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Kvinnors ökade engagemang i arbetslivet har bidragit till mäns större 
ansvar för familjelivet. Intresset är stort för hur föräldrar förenar 
kraven från sin arbets- respektive familjeroll. Studiens syfte var att 
öka förståelsen för förvärvsarbetande föräldrars upplevelser av 
arbetslivet och det övriga livet utifrån bland annat olika teorier om 
multipla roller. Studien bygger på fem intervjuer med 
förvärvsarbetande föräldrar med 2-3 barn i åldern 1,5 till 15 år. 
Deltagarna rekryterades inom författarens omgivning samt på ett 
företag. Resultaten visade att tiden hade en central plats i föräldrarnas 
tillvaro liksom prioriteringar, flexibiliteten och ansvarsfördelningen 
mellan föräldrarna samt att det nya arbetslivet påverkade individerna. 
Rollexpansionsteorin fick stöd genom att föräldrarnas multipla roller 
kompletterade varandra, men även rollstressteorin bekräftades genom 
att en roll fick för stort utrymme och medförde påfrestande 
rollkonflikter. Balansen i vardagen var den välbefinnandeaspekt som 
visade sig mest betydelsefull. Resultaten visar att arbetsgivare bör se 
medarbetaren utifrån ett helhetsperspektiv där alla delar i livet ingår.  

 
 

I takt med att kvinnorna i större utsträckning har tagit sin plats på arbetsmarknaden är 
intresset stort både inom forskning och inom media för hur föräldrar förenar kraven från 
sina två mest centrala roller i livet, arbets- respektive familjerollen. Siffror från SCB 
(2004) belyser detta. Från 1970 till 2004 har mammornas deltagande i förvärvslivet ökat 
markant. Idag arbetar många kvinnor heltid samtidigt som männen inte har gått ner i 
arbetstid. År 2002 hade 83 procent av alla barn en mamma som var förvärvsarbetande 
och 90 procent hade en pappa som arbetade. Det vanligaste är att både mamma och 
pappa antingen arbetar eller studerar på heltid. Näst vanligast är att pappans arbetstid är 
heltid och mammans deltid (minst 20 timmar per vecka).  
 
Nordenmark (2004) menar att kvinnors ökade engagemang i arbetslivet har medfört att 
män idag tar ett större ansvar för familjelivet. Kvinnorna ägnar fortfarande mer tid åt 
det obetalda arbetet men klyftorna är inte lika stora idag som för 50 år sedan. I en 
tidsanvändningsstudie från SCB (2003) kan man se varför det fortfarande finns stora 
olikheter mellan könen. Den största delen av mäns arbete sker mot betalning medan 
kvinnors arbete i större utsträckning är fördelat på betalt förvärvsarbete och obetalt 
hemarbete. Summan av det totala arbetet skiljer sig därmed inte markant. I den 
förvärvsarbetandes arbetstid ingår kafferaster och dylikt. I det obetalda arbetet är raster 
inte inräknat eftersom de består av en annan sorts aktivitet. Mäns vardagsliv har en 
tydligare åtskillnad mellan arbete och övrigt liv medan kvinnornas arbete är mer spritt 
över dagen och veckan. I SCB:s studie visade det sig att ha små barn påverkade 
mammornas förvärvsarbete mer än pappornas eftersom det innebar att kvinnornas totala 
arbetstid ökade samtidigt som möjligheterna till fri tid minskade. 
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Tid 

Tiden finns runt omkring oss hela tiden oavsett vad vi gör med den och vi reflekterar 
sällan över vad det är. Daly (1996) som studerat området familjeliv och tid menar att tid 
blir mer och mer komplicerat i takt med att vi arbetar mer och upplever mer press i både 
arbetslivet och familjelivet. Familjetid handlar inte bara om att mäta hur mycket tid vi 
har till olika aktiviteter såsom hemarbete, ta hand om barn, fritid osv., utan även om 
vilken innebörd tiden har för familjelivet och familjemedlemmarna. Han menar att 
istället för att ta tiden för givet kan tiden ses som ett kännetecken för vardagen. 
Familjetid blir således social tid där fokus inte ligger på kvantitet utan på den socialt 
konstruerade meningen med tid. Ur denna synvinkel blir tiden både ett strukturellt och 
ett kulturellt ting samt ett pågående projekt för uppbyggandet av den enskilda individen. 
Det strukturella består av den faktiska klockan och universella regler såsom tidszoner, 
scheman och arbetstider. För sin existens baseras tiden således på samtycke. Som en 
individuell uppbyggnad är tid ett sorts medvetande som upplevs genom kännedomen av 
tid och synkroniseringen av aktiviteten genom interaktion. Tid erfars då genom många 
olika former av medvetande t ex att vara sen, känna sig jäktad eller känna sig 
överbelastad av för många krav.  
 
Den allmänna diskursen spelar en stor roll för hur begreppet tid uppfattas och värderas 
(Larsson & Sanne, 2005). I dagens samhälle ligger det i tiden att vara tidspressad. 
Begrepp som tidsoptimera och rationalisera skapar ofta positiva associationer. Det anses 
som ambitiöst och bra att utnyttja sin tid och fördela den på många olika aktiviteter. 
Dygnet har 24 timmar och på dessa ska det göras något meningsfullt. I dag pratar vi 
också ofta om att tid är pengar. Utifrån denna synvinkel blir det än mer viktigt att fylla 
sin tid med meningsfullhet och därmed ytterligare ett skäl till att tidsoptimera. Den egna 
tiden är det inte heller lätt att finna en definition på. Den egna tiden kan vara den tid 
som blir över efter arbetstiden och tiden till barnen och hemmet. Riktigt så enkelt är det 
dock inte eftersom många använder den ”egna tiden” till att arbeta, studera eller städa. 
Kan dessa aktiviteter ses som egen tid om de är självvalda? Det finns inga entydiga svar 
utan den egna tiden är individspecifik.  
 
Det blir svårt för oss att arbeta hur mycket som helst och samtidigt ha ett rikt liv utanför 
arbetet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). I dag talas det ofta 
om den tidspressade föräldern som får pyssla med tider för att få vardagen att gå ihop. 
Detta passar inte in i våra ideal för välbefinnande och gott om tid för familjen. Nedan 
följer några talande siffror från en studie av SCB (”Barnens tid med föräldrarna”, 
2004) där den tid barnen tillbringar med sina föräldrar undersökts. Det framgick att 
faktorer som påverkade denna tid var den rådande familjesituationen, föräldrars 
arbetssituation och tiden i förskolan och skola/fritids. Enligt studien har barns totala tid 
med föräldrarna minskat (jämförelser gjordes med en Tidsanvändningsundersökning 
2000/01, SCB). För barn i åldern 0-17 år har tiden med sammanboende mamma 
minskat med ca en timme per dag och med sammanboende pappa har tiden minskat 
med en halvtimme per dag. Minskningen kan till viss del bero på utbyggnaden av 
barnomsorgen under 1990-talet, eftersom de flesta barn är inskrivna på förskola/fritids. 
Barnens tid med föräldrar när de utför hemarbete har minskat vilket är naturligt 
eftersom föräldrar idag inte lägger ner lika mycket tid på hemarbetet. Barns tid i 
samband med föräldrars fritidsaktiviteter har ökat och fri tid med föräldrarna har 
minskat. Ändå är det så att barn tillbringar den mesta tiden tillsammans med sina 
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föräldrar när mamma eller pappa utför just hemarbete. Den näst vanligaste aktiviteten är 
måltider och på tredje plats kommer TV-tittande. Med två heltidsarbetande föräldrar 
befinner sig barnen i genomsnitt 34 timmar på förskola. Förmodligen har föräldrarna 
genom att trixa med sina arbetstider gjort det möjligt att ha barnen i barnomsorgen 
kortare tid än själva arbetsdagen. Föräldrarnas utbildning verkade även påverka hur 
länge barnen vistades i barnomsorgen varje vecka. Tendensen var att ju längre 
utbildning, desto längre tid på förskola och fritids. I en rapport från TCO (Essemyr, 
2002) visade det sig att många föräldrar upplever att de inte har möjlighet att tillbringa 
så mycket tid som de skulle vilja med sina barn. Enligt rapporten handlar det sannolikt 
för många föräldrar om en avvägning huruvida det är bäst för barnen att föräldrarna är 
hemma mer eller bäst för barnen om föräldrarna arbetar mer. Att inte vara tillgänglig så 
mycket som man själv önskar kan generera det dåliga samvetet.  
  
Det nya arbetslivet 

Allvin et al. (2006) skriver i sin bok om det nya arbetslivet. Samhället har blivit alltmer 
heterogent. Dagens samhälle kännetecknas av individens egna val, individen har fått 
ökad frihet att själv bestämma och fatta beslut både i arbetslivet och i livet utanför 
arbetet. Individens ”fria val” behöver inte innebära frihet som i ordets riktiga 
bemärkelse utan kan uppfattas som ett tvång för individen att skapa sin egen identitet 
och livshistoria. Människan uppfattas som att hon bär skulden för sina misstag (Roman, 
2003). De individuella villkoren spelar en stor roll för hur man ser på sitt arbetsliv samt 
utformar livet utanför arbetet. Brulin och Ekstedt (2003) menar att det nya arbetslivet 
idag kännetecknas av så kallade projektorganiserade verksamheter som utmärks av att 
det finns ett fastställt mål, en tids- (kostnads-) ram och att projektet vanligen utförs av 
ett specifikt komponerat team från en eller flera permanenta organisationer. Dessa 
organisationsformer som kännetecknas av att medlemmarna är självständiga och 
ansvarstagande växer följaktligen. Den projektorganiserade verksamheten domineras av 
tillsvidareanställning och får inte förväxlas med projektanställningar. Projektens 
fokusering mot tid kan lätt leda till stress men detta kompenseras ofta av arbetets 
stimulerande karaktär. I de moderna projektorganiserade organisationerna är det 
relationen till kunden som står i centrum jämfört med de tayloristiska och 
byråkratiserade produktionsorganisationerna där produktionen inte ska störas av 
kunders önskemål. 
 
I arbetslivet efterfrågas således individer som kan agera effektivt på egen hand och som 
är självgående, socialt kompetenta, flexibla, kan leverera snabba resultat och är 
stresståliga, listan kan göras lång. Enligt Allvin et al. (2006) har gränserna mellan 
arbetet och livet i övrigt blivit alltmer otydliga. Även här är det upp till individen att 
sätta upp och bevara sina egna gränser. Detta individuella perspektiv bekräftas i 
sammanhang som arbetsrelaterad ohälsa. Hälsoproblem handlar i mångt och mycket om 
att individerna förleds att anstränga sig utöver och ibland bortom sin förmåga eftersom 
arbetet saknar ramar som vi kan relatera till. Arbetsvillkoren är kopplade till den 
individuella prestationen och det egna ansvaret. Vidare menar bland annat Brulin och 
Ekstedt (2003) att ytterligare kännetecken på det nya arbetslivet är det gränslösa arbetet. 
Negativa aspekter av flexibilitet är vanligt här. Förväntan över att ständigt vara 
uppkopplad och beredd att när som helst ta itu med besvärliga arbetsuppgifter medför 
att arbetet inkräktar på det övriga livet. Flexibilitet i denna studie innefattar dels flextid 
det vill säga möjligheten att styra sin egen arbetstid, vanligast genom att variera 



 
 
 
 
4 

arbetsdagens början och slut, vilket i sin tur ger möjlighet att styra sin fria tid, dels 
möjligheten att arbeta hemifrån. Dessutom behandlas bara flexibilitet utifrån den 
anställdes perspektiv. 
 
Multipla roller 

Nordenmark (2002) menar att i och med att både kvinnor och män idag är engagerade i 
både förvärvsarbete och familjeliv så innebär det att de flesta kvinnor och män också 
har multipla sociala roller, en som förvärvsarbetande samt en som förälder och 
hushållsarbetare. Arbete och familjeliv kan komma i konflikt med varandra men 
multipla roller kan även ha betydelse för välbefinnandet. I den tidigare forskningen 
(bl.a. Barnett & Hyde, 2001; Nordenmark, 2002; Schoon, Hansson & Salmela-Aro, 
2005) om betydelsen av multipla roller går det att urskilja ett antal teorier som fått stöd 
av empiriska resultat. Två av dessa teorier är rollstressteorin och rollexpansionsteorin. 
Rollstressteorin visar att multipla sociala roller tenderar att skapa mer krav och 
förväntningar än vad individen klarar av att hantera. Individen upplever en så kallad 
”role overload”. I samband med det finns även en stor risk för rollkonflikter det vill 
säga att familjelivet kommer i konflikt med verksamheten på arbetet och tvärtom. Pågår 
detta tillstånd under en längre tid leder det till stress och psykisk ohälsa. I bland annat 
en studie av Lundberg, Mårdberg och Frankenhaeuser (1994) har detta problem påvisats 
bland förvärvsarbetande kvinnor med barn. Enligt den biopsykosociala modellen 
(Frankenhaeuser, 1991) för stress är en nödvändig förutsättning för hälsa, välmående 
och effektivitet att det finns en rimlig balans mellan omgivningens krav och individens 
resurser att möta dessa krav. I Lundberg et al. (1994) påvisades att trots kvinnors höga 
utbildningsnivå och ökat engagemang i arbetslivet hade de fortfarande huvudansvaret 
för nästan allt hemarbete, dvs. det obetalda arbetet, samt tog hand om barn. Följaktligen 
rapporterar kvinnor avsevärt mer stress och rollkonflikter än män. Dessa könsskillnader 
ökar i takt med antal hemmavarande barn och risken för framtida stressrelaterade 
hälsoproblem ökar. Nordenmark (2002) påvisade att stressen ökar när man både har ett 
starkt engagemang i förvärvsarbetet och ett starkt engagemang och deltagande i 
familjelivet. Studien stödjer rollstresshypotesen och styrker att multipla roller i 
huvudsak är en börda.  
 
Den andra teorin om betydelsen av multipla social roller är rollexpansionsteorin. Här 
har studier visat (bl.a. Barnett & Hyde, 2001; Krantz, Berntsson & Lundberg, 2005; 
Nordenmark, 2002) att multipla roller har en positiv effekt på välbefinnandet. Det 
innebär att det positiva i att engagera sig starkt i både arbetsliv och familjeliv överväger 
den stress som kan uppstå när man försöker kombinera de båda rollerna. Individen kan 
vid misslyckande i en roll uppleva tillfredsställelse i den andra. En bra relation till 
familjen kan bidra till att dåliga erfarenheter på arbetet inte får någon signifikant effekt 
på humöret. Ett dubbelt engagemang anses stärka självförtroendet och ger individen 
möjlighet att påverka den egna livssituationen. De olika rollerna kompletterar således 
varandra. Detta måste dock ske inom rimliga gränser, så att varje person har ett 
begränsat antal roller samt att varje roll inte tar för mycket tid i anspråk. Till exempel 
får inte arbetsbelastningen på arbetet vara för stor och ansvaret för barnen får inte vara 
för ansträngande. Det är viktigt att påpeka att rollens kvalitet är viktigare än antalet 
roller eller tiden som man tillbringar i respektive roll. Hög nivå av rolltillfredsställelse 
kopplas samman med låg nivå av depression och oro. 
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Välbefinnande och livskvalitet 

Upplevelsen av att inte ha tillräckligt med tid för sin familj, för sig själv eller för 
återhämtning kan leda till otillfredsställelse i livet samt stress och ohälsa. Möjligheten 
att samordna arbete och familjeliv är en viktig fråga i anslutning till föräldrars 
välbefinnande. Det finns olika mått för att uppskatta hälsa. I studier där man undersöker 
huruvida arbets- och familjerelaterade roller är välgörande eller negativa för hälsan 
återfinns ofta begreppet subjektivt välbefinnande (bl.a. Barnett & Marshall, 1991; 
Schoon et al., 2005). Det subjektiva välbefinnandet är svårdefinierat men handlar om 
människans helhetsupplevelse både i relation till sitt liv i det stora hela och till sitt 
arbete. Diener och Diener (1995) definierar begreppet som en persons uppskattade 
reaktioner till sitt liv, antingen i termer av livstillfredsställelse eller pågående 
emotionella reaktioner. Faktorer som kan påverka det subjektiva välbefinnandet är bl.a. 
självkänsla, socialt stöd i form av familjetillfredsställelse samt inkomst. Inkomst är en 
faktor som är viktigare för individer boende i samhällen med en lägre ekonomisk nivå. 
Självkänsla, som ger stadga i livet, har visat sig utgöra en grund för 
livstillfredsställelsen. Har man en god självkänsla bidrar inte de andra faktorerna med 
mycket ytterligare. Det visade sig även i samma studie att god självkänsla som prediktor 
till livstillfredsställelse inte var kulturspecifikt. Välbefinnandet utrustar oss vidare till en 
bättre förmåga att hantera stress samt att balansera krav. Beroende på hur individen 
upplever sin tillvaro lägger det grunden för välbefinnandet. Upplevelsen av sitt liv kan 
vara både affektiv och kognitiv. Enligt Barnett och Marshall (1991) manifesterar sig en 
positiv mental hälsa som upplevelsen av ett subjektivt välbefinnande medan en negativ 
mental hälsa uttrycker sig i oro och depression. 
 
Forskning visar att (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999) det subjektiva välbefinnandet 
bestäms i stor utsträckning av de psykologiska faktorerna. Detta är en utveckling av 
tidigare forskning, från 60-talet, då Wilson (1967, refererat i Diener et al., 1999) 
menade att en lycklig person var: ung, frisk, högutbildad, välbetald, extrovert, 
optimistisk, bekymmersfri, religiös, gift med bra självkänsla och arbetsmoral, ringa 
strävan och en bred intelligens. Dessa faktorer ses inte idag som nödvändiga för det 
subjektiva välbefinnandet. I dag fokuserar forskningen i större utsträckning på att förstå 
interaktionen mellan de psykologiska faktorerna och omständigheter i livet. Sociala 
indikatorer kan inte enkom bestämma livskvaliteten eftersom människor reagerar olika 
på samma situationer, utifrån hennes egna förväntningar, värderingar och tidigare 
erfarenheter. Diener et al. (1999) påpekar att en lycklig person har ett positivt 
temperament, tenderar att se saker från den ljusa sidan, grubblar inte för mycket på 
tråkiga händelser, bor i ett ekonomiskt utvecklat land, har en självsäkerhet i sociala 
sammanhang och innehar lämpliga resurser för att göra framsteg mot sina mål. 
 
Forskning (bl.a. Ventegodt, Merrick & Andersen, 2003) inom livskvalitet särskiljer ofta 
subjektiv och objektiv livskvalitet. Den subjektiva livskvaliteten handlar om att må bra 
och att i det stora hela vara nöjd. Den objektiva livskvaliteten handlar om att fullfölja de 
sociala och kulturella kraven på materiell hälsa, social status och fysiskt välbefinnande. 
Enligt Ventegodt et al. (2003) innefattar den subjektiva livskvaliteten till stor del 
välbefinnandet och två viktiga prediktorer är självkänslan samt upplevelsen av kontroll. 
Det blir ett mått på hur individen upplever sitt liv och utifrån det ser på saker och ting. 
Den objektiva aspekten av livskvaliteten som var relaterad till externa faktorer kan 
anses lättare att både uppnå och att mäta. Dessa faktorer kan vara inkomst, civilstånd, 
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hälsotillstånd och daglig kontakt med andra människor. Denna avgränsning mellan 
subjektivt och objektivt är viktig eftersom det ofta är den objektiva i livskvaliteten som 
syns och som vi bedömer efter. Kulturen spelar in vilka faktorer som anses viktiga för 
den objektiva livskvaliteten. Att leva enligt den europeiska normen med två barn 
betyder inte samma sak för människor i andra kulturer. 
 
Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att genom intervjuer med förvärvsarbetande föräldrar 
få en förståelse för deras upplevelser av arbetslivet och det övriga livet samt relationen 
mellan dessa båda sfärer. Vidare var avsikten att undersöka vilka faktorer som påverkar 
föräldrars möjligheter att kombinera arbetsliv med familjeliv på ett tillfredsställande sätt 
samt för ökat välbefinnande och upplevd livskvalitet. Studien avser inte att lägga 
betoning på könsskillnader. Däremot anses det som oundvikligt, på grund av ämnets 
karaktär och tidigare forskning inom området, där det ofta görs en särskiljning mellan 
män och kvinnor, att i förekommande fall göra jämförelser.  
 

M e t o d 
 
Deltagare 

Urval av deltagare har gjorts enligt ett så kallat snöbollsurval (Sjöström, 1994, s. 80), 
vilket innebar att det gradvis fick växa fram vilka deltagare som skulle ingå i studien. 
Deltagarna handplockades för att i största mån få så representativa och informativa 
deltagare som möjligt med avseende på studiens syfte. Därför ställdes vissa kriterier 
upp för deltagande i studien. Deltagarna skulle arbeta mer än halvtid, vilket skulle gälla 
båda föräldrarna i hushållet, ha minst ett barn som var under 10 år samt vara delaktig i 
lämning och hämtning på förskola/skola. Dessutom eftersträvades att deltagarna hade 
olika typ av yrken. Till arbete har även heltidsstudier räknats i enlighet med bland annat 
SCB:s normer (2004). Det visade sig vara svårt att få tag på deltagare till studien 
eftersom föräldrar ofta har knappt med tid. Det blev paradoxalt att begära att få ta av 
deras dyrbara tid för att prata om den. Förfrågan om deltagande sattes upp på en allmän 
anslagstavla i en skola men ingen respons erhölls därifrån. Därefter tillfrågades personer 
i min omgivning, men utanför den närmsta bekantskapskretsen, för deltagande. 
Dessutom ställdes en förfrågan, via en kontakt, till ett företag att få möjlighet att göra 
intervjuer på arbetstid. En person som passade väl in på de uppställda kriterierna 
tillfrågades och ställde upp. Urvalet måste även ses som ett tillgänglighetsurval, 
eftersom deltagarna valdes inom ett geografiskt avgränsat område, Stockholmsområdet 
och inom författarens omgivning samt på ett specifikt företag. Efter totalt fem intervjuer 
uppstod en sorts mättnad i materialet varvid fyra kvinnor och en man deltog i studien.  
 
Medelåldern på deltagarna var 37,2 år, den yngste var 33 år och den äldste var 40 år. 
Tre deltagare hade akademisk utbildning och arbetade som storkundsansvarig, 
systemförvaltare respektive konsultchef. Två deltagare hade ingen eftergymnasial 
utbildning men hade däremot varit ute i arbetslivet sedan gymnasiet. De arbetade som 
exportkoordinator respektive studerade till undersköterska. En deltagare arbetade heltid, 
en deltagare arbetade 90 % och studerade på heltid, en deltagare arbetade 100 % och 
studerade på deltid, en deltagare arbetade 75 % och den femte deltagaren studerade på 
heltid. Samtliga deltagare var sambo eller gifta. Deras partner arbetade heltid förutom 
en partner som arbetade 76 %. Barnens ålder varierade från 1,5 till 15 år. Antal barn i 
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familjen var två i tre familjer och tre i två familjer. Tre av deltagarna var antingen 
”extra” förälder till barn från sin partners tidigare förhållande och/eller hade delad 
vårdnad av ett av sina barn. 
 
För att säkerhetsställa deltagarnas frivilliga medverkan informerades de, i samband med 
tillfrågan, om att deltagandet byggde på frivillighet och att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan samt att ingen kompensation erbjöds. 
 
Datainsamling 

Ett bra sätt att söka svar på frågeställningen och få en inblick i vad livssituationen 
betydde för deltagarna ansågs vara via intervjuer (Kvale, 1997). Det bästa sättet för att 
förstå hur människor uppfattar sin värld är att prata med dem. Studien är således av en 
kvalitativ karaktär. För att i största mån få en djupare förståelse för deltagarnas situation 
användes en halvstrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden användes för att säkerställa 
att alla områden behandlades under intervjuerna. Intervjuguiden innefattade både de 
ämnen som skulle täckas samt även färdigformulerade frågor. Intervjuguiden bestod av 
några mycket breda teman samt frågor under dessa som formulerades utifrån inhämtade 
litteraturstudier. Utrymme gavs för respondenterna att själva utveckla sina svar på de 
frågor som ansågs vara extra intressanta. Frågornas ordningsföljd bestämdes utifrån 
intervjupersonernas svar. Alla frågor ställdes inte heller utan var även de beroende av 
intervjupersonernas svar. En intervju gjordes hemma hos intervjuaren, en på 
respondentens arbetsplats (i ett enskild rum), en på Studentpalatset (i ett enskilt rum) 
samt två hemma hos respondenterna.  
 
Intervjuerna började med några korta bakgrundsfrågor såsom arbetsuppgifter/befattning, 
hur många procent respondenten arbetade, ålder, partners befattning och dennes 
sysselsättningsgrad, antal barn och deras ålder, samt utbildningsnivå. Vidare ställdes 
olika frågor som rörde arbetslivet respektive det övriga livet samt relationen mellan 
dessa två sfärer. Det fanns inga skarpa gränser mellan frågorna. Ytterligare berördes 
frågor som handlade om välbefinnande och livskvalitet. Intervjuerna varierade i sin 
form. Vissa intervjupersoner hade mycket att berätta och gjorde det gärna, andra 
intervjuer blev i större utsträckning en fråga – svar intervju. Varje intervju pågick i ca 
60 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital inspelningsapparat för att 
sedan i sin helhet, ordagrant, transkriberas till text i syfte att underlätta analysen. 
Transkriberingen skedde så fort som möjligt efter intervjutillfället. Intervjuerna 
raderades efter transkribering och utskrift.  
 
Jag som genomfört studien har själv två barn, 8 och 4 år, och har därmed en stor 
förförståelse för ämnet. Denna förförståelse användes som hjälp för utformning av 
frågor och upplevdes inte som något negativt vid intervjusituationen där ett neutralt 
förhållningssätt eftersträvades. Intervjupersonerna var medvetna om min förförståelse 
för ämnet. 
 
Innan intervjuerna började informerades intervjupersonerna om de etiska principerna, 
det vill säga studiens syfte, att intervjun kommer att spelas in på ljudband, att materialet 
endast kommer att användas till det avsedda ändamålet samt behandlas konfidentiellt 
och slutligen att deltagandet var frivilligt. Detta skedde både skriftligt och muntligt. 
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Intervjupersonerna fick med sig den skriftliga informationen där det även fanns 
kontaktuppgifter till intervjuaren om frågor skulle uppstå. 
 
Analys  

Metoden som användes var en tematisk analys (Hayes, 2000). Efter att intervjuerna i sin 
helhet transkriberats har materialet systematiskt gåtts igenom för att söka efter saker 
som består av det som undersökningen vill ha svar på. De transkriberade intervjuerna 
lästes noggrant igenom ett flertal gånger. Materialet (alla intervjuer) sågs som en helhet. 
Nyckelord skrevs i marginalen. Vid genomgången av materialet användes 
färgöverstrykningar i Word. Det som uppfattades tillhöra samma tema fick samma färg. 
Sedan plockades den text ut som ansågs härröra till samma tema med hjälp av klipp och 
klistra i Word. Efter en grundlig genomgång utkristalliserades några centrala teman. 
När hela materialet var genomgånget gjordes en slutgiltig definition av varje tema. 
Analysen blev främst deduktiv eftersom de flesta teman växte fram utifrån 
intervjuguiden men även induktiv eftersom nya aspekter kom fram under analysen av 
intervjusvaren. De deduktiva temana blev tid, flexibilitet i tid och rum, det nya 
arbetslivet, anträffbar utanför arbetstid, ansvars- och arbetsfördelning mellan 
föräldrarna samt livskvalitet. Vidare blev de induktiva temana prioritering och 
planering, egenkontroll, samt skuldkänslor. Under varje tema sammanfattades 
materialet samt i förekommande fall belystes med citat från intervjupersonerna. Vissa 
citat har omarbetats från talspråk till skriftspråk. 
 
De teman som identifierades har alla på ett eller annat sätt, med utgångspunkt från 
frågeställningen, varit utmärkande för intervjupersonernas livssituation samt bidrog till 
en ökad förståelse för förvärvsarbetande föräldrars situation. Det bör påpekas att de 
olika temana i resultatet är gränsöverskridande och kompletterar varandra, därmed ska 
de inte ses som oberoende av varandra. Temana rangordnades utan inbördes ordning 
däremot har en logisk ordning eftersträvats.  
 

R e s u l t a t  
 
Tid  

Det är uppenbart att tid har en central plats i våra liv och i synnerhet för föräldrar som 
har en tredje part att ta hänsyn till. Gemensamt för samtliga respondenter var att tiden 
upplevdes som begränsad. Tillvaron bestod av att hinna med olika faktorer som ansågs 
viktiga. Det handlar om att hinna med sitt arbete, sina barn, sin partner, vänner, hemmet 
och egen tid. Hur stort utrymme respektive faktor får skiljer sig mellan respondenterna 
liksom vilka faktorer som ges avkall på. Huruvida denna begränsning i tid upplevdes 
som påfrestande skiljde sig även den mellan de olika individerna. En respondent som 
arbetade i stort sett heltid samtidigt som hon studerade på heltid hade en mycket 
tidspressad tillvaro. Ju äldre barnen var desto mindre begränsad uppfattades tiden och 
en upplevelse av att ha mer tid infann sig. Enligt respondenterna började man efter 
småbarnstiden titta sig om efter andra saker att fylla sin tid med. Ofta handlade det om 
att skapa sig mer egen tid, träna eller andra aktiviteter. Saker som lagts åt sidan, när 
barnen var små, tas upp igen. Det kan även handla om att renovera huset som det inte 
funnits tid för tidigare. Gemensamt för respondenterna var att det som inte hanns med i 
veckan gjordes på helgerna.  
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En fråga ställdes huruvida en önskan fanns om att arbeta mindre. Det fanns en allmän 
önskan om det, för att få mer tid till barnen, till egen tid eller bara få mer tid på 
kvällarna, men att i realiteten gå ner i arbetstid och få mindre lön ansågs inte som 
genomförbart. Det kom också fram att om förhållandena hemma skulle förändras, om    
t ex ens partner skulle behöva arbeta mer, fanns det en större möjlighet att gå ner i 
arbetstid. En viktig aspekt i det hela är således lönen. 
 
Vidare blev det naturligt att dela in temat tid i olika underkategorier.  
 
 Tid med barnen 

Samtliga respondenter hämtar barnen från förskola/skola direkt efter arbetet. Hämttider 
varierade från 14.30 till 16.30 beroende på hur många procent föräldrarna arbetar och 
beroende på möjligheten till flextid. Eftermiddagar och kvällar tillbringades med barnen 
ofta parallellt med matlagning eller annan vardaglig syssla. I en familj tillbringades ofta 
tid med barnen i form av att skjutsa, hämta samt närvaro i samband med barnens 
aktiviteter och träningar. De äldre barnen har läxläsning där föräldrarna oftast är 
delaktiga. Läxläsning kan ta mycket tid i anspråk och kan till och från upplevas som 
påfrestande. Som en mamma uttryckte det: 
 

”[…]de har gått ut med information att de inte ska ha några läxor så att det är 

om de ligger efter då får de någon läxa. För skolan har tydligen också kommit 

underfund med att det är inte så mycket ledig tid, så det mesta jobbet ska göras i 

skolan har de sagt. Det är mer att jag själv känner att jag vill att hon ska göra 

läxorna och då brukar vi sitta. Men jag är dåligt på det, för jag har inget tålamod 

så det är min man som får göra det och det har gått ganska bra nu, hon börjar 

komma in i det lite. Och så försöker man förhöra och det men det är ju det, har 
man två barn, det andra barnet kräver ju också tid och är man själv hemma, ja då 

är det ju problematiskt.” 

 
Är åldersskillnaden stor mellan barnen kan tid tillbringas med de äldre barnen när det 
yngre gått och lagt sig. Denna extra tid med de större barnen upplevdes som viktig. 
 
Hur helgerna tillbringades varierade lite beroende på familj. Kännetecknande för 
samtliga var en önskan om att vara mycket med sina barn och helgerna var tidsmässigt 
ett bra tillfälle för det. Vissa familjer försökte att på helgen ha gemensam tid med hela 
familjen. Istället för att dela upp sig följde hela familjen med på olika aktiviteter. Vikten 
av att göra roliga saker på helgen betonades. Helgerna skulle vara arbetsfria. I den 
familj vars barn hade många aktiviteter tillbringades även helgerna tillsammans med 
barnen på diverse träningar och matcher. Här varierade huruvida hela familjen var 
samlad eller om de fick dela upp sig. Familjer med mindre barn uppfattades i större 
utsträckning betona vikten av att göra mer saker ihop, hela familjen, oavsett aktivitet. 
 
En respondent som både arbetade heltid och hade tagit upp sina studier igen beskrev hur 
det under hennes studietid såg ut avseende tiden med barnen och att det efter hon börjat 
arbeta blivit betydligt bättre. Under studietiden arbetade hon och hennes man varannan 
helg vilket medförde att de ständigt gick om varandra. Detta blev mycket påfrestande 
och under denna period upplevde hon att hon nästan inte orkade vara med barnen eller 
göra något annat. Idag såg det annorlunda ut. Hela familjen försökte göra saker ihop på 
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helgerna. Däremot hade hon tagit upp studierna igen och hade av förklarliga skäl 
mindre tid med barnen. Vidare menade hon att det skulle vara bra att schemalägga tid 
med barnen som ett sätt att ”tvinga sig” att göra någonting tillsammans. Hon upplevde 
att det överlag var dåligt med kvantitativ tid eftersom tiden upplevdes som mycket 
begränsad samt att när tid tillbringades med barnen var hon oftast så trött att det blev låg 
kvalitet på den tiden. Hon ansåg att en av de största bristerna gällande tiden med barnen 
var att det inte fanns någon tid till att prata med och lyssna på varandra. Detta var i 
enlighet med en annan respondent som upplevde att denna tid inte fanns och det var 
något som hon saknade mycket. De menade att vardagen handlade om en massa måsten 
och att det inte fanns någon tid för kommunikation. 
 
 Tid till arbetet 

Respondenterna var eniga om att arbetet tog den tid den tog. Arbetades det heltid så tog 
arbetet den tiden i anspråk. Däremot rådde det, i stort sett, även enighet om att arbetet 
inte heller skulle behöva ta mer tid i anspråk, man gör sina timmar, antingen på arbetet 
eller hemifrån. Ett undantag fanns där en respondent upplevde att det på hennes företag 
satt i väggarna att arbetstiden inte var helt fast. Trots att hon inte arbetade heltid 
förväntades det, även på grund av hennes befattning, att hon skulle arbeta mer än sin 
arbetstid. Även om hon gjort sina timmar utökade hon sin arbetstid hemifrån. Detta 
upplevdes som påfrestande men var ändå något som hon, enligt egen utsago, fick finna 
sig i.  
 
Vid vissa tillfällen kunde det privata livet ta tid i anspråk från arbetstiden. Detta kunde 
ske i samband med lämning och hämtning på förskola/skola. Denna tid togs oftast igen 
på kvällen. Att det privata livet gav en tydlig ram för när arbetet skulle avslutas 
upplevdes som bra. Hämtning på förskola/skola sätter tidsramarna. Samvaro med 
barnen förtydligade gränsen mellan arbete och övrigt liv. För en respondent var det så 
att om tiden för arbetet tog mer tid än den egentliga arbetstiden togs detta ut i ledighet 
vid ett senare tillfälle, eftersom det var viktigt att hålla sin arbetstid. Den respondent 
som studerade på heltid (och inte arbetade) upplevde markant att tiden var begränsad 
inför prov. Då upplevde hon att barnens aktiviteter tog alldeles för mycket tid från 
hennes studier. Annars sågs barnens aktiviteter som en positiv avgränsning mellan 
studietid och övrig tid. Som student upplevde hon det svårare med avgränsningen 
mellan de olika sfärerna, till skillnad från när hon arbetade, eftersom hon upplevde att 
studierna hängde över henne dygnets alla timmar. 
 
 Tid till hemarbete 

Det dagliga hemarbetet, städa, tvätta, laga mat osv., tar sin beskärda del tid. I samtliga 
respondenters familjer var det kvinnorna som hade huvudansvaret för hemarbetet. För 
majoriteten av respondenterna var det viktigt att ha snyggt och rent omkring sig. Även 
om vissa menade att de gjort avkall på städningen och lät dammråttorna ligga några 
dagar extra fick hemarbetet ta en relativt stor del tid i anspråk. En respondent kände sig 
pressad över att hon inte hann städa så mycket som hon egentligen ville. Hon 
tillbringade mycket tid med sin dotter men kände sig ändå inte bekväm med att 
städningen fick så lite utrymme. 
 
Hemarbete består inte bara av städning och tvätt eller dylikt, utan här ingår även 
renovering av hemmet. Gemensamt för respondenterna var att en del som tar tid i 
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vardagen är just renovering av hemmet, stora eller mindre projekt. ”Det finns alltid 

projekt att göra hemma”, som en respondent uttryckte det. En hade byggt om köket, en 
annan hade byggt om hallen de andra tre hade löpande gjort mer eller mindre stora 
renoveringar i hemmet. 
 
En respondent hade hjälp av sin mamma med många av vardagens bestyr vilket 
upplevdes som en stor lättnad och gav utrymme för tid till andra saker, framförallt 
arbete och studier. Hon menade att det inte hade fungerat annars samtidigt som hon 
påpekade att det var viktigt att ha det rent och fint hemma. 
 
Kvinnor verkar i större utsträckning tampas med duktighetskänslor. Att ha ett städat 
hem ansågs som viktigt. En respondent arbetade med att försöka släppa de här 
duktighetskänslorna som upplevdes ta alltför mycket tid och energi i anspråk. Hon 
upplevde att detta var något hon behövde släppa för att må bra. En annan respondent 
tampades ständigt med detta. Efter att barnen gått och lagt sig började hon plocka undan 
och städa. Eftersom hon ägnade mycket tid åt sin dotter på eftermiddagen och kvällen 
tog hon hand om hemarbetet när dottern sov. Hon upplevde inte själva städningen som 
påfrestande utan det faktum att hon inte hann städa i den mån hon ville. 
 
 Egen tid 

Samtliga respondenter nämnde att den egna tiden i stort sett var obefintlig. Detta 
upplevdes som en av de största förändringarna sedan barnen kom. Tidigare arbetades 
det mer men efter det fanns den egna tiden. Den egna tiden är ett dilemma. En 
respondent uttryckte sig så här:  
 

”[…] ibland vill man ju gärna vara själv, också, det vill väl alla. Men man kan ju 
inte välja sin tid eftersom man har barn. Har man barn så har man, då får man 

försöka […]” 

 
Den egna tiden, som oftast infinner sig på kvällen när barnen gått och lagt sig, består till 
mesta delen av att städa, tvätta, fixa med diverse sysslor och till att i förekommande fall 
arbeta. Några respondenter som studerade parallellt med sitt arbete tillbringade 
kvällarna till studier. Studierna var ett substitut för egna aktiviteter och sågs som ett 
aktivt val. En respondent hade förtroendeuppdrag (föreningsarbete) som till och från tog 
tid i anspråk. Respondenter med små barn verkade i större mån benägna att i dagsläget 
vilja skapa egen tid. Även om det tidsmässigt hade funnits utrymme för den egna tiden 
hade den inte tagits tillvara på. Den egna tiden skulle då bestå av träning eller socialt 
umgänge med vänner. 
 
 Tid till relationen med sin partner 

Tiden till sin partner har minskat i enlighet med den egna tiden. Att ta tillvara på tiden 
tillsammans med sin partner verkar vara svårt. Ofta delar man upp sig och har skiftgång 
hemma t ex att när den ena kommer hem ska den andra iväg och så vidare. De gånger 
det ordnas barnvakt kan den tiden används till att handla eller göra ärenden. Tiden finns 
ofta inte och barnen kommer i första hand. Så här beskriver en mamma om tid och 
relation till sin man: 
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”Jättedåligt, jag har tänkt på det. Jag brukar cykla till jobbet och cykla hem så 

kommer jag till en korsning så tänker jag, jag ska gå in och köpa blommor här till 

honom, bara nåt, man märker man har inte tid…som jag fyllde nyligen år, det var 

dan innan sprang han runt på stan och köpte exakt det jag hade önskat mig, 

jamen det är inte så roligt…någonting egentligen, allting blir bara jobbigt, det 

ska bli kul om någon fyller år…” 

 

En annan respondent upplevde att förhållandet ofta glömdes bort. Hon menade att allt 
gick på rutin och tiden inte räckte till. Hon ville att mönstret skulle brytas för att skapa 
utrymme för tid med varandra. 
 
 Tid till återhämtning och till att varva ner 

Behovet av tid till återhämtning var individspecifikt. En respondent upplevde inte sig 
behöva någon direkt återhämtning i tillvaron. En kväll ute med vänner kunde räcka ett 
bra tag. En annan respondent hade svårt att koppla av och varva ner, även om tiden 
fanns. 
 

”[…] jag sitter nästan inte ner hemma, jag springer runt bara som en tätting. 

Igår tror jag inte satte mig ner förrän klockan var halv tio, då fick jag panik när 

jag skulle titta på tv på något skräpprogram för då kände jag direkt att jag måste 

göra någonting som är vettigt. [Vad skulle det vara som är vettigt?] Ja läsa något 

eller kolla ut något på nätet som är viktigt, jag vet inte, plocka undan någonstans, 

städa jamen, något som är vettigt så att säga…någon jobbgrej.” 

 

För en respondent var tiden för återhämtning obefintlig och det fanns en stor önskan att 
den tiden skulle finnas samtidigt som en insikt fanns att i och med det egna valet av hur 
ens schema skulle se ut fanns det ingen tidsmässig plats för återhämtning. Den 
respondent som studerade upplevde att hon inte med gott samvete tog sig tid till 
återhämtning eftersom hon upplevde sig missa tid från sina studier. 
 
Samtliga kvinnor i studien kände sig ofta mycket trötta och hade dessutom vissa 
sömnsvårigheter. De orkade inte ta sig för någonting efter arbetet. Vissa hade svårt att 
somna på grund av att de upplevde sig ständigt vara uppe i varv. Även om tillfällen till 
sömn och avkoppling gavs hade de svårt att ta dessa. De beskrev en känsla av att hela 
tiden vilja vara effektiv och tankar på saker som borde göras malde i huvudet. 
 
Flexibilitet – i tid och rum  

Samtliga respondenter hade i mer eller mindre mån flexibla arbetstider. Det upplevdes 
som positivt och som en förutsättning för att få vardagen att fungera samt att trivas i sitt 
arbetsliv. Flexibla arbetstider gav extra utrymme för oförutsedda händelser och 
minskade upplevelsen av stress. Även om inte flexibla arbetstider finns uttalat kan det 
gå att förhandla sig till. Enligt en respondent var den flexibla arbetstiden en 
förutsättning för att ta ett arbete. Samma respondent menade att de flesta chefer även 
accepterade det under förutsättning att arbetet sköttes och det som ska presteras gör det.  
 
Respondenterna menade att möjligheten att till och från ta hem sitt arbete och styra sina 
tider själv, ofta underlättade vardagen. Möjligheten att gå i tid och hämta på 
förskola/skola och sedan jobba någon timme på kvällen när barnen har somnat 
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underlättar vardagen och bidrar till kontroll över sitt arbete, i och med att arbetet kan 
styras efter de egna förutsättningarna. Orsaken till varför arbete tas med hem kunde 
enligt respondenterna även handla om den egna utvecklingen i sin arbetsroll. En 
respondent tog hem arbete för att hinna det där lilla extra. Det fanns inga oenigheter om 
att det överlag underlättade tillvaron att ta hem arbete, däremot kunde det även 
uppfattas som belastande. Vissa respondenter uttryckte en känsla av att aldrig vara 
ledig. Att inte behöva vara styrd utan att ha en möjlighet att tidsmässigt styra sin dag 
upplevdes som positivt. Samtidigt var det så att om arbetstiden inte gjordes på arbetet 
fick den tas igen hemma. En respondent uttryckte det så att även om hon gjort sina 
timmar på arbetet hade hon vant sig vid att ta hem arbetet vilket medförde att hon alltid 
arbetade, mer eller mindre, även när hon kom hem. En önskan fanns ändå att stänga ner 
och gå hem när arbetsdagen var slut. På grund av möjligheten att koppla upp sig dygnet 
runt samt möjligheten att komma åt i princip allt jobbmaterial hemifrån blev det för lätt 
att sätta sig med sitt arbete hemma.  
 
Den respondent som studerade hade svårt att se gränserna mellan arbetstid och övrig tid. 
Hon hade svårt att koppla bort sina studier och en känsla av att aldrig vara ledig infann 
sig ofta. Vidare var det svårt med disciplinen när studierna skedde i hemmet då hon inte 
kunde koppla bort allt som behövdes göras i hemmet. Hon upplevde det som lättare att 
koppla bort sina studier när hon följde med på barnens aktiviteter. 
 
I mångt och mycket kommer upplevelsen av flexibilitet i rum, dvs. att arbetet tas med 
hem, bero på val av arbete. När det periodvis var mycket att göra kunde det finnas en 
önskan om att ha ett arbete som helt enkelt gick att koppla bort den övriga tiden. 
Däremot var det så, att ta hem jobb accepterades i större utsträckning om man trivdes 
med sitt arbete och upplevde det som roligt och stimulerande. 
 
Prioritering och planering 

Respondenterna menade att i samband med föräldraskapet flyttades fokus från arbetet 
till barnen. Andra prioriteringar i livet blev viktiga. Arbetet blev således mindre viktigt 
och övertiden minskades. När tiden är begränsad blir konsten att prioritera av stor vikt. 
Utifrån intervjuerna går det att utläsa att respondenternas tillvaro genomsyras av 
prioriteringar av olika slag. För att vardagen ska fungera krävs även konsten att planera. 
Prioritering och planering sker både i arbetslivet och i det övriga livet.  
 
Majoriteten av respondenterna i studien upplevde att det i tillvaron ofta krävdes 
planeringar omkring vem som ska hämta och lämna på förskola/skola eller om någon 
vuxen skulle iväg på kvällen så ska det planeras in så att saker och ting kan organiseras 
och fungera. Även barnens aktiviteter ska planeras in och kräver en framförhållning. 
 
Det är vanligt att den egna tiden prioriteras bort. När barnen är små upplevs inte det så 
viktigt. Den egna tiden läggs hellre på tid med barnen. När barnen blivit äldre infinner 
sig behovet av egen tid i större utsträckning. Det kan upplevas som ett problem att inte 
hitta tid för den egna tiden. Samtidigt som ett aktiv val görs att prioritera andra saker så 
finns ändå behovet kvar. Utifrån intervjuerna går det att avläsa en allmän insikt om att 
småbarnstiden är begränsad och att saker och ting blir lättare sen.  
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Veckorna planeras så att helgerna kan tillbringas tillsammans med familjen. Ofta råder 
effektivitet på vardagkvällarna för att slippa göra allt det som inte hinns på helgen. En 
familj hade ordnat det så att mamman i familjen var ledig en dag i veckan för att ordna 
lite i hemmet. Detta för att slippa dela upp sig på helgerna, som de tidigare gjort, och 
som inte uppfattades som bra. Denna familj prioriterade helgerna så att hela familjen 
kunde vara tillsammans. ”Vi försöker prioritera att vara med familjen.” 
 
Utifrån intervjuerna går det att utläsa att upplevelser omkring sitt arbetsliv handlar 
mycket om förmågan att planera och prioritera sitt arbete. Planering kan ske genom att 
styra vilka arbetsuppgifter som ska fokuseras på, att inte ta de akuta uppgifterna utan i 
större utsträckning ta de som kräver mer planering bakom. Är arbetstiden mindre än 
heltid blir det extra viktigt att prioritera vilka uppgifter som ska fokuseras på. Det kan 
vara genom erfarenhet som konsten att prioritera och planera sitt arbete erhålls. 
Ytterligare faktor som spelar in är anställningstidens längd inom organisationen. Även 
om det är mycket att göra kan arbetsbelastningen uppfattas som rimlig. Förmågan att 
delegera blir betydelsefull samt en insikt om att saker och ting tar tid.  
 
Något som ofta prioriteras bort, för att tjäna tid, är lunch och kafferaster med sina 
arbetskamrater. Det varierade hur det såg ut med kafferaster och luncher tillsammans 
med sina arbetskamrater. Däremot rådde det en enighet om att det var viktigt att ta 
denna tid, ändå var det som sagt vanligt att dessa bortprioriterades. En respondent 
gjorde avkall på de sociala relationerna med arbetskamrater eftersom hon ofta hoppade 
över lunch- och kafferaster för att få ihop sina timmar på arbetet, studierna, samt 
komma hem till barnen i hyfsad tid. Även en annan respondent som arbetade 75 % 
föredrog att ta korta luncher och inga kafferaster för att hämta sin dotter tidigare på 
dagis. En respondent av dem som tog sig denna tid upplevde det som mycket positivt, 
dels för det sociala men även för arbetets skull för att få en möjlighet, när många träffas, 
att se vad som händer på arbetsplatsen.  
 
Respondenterna ansåg överlag att möjligheten att ta hem arbete för att inte ha så mycket 
att göra på dagen upplevdes som bra och handlade också om planering. För att inte 
behöva stressa så mycket på dagen samt att ha en framförhållning behövdes almanackan 
planeras framåt. En respondent menade att det framförallt för föräldrar inte fanns så 
stora marginaler i tillvaron. Om något oförutsett sker, t ex om barnen blir sjuka går det 
ändå att behålla ett viss lugn om planering har skett innan. Det gäller även att ha en 
buffert i sin almanacka så att viktiga saker inte bokas in i samband med t ex 
lämning/hämtning på förskola/skola, om detta sker bör det vara planerat i god tid innan. 
Det visade sig även vara viktigt att förhålla sig med en tydlighet gentemot kunder och 
kollegor, att t ex möten inte får dra ut på tiden och att det från början tydliggjorts att de 
får ta en viss tid i anspråk. 
 
Flera respondenter uttryckte att tryggheten i arbetslivet prioriterades. Tryggheten kan 
vara en orsak till att föräldrar stannar på en arbetsplats. Det kan finnas många praktiska 
faktorer som spelar in, till exempel att ha arbetat på en arbetsplats en längre tid eller att 
ha nära till jobbet. 
 
Det är inte helt lätt att göra dessa prioriteringar i livet. En respondent som tampades 
med detta uttryckte sig så här: 
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”[…] jag är ju en sån här gammal luthermänniska tror jag, det är det här att 

jobba och… sen får tiden som blir över efter det, det måste ju räcka till, jag har 

svårt att se mig själv dra ner på arbetstiden och sen öka det andra, men 

naturligtvis…jag har pratat om det och vi har varit inne på det här också, den 

delen att man ska försöka hitta det, men det är så där att man måste komma dit 

själv också, hur man nu ska göra det, det vet jag inte heller. Men det är sant, man 

känner ju det att barnen får stå tillbaka mycket…om det vore mindre stressigt om 

man hade mer tid och man inte var lika utarbetad och stressad över allt som 

måste göras hela tiden så skulle ju de få bättre tid, kvalitativ tid.” 

 
Det visade sig att de prioriteringar som görs i livet handlar mycket om de krav som 
individen ställer på sig själv. En respondent upplevde att hon hela tiden hade för mycket 
att göra. Hon menade att hon stressade hela tiden och hann aldrig riktigt färdigt med 
någonting. Enligt egen utsago var problemet att hon egentligen inte prioriterade utan allt 
skulle hinnas med, arbetet, studier, barnen samtidigt som det i hemmet skulle fixas och 
snickras. Det enda som upplevdes hinnas med var barnens behov. Hon tvingade sig 
själv att klara av alla prioriteringar och ha ett stort engagemang överallt. Överlag var det 
så att barnens behov prioriteras före arbetets.  
 
Det är tydligt att barnfamiljer förutom planering och prioriteringar behöver rutiner och 
struktur i tillvaron för att få vardagen att gå ihop på ett tillfredsställande sätt. Samtliga 
respondenter upplevde att barn behöver rutiner och att rutiner behövdes för att inte 
skapa onödiga stressmoment i vardagen, de blev en trygghet i tillvaron. Morgnarna hos 
respondenterna såg ut som ett schema med olika saker som skulle hinnas med. Det 
fanns inte tid för några utsvängningar. Det är ett ”inrutat liv” som en av respondenterna 
uttryckte sig. Eftermiddagar och kvällar liknade även de varandra från dag till dag.  
 
En respondent eftersträvade mer struktur i familjelivet. Hon menade att jobbet kändes 
lättare för att där var hon strukturerad och hade en plan för sitt arbete. Hon ansåg att 
familjelivet skulle bli lättare om hon kunde få in mer struktur där. Att rutiner skapar 
harmoni och lugn var tydligt i de familjer där det fanns en tydlig ansvarsfördelning 
mellan föräldrarna och där var och en visste vad de skulle göra. 
 
Det nya arbetslivet 

Under intervjuerna gjordes ett försök att fånga in det så kallade nya arbetslivet för att 
titta på aspekter i kombinationen med det övriga livet. En fråga ställdes om upplevelser 
av prestationskrav, det egna ansvaret och den ständiga utvecklingen i sin yrkesroll. 
Detta upplevdes som ett stort dilemma. En respondent som egentligen var mycket nöjd 
med sitt arbetsliv och trivdes med sin tillvaro kände sig ändå inte helt tillfreds. 
 

”[…] det är min stora akilleshäl, jag vet inte det är någonting… ibland undrar 

jag varför jag inte bara kan vara nöjd. För jag är ju faktiskt väldigt nöjd idag. 

Men jag har ju en plan för hur mitt yrkesliv ska se ut. Jag vill bli projektledare 

och sen har jag den målsättningen att jag ska gå till en annan arbetsplats och sen 

ska jag komma till mitt slutmål och då har jag nått det, så jag en viss karriärstege 

framför mig och en viss lönebarometer i det hela också. Och så ibland brukar jag 

tänka att vad håller jag på med, är det värt det, kan jag inte bara vara nöjd med 

det jag har eftersom jag trivs så pass bra, man skulle få det ganska lugnt och 
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skönt och man kommer in i en trall och kan hantera situationerna. Men jag vet 

inte om det bara är så som man är som person eller om det är från uppväxttiden 

eller vad det är som gör att man har det här inbyggt, jag har inte riktigt hittat mig 

själv där kanske. Jag vet inte om det är omgivningen…jag tycker inte det är 

omgivningen egentligen, det ligger hos en själv.” 

 
En annan respondent upplevde detta som påfrestande men menade att hon hela tiden 
hade det svårt att känna sig nöjd och att hon alltid strävade efter att nå högre.  
 

”[…]det är jättejobbigt att aldrig vara nöjd men jag har den personligheten att 

jag tror aldrig att jag kommer till det stadium där jag är helt nöjd, för det finns 

alltid någonting som att nå högre upp, det går alltid att bli bättre och jag har 

jättesvårt att känna mig nöjd fast andra kan tycka att det här är ju jättebra nöj dig 

med det, då sätter jag bara målet ännu högre.” 

 

Den respondent som hade det yngsta barnet kände tydligt av den här pressen. Samtidigt 
som hon idag värderade tryggheten i att ha arbetat länge på sitt företag och med sina 
arbetsuppgifter drogs hon mellan det och viljan att utvecklas i sin yrkesroll. Hon 
beskrev det som att det blev en krock eftersom det skulle innebära att hon måste arbeta 
mer, vilket hon inte ville på grund av sin dotter. 
 
Tittar man på personalbefrämjande aktiviteter som företagen har till exempel kurser, så 
fanns det enligt respondenterna mycket av den varan. De menade att företagen idag vänt 
på det så att det är individens eget ansvar att se till att han/hon utvecklas. Det var upp 
till individen själv att komma med idéer på vad vederbörande ville göra och då var det 
ofta genomförbart. Ett problem var att inom sin arbetstid skulle en viss mängd arbete 
hinnas med och hoppade man på andra saker tog det av ens arbetstid. Kurser och sådant 
fick då hamna utanför arbetstiden. Det fanns möjligheter att lära sig nya saker samtidigt 
som det var svårt.  
 
Samtliga respondenter hade många sociala relationer i sitt arbete. Vikten av sociala 
relationer varierade. Å ena sidan betonades det som en förutsättning för att trivas med 
sitt arbete medan det å andra sidan inte ansågs som så viktigt eftersom sociala relationer 
tillfredsställdes hemmavid. Det visar sig tydligt hos de flesta av respondenterna att när 
ett arbete inte gav en möjligheter att lära sig nya saker fanns en önskan att söka sig till 
ett annat arbete. En respondent hade haft samma tjänst ett antal år men började känna 
sig understimulerad och sökte sig till andra företag, medan en annan respondent som 
inte hade varit så länge på sitt företag i dagsläget inte hade några planer på att söka sig 
vidare. Den respondent som arbetat 18 år inom barnomsorgen och börjat studera gjorde 
det valet, trots att hon trivdes mycket bra på sitt arbete, för att hon ville utvecklas. 
 
Anträffbar utanför arbetstid 

Kommunikationstekniken ger oss möjligheten att ständigt vara tillgängliga. Majoriteten 
av respondenterna hade samma mobil i arbetet som privat vilket medförde att de var 
anträffbara utanför arbetstiden. Detta upplevdes sällan som något problem utan sågs 
mer som en praktiskt fråga i och med att det bara behövdes en fysisk telefon. Enligt 
respondenterna fanns alltid möjligheten att stänga av telefonen. Däremot kunde denna 
anträffbarhet bli för påfrestande på semestern varvid en respondent använde en privat 
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mobil på grund av tidigare erfarenhet att mycket av semestern kunde gå åt till arbete. 
Samtidigt kunde inte arbetet släppas helt utan mobilen lyssnades av varje dag. Det 
upplevdes som svårt att stänga av mobilen när även motparten, t ex ens kunder, hade 
den på. Enligt respondenterna var A och O i dessa sammanhang att vara tydlig mot 
kunder och kollegor, att meddela att nu har jag semester. Enligt respondenterna går det 
återigen tillbaka till val av arbete, ett arbete kan ge frihet i andra sammanhang och då 
accepteras det att vara tillgänglig ibland. De respondenter som inte hade arbetsmobiler 
var ändå anträffbara efter arbetstid på sina privata telefoner. Detta upplevdes inte som 
något direkt problem. Till och från kunde någon ringa från jobbet, framförallt för den 
respondent som arbetade inom barnomsorgen. 
 
Egenkontroll  

Egenkontroll kan handla om ”att äga sin egen almanacka” vilket innebär möjligheten att 
själv styra över sitt arbetsinnehåll samt över sin tid. För att trivas med sitt arbete 
upplevdes detta som viktigt för respondenterna. Dessutom upplevdes det som extra 
viktigt som förvärvsarbetande förälder. 
 

”[…] jag sökte en annan tjänst […] då styrde inte jag min almanacka utan det 

var andra som kom till mig med saker som jag skulle göra i första hand, inte 

kunder då utan kollegor, så jag kunde komma på måndagen och så tyckte jag att 

nu har jag bra och kan planera veckan och så kommer liksom massor med saker 

bara påtvingande på mig, det gillar jag inte alls, så att…jag måste kunna styra 

min tid, min almanacka själv. Jag ska äga min egen almanacka och det är 

jätteviktigt. Det märkte jag också när man blev pappa, att det här att om man ska 

hämta på dagis osv., då kan man ju planera det, alltså jag vet ju att de här 

dagarna hämtar jag och de här dagarna lämnar jag, då lägger jag inte 
kundmöten så att det inte passar osv. så att det är väldigt viktigt att man kan styra 

sin almanacka och det också för att kunna trivas tror jag.” 

 
Genom egenkontrollen går det att styra sin arbetsbelastning. Det handlar om planering, 
att välja vilka saker som ska arbetas med respektive inte samt en möjlighet att skjuta 
fram saker som det inte är så bråttom med. Tillvaron upplevs som meningslös om man 
tvingas göra saker som uppfattas som tråkiga. 
 
En respondent upplevde sin arbetssituation som ansträngd eftersom det var alldeles för 
mycket att göra och hon hade svårt att planera sin tid på arbetet. Hon upplevde det som 
svårt att avsäga sig saker för att istället koncentrera sig på sina egentliga 
arbetsuppgifter. Ett stort problem var att hon inte fann tid för att lägga ner kvalitet på 
sitt arbete. 
 
Ansvars- och arbetsfördelning mellan föräldrarna 

I denna studie är det kvinnorna som har huvudansvaret för hemmet men samtliga 
respondenter tar upp något som benämns som en ”stökighetsnivå”. Denna 
”stökighetsnivå” verkar skilja sig åt mellan kön. Män accepterar mer stökighet än 
kvinnorna.  
 

”[…] jamen det där är tror jag en fråga om vad man tycker är stökigt. Jag har en 

annan nivå på stökighet än vad min fru har. Jag accepterar mer stökighet än vad 
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hon gör. Så att, hon har huvudansvaret, hon säger till när vi måste städa om vi 

säger så, men jag hjälper till då, men det är kanske inte jag som tar initiativet 

alltid för att vi ska städa, men det tror jag också är olika nivåer vad man trivs 

med, det är ofta om trivsel, vad man tycker är rörigt eller inte rörigt, jag tycker 

inte att det är rörigt när hon tycker det är rörigt.” 

 
Egentligen uppfattas det inte råda några oenigheter omkring arbetsfördelningen av 
hushållsarbetet eftersom antingen gör kvinnorna det eller så säger de till männen att 
göra det och då gör de det. Det går ändå att konstatera att fördelningen är sned. Här 
kommer även kvinnornas kontrollbehov in. I stort sett alla kvinnor i studien gjorde 
hellre saker själva för att få det på sitt sätt. Männen å sin tur hade i de flesta fall hand 
om renovering av huset och service av bilen. 
 
En av de kvinnliga respondenterna får belysa detta. Hon menade att hennes 
kontrollbehov var en av orsakerna till den sneda arbetsfördelningen i hemmet. Hon ville 
ha det på sitt sätt därför gjorde hon hellre saker och ting själv för att slippa störa sig på 
att det gjordes på ett annat sätt. Hon var medveten om detta kontrollbehov men kunde 
ändå inte släppa kontrollen. Hon tog även upp det här med ”stökighetsnivån”, att hon 
stördes av att det var oordning och hennes man gjorde inte det. Hon frågade sig vem det 
egentligen var som hade rätt. En annan respondents kontrollbehov manifesterade sig i 
att det hindrade henne från att njuta av situationer. Till exempel om hon kommit iväg 
någon gång utan sin dotter kunde hon ändå inte släppa taget utan tänkte på om hennes 
partner fixade att ta hand om dottern. Detta bidrar också till en sned fördelning. 
 
När det gäller fördelningen av ansvaret för barnen ser det lite olika ut. Eftersom de 
flesta delade upp med lämning och hämtning så blev det naturligt att ansvaret för barnen 
i större utsträckning delades. Vård av sjukt barn delades också mellan föräldrarna. I en 
familj var det dock i stort sett endast mamman som hade ansvaret för det gemensamma 
barnet i familjen. I en familj där det på grund av föräldrarnas arbetstider inte fanns 
någon uppdelning av lämning och hämtning upplevde respondenten, som alltid lämnade 
och hämtade, situationen som påfrestande och hade en längtan att någon morgon bara få 
gå till arbetet utan dessa bestyr. 
 
Skuldkänslor 

Både arbetet och familjen kan generera skuldkänslor. Vid svårigheter att koppla bort 
arbetet mentalt kunde skuldkänslor uppstå gentemot familjen. De respondenter som 
hade små barn minns det dåliga samvetet när barnen behövde lämnas på dagis och det 
faktum att förskolepersonalen fick vara med barnen den största delen av dagen. En 
respondent som relativt nyligen kommit tillbaka till arbetet efter föräldraledighet hade 
stora skuldkänslor över att hennes barn var på förskola. Detta medförde att hon kände 
sig omotiverad att vara på arbetet. Har detta stadium lämnats hänger skuldkänslor 
samman med prioriteringar i tillvaron. Upplevs det att barnen prioriteras mycket finns 
inga skuldkänslor gentemot dem. Det kan både handla om mycket tid med barnen samt 
engagemang. Ytterligare saker som kan generera skuldkänslor är att barnen går långa 
dagar på förskola/fritids. En respondent beskriver hur hon upplever det om hon är sen 
till förskolan. 
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”Man har ju den målsättningen att man ska hämta 16.30, senast, och det är ju 

inte många barn kvar så sent ändå, av någon underlig anledning som jag aldrig 

heller har förstått. Nämen man vill gärna hämta 16.30, vill jag hämta, och blir 

man sen då, då är det oerhört stressande.” 

 

En respondent som ofta tog med sig arbete hem tampades ständigt med det dåliga 
samvetet, både mot jobbet och mot familjen. Hon beskrev att hon alltid upplevde sig 
vara på fel ställe, var hon hemma borde hon vara på jobbet och vise versa.  
 

Livskvalitet 

Utifrån intervjuerna var en återkommande faktor för att må bra att få balansen mellan 
arbetslivet, familjelivet och sig själv och att det fanns plats för de olika delarna, både 
tidsmässigt och kvalitetsmässigt. Respondenterna menade således att alla delar måste 
finnas med och att de olika delarna även påverkade varandra. Trivdes man inte i den ena 
eller om en annan fick för mycket fokus påverkade det hela upplevelsen av sin 
livssituation. Det var viktigt att ha ett intressant och givande arbete samt en bra relation 
till sin familj, framförallt att tillbringa mycket tid med sina barn. Enligt respondenterna 
var det vardagen som skulle fungera för att en livskvalitet skulle uppnås. 
 

”Sen har man ju alltid den här frågan att lever man för att jobba eller jobbar man 

för att leva och det kan man ju ibland tänka på, särskilt när man har haft 

semester, när man får en annan livskvalitet, jag menar då får man ju de här 

frågorna varför jobbar man för, men sen när man börjar jobba igen, då fungerar 

vardagen bra också och att det är ganska roligt också sen, att man kommit in i 

vardagen igen. Men det är just efter semestern då man frågar sig varför jobbar 

man egentligen, det är ju det här man vill göra, vara ledig hela dagarna med 
familjen. Men sen då när man väl börjar jobba då fungerar vardagen ganska bra 

i alla fall så att säga, barnen trivs på dagis, barnen är hemma ändå, man får vara 

med dem i alla fall ganska mycket. [Men det är ju ändå så att vardagen är den 

största delen av livet…] Exakt, så att det är den som man ska få att fungera, så 

det måste jag säga att vardagen tycker jag fungerar bra idag med både jobb och 

familj osv. det fungerar praktiskt bra och det tror jag mycket det praktiska är att 

man t ex inte ska behöva sitta två timmar till jobbet om dagarna, ja man måste 

tänka på det också […]” 

 
Det är uppenbart att det är harmonin och balansen mellan de olika sfärerna och rollerna 
som är avgörande för hur individen skattar sin livskvalitet. För att få ett mer konkret 
mått fick respondenterna (vid de två sista intervjuerna) skatta sin upplevda livskvalitet. 
En respondent skattade mycket högt och hade även en bra balans i hela sin vardag vilket 
även genomsyrade hela intervjun. En annan respondent skattade lågt vilket enligt egen 
utsago berodde på att det var trassligt i förhållandet med partnern.  
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D i s k u s s i o n 
 
Syftet med förevarande studie var att få en uppfattning om förvärvsarbetande föräldrars 
livssituation gällande deras arbetsliv och det övriga livet. Vilka faktorer i de olika 
sfärerna som påverkar välbefinnandet och hur föräldrar kombinerar dessa två sfärer på 
ett tillfredsställande sätt. För att i största mån få en heltäckande diskussion har 
nedanstående rubriker valts dels för att de är gränsöverskridande mellan de olika teman 
som resultatet består av, dels för att de uppfattades vara de viktigaste 
påverkansfaktorerna för förvärvsarbetande föräldrars välbefinnande. Vidare finns ingen 
inbördes rangordning mellan nedanstående rubriker. 
 
Flexibilitet - i tid och rum 

Utifrån intervjuerna har det visat sig att flexibiliteten utgör en viktig del i relationen 
mellan de olika sfärerna. Diskussionen bör föras omkring huruvida flexibiliteten är 
positiv eller negativ för välbefinnandet. Flexibla arbetstider samt möjligheten att ta hem 
jobb var något som samtliga respondenter överlag upplevde som positivt. Flexibla 
arbetstider (Hanson, 2004) kan uppfattas som ett verktyg för att möta skiftande krav i 
privatlivet vilket får anses vara positivt för samtliga respondenter i denna studie 
eftersom de mer eller mindre anpassade arbetslivet efter familjelivet. Flexibiliteten 
underlättade denna anpassning. Flexibla arbetstider kan skapa gynnsammare 
förutsättningar för uppdelning av hämtning och lämning på förskola/skola vilket i sin 
tur kan bidra till att någon av föräldrarna i större utsträckning kan vara med barnen. 
Respondenterna upplevde det som viktigt att barnen fick så mycket tid som möjligt med 
någon av föräldrarna. Därmed blir flexibla arbetstider både viktigt för föräldrarnas 
välbefinnande och för barnens välmående.  
 
Flexibilitet i tid verkade vara det som uppfattades som mest positivt. Flexibilitet i rum, 
det vill säga möjligheten att ta hem jobb, genererade delade känslor. Dessa två former 
av flexibilitet hänger ofta ihop. Går man tidigare en dag och inte hunnit arbeta igen det 
tas ofta arbete med hem både i fysisk och i psykisk form. Det är den psykiska formen 
som är svårast att komma åt. Känslan av att inte kunna känna sig ledig blir i längden 
mycket påfrestande. Allvin, Wiklund, Härenstam och Aronsson (1999) menar att vi idag 
ofta upplever tidsbrist, vilket även avspeglas i denna studie. Vidare medför tidsbristen 
att vi måste ta tillvara på all vår tid varvid gränserna mellan arbetslivet och det övriga 
livet i större utsträckning försvinner. I och med den flexibla arbetstiden går arbete och 
övrigt liv in i varandra. Otydliga gränser manifesterade sig tydligt för den respondent 
som studerade. Hon upplevde det svårt att disciplinera sig den tiden som fanns avsatt för 
studier på grund av alla andra måsten i hemmet. När hon väl hämtade barnen kunde hon 
ofta uppleva stress över att hon inte kände sig klar för dagen. Det uppstod en konflikt 
mellan tiden för arbete/studier och den tid som kunde ägnas åt annat. Detta är svårt att 
hantera, även om man arbetar hemma borde det vara viktigt att avgränsa sig i både tid 
och rum. Att man har ett visst arbetsrum och att man avsätter vissa tider som endast får 
tillägnas arbete samt att tiden utöver inte är arbetstid.  
 
Flexibla arbetstider kan ses som en belöning från arbetsgivaren. Det skänker förtroende 
från arbetsgivaren till arbetstagaren. Samtidigt som det skapar en känsla av frihet, att 
inte behöva vara styrd, kan en upplevelse av frihet enligt Hansson (2004) vara större än 
själva friheten. Flexibiliteten kan medföra att vi jobbar mer än vi behöver, på grund av 
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denna upplevelse av frihet, att vi bestämmer över vår egen tid samt förtroendet vi fått 
från arbetsgivaren. Detta bekräftas i viss mån av flera av respondenterna. En respondent 
tog alltid hem arbete trots att hon hade gjort sina timmar på arbetet och egentligen inte 
behövde ta med arbete hem. Samtidigt upplevde hon detta som ansträngande även om 
hon gjorde det av ren vana. Hon tampades även konstant med tiden för olika aktiviteter 
och engagemanget för sina olika roller. Ändock upplevde hon flextiden som en 
förutsättning för att få sitt vardagsliv att gå ihop. En annan respondent tog hem arbete 
för att hinna med det där lilla extra, enligt egen utsago, för den egna utvecklingen i sin 
yrkesroll. Ett sätt att tolka respondenternas beteende är att vi är mer utifrånstyrda än vi 
tror. Arbetsgivaren ger oss fria tyglar och vi känner ansvar att ge motprestation genom 
att arbeta mer och prestera bättre. Samtidigt är upplevelsen av detta i hög grad 
individspecifik och kan mycket väl upplevas som positiv samt handla om den egna 
utvecklingen i sin yrkesroll. 
 
Även om samtliga respondenter upplevde flextid som något positivt visar forskning 
(bl.a. Grönlund, 2002; Hanson, 2004) att den positiva bilden av flextid är mer komplex 
än den utger sig för att vara. Grönlund (2002) menar att flexibilitet i arbetstiden ofta 
beskrivs som en arbetsförkortning eller på samma sätt som en sådan och att genom 
flexibla arbetstider kan föräldrar, som tidigare nämnts, öka sina möjligheter att dela på 
hämtning/lämning på förskola/skola och på hemarbetet, samtidigt som båda arbetar 
heltid. Däremot visar Grönlunds studie att flextidsarbetande mäns konflikter mellan 
arbetsliv och det övriga livet ökar istället för att minska och underlätta i vardagen. Hon 
menar att männens större frihet ökar pressen på dem att hjälpa till i hemmet men enligt 
hennes studie verkar inte flexibel arbetstid, i praktiken, leda till en mer jämlik 
fördelning av de vardagliga sysslorna eftersom kvinnorna ändå gör en mycket större 
del, trots att båda arbetar heltid. Detta bekräftas i min studie av två heltidsarbetande 
kvinnor vars män även arbetade heltid och där samtliga hade flextid. Enligt 
respondenterna själva hade de ansvar för det mesta i hemmet. 
 
Det finns således inte enbart positiva aspekter av flextid. Flextiden ger större 
möjligheter för individen att själv disponera sin tid och även då större möjligheter till fri 
tid. Ändock går det inte att komma ifrån att i och med flextiden blir det svårare att 
disponera sin tid. Enligt Hanson (2004) inkräktar arbetet i större mån på det övriga livet 
i och med flextiden. Vidare menar Hanson att det har visat sig att gränssättningen är 
lättare för de med en högre utbildning. I denna studie bekräftas detta delvis men min 
uppfattning är att det till största delen beror på individen, hur dessa gränser mellan 
arbetslivet och det övriga livet sätts upp. Ytterligare tror jag att problem med 
gränssättningen kan bero på kön. En uppfattning jag fått från intervjuerna är att 
kvinnorna har det svårare med denna problematik, trots en högre utbildning. Dessutom 
tampas de med att hela tiden prestera på topp vilket jag anser kan bidra till konflikter 
mellan de olika sfärerna. Den manlige respondenten upplevde inte detta som några 
problem utan motiverades snarare av flexibiliteten både i tid och rum. Han upplevde 
inga problem med gränserna mellan sfärerna. Han var även duktig på att prioritera och 
planera vilket får anses vara en förmåga som underlättar problem med gränssättningen. 
Respondenterna ansåg att denna förmåga uppnåddes genom erfarenhet men de som 
hade denna förmåga hade även en högre utbildning. 
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Flexibla arbetstider kan även medföra mindre tid för relationen till sin partner. 
Majoriteten av respondenterna i studien upplevde sig ha för lite tid till sin partner. Vissa 
respondenter beskrev att de ofta gick om varandra hemma. Tiden tillsammans, när 
barnen gått och lagt sig, användes ofta till arbete. Enligt SCB (2005) var det tre procent 
av alla barn (0-17 år) med föräldrar som var gifta eller sambo 2004, som genomgick en 
föräldraseparation år 2005. Separationer i samboförhållanden var dubbelt så hög. Detta 
anser jag visar på att många par skiljer sig när barnen är små eftersom det är vanligare 
att små barn har samboföräldrar än att äldre barn har det. Många föräldrar i 
samboförhållanden gifter sig efter en tid. Denna skiftgång mellan föräldrarna kan vara 
en stor orsak till separationer. Utrymme ges inte för att vårda sin relation. 
 
En diskussion omkring distansarbete ger en ytterligare dimension på flexibiliteten. 
Distansarbete i hemmet erbjuder flexibilitet i både tid och rum. Forskning inom området 
(Hultén, 2005) visade att män och kvinnors upplevelser rörande distansarbete i hemmet 
skapade positiva lösningar för den enskilda individen. Distansarbete i hemmet innebar 
möjligheter att förena privatliv och arbetsliv på ett nytt sätt men visar även på hur 
komplex flexibilitet i tid och rum kan vara. Det visade sig i Hulténs studie att för de 
distansarbetande kvinnorna var risken stor att könsarbetsfördelningen inom familjen 
förstärktes. Kvinnorna växlade ofta mellan det avlönade arbetet i hemmet med privat 
hushållsarbete och omsorg av barnen. Kvinnorna upplevde det svårt att ställa krav på 
sin man eftersom de ändå var hemma. De distansarbetande männen prioriterade det 
avlönande arbetet och hade också i större utsträckning än kvinnorna ett specifikt 
arbetsrum där de arbetade. Samtidigt visade studien att männen upplevde att deras 
föräldraroll förändrades, i och med distansarbete i hemmet, tack vare större närvaro med 
barnen. Enligt denna forskning kan distansarbete i hemmet i ett längre tidsperspektiv 
medverka till att fördelningen av avlönat och oavlönat arbete mellan könen förändras. 
Den fysiska gränsen mellan familjeliv och avlönat arbete försvinner och tid kan tjänas 
in på resor. Däremot var tendensen att det framförallt för kvinnorna blev ännu svårare 
med gränserna mellan familjeliv och arbetsliv. Utifrån intervjuerna i min studie framgår 
denna problematik även tydligt. Flexibiliteten uppfattades överlag som positiv och 
underlättade vardagen samtidigt som det inte var problemfritt med bland annat större 
svårigheter att disponera sin tid samt att arbetsfördelningen mellan föräldrarna inte 
balanserades. I denna diskussion går det som synes inte komma ifrån uppdelningen i 
manligt och kvinnligt eftersom upplevelser och beteenden skiljer sig åt i så stor 
utsträckning samt att de även på olika sätt påverkar välbefinnandet för mammor 
respektive för pappor.  
 
Multipla roller  

En stor prediktor för föräldrars välbefinnande är hanterandet av de multipla rollerna. 
Multipla roller innebär här att inneha en roll som förvärvsarbetande och en som 
hushållsarbetande och förälder (Nordenmark, 2002). Det ska även påpekas att vi kan 
inneha ytterligare roller utöver dessa. Inom området familjeliv och arbetsliv 
förekommer ofta olika teorier om multipla roller. Jag har i denna studie tagit upp de två 
dominerade teorierna, rollstressteorin samt rollexpansionsteorin.  
 
Huruvida respondenterna i studien har multipla roller utgår jag från Nordenmarks 
(2002) bestämning. Han menar att vi har multipla roller om vi arbetar många timmar 
per vecka eller har ett kvalificerat arbete samtidigt som vi har barn. Jag har utifrån ett av 
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kriterierna för deltagande i denna studie tolkat arbete många timmar per vecka som mer 
än halvtid. Det kvalificerade arbetet har jag tolkat som ett arbete som kräver en högre 
utbildning eller lång arbetslivserfarenhet. Detta är till viss del individuellt eftersom det 
inte alltid är sant att ett kvalificerat arbete och förekomsten av barn innebär att individen 
är starkt involverad i både sitt arbetsliv och sitt familjeliv, men sannolikheten är större 
än om så inte var fallet. I denna studie innehar, enligt min tolkning av arbete många 
timmar per vecka och kvalificerat arbete, samtliga respondenter multipla roller. 
Däremot skiljer det sig åt hur pass starkt engagerade de olika respondenterna är i sina 
multipla roller.  
 
Det bör poängteras att multipla roller ofta genererar rollkonflikter men att dessa 
rollkonflikter inte behöver upplevas som en belastning (Nordenmark, 2004). 
Rollkonflikter kan även gå åt båda hållen, det vill säga att arbetet kan störa familjelivet 
och familjelivet kan störa arbetet (bl.a. Adams, King & King, 1996; Kelloway, Gottlieb 
& Barham, 1999). När arbetslivet i stor grad stör familjelivet leder det ofta till mer 
stress och lägre arbetstillfredsställelse samt livstillfredsställelse än ett motsatt 
förhållande. Detta får stöd i förevarande studie där respondenter menade att ingenting 
fungerade om det inte fungerade hemma. Min uppfattning utifrån intervjuerna, är att 
påfrestande rollkonflikter var vanligt vid arbetstoppar samt om familjelivet av någon 
anledning var extra ansträngt. Detta i sin tur ledde till negativa effekter på det 
subjektiva välbefinnandet i form av bl a upplevelse av en kravfylld och stressad tillvaro 
samt humörsvängningar. Rollkonflikter blir således påtagliga när någon del blir för 
ansträngd. 
 
En respondent (med kvalificerade arbetsuppgifter) uppfattades ha ett starkt engagemang 
i både sitt arbetsliv och sitt familjeliv. Här kan man se att de olika rollerna kompletterar 
varandra. Denna individ trivdes mycket bra med sin livssituation och upplevde en 
balans mellan de olika sfärerna. Positiva upplevelser av både sin arbetsroll och sin 
familjeroll uppvägde upplevelsen av rollkonflikter vilket ger stöd till 
rollexpansionsteorin. Två respondenter (med kvalificerade uppgifter) uppfattades ha ett 
mycket starkt engagemang i sitt arbetsliv men det upplevdes som svårare med 
engagemanget i familjelivet. Det fanns ett starkt deltagande i familjen men arbetslivet 
tenderade att ta för mycket kraft och familjelivet kunde till och från upplevas som 
ansträngt. Detta var inte självvalt utan periodvis fanns en stor önskan om förbättring i 
familjelivet. Eftersom de olika rollerna genererade mindre positiva upplevelser kan 
rollkonflikterna bli ansträngande och påverka välbefinnandet på ett negativt sätt. Vidare 
uppfattades en respondent ha ett stort engagemang i sitt familjeliv men ett mindre på sitt 
arbete. Detta var självvalt och enligt den respondenten ansågs det inte fungera att 
kombinera ett starkt engagemang i de olika sfärerna. Samtidigt hade respondenten en 
önskan om att framöver utvecklas i sin yrkesroll men i dagsläget upplevdes det som sagt 
inte genomförbart. Respondenten uppfattades i viss mån dras mellan de olika rollerna. 
Trots ett aktivt val att hellre värdesätta tryggheten och avstå från att utvecklas på 
arbetet, verkade hon inte helt och hållet tillfreds med tillvaron. Samtidigt fanns en stor 
tillfredsställelse i att engagera sig mycket i familjelivet varvid konflikten mellan de 
olika rollerna inte kan uppfattas som alltför belastande. Den respondent som studerade 
hade ett stort engagemang i båda sfärer. Under vissa perioder tenderade hennes multipla 
roller skapa mer krav än vad som upplevdes vara hanterbart. Hon hade då upplevt 
rollkonflikter som manifesterat sig på bl.a. humöret. För studenter handlar det ofta om 
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periodvis hög arbetsbelastning vilket kan bidra till att påfrestande rollkonflikterna inte 
pågår under längre perioder. Sammantaget upplevdes studierna som motiverande 
samtidigt som barnen var det viktigaste. Även här betonas vikten av de multipla rollerna 
och hur de kompletterar varandra.  
 
Inom forskningen (bl.a. Barnett & Hyde 2001; Krantz et al., 2005) är den allmänna 
uppfattningen att pappor som engagerar sig i sitt familjeliv visar på färre symtom på oro 
än män som innehar färre roller. Att pappor tar större ansvar för barnen och tillbringar 
mer tid med dem gör således att de mår bättre. Den manliga respondenten skattade sin 
livskvalitet som mycket hög och han uppfattades även vara mycket tillfreds i sina roller. 
Dåliga erfarenheter på arbetet kan jämnas ut av en bra relation till familjen. Som jag 
tidigare tagit upp kan tillfredsställelse och självförtroende i arbetet göra att föräldrar 
klarar av bördor i hemmet. Detta gäller framförallt kvinnorna eftersom studier (bl.a. 
Krantz et al., 2005; Lundberg et al., 1994; SCB, 2003) visar att de har ett totalt sett 
större ansvar för hemmet än männen. Därmed råkar kvinnorna i större utsträckning ut 
för dubbelstress, vilket beror på att kvinnan inte gjort avkall på sin roll som 
huvudansvarig för sysslorna i hemmet. Detta bekräftas av min studie där kvinnorna 
hade huvudansvaret för hemmet samtidigt som de arbetade i lika stor utsträckning som 
sina män. Hemarbetsdelen, det obetalda arbetet, uppfattades som det mest 
problematiska i tillvaron. Det ansågs både som viktigt samtidigt som det tog för mycket 
tid och kraft i anspråk. Eftersom ansvars- och arbetsfördelningen mellan föräldrarna var 
sned är min uppfattning att en jämnare fördelning mellan könen skulle underlätta 
vardagen och bidra till att både mammorna och papporna får mer utbyte av sina 
multipla roller. Det blir för lätt för männen att luta sig mot att de accepterar mer 
stökighet samtidigt som kvinnorna behöver släppa sitt kontrollbehov och låta männen få 
ta större ansvar i denna del.  
 
Det är även viktigt att poängtera att typ av arbete spelar en stor roll i sammanhanget. 
Enligt Barnett och Hyde (2001) har kombinationen bra och utvecklande jobb samt 
mycket samvaro med sina barn visat sig tydligt på välbefinnandet. Enligt 
respondenterna är ett stimulerande arbete där det ges möjligheter att fatta egna beslut 
och styra över planering och upplägg en stor prediktor för att må bra och för att ha 
möjlighet att kombinera sitt arbete med familjelivet. Saknas det kan de multipla rollerna 
bli en börda och tillvaron upplevas för ansträngd. Det ska även påpekas att det under 
intervjuerna inte framgått hur många olika roller intervjupersonerna har, förutsatt att de 
innehar fler roller än arbets- och familjerollen. Även om man pratar om fördelen med 
multipla roller så finns det en övre gräns för hur många roller som anses fördelaktigt. 
 
Diskussionen om multipla roller rymmer även synen på den traditionella uppdelningen 
av könen. Hoffman (1989) menar att om en pappa tillbringar mycket tid med sina barn 
medan hans partner arbetar samtidigt som hans åsikt är att detta egentligen är ämnat för 
kvinnorna, kommer de multipla rollerna för pappan inte öka hans välbefinnande. 
Detsamma gäller om den förvärvsarbetande mamman anser att hennes uppgift är att 
sköta hem och barn istället för att arbeta. Hon kommer då inte kunna dra fördelar av sin 
arbetsroll. Således är det så att individer med en mer liberal syn på könsroller tjänar mer 
på innehavandet av multipla roller. Detta visade sig tydligt i förevarande studie hos de 
respondenter som betonade vikten av de multipla rollerna för välbefinnandet. Den 
manlige respondenten uppfattades ha ett stort självvalt engagemang i sitt familjeliv. 
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Även bland de övriga respondenterna var detta tydligt hos de kvinnor som hade en 
mycket stark yrkesroll och gjorde karriär. En kvinnlig respondent uppfattades ha en mer 
traditionell syn på ansvarsfördelningen i hemmet och hade även svårt att dra fördel av 
sin arbetsroll. 
 
För de respondenter som arbetade heltid fanns det ingen direkt önskan om att minska 
sin arbetstid trots att livssituationen kunde upplevas som ansträngd. Både utvecklingen i 
sin yrkesroll samt lönen kan ses som orsaker. Utifrån studiens resultat och ovan 
diskussion om multipla roller är min uppfattning att det inte råder några tvivel om att 
multipla roller är positivt för välbefinnandet. Därmed stödjer respondenterna i studien 
överlag rollexpansionsteorin. Det här visar sig även i respondenternas egna definitioner 
på livskvalitet där balansen mellan de olika rollerna är det primära. Vikten av att varje 
del finns där och får ta lika mycket utrymme betonas. En respondent beskrev en mycket 
påfrestande period i hennes liv när studier och jobb tog för mycket tid varvid hon inte 
orkade med någonting annat utöver detta, framförallt inte sin mammaroll. Här handlar 
det således inte om att ha för många roller utan att någon roll får ta för stor plats vilket, 
som det tidigare nämnts, påverkar välbefinnandet. Det är således viktigt att poängtera 
att det ena inte utesluter det andra och att det går att ha ett starkt engagemang i de båda 
sfärerna. Jag anser att det ofta felaktigt framställs att det inte går att ha ett stort 
engagemang i sina olika roller som förvärvsarbetande förälder, för att må bra. I denna 
studie påvisas att de som mår bäst är just de som har balansen, med avseende på 
engagemang, mellan de olika rollerna. Detta får stöd i tidigare forskning (bl.a. Barnett 
& Hyde, 2001; Nordenmark, 2002; Schoon et al., 2005) som stödjer 
rollexpansionsteorin och som även visar att balansen är viktig. Det är även viktigt att 
beakta vad den enskilda individen uppfattar som meningsfullt i sin tillvaro. 
 
Trots det positiva med multipla roller tror jag slutligen att vi tenderar att ge arbetsrollen 
ett stort utrymme i förhållande till våra familjeroller. Detta går även att utläsa från vissa 
intervjuer. Arbetet uppfattas som lättare med sin struktur och plan för det mesta samt 
för utveckling både för individen och i yrkesrollen. Det är svårare med familjerollen där 
individen förväntas att finna tillfredsställelse och engagemang, vilket inte alls behöver 
vara fallet. Därmed kan det vara lätt att gömma sig i sin arbetsroll och risken finns att 
man hamnar i en ond cirkel där balansen mellan de olika rollerna är ojämn. 
 
Tid 

I resultatdelen framgår hur respondenterna fördelar sin tid i vardagen samt upplevelser 
omkring den. Jag anser att diskussionen bör föras omkring hur tid är knutet till det 
subjektiva välbefinnandet. Mycket tid har blivit något som är få förunnat men i grund 
och botten har vi alla lika mycket tid till vårt förfogande. Utifrån intervjuerna är det 
återkommande problemet upplevelsen av att inte ha tillräckligt med tid till det som 
upplevs som meningsfullt i tillvaron. Min uppfattning utifrån intervjuerna är att de olika 
delarna i respondenternas vardag behöver få ta sin tid i anspråk för att de ska må bra. 
Warberg och Larssons (2005) definition på vardagen är att vardagen är all den tid när 
livet är som ”vanligt”, vilket även inkluderar helgerna. Vardagen får en ytterligare 
innebörd och likställs med själva livet. Utifrån detta synsätt blir det alltmer viktigt att ta 
tillvara på vardagen eftersom det är det vi har. Detta är även i enighet med Dalys (1996) 
definition på tid där tid inte bara innefattar den faktiska klockan utan även har en 
djupare innebörd i form av ett meningsskapande för individen. Lyckas vi få ihop vår 
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vardag bidrar det till ett ökat subjektivt välbefinnande som i sin tur leder till en bättre 
livskvalitet. 
 
Utifrån den vidare definitionen av tid och eftersom det subjektiva välbefinnandet 
grundar sig på en helhetsupplevelse av individens liv, påverkas det i allra högsta grad av 
upplevelsen av tid. För respondenterna i denna studie var det största dilemmat med 
tiden att den inte upplevdes räcka till. Vi har den tid vi har, sen är det upp till oss vad vi 
gör med den. Det rådde en enighet om att barn behöver få ta mycket tid i anspråk och 
för det egna välbefinnandet vill mycket tid tillbringas med barnen. Jämfört med 
förvärvsarbetande föräldrar har förvärvsarbetande utan barn mycket mer tid till alla 
olika delar i vardagen. Utifrån intervjuerna är det uppenbart att föräldraskapet inte ses 
som något hinder och att föräldrarna ändå vill hinna med allt. Jag anser att många 
problem i vardagen bottnar i just detta, att föräldrar inte vill göra avkall på något, 
varken tidsmässigt eller engagemangsmässigt. Något som kan generera konflikter för 
individen är att dagens föräldrar ofta är mitt uppe i livet. De vill göra karriär och fylla 
sin tillvaro med meningsfulla aktiviteter samtidigt som de vill tillbringa mycket tid med 
familjen. Frågan är hur de får ihop det och hur upplevelsen av att inte ha tillräckligt med 
tid till det vi vill, påverkar välbefinnande och livskvalitet. Warberg och Larsson (2005) 
anser att ett sätt att få ihop sin vardag är genom att tänka lagom. Det handlar således 
inte om att utesluta någon del utan hör samman med balansen mellan de olika sfärerna 
som tidigare tagits upp i denna uppsats, vilket även var något som respondenterna 
tydligt eftersträvade för att trivas i sin tillvaro. Det gäller att reflektera över hur tiden 
ska användas för att den ska räcka till det vi anser är viktigt i livet. En upplevelse av att 
tiden inte räcker till handlar om att vi försöker pressa in för mycket saker i våra liv. 
Detta är uppenbart i föreliggande studie, där åtminstone två av respondenterna upplevde 
vardagen som mycket pressad, att de helt enkelt hade för mycket att göra. Heltidsarbete, 
studier, mycket tid till familjen, ett hem som både skulle vara renoverat och städat. 
Utifrån vår inställning till livet upplever vi vår tillvaro olika. Självkänslan kan även vara 
avgörande för hur den enskilda individen skattar sitt välbefinnande samt vad livskvalitet 
är för denne. 
 
Tidigare forskning (Nomaguchi, Milkie & Bianchi, 2005) visar att det finns skillnader 
mellan mammor och pappor i förhållande till upplevelsen av tid. Att ha för lite tid för 
sina barn, sin partner eller sig själv kan påverka det upplevda välbefinnande i en negativ 
riktning. Enligt Nomaguchi et al. (2005) rapporterade pappor en större upplevelse av 
tidsbrist gentemot sina barn och sin partner, än mammorna. En förklaring anses vara att 
de tillbringar mer tid på arbetet än mammorna. Samtidigt visade det sig att ha för lite tid 
med barnen och sin partner var i större utsträckning knutet till lägre upplevt 
välbefinnande för mammorna. Jag uppfattar det som att män konstaterar en tidsbrist 
medan kvinnorna i större utsträckning upplever det som påfrestande och har ett 
känslomässigt förhållande till det. Utifrån intervjuerna i min studie är det uppenbart att 
kvinnorna i stor mån tampas med duktighetskänslor och har en ambition att prestera på 
topp inte bara på arbetet utan i lika stor utsträckning i det övriga livet. De höga 
ambitionerna kan leda till en upplevd tidsbrist som i sin tur leder till ett högre tempo. 
Upplevelsen av tid liknar de vid arbetsfördelningen mellan föräldrarna där det för 
kvinnorna upplevdes som mer påfrestande. 
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Dagens föräldrar är insatta i det mesta, vi vet vad barn behöver för sitt välbefinnande. 
Vi har läst om varje steg i deras utveckling och vet varför de är trotsiga i treårsåldern 
och smäller i dörrar i tonåren. I och med denna nya kunskap finns det idag en annan 
förväntan på föräldrarna att engagera sig i barnen, det kan handla om alltifrån att se 
barnet till att skjutsa och vara med på olika aktiviteter. Förväntan kommer både från oss 
själva och utifrån. Eftersom tiden är begränsad och att det helt enkelt inte går att hinna 
med allt som önskas, krävs det prioriteringar i tillvaron. Ofta görs ett aktivt val att 
tillbringa mycket tid med en sysselsättning varvid det blir nödvändigt att prioritera bort 
något annat, eller minska engagemanget. Det är upp till individen. Det finns inga regler 
för att det ska dammsugas ett visst antal timmar i veckan. Idag arbetar många föräldrar 
heltid vilket medför att det inte finns mycket tid kvar på dagarna till andra saker. Utifrån 
respondenternas svar är de delar som får minst utrymme i vardagen den egna tiden, 
relationen till sin partner samt tid till återhämtning. Den egna tiden var enligt 
respondenterna i stort sett bortprioriterad. Däremot fanns det många andra aktiviteter att 
fylla den egna tiden med. Vissa upplevdes som självvalda såsom studier och i viss mån 
arbete andra upplevdes som mindre självvalda såsom till exempel städning. Städningen 
kan anses hänga ihop med de krav respondenterna ställer på sig själva. Definitionen på 
den egna tiden försvårar eftersom egen tid kan bestå av så mycket. Kanske är det så att 
det inte är bristen på den egna tiden som gör tillvaron påfrestande eftersom det kan 
uppfattas som ett aktivt val att inte ge utrymme för den egna tiden. Min uppfattning är 
att respondenterna i denna studie hade större möjlighet att prioritera den egna tiden 
jämfört med ensamstående föräldrar som har sämre möjligheter till det. Ytterligare var 
tiden till återhämtning och vila enligt respondenterna obefintlig. Även detta kan anses 
vara självvalt. Överlag hade respondenterna det svårt att varva ner på kvällen. De blev 
stressade över att inte göra något vettigt med sin tid. De ville utnyttja dygnets alla 
timmar och fylla dem med substans. Den ständigt upplevda tidspressen kan bidra till att 
stressen ackumuleras och därmed är det ytterst viktigt att vi lägger in tid för 
återhämtning.  
 
Respondenterna menade att under en period när barnen var små läggs saker och ting på 
is för att senare tas upp när barnen blir större. Därför var respondenterna under denna 
period tillfreds med att ha mindre tid eftersom de visste att det skulle bli bättre sen. 
Knutet till diskussionen om flexibilitet var tid till sin partner även det något som 
bortprioriterades. Här fanns behov av kvalitetstid för att aktivt vårda sin relation. Det är 
uppenbart att dagens föräldrar inte har det lätt, allting ska vara så pressat och de ska 
vara så duktiga. Detta gör det svårt att njuta av familjelivet. Enligt Larsson och Sanne 
(2005) innefattar upplevelsen av att ha för lite tid att ha för mycket att göra både på 
arbetet och i det övriga livet. Att tillvaron har ett för högt tempo och att det finns för lite 
utrymme för återhämtning och nära relationer. Arbetet tar den tid det tar men att inte 
vilja eller inte ha möjlighet att tillbringa mycket tid tillsammans med sin familj kan 
försämra både välbefinnandet och relationen till sin familj (Larsson & Sanne, 2005). 
 
Att byta pengar mot tid, det vill säga att gå ner i arbetstid och i motsvarande mån i lön, 
uppfattades inte av respondenterna som ett alternativ för att öka välbefinnandet. 
Respondenterna var nöjda med sin arbetstid och den allmänna uppfattningen var att de 
inte var beredda att ge avkall på sin lön för att få mer tid för något annat. Utifrån detta 
kan lönen anses vara en bidragande faktor till välbefinnandet. Respondenternas 
upplevelser angående tiden med barnen var något kluven. Samtidigt som mer tid med 
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barnen eftersträvades var det för respondenterna inget alternativ att minska arbetstiden. 
Som det tidigare tagits upp gjordes avkall på andra saker istället. Den materiella 
standarden uppfattades således som viktig. En respondent betonade vikten av att finna 
balansen av vad man själv mår bra av. Hon trivdes mycket bra i sin arbetsroll samtidigt 
som barnen var mycket viktiga. Det fanns inget antingen eller eftersom hon menade att 
hon inte skulle trivas med sig själv om hon inte jobbade som hon gjorde. 
 
Min uppfattning är att många problem i vardagen bottnar i de olika krav och 
förväntningar vi ställer på oss själva vilket även framgått under intervjuerna. 
Respondenterna ställde mycket höga krav på sig själva. De eftersträvade att vara 
duktiga och mådde dåligt när de inte klarade av det de ville, trots att detta i realiteten 
borde vara omöjligt. Två av respondenterna arbetade heltid samtidigt som de studerade. 
Dessutom ville de tillbringa mycket tid med sin familj samt ha ett välstädat hem.  
 
Respondenterna eftersträvade att helgerna skulle vara arbetsfria och att mycket tid 
skulle tillbringas med familjen. Samtidigt menade de att det som inte hanns med i 
veckorna ofta fick göras på helgerna. Därmed kan man undra hur pass arbetsfria 
helgerna blir. Enligt Daly (1996) kan familjetid bestå av både det traditionella såsom 
gemensamma måltider, semestrar och olika firanden men kan även vara tid tillsammans 
i samband med transporter mellan olika aktiviteter. Några respondenter tillbringade 
stora delar av helgerna till att skjutsa och medverka i barnens aktiviteter. Frågan är hur 
mycket tid vi egentligen spenderar med barnen utanför förskola/skola, aktiviteter osv. 
Enligt studien från SCB (2004) hade fri tid med föräldrarna minskat vilket även talar för 
att tiden med barnen oftast är i kombination med någon organiserad aktivitet. 
Respondenterna i den här studien var eniga om att tillvaron egentligen inte handlade om 
att ha för lite tid, detta är i enighet med en tidsanvändningsstudie (SCB, 2003) där 
kvinnor och män rapporterade sig ha gott om fri tid. Problemet med definitionen på den 
fria tiden blir påtagligt här. Vi har egentligen inte tidsbrist utan upplevelsen av det 
hänger ihop med vem vi vill vara. Ponera att vi skulle få extra tid vad skulle vi göra 
med den? Arbeta mer? För att uppnå en god livskvalitet kan inte vardagen upplevas som 
ett ständigt tampandes med tiden. Det är en omöjlighet för oss att ta tillvara på alla 
möjligheter som ges och förväntningar vi har på oss (Allvin et al., 2006). Det finns 
begränsningar i hur mycket vi kan arbeta men även begränsningar i övriga aktiviteter 
utanför arbetet. 
 
Det nya arbetslivet 

Utifrån det som kommit fram under intervjuerna kommer diskussionen att föras 
omkring kombinationen dagens arbetsliv och förvärvsarbetande föräldrar. 
Gränsproblematiken blir påtaglig i detta sammanhang, liksom de ökade kraven på 
individens eget ansvar, vilka båda är centrala i dagens samhälle (Allvin et al., 2006). 
Kraven genomsyras både i arbetslivet och i det övriga livet och innefattar yttre och inre 
krav, det vill säga både från arbetet och kraven individen ställer på sig själv. Idag är 
mycket upp till individen att planera och ansvara för att arbetet blir gjort på bästa sätt. 
Även i det övriga livet ska han/hon välja de bästa valen för sig och sin familj. I 
resultatet påvisades olika slags krav som respondenterna ställde på sig själva. 
Prestationskraven och viljan att utvecklas i sin yrkesroll upplevdes som kännbara. Trots 
en tillfredsställelse i sin yrkesroll fanns en strävan att prestera ännu mer och nå ännu 
högre. Detta kan skapa konflikter för förvärvsarbetande föräldrar där de egna kraven i 
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yrkesrollen kan krocka med engagemanget i det övriga livet. Trots att tryggheten i 
arbetslivet värdesattes hos respondenterna kunde inte det helt och hållet bidra till 
tillfredsställelse i arbetslivet och i sin tur till livstillfredsställelse. Att prioritera 
tryggheten kan även ses som ofrivilligt eftersom praktiska faktorer kan hindra föräldrar 
att utvecklas. Samtidigt är det inget som tyder på att förvärvsarbetande föräldrar skulle 
vara mindre benägna att finna utveckling i sin yrkesroll. 
 
Personalbefrämjande aktiviteter kan bidra till en ökad trivsel och kan vara ett medel för 
att tillfredsställa både privata och sociala behov på arbetstid (Allvin et al., 2006). Detta 
var något som respondenterna i mindre utsträckning prioriterade. Det kan uppfattas som 
både självvalt och inte. Några respondenter betonade vikten av det medan andra 
föredrog att dessa behov tillfredsställdes hemmavid. Kafferaster och luncher 
tillsammans med sina arbetskamrater bortprioriterades ofta till förmån för att gå tidigare 
och hämta barn på förskola eller till att arbeta/studera. Denna värdefulla tid tillsammans 
med sina arbetskamrater där det både pratades jobb och privata saker kan bidra till en 
motivation i arbetslivet samt till att arbetet fungerar bättre. Föräldrar som av olika skäl 
prioriterar bort detta kan gå miste om mycket. Eftersom det idag är upp till individen att 
bestämma sin egen utveckling och att kurser och dylikt ofta hamnar utanför arbetstiden 
kan detta som förälder bli svårt. Respondenterna kunde uppleva att de fick stå tillbaka i 
det avseendet. Trots att viljan fanns utnyttjades det i mindre mån eftersom det 
inkräktade på familjelivet. Eftersom så mycket idag hamnar på den enskilda individen 
kan föräldrar i detta avseende anses missa mycket i arbetslivet och det kan därmed vara 
svårt att vara lika stark i de olika sfärerna.  
 
Att vara anträffbar utanför arbetstiden är vanligt idag. Informationstekniken ger oss 
dessa möjligheter som respondenterna upplevde som både positivt och negativt. Vissa 
respondenter menade att de var anträffbara för sin egen skull och för sin egen 
utveckling men det handlar återigen om individens eget ansvar. Det faktum att de flesta 
idag tar hem jobb och har arbetsmobilen på utanför arbetstiden påverkar oss att följa det 
beteendet, vilket även bekräftades av respondenterna. Därmed kan möjligheten att till 
exempel stänga av mobilen anses vara begränsad. För de respondenter som tog hem 
arbete och var anträffbara utanför arbetstiden kunde det vara svårt att hålla isär arbete 
och det övriga livet. Enligt en respondent var det lättare att upprätta gränser mellan 
arbete och det övriga livet när hon engagerade sig i barnens aktiviteter. Det verkar som 
att det är lättare att sätta upp gränser genom att engagera sig i aktiva och/eller 
organiserade fritidssysselsättningar, och på så sätt göra fritiden mer motståndskraftig 
mot arbetets inblandning. Arbetet får helt enkelt inte plats. För de respondenter som inte 
tog hem arbete eller hade arbetsmobil föll sig uppdelningen mellan de olika sfärerna 
naturlig. Så är det nog för många, att när man går till arbetet börjar arbetsdagen och när 
man går därifrån så är den slut. Samtidigt är det möjligt att mentalt vara kvar på arbetet 
trots att inte arbete tagits hem i fysisk form. Därför är det svårt att helt separera dessa 
sfärer eftersom de flesta nog i viss mån tänker på sitt arbete efter arbetstid. Det är i 
slutändan upp till individen att sätta dessa gränser och praktiska strategier kan som sagt 
underlätta. Barnen hjälper också till att upprätthålla gränser mellan sfärerna. Förmågan 
och självinsikten att under arbetsdagen prioritera vilka uppgifter som går att lägga åt 
sidan och vilka som ska ägnas mer tid åt underlättar gränssättningen. 
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Att bibehålla gränsen mellan familjeliv och arbetsliv när man är på arbetet uppfattades 
som mycket lättare men är förstås individspecifikt. För respondenterna fanns det oftast 
inga problem med att koppla bort familjelivet när de var på arbetet, även om det 
periodvis var en kravfylld tillvaro hemma. Att få komma till arbetet/skolan upplevdes 
som en fristad. Mycket talar för att arbete och studier är lättare och mer hanterbart för 
individen. Roman (2003) menar att i dagens familjer saknas ofta fasta normer för vem 
som ska göra vad, när och hur. Det finns inget som är givet av tradition utan det är de 
enskilda individerna som formar familjen. En respondent upplevde att familjelivet blev 
svårare i och med att där saknades strukturen som fanns på arbetet. En tanke är att det 
på grund av svårigheter att få ihop livet hemma bidrar till att vi ger för mycket på 
arbetet så att förhållanden hemma i sin tur blir komplicerade.  
 
Arbetslivet idag är målorienterat snarare än tidsstyrt (Allvin et al., 2006) vilket som sagt 
medför att det blir upp till individen att bestämma kvaliteten på sitt arbete. Arbetets 
villkor förstås således med utgångspunkt i individen. Detta kan klargöra 
respondenternas behov av att förklara varför de agerar och ser på sitt arbetsliv på ett 
visst sätt, ” jag är ju en sån här gammal luthermänniska tror jag, det är det här att 

jobba och… sen får tiden som blir över efter det, det måste ju räcka till […]” eller ”jag 

har den personligheten att jag tror aldrig att jag kommer till det stadium där jag är helt 

nöjd […]”. Med utgångspunkt från det individualistiska perspektivet blir arbetet i större 
utsträckning en hobby. Arbete och övrigt liv kan uppfattas som en helhet. Tryggheten 
får idag finnas hos den enskilda individen. 
 
Utifrån intervjuerna var egenkontroll i sitt arbete en viktig faktor för att trivas i 
arbetslivet samt en viktig faktor för att kunna kombinera föräldraskapet med arbetslivet. 
Egenkontrollen ligger i möjligheten att kunna styra över sitt arbetsinnehåll, sin 
arbetsbelastning och sin tid. Genom egenkontrollen går det att styra över planering och 
prioriteringar vilket som det tidigare nämnts är av yttersta vikt för att den 
förvärvsarbetande föräldern ska få sin vardag att fungera samt finna tillfredsställelse i 
den. För den som studerar finns varken egenkontroll eller möjlighet att styra sin 
arbetsbelastning. I viss mån finns möjlighet att styra över sina tider samtidigt som dessa 
tider styrs av kursplaner. Därav en förklaring till att kombinationen studier och 
familjeliv till och från var mycket ansträngd för de respondenter som studerade. 
 
Studiens begränsningar och styrkor 

Det finns många diskussioner omkring den kvalitativa forskningens förhållande till 
subjektivitet. Eftersom det inte finns några standardmetoder för textanalys (Kvale, 
1997) går det inte att helt undvika en subjektiv tolkning av materialet. En annan läsare 
kan mycket väl ha kommit fram till andra teman än de som tagits upp i denna studie. 
Studiens aktuella teman anses ändå relevanta eftersom de framförallt utmärker 
intervjupersonernas livssituation samt även får stöd från tidigare forskning inom 
området. Vidare anser jag att de är logiskt sammanhängande så att en övergripande bild 
av deltagarna livssituation växer fram. 
 
Studiens empiriska förankring anses god eftersom resultatet endast bygger på 
respondenternas upplevelser under de intervjuer som genomfördes. Huruvida studien 
fått med all viktig information, utifrån intervjuerna, är det svårare att uttala sig om 
eftersom det är subjektivt vad som anses viktigt. Det har inte dragits några generella 



 
 
 
 

31 

slutsatser utan studien har endast visat att det går att urskilja vissa mönster. 
Intervjumetoden anses vara tillämplig till denna studie, däremot skulle en 
kompletterande enkät som mäter till exempel välbefinnande ge ytterligare en dimension 
till studien. Min uppfattning är att den sociala önskvärdheten blir mindre om enkäter 
används istället för intervjuer. Det uppfattades som att den sociala önskvärdheten infann 
sig vid intervjutillfällena. Få ämnen är så laddade som barn och barnuppfostran. På 
grund av att respondenterna inte vill framställa sig på ett sätt som inte är socialt 
önskvärt finns det en risk att svaren inte är helt ärliga. Oärliga svar kan även bero på 
förnekelse att det finns problem i familjen eller i arbetslivet. Med en kompletterande 
enkät hade den sociala önskvärdheten eventuellt minskat. 
 
I urvalet eftersträvades intervjupersoner med olika sysselsättningar, olika 
konstellationer i familjen samt att de befann sig i olika stadier i livet, det vill säga så 
många olikheter som möjligt för att få en stor variation i materialet. Därmed har den 
inre generaliserbarheten eftersträvats. En svaghet i den inre generaliserbarheten är att 
samtliga deltagare var sambo eller gifta varvid upplevelser från ensamstående 
förvärvsarbetande föräldrar inte kommit med. Urvalsstorleken anses inte ha påverkat 
resultatet eftersom det efter fem intervjuer uppstod en mättnad i materialet. Dessutom 
gjordes djupintervjuer à 60 minuter vardera för att i största mån få en sann förståelse för 
ämnet. Däremot är det en avvägning huruvida man gör flera korta intervjuer för att få 
större variation eller färre längre intervjuer för att mer gå in på djupet. 
 
Att deltagarna består av fyra kvinnor och en man är en begränsning i undersökningen 
och kan ha påverkat resultatet. Det vore önskvärt med fler manliga aspekter av ämnet. 
På grund av de kriterier för deltagande i studien som ställdes var det helt enkelt så att 
jag inte fick tag i någon mer man under rådande tidsbegränsning. Att intervjua pappor 
som inte är delaktiga i vardagens bestyr såsom lämning/hämtning av barn på 
förskola/skola ansågs inte tillämpligt. Detta faktum kan även vara beskrivande, att 
pappor inte är lika delaktiga i dessa sammanhang.  
 
Vid samtliga intervjuer har diskussionen fortsatt efter att bandspelaren stängts av. Min 
uppfattning är att intervjupersonerna pratade friare när inte bandspelaren var på vilket 
innebar att själva intervjusituationen kan ha påverkat intervjupersonernas svar på olika 
frågor samt även i viss mån hämmat dem. 
 
Min förförståelse för ämnet upplevdes inte som något hinder vid intervjusituationen, 
snarare upplevdes det som något positivt eftersom det kan vara lättare att öppna sig för 
en person som befinner sig i samma situation. Det negativa skulle kunna vara att svaren 
inte blir så uttömmande på grund av att respondenterna redan tror att intervjuaren vet 
vad de menar.  
 
Studien är användbar både för den förvärvsarbetande föräldern som genom att se hur 
andra har det ökar förståelsen för sin egen situation, men även för arbetsgivare som i 
större utsträckning borde se till helheten i det avseendet att trivs och fungerar det övriga 
livet för arbetstagaren, så trivs han/hon bättre i sitt arbetsliv, vilket i sin tur borde bidra 
till en ökad prestation på arbetet. Arbetsgivaren bör ta hänsyn till medarbetarens olika 
faser i livet och därmed kan arbetsgivarens tydliga uppdelning mellan arbetstid och 
fritid försvinna och en helhetsbild växa fram. Det går inte nog att betona att 
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arbetslivskvalitet och familjelivskvalitet samt balansen där emellan resulterar i en total 
livskvalitet.  
 
Ytterligare personer som resultatet kan vara relevant för är förvärvsarbetande i 
allmänhet för att betona vikten av att arbetslivet måste gå att kombinera med en rik 
fritid, oavsett hur den tillbringas. En framtida longitudinell studie om hur det moderna 
arbetslivet påverkar hela familjen, framförallt ur barnens perspektiv, skulle vara mycket 
intressant. Hur barnen mår när föräldrarna ständigt är stressade och överhopade av egna 
problem samt hur de påverkas av långa dagar på förskola/fritids och så vidare. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att trots studiens givna begränsningar kan den 
framföra en del kunskap som behövs i samhället om förvärvsarbetande föräldrars 
livssituation. Många menar att dagens samhälle inte är gjort för att ha barn. Denna 
studie ville undersöka hur förvärvsarbetande föräldrar rent praktiskt får ihop sin vardag 
med både yrkesliv och familjeliv. Enskilda respondenters upplevelser överensstämde i 
stor utsträckning både med varandra och med tidigare forskning. Balansen i livet blir 
det primära där tillfredsställelse i familjelivet resulterar i ett bra arbetsliv.  
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