägga ned nästan all sin lediga tid på arbetsuppgifter i 

hemmet. En av kvinnorna funderar på att hyra ut lite av hushållsarbetet som ”hushållsnära 

tjänster”, då hon tycker att städning och liknande tar alldeles för mycket tid, tid som hon 
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hellre hade velat lägga på kvalitativ tid med familjen. Uppdelningen mellan man och kvinna 

kunde se lite olika ut beroende på familjesituationen. I två av familjerna sade paren att deras 

uppdelning var i huvudsak jämställd, det vill säga arbetsuppdelningen i hemmet var jämn. 

Dock behövde det inte betyda att de gjorde exakt samma saker, utan att de istället kunde dela 

upp uppgifterna och göra det de ansåg sig vara bäst på och tyckte var roligast. Något som här 

var tydligt var att det oftast var kvinnorna som utförde sysslorna inuti huset, medan männen i 

högre grad arbetade med sysslorna utomhus, såsom lagning och underhåll av bilen och 

trädgårdsarbete. En av männen menade att deras arbetsuppdelning i hemmet var ganska rättvis 

”… vi är nog rätt lika för hon får ta hand om saker inne i huset och jag tar hand om allt ute 

så som renovering, bilen och liknande…” medan kvinnan i familjen å andra sidan menade att 

hon gjorde mycket mer än mannen, vilket belyses av detta citat: 

 
 ”… nu när jag jobbar så har jag fortfarande rollen som innebär att jag har det 

största ansvaret för vår dotter och hemmet fast att vi jobbar lika mycket båda två. 

Det är svårt att ta på, att sätta ord på och verkligen bevisa hur denna uppdelning 

verkligen ser ut i verkligheten när det är en vana som är så ingrodd, det krävs att 

man på allvar tänker till för att komma till botten med hur vi har det i familjen… det 

är en ekvation som inte går ihop, att ha alla dessa roller med så mycket uppgifter 

och ansvar…”  

 

Hon förklarade att de hade det jämställt i sin relation innan de fick barn, där båda hjälptes åt 

med allt, medan de nu har hamnat i vanor från tiden då endast hon varit föräldraledig och per 

automatik fick mest ansvar för barn och hem. Det framstår att vad som uppfattas som sysslor i 

hemmet av en person inte alltid uppfattas och värderas på samma sätt av den andre.  

    En annan form av arbetsuppdelning i hemmet framkom av en av de andra kvinnorna som 

satte sina barn i arbete genom att låta dem ha ansvar för ett område. Den yngsta sonen i 

familjen på 5 år var exempelvis ansvarig för att hålla i ordning på skorna i hallen, medan den 

äldsta dottern på 14 år tömde diskmaskinen varje dag. ”Jag tycker att det är viktigt att alla 

hjälper till, barn växer ju med uppgifter, de får större självförtroende av att hjälpa till och 

klara av saker, man skall ju hjälpas åt i ett hem så är det ju, det är ju inget hotell de bor 

på…!!”. Mamman arbetade själv halvtid men lade ändå den mesta lediga tid på att utföra 

sysslor i hemmet och vara med barnen, vilket hon ansåg vara nödvändigt eftersom pappan i 

huset jobbade borta hela veckorna och då inte hade möjlighet att hjälpa till hemma. 

    Sammantaget visade resultatet att samtliga föräldrar upplevde tidsbrist vilket kom till 

uttryck som irritation och trötthet. Denna tidsbrist ledde också till rollkonflikter mellan arbete 

och familj, främst påverkade arbetslivet familjelivet och det visade sig även att dessa två 

områden hade stor inverkan på varandra i fråga om stressupplevelse och välbefinnande. För 

att hantera stress använde sig flertalet föräldrar av prioritering och planering vilket de ansåg 

vara de viktigaste elementen för att få vardagen att gå ihop. Det var vanligt att föräldrarna 

upplevde för höga krav på sig själva, men hanteringen av detta var olika för samtliga 

föräldrar. Det visade sig att männen arbetade heltid medan två av tre kvinnor arbetade deltid. 

De männen som arbetade i ett mansdominerat yrke upplevde att deras familjeroll fick en liten 

plats på arbetet med en större allmän flexibilitet, medan det var tvärtom för kvinnorna som 

istället arbetade på kvinnodominerade arbetsplatser. Samtliga av föräldrarna upplevde att de 

lade ner för stor tid på sysslor i hemmet, där de i olika utsträckning delade upp 

arbetsuppgifterna mellan sig. I större eller mindre utsträckning visade sig en tendens till 

ojämställdhet mellan föräldrarna efter barnanskaffningen i jämförelse med innan. 
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Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie är att få en inblick i några småbarnsföräldrars upplevelse och 

hantering av de krav de möts av i arbetslivet och familjelivet. Frågeställningarna i fokus är: 

Hur upplever och hanterar några föräldrar rollen som småbarnsföräldrar i förhållande till 

familjelivets krav? Hur upplever och hanterar några föräldrar rollen som småbarnsföräldrar i 

förhållande till arbetslivets krav? Hur hanterar de balansen däremellan? Följande mönster 

kommer att lyftas fram, problematiseras och diskuteras: balans i livssituationen, insikt av 

stresshantering samt betydelsen av jämställdhet.  

 

Balans i livssituationen 

 

I föreliggande studie framkommer det att föräldrarna upplever att höga krav leder till stor 

stress, som i sin tur resulterar i fysiska och psykiska åkommor. Kraven som de upplever 

kommer från både dem själva och omgivningen där de högsta kraven är de som de ställer på 

sig själva i form av att allt borde vara perfekt, vilket de menar är en omöjlig uppgift. 

Dessutom känner de att släkt och vänner snarare pressar dem med ytterligare krav istället för 

att ge dem stöd, vilket leder till frustration och sätter dem i en situation där de känner att de 

inte har vare sig kontroll eller förmåga att hantera situationen. Dessa upplevelser ligger i linje 

med vad Levi (2005) tar upp angående för höga krav som upplevs som ouppnåeliga och kan 

leda till en stor upplevd stress. Kombinationen av dessa höga krav från både sig själva och 

andra, upplevelsen av att inte ha kontroll och makt över situationen samt ett lågt socialt stöd 

är den kombination som enligt ”Krav- Kontroll- Stöd modellen” (Levi, 2005) ofta resulterar i 

en hög upplevd stress och i längden en negativ påverkan på hälsan. För att klara att hantera 

vardagen verkar det krävas en hälsosam balans mellan att prioritera, inte ha för höga krav på 

sig själv och vara nöjd med sin insats. Även om de flesta föräldrarna berättar om svårigheter 

om att få allt att gå ihop så verkar det som att det är från den kvalitativa tiden tillsammans 

som kraften kommer. 

    Enligt Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux och Brinley (2005; ref. in Ilies et al., 2007) 

bidrar ”arbete - familjkonflikten” till otillfredsställelse både inom arbetet och i 

familjesituationen, vilket lätt leder till ett antal negativa psykologiska och fysiologiska följder, 

bland annat att personens bindning till arbetet minskar, att personen lätt blir irriterad och mer 

aggressiv hemma samt kan uppleva olika typer av fysiologisk ohälsa. Enligt Ilies et al. (2007) 

kan denna ”arbete – familjkonflikt” exempelvis uppstå när en person upplever en hög 

arbetsbelastning och för mycket tid spenderad på arbetet. Detta kan i sin tur bidra till att den 

stressade personen drar sig undan sociala aktiviteter med sin familj. Det affektiva tillståndet 

en person upplever på arbetet, tenderar även att hålla i sig efter personen kommit hem. Dessa 

teorier ligger i linje med föreliggande studie där föräldrarna anser att arbetssituationen och 

hemmasituationen påverkar varandra, avseende humör och välbefinnande. Analysen visar en 

benägenhet att stressen för arbetet och humöret kopplat till detta ofta upplevs ”smitta av sig” 

på de andra medlemmarna i hemmet. Vid upplevd stress finns det även en tendens till att dra 

sig undan socialt umgänge. Rent spekulativt skulle det möjligen kunna sägas att graden av hur 

mycket någon ”smittar av sig” med känslor till andra i familjen, är något mycket individuellt. 

En person som lättare kan ställa om sig till nya händelser och ”byta kanal” har förmodligen 

mindre benägenhet att ta med sig sinnestämningar till den nya miljön än vad en person som 

har svårare för att ställa om sig och sina sinnestämningar. Ett annat sätt att se dessa friktioner 

på är ur ett rollkonfliktperspektiv enligt Nordenmark (2004) som anser att rollkonflikter är en 

ansenlig källa till stress och ohälsa, eftersom de olika roller en individ kan ha som bland annat 

förälder, arbetare och make/maka kan krocka med varandra och leda till konflikter. Vi anser 

att detta inte endast är en fråga på individnivå utan även är en fråga på samhällsnivå eftersom 
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rollkonflikter och andra psykosociala arbetsmiljöfaktorer på arbetet sänker produktiviteten 

bland arbetarna vilket i längden ger dålig lönsamhet för företagen och därigenom den svenska 

välfärden. Vi anser även att rollkonflikter i familjen kan bli ett samhällsproblem av den 

orsaken att detta påverkar både föräldrarna och deras barn och att detta i längden kan leda till 

psykisk ohälsa som kan kosta samhället stora summor. Av denna anledning menar vi att det är 

viktigt att från företagens sida intressera sig för och investera mer i vad som kan göras för att 

förbättra situationen för de arbetande föräldrarna. Kanske är det även tid för att politiska 

beslut skall tas i fråga om småbarnsföräldrars situation, där några förslag kan vara förkortade 

arbetsdagar, flextid eller utökad föräldraledighet. 

  

Insikt om stresshantering 

 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) finns det olika sätt för att hantera stress. 

Emotionsfokuserad coping handlar om att hantera emotionella responser som situationen 

skapat, exempelvis genom att förneka problem eller att värdera dem. Problembaserad coping 

innebär kognitiva och beteendemässiga försök att förändra eller eliminera den stressfulla 

situationen, exempelvis att ta itu med problemen så att de inte längre innebär ett 

stressmoment. Hur en person reagerar på en stressfull situation behöver inte innebära att andra 

personer reagerar på samma sätt. Resultatet i föreliggande studie visar att föräldrarna har olika 

sätt att hantera stress. I ett av föräldraparen visar mannen tendenser till en problembaserad 

copingstil där han försöker att göra det bästa av situationen, medan kvinnan upplever 

svårigheter i sin stresshantering och använder sig till stora delar av en emotionsfokuserad 

copingstil, där hon väljer att ”blunda för problemen” vilket kan leda till både psykisk och 

fysisk ohälsa. I Weekes, MacLean och Bergers studie (2005) om kön, stress och hälsa visar 

forskning att stress förutsäger hälsosymptom olika mellan kvinnor och män. Dessa forskare 

anser att män hanterar stress bättre genom att de använder sig av andra copingtekniker än 

kvinnor. Den vanligaste copingstrategin för män är den problemfokuserade copingstilen, 

medan kvinnor i större utsträckning använder sig av en emotionsfokuserad copingstil, vilket 

även ligger i linje med Matuds studie (2004).  

    För att klara av att hantera stress är det enligt Antonovsky (1979) och det salutogena 

perspektivet viktigt att besitta grundläggande resurser som klarar att stå emot stress och andra 

påfrestningar, dessa kallas för ”generella motståndsresurser”. Oavsett vilka hinder eller 

prövningar som en individ möter i livet så är det viktigt att individen uppfattar världen som 

sammanhängande. Viktiga begrepp som sammanfattar denna känsla av sammanhang är: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta ligger i linje med föreliggande studie 

som visar en tendens att trots att några föräldrar upplever höga krav så verkar de kunna 

hantera dessa och stressen på ett hälsosamt sätt.  

 

Betydelsen av jämställdhet  

 

En slutsats bland dagens forskare (Nordenmark, 2004; Bygren, Gähler, Nermo, 2004; 

Almeida & Kessler, 1998) handlar om att kvinnor i större utsträckning än förr förvärvsarbetar 

och dessutom har kvar det största ansvaret för hem och barn vilket har lett till ökad stress.  

    Rent spekulativt kan det vara intressant att diskutera hur fädernas situation ser ut 

nuförtiden, med utgångspunkt i antagandet att män arbetar i samma utsträckning som förr och 

dessutom tar ett större ansvar i hemmet och med barnen, vilket ligger i linje med vad 

föreliggande studier visar tendenser till. Kan det vara så att ”offerrollen” ofta lagts på 

kvinnans dubbla arbetssituation, medan ett resonemang om männens villkor i nuläget är lika 

viktigt? Analysen i föreliggande studie visar att föräldrarna upplever höga krav både på sig 

själva och från sin omgivning. Det framkommer även att de upplever höga krav från 
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samhället. Kan det vara så att familjerna i dagens samhälle hamnar i en trängd situation, då 

kraven är allt för höga och att de upplever för lite stöd från samhället för att klara att hantera 

situationen? Frågan som uppkommer i detta sammanhang är på vilket sätt detta problem 

skulle kunna lösas, så att båda parter ”vinner”?  

    I en artikel av Sanchez och Thomson (1997) framhåller författarna att det fortfarande är 

männen som till största delen tar mer ansvar för att försörja familjen och kvinnorna i större 

utsträckning tar ansvar för att ta hand om hem och barn. Detta motsäger tidigare debatter, som 

påstår att mäns och kvinnors jämställdhet har ökat, både innan och efter anskaffandet av barn. 

Även Magnussons forskning (1998) stödjer denna tes. I artikeln av Sanchez och Thomson 

(1997) undersöks även det faktum att par ofta glider in i traditionella ”hjulspår”, när det gäller 

förvärvsarbete och hemarbete efter anskaffning av barn, oavsett hur jämställt förhållandet har 

varit innan barnanskaffningen.  Resultatet i föreliggande studie ligger i linje med denna 

tankegång, då en av kvinnorna i studien förklarar att hon och hennes partner ansåg sig vara 

jämställda i sin relation innan de fick barn, både när det gäller hemarbete och förvärvsarbete, 

men att de sedan de fått barn och hon varit föräldraledig, hamnat i vanor där det är hon som 

tar mest ansvar för deras barn och för hemmet, även fast de båda arbetar heltid. Då hon känner 

en tidsbrist i båda dessa roller (arbetsroll och familjeroll), lider hon ofta av svåra 

rollkonflikter, som snabbt skapar både psykologiska och fysiologiska problem. Denna 

rollkonflikt stöds av Asplunds (1994; ref i Bengtsson, 2000; Agrawal, 2001) ”rollstressteori”, 

som menar att det finns en överhängande risk för rollkonflikter mellan en persons roll som 

förvärvsarbetare och rollen som hemarbetande, vilket lätt kan leda till stressrelaterade symtom 

och nedsatt psykiskt välbefinnande. Rent spekulativt kan det sägas att om ena parten väljer att 

vara föräldraledig under en längre tid så blir det en outtalad arbetsfördelning, där den som är 

hemma tar på sig mer ansvar för hemmet än den som arbetar. Denna fördelning revideras inte 

då föräldraledigheten tar slut och båda återgår till sina arbeten. Resultatet blir då att det som 

tidigare upplevts som en jämställd arbetsfördelning nu med ens uppfattas ojämn av den part 

som helt plötsligt får dubbla arbeten. För den part som fortsatt att arbeta under 

föräldraledigheten upplevs således ingen skillnad i arbetsbelastningen. Men vad som räknas 

som jämn arbetsfördelning kan även det vara svårt att bedöma. Samtliga av paren i 

föreliggande studie menar att de delar upp uppgifterna i hemmet och ofta har sina egna 

”arbetsområden”, där kvinnorna ofta sköter de kontinuerliga sysslorna inomhus, medan 

männen ofta tar de mer tillfälliga sysslorna utomhus. 

    Sammanfattningsvis visar analysen i föreliggande studie att höga krav, främst kraven 

föräldrarna ställer på sig själva leder till en hög grad av stress och kanske i förlängningen till 

ohälsa. I enlighet med Levi (2005) så är kombinationen höga krav, upplevelsen av sviktande 

kontroll samt lågt stöd en riskfaktor. För att hantera denna stress är det nödvändigt med en 

hälsosam balans mellan att prioritera, inte ha för höga krav och vara nöjd med sin insats. 

Enligt Eby et al.(2005; ref. i Ilies et al. 2007), kan ”arbete – familjkonflikter” bidra till både 

psykologiska och fysiologiska åkommor, vilket ligger i linje med föreliggande studie, där 

personerna ibland upplever sig ”smitta” resten av familjemedlemmarna med 

humörsvängningar på grund av en stressig arbetssituation. Mer forskning, investering och 

engagemang från samhället behövs för att kunna förbättra situationen för de arbetande 

föräldrarna. Enligt Sanchez och Thomson (1997) glider par ofta in i traditionella ”hjulspår” 

när det gäller förvärvsarbete och hemarbete efter anskaffning av barn.  

    För framtida forskning skulle det vara intressant att studera om det är vår västerländska 

livsstil som är en grundläggande faktor till den upplevda stressen bland småbarnsföräldrar. 

Tar vi det för mycket på individnivå för att vi är uppfostrade med dessa normer i Sverige? 

Intressant i detta fall hade därför varit att göra en jämförande studie med andra länder med 

mer kollektivistiska normer.  
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