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Kvinnor har idag fortfarande huvudansvaret för hem och 
familj. Många kvinnor upplever svårigheter med att hinna 
med de olika rollerna inom arbetsliv, familj och fritid. Alltför 
många upplevda krav kan leda till stress. Mycket forskning 
tyder dock på att kontroll kan minska upplevelsen av stress. I 
denna kvalitativa studie har sju kvinnor med små barn 
intervjuats för att få en förståelse för hur de upplever sin 
totala arbetsbörda och om de upplever sin livssituation som 
stressande. Resultatet antyder att kontroll över tillvaron, delat 
ansvar, socialt stöd och att ha egen tid kan hjälpa dessa 
kvinnor att inte uppleva sig som stressade. Effektiva 
copingstrategier kan även vara en orsak till att dessa kvinnor 
hanterar sin stress på ett bra sätt. Vidare studier inom området 
vore att undersöka om män med små barn upplever stress i 
förvärvsarbete och hemarbete.  
 

 
Kvinnorollen idag består av krav att prestera på många områden och av att ”hålla många bollar i 
luften”. Arbete, hem, barn, fritid ska alla få tid och engagemang, något som kan vara en orsak till 
att många kvinnors vardag blir en kamp mot tiden. Beskrivningar som att ”jonglera med tiden” 
eller ”åka berg och dalbana” kan återfinnas i forskningen inom detta område (Bryson, Warner-
Smith, Brown & Fray, 2007).  
 
Det är viktigt att skapa en balans mellan arbete och privatliv på grund av att en konflikt mellan 
dessa områden kan få negativa konsekvenser, såsom missnöje med livet och arbetet, försämrad 
hälsa eller känslor av stress. Konflikten mellan arbete och privatliv benämns WFC (work-family 
conflict) och innebär en situation där pressen från arbetsrollen och familjerollen inte går att 
hantera. Den forskning som har gjorts inom detta område visar i en metaanalys att stress i arbetet 
påverkar familjelivet mer än familjestressen påverkar arbetslivet (Ford, Heinen & Langkamer, 
2007).  
 
Både män och kvinnor upplever konflikt mellan arbete och familj, men fortfarande har många 
kvinnor till skillnad från män det största ansvaret i hemmet och för barnen. Detta kombinerat med 
heltidsarbete kan vara en förklaring till att så många kvinnor drabbas av stress (Grönlund, 2007). 
Enligt en studie av Frankenhaeuser och Lundberg (1999) är kvinnor mer stressade än män av det 
obetalda arbete de utför, samt av ett större ansvar för hem och familj (Bianchi, Milkie, Sayer & 
Robinson, 2000; Statistiska centralbyrån, 2007). Trots att kvinnors arbetssituation har förändrats 
drastiskt de senaste decennierna visar vissa studier att män inte bidrar mer i hemmen än förr i 
tiden, vilket medför att kvinnor ofta drabbas av ett ”andra skift”, när de kommer hem från sitt 
förvärvsarbete. Samtidigt hävdar andra studier att de stora könsskillnaderna inom 
ansvarsfördelningen av hemarbete minskar (Bianchi et al., 2000). Kvinnor har generellt även 
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arbeten med lägre status och med lägre kontroll över arbetet än män (Karasek & Theorell, 1990), 
vilket kan bidra till att förklara varför kvinnor rapporterar mer stress och en högre grad av 
konflikt mellan arbete och fritid än män. 
 
Det finns skilda synsätt på hur olika roller påverkar människan. Ett synsätt är att människor 
begränsas av den tid och energi som de förfogar över. Konflikt mellan arbete och familj uppstår 
när kraven från en roll inkräktar på engagemang i en annan roll. Flera roller kan å andra sidan 
motverka stress, hävdar Sieber (1974) och Thoits (1983). Känslan av att vara uppskattad och 
behövd kan höja självförtroendet och skapa en säkerhetskänsla, vilket kan leda till att 
misslyckanden inom en sfär kompenseras av tillfredsställelse och succé inom en annan 
(Grönlund, 2007).  
 
Lundberg och Frankenhaeuser (1999) visar i sin studie att kvinnor har mindre möjligheter att 
koppla av efter arbetet på grund av att de har större krav på sig att ta hand om hem och barn när 
de kommer hem. Därför är kvinnors nedvarvning inte likadan som männens efter en arbetsdag. 
Kvinnornas noradrenalinnivåer uppmättes till en avsevärt högre nivå än männens. De 
rapporterade även att de kände av fler kroppsliga symptom än männen, men också att de trivdes 
med livet i stort, arbetet och med sin hälsa. Kvinnor med barn var de som uppvisade de högsta 
nivåerna av noradrenalin och påfrestningar i kroppen, och de hade även flest totala antal 
arbetstimmar (arbete och hemarbete) jämfört med övriga kvinnor. Männen var de som hade lägst 
totala antal arbetstimmar (Lundberg & Frankenhaeuser, 1999). 
 
Ett område som tydligt visar på en skillnad mellan mäns och kvinnors olika roller är hur stor del 
av föräldradagarna som tas ut, och vem som är hemma med sjuka barn. I Sverige har vi ett 
system med betald föräldraledighet som ger föräldrar möjlighet att vara hemma med barnet i 480 
dagar (betalning utgår i sammanlagt 480 dagar). Dessa dagar får tas ut till och med det att barnet 
har blivit åtta år gammalt eller slutat första klass i skolan (Försäkringskassan, 2008). För varje 
förälder är 60 dagar reserverade för dem enskilt och dessa dagar kan alltså inte avstås till den 
andra föräldern, men med övriga dagar är det valfritt hur man vill dela upp ledigheten. Enligt en 
sammanställning av data från Försäkringskassan som utförts av Statistiska Centralbyrån (2008) 
tog männen ut totalt 12 % av föräldraledigheten jämfört med att kvinnorna tog ut 88 % år 2000. 
Samma år togs 66 % av tillfällig föräldrapenning ut av kvinnorna medan 34 % av de uttagna 
dagarna togs ut av männen för vård av sjukt barn. Man kan även se en förändring över tid 
eftersom kvinnorna 1974 tog ut alla dagarna medan fördelningen 2007 var 80/20 (Statistiska 
centralbyrån, 2008). 
 
Stress 
Stress definieras i Svenska akademins ordbok med synonymer som ”tryck, spänning, påkänning, 
påfrestning”. Lundberg och Frankenhaeuser (1999) definierar stress som att den uppstår då det är 
en obalans mellan individens förmåga och mellan inre och yttre krav. Obalansen mellan insats 
och belöning i arbetssituationen i kombination med svaga möjligheter att påverka sin 
arbetssituation skapar stress, enligt Lundberg och Wentz (2005). Frånvaron av socialt stöd är en 
annan betydande faktor som påverkar hur mycket individen känner av stress. Psykosocial stress 
beskrivs av Lundberg och Wentz (2005) som en belastning som oftast är långvarig. Några 
exempel på stressorer som tas upp är obetalt arbete (vård av barn och hem), krav från arbetet eller 
bristande socialt stöd. Hur vi reagerar på stressorer varierar eftersom vi tolkar stress olika 
(Lundberg & Wentz, 2005).  
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En viktig modell för hur stress uppkommer och hanteras är krav-kontroll modellen (Karasek & 
Theorell, 1990). Där menar Karasek och Theorell (1990) att stress uppstår när det sker en obalans 
mellan upplevda krav och den egna förmågan att hantera dessa kravfyllda situationer. Kraven och 
förmågan att hantera dessa måste stå i proportion till varandra och individen måste kunna påverka 
sin arbetssituation, annars skapar det stress. En person som har höga yttre krav och en låg 
egenkontroll är i riskzonen för stress.  Om personen istället har hög egenkontroll skapas goda 
förutsättningar för lärande i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Det är kontroll (av arbetstakten, 
när och hur man utför arbete och möjlighet att göra sin åsikt hörd i beslut rörande arbetet) som 
skiljer goda arbeten från dåliga. Trots att begränsad forskning genomförts på arbete-familj 
området, visar bland annat en studie av Grönlund (2007) att Karaseks krav-kontroll modell även 
kan appliceras på forskning som inriktar sig på konflikten mellan arbete och familj. Grönlund 
(2007) menar att höga arbetskrav bidrar till en högre grad av konflikt mellan arbete och familj, 
medan en hög grad av kontroll på arbetet kan reducera denna konflikt.  
 
 Krav 

Kontroll  Hög Låg 
Hög Låg arbetsbelastning Aktivt arbete 

 Låg Passivt arbete Hög arbetsbelastning 
Figur 1. Krav-kontroll modellen, egen bearbetning (Karasek och Theorell, 1990). 
 
Hur kroppen påverkas 
Nervsystemet är de nervbanor som grenar sig längs ryggmärgen och det är hjärnans 
kommunikationssystem med resten av kroppen (Sapolsky, 2003). Nervsystemet är uppdelat i det 
perifera och det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Hypothalamus är en del i 
hjärnan som reglerar bland annat våra stressreaktioner och vidarebefordrar signaler till 
binjuremärgsystemet (sympathetic-adreno-medullary, SAM-systemet) och binjurebarksystemet 
(hypothalamic-pituitary-adrenocortical, HPA-axeln) (Lundberg och Wentz, 2005). Det perifera 
nervsystemet består av det somatiska nervsystemet, som kontrollerar frivillig rörelse, och av det 
autonoma nervsystemet, som styr våra ofrivilliga impulser och som är involverat i våra 
stressreaktioner. Det autonoma nervsystemet, som har som syfte att hålla vår inre kroppsliga 
miljö konstant, består i sin tur av två delar, det sympatiska nervsystemet (aktiveras vid stress) och 
det parasympatiska nervsystemet (aktiveras vid vila) (Währborg, 2002).  
 
Vid en situation som upplevs som hotfull aktiverar det sympatiska nervsystemet alla sinnena och 
stimulerar de funktioner som kroppen behöver för att ”försvara sig” eller fly: höjd hjärtfrekvens, 
höjt blodtryck, snabbare andning, sammandragning av musklerna (Sapolsky, 2003). Adrenalin 
och noradrenalin som kallas katekolaminer, påverkar kroppen för att förbereda för flykt eller 
strid. I SAM-systemet utsöndras adrenalin som ökar hjärtfrekvensen, och noradrenalin, som höjer 
blodtrycket. Samtidigt hämmar systemet även de av kroppens reaktioner som inte behövs just då: 
matsmältningssystemet, immunförsvaret och reproduktionssystemet. Det parasympatiska 
nervsystemet aktiveras när vi kopplar av och tar det lugnt. Detta system stimulerar i sin tur 
exempelvis processer som matsmältning, och minskad hjärtfrekvens. Aktivering i HPA-systemet 
är en reaktion på nederlag och som en känsla av brist på kontroll, vilket utlöser en utsöndring av 
kortisol från binjurebarken. Denna reaktion har man kopplat samman med långvarig psykologisk 
stress och depression (Lundberg och Hellström, 2002). Det kan uttryckas som att SAM-systemet 
höjer beredskapen i kroppen medan HPA-axeln aktiveras vid långvarig stress.  
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Kroppens stressreaktioner är tänkta att användas kortvarigt och efter ett stresspåslag behövs vila 
och återhämtning. Om inte detta sker kan långvarig stress leda till olika medicinska problem som 
det metabola syndromet, påverkan på hjärt- och kärlsystem, immunförsvaret eller 
matsmältningssystemet (Währborg, 2002). 
 
Olika tolkningar 
Hur en människa uppfattar och tolkar en situation, och om situationen bedöms som stressande, 
påverkas av såväl yttre förutsättningar som inre egenskaper. En betydande faktor är individens 
upplevelse av att kunna påverka sin omgivning eller ej, vilket man kan uttrycka som en intern 
eller extern locus of control. För en person med en intern locus of control innebär detta en 
upplevelse av att kunna påverka och kontrollera det som sker omkring denne. Personer med 
extern locus of control har i sin tur ett mer passivt sätt att se på händelser, vilket innebär att de 
upplever att de själva inte har möjlighet att påverka eller kan kontrollera skeenden, utan detta 
styrs av andra människor eller slumpen (Spector & O'Connel, 1994).  
 
Enligt Perski (2002) kan vår självkänsla vara en orsak till att vi tolkar stress olika och att vi är 
olika stresståliga. En grundläggande självkänsla kan beskrivas som en grundtrygghet som befästs 
i tidig barndom av villkorslös kärlek, och som ger individen acceptans för sina behov och 
känslor. Prestationsbaserad självkänsla befästs av bland annat frånvaro eller svek av vuxna och 
innebär brist på en grundläggande självkänsla, och detta är enligt Perski (2002) en grogrund för 
att tolka situationer som stressande. Detta gör att individen försöker kompensera genom att få 
bekräftelse från andra för att på så vis upprätta ett egenvärde. Några andra kännetecken är att 
försöka vara duktig och uppfattas som duktig, att individen försöker vara lite bättre än andra för 
att nå en känsla av att duga. Många med denna typ av självkänsla söker sig till krävande 
sysselsättningar och är väldigt aktiva. Detta tillstånd benämns av bland annat Währborg (2002) 
som typ A-beteende. Enligt Währborg (2002) karakteriseras detta beteende främst av 
tävlingsanda, ilska, fientlighet och en känsla av tidsbrist. Typ-A beteende kopplas ihop med 
bland annat hjärtsjukdom och förhöjt blodtryck och är inte lika vanligt hos kvinnor som hos män. 
Däremot tar Währborg (2002) upp typ-D beteende som en stor risk för stressrelaterade sjukdomar 
hos kvinnor. Detta tillstånd karakteriseras av bland annat irritation, oro, pessimism, upplevelse av 
lågt socialt stöd och låg livskvalitet samt hjälplöshet och kan förväxlas med depression, vilket 
också det påverkar människors hälsa. 
 
Coping 
För att hantera de svåra situationer som upplevs som stressande används olika reaktionsmönster 
av individen. Det kan även uttryckas som att stressen hanteras på olika sätt. Coping beskrivs i 
Lazarus (1993) studier som individens tankar och handlingar som avser att reducera negativa 
aspekter av stress, vilket kan innebära en anpassning till stressen. Copingstrategier kan vara mer 
eller mindre lyckade. Hur vi värderar en situation påverkar vilken copingstrategi vi kommer att 
välja. Några faktorer som påverkar denna process är: tron på den egna förmågan att hantera olika 
slags situationer och händelser; om man uppfattar det som att man själv har en hög grad av 
egenkontroll eller om man tolkar det som att kontrollen ligger utanför sig själv. En vanlig 
uppdelning är problemfokuserade strategier, som till exempel att förändra situationen eller sitt 
beteende eller att lära in nytt, eller emotionsfokuserade strategier som kan vara att undvika 
situationen, önsketänkande, ändra inställning, distraktion som exempelvis motion eller att söka 
socialt stöd (Lazarus, 1993). 
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Syfte 
Syftet med den här studien var att få reda på hur dessa kvinnor i arbetslivet med små barn 
upplever sin tillvaro utifrån sin totala arbetsbörda, och hur de upplever balansen mellan arbetsliv 
och hemarbete. Ett delsyfte var även att få reda på om de upplevde sin livssituation som 
stressande. Författaren har därför valt att göra en kvalitativ studie där individens upplevelse av 
sin situation är i fokus.  

Metod 
 
Urval 
Kriterierna för att medverka i undersökningen var att deltagarna (1) skulle vara kvinnor med små 
barn, (2) de skulle vara sysselsatta i förvärvsarbete, och (3) de skulle leva i ett parförhållande. Ett 
mail där detta framgick sändes ut till kontakter till författaren av studien. Dessa kontakter sände i 
sin tur vidare till de av sina kontakter som matchade kriterierna. De sju som svarade fick vara 
med i studien.  
 
Deltagarna var sju heltidsarbetande kvinnor som var mellan 25 och 43 år. Fem av dem hade små 
barn som gick på dagis, mellan åldrarna 1,5 och 5 år. På grund av problem att få tag på lämpliga 
deltagare inom tidsramen för studiens genomförande, hade två av deltagarna äldre barn mellan 6 
och 12 år. Dessa kvinnor tillfrågades om hur de såg på småbarnsåren. Tre kvinnor hade ett barn, 
tre hade två barn och en kvinna hade tre barn. Slumpen medförde att två av deltagarna arbetade 
med samma typ av tjänst, men företagen de arbetade för skiljde sig åt markant gällande storlek 
och bransch. I övrigt hade deltagarna olika arbeten. Majoriteten av deltagarna bodde i närförorter 
till Stockholm och endast en bodde i innerstaden. 
 
Datainsamling 
En intervju genomfördes med varje deltagare med utgångspunkt i en halvstrukturerad 
intervjuguide (se appendix). Intervjuguiden användes som stöd för vilka områden som skulle 
behandlas, men avsikten var inte att följa frågornas ordning, utan att låta personerna styra och 
prata om det som var viktigt för dem. Intervjuguiden har anpassats efter arbetets gång. En något 
annorlunda intervjuguide användes i två av intervjuerna som genomfördes inför 
övningsuppsatsen med titeln ”Småbarnsmammors upplevelse och beskrivning av stress”. Dessa 
två intervjuer har även använts i denna studie. 
 
Rekommendationer gällande rådande etiska riktlinjer har informerats om och följts. 
 
Intervjuerna genomfördes i samtliga fall med två undantag på intervjupersonernas arbeten i 
avskilda rum avsedda för konferenser och möten. Platsen för en av intervjuerna var det lilla 
kontorets kök, vilket inte var helt avskilt men det var ingen där just då. En annan intervju 
genomfördes på ett avskilt kontor som delades med en medarbetare. Ett avbrott vardera uppkom i 
dessa intervjuer. Intervjuerna varade mellan trettio och sextio minuter. Samtliga intervjuer 
spelades in på band. 
 
Analys 
Induktiv tematisk analys har använts som grund till analysmetod (Langemar, 2007), vilket 
innebär att teman som redovisas inte var bestämda i förväg, utan ett resultat av de sju 
djupintervjuer som genomfördes. Intervjuerna transkriberades och lästes igenom flera gånger för 
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att få en överblick av innehållet. Därefter markerades meningar eller avsnitt som upplevdes som 
relevanta och sorterades in under gemensamma teman. Hela texten lästes igen och en definition 
av varje tema samt en tolkning av den utvalda texten gjordes. Genomgången av lämplig litteratur 
har mestadels skett efter analysarbetet. 
 
Sex teman har funnits (varav två stycken har underrubriker) och de sammanfattar de intervjuades 
beskrivning av hur de upplever sin tillvaro och balansen och stressen i sin vardag. Dessa teman 
har använts som rubriker i resultatet och de är som följer: ”Att få barn är en stor omställning”, 
”Arbetet”, ”Ekonomin”, ”Hemarbetet” med underrubrikerna ”Ansvar för hem och barn och 
könsroller”, samt ”Hjälp i vardagen”, ”Tiden, en bristvara” med underrubrikerna ”Tid 
tillsammans viktigt” och ”Avkoppling och egen tid”, samt slutligen ”Krav på sig själv, inre stress 
och skuldkänslor”. 
 
Varje tema definieras och exemplifierande citat har valts ut. 

 
 

Resultat 
 
Att få barn är en stor omställning 
Detta tema behandlar hur de svarande upplevde sin situation som annorlunda när de hade fått 
barn, hur relationen och livet förändrades, samt hur de upplevde att vara hemma med barn.  
 
De intervjuade berättade om vilken stor omställning det är att få barn. Tidigare var fokus i 
förhållandet på partnern medan det lilla barnet nu istället fick all uppmärksamhet. Det var en stor 
förändring som kan skapa konflikter i förhållandet, enligt de svarande i studien. Relationen såg 
inte likadan ut när barnet kommit som innan, enligt de intervjuade. Två av de intervjuade som har 
äldre barn har upplevt konflikter som lett till separation när barnen var små. I båda dessa 
förhållanden hittade männen och kvinnorna ändå tillbaka till varandra. I ett förhållande varade 
separationen bara ett år medan det i det andra varade under några år. Båda dessa kvinnor 
berättade om att de kanske inte ägnat lika mycket energi på att bygga en relation som förut. 
 
Omställningen som barnet innebar för familjen beskrevs dock olika av de intervjuade. En åsikt 
var att fokus ändras drastiskt från att vara på sig själv och sin partner till det lilla barnet. En annan 
beskrivning var att barn för familjen samman, att det ger en ny gemenskap och gör kärleken 
starkare.  
 
”Så visst försköts mitt fokus från min man till barnet, det gjorde det helt klart, absolut.” 
 
”Det är väl egentligen där det har förändrats, jag tror att det har ju stärkt på det sättet att man 
har blivit en starkare familj. Vi blev ju en familj när vi gifte oss men det vart ju klarare när man 
fick barn. Det blev ännu starkare då på nåt sätt.”  
 
”Det blev slentrian i vår relation, vi gjorde aldrig saker tillsammans, jag gjorde mina saker med 
mina kompisar och han gjorde saker på sitt håll. Vi gjorde aldrig saker tillsammans och framför 
allt utan barn, vilket jag tycker idag….nu har vi blivit tillsammans igen efter flera års hattelihatt 
hit och dit.”  
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Det var en stor förändring för kvinnorna att ställa om från att arbeta till att vara hemma. Det 
kunde upplevas som skönt och lugnt och en åsikt var att det var skönt att få rå om sin egen tid. 
Det kunde även upplevas som stressande att det på så vis uppstod nya situationer som man inte 
riktigt visste hur de skulle hanteras; det nya livet, gråten, sömnbristen, etc. Några beskrivningar 
av föräldraledigheten var isolering, av att inte få tillräcklig stimulans. En annan aspekt var att det 
var tröttande, inte stressande, men att sömnbristen påverkade hur de intervjuade mådde. Bland de 
intervjuade som hade flera barn än ett fanns uppfattningen att det var lugnare och lättare att vara 
hemma med det första barnet. Med de andra barnen tillkom bland annat hämtning och lämning på 
dagis, vilket kunde upplevas som stressande. Några beskrev hur de nästan kände sig lättade att få 
gå tillbaka till arbetet, medan andra inte alls såg föräldraledigheten som något uttröttande, utan sa 
sig kunna vara hemma mycket längre till. 
 
Relationen till partnern upplevdes av respondenterna som något viktigt och centralt i livet. 
Parrelationen riskerade att bli lidande av att det nya barnet tog så mycket tid och engagemang 
från föräldrarna. Tid tillsammans utan barn var något som inte prioriterades högt, utan man ville 
umgås så mycket tillsammans med barnen som möjligt, eftersom arbetet tar mycket tid. 
Kommunikation i förhållandet var viktigt, enligt de som separerat. En bristande dialog under 
småbarnstiden har i några fall lett till tillfällig separation. Att ändra på kommunikationen angav 
de som separerat som något som fått dem att kunna bli tillsammans igen i och med att en större 
förståelse för partnern på så vis har uppnåtts.  
 
”Nu pratar vi mer, vi pratade inte så mycket förut, man teg ihjäl saker, inte så smart. Men ska 
man vårda en relation så måste man verkligen vårda den, man måste prata…” 
 
Arbetet 
Detta tema tar upp hur deltagarna i studien känner för sitt arbete och hur de förhåller sig till det i 
jämförelse med hemmalivet. Det var en stor omställning för mamman att gå tillbaka och jobba. I 
de flesta fallen var hon den förälder som var hemma längst och hon hade därför även haft den 
största omställningen efter det att barnet eller barnen kom. En ny situation, där jobb och karriär 
skulle kombineras med ansvar för hem, hämtning på dagis, matlagning och annat som ska hinnas 
med. I de fall där ansvaret för detta delades upp i förhållandet eller där avlastning i vardagen av 
föräldrar eller andra fanns, upplevdes inte tidspressen som så stor eller betydande. Men i de fall 
där mammorna stod för huvuddelen av ansvaret hemma och för hämtning på dagis beskrevs 
tidspressen som väldigt stor.  
 
De intervjuade beskrev arbetet som något som gav stimulans och utmaningar samtidigt som det 
gav en möjlighet till utveckling. Det beskrevs dock inte som centralt i kvinnornas liv, men som 
viktigt för att få egen stimulans och för att få känna att man presterar något bra. Kvinnorna har på 
olika sätt beskrivit hur viktigt arbetet är för dem. Arbetet kunde vara en plats att få vara själv, att 
bara behöva tänka på sig själv. Att få äta lunch eller gå på toaletten själv kan vara en lyx när man 
har varit hemma med barn, enligt de intervjuade. Citatet nedan visar att arbetet även kan vara 
viktigt som ett sätt att få egen tid: 
 
”Det var det som räddade mig, jag blev en bättre mamma de tre dagar jag var hemma med 
nummer två när jag fick jobba de andra två dagarna.”  
 
Arbetet beskrevs även som en källa till stress, speciellt om inte allting runtomkring flyter. Närhet 
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till arbete från hemmet och att dessutom inte ha för långt till dagis är en fördel när det gäller att få 
tiden att gå ihop, enligt de intervjuade. Arbetet i sig kunde av några få upplevas som stressande, 
framför allt brist på tid att göra det som låg inom det egna ansvarsområdet och personalbrist. En 
annan orsak till stress kunde vara att inte ha kontroll över de krav som ställdes på individen av 
arbetsgivaren. Likaså beskrevs att inte ha tillräcklig kompetens, att inte riktigt veta vilken 
arbetsinsats som krävs, som ett stressande moment.  
 
En beskrivning av arbetsrelaterad stress var möjligheten att kunna arbeta hemifrån. Merparten av 
de intervjuade hade dock inte denna möjlighet och tyckte att det var skönt att välja bort eller att 
inte kunna göra det. I de fall där hemarbete var möjligt för respondenten upplevdes en stress över 
att hon borde sätta sig och jobba fastän hon var hemma med sjukt barn. Det kunde vara svårt att 
släppa tanken på att behöva arbeta när arbetet togs med hem. En åsikt som framkom var att när 
barnen var sjuka så var det lätt att känna att jobbet påkallade uppmärksamheten. Att kunna lämna 
arbetet i praktiken men även i tanken var viktigt för de intervjuades möjlighet att finna en balans 
mellan arbetslivet och fritiden. 
 
”Ja, jag tillåter mig inte att…jag har en balans mellan mitt professionella liv och mellan mitt 
privatliv. Den är nog mera, jag vet inte, det är nog mera mina personliga egenskaper, tror jag. 
Jag tillåter mig inte att påverkas utav det, jag tar inte med mig jobbet hem, jobbar inget hemma. 
Och det är nog det som är balansen…Och min man också, han är också duktig på att vara 
hemma i tid och inte liksom säga ”Åh, jag är så viktig och oumbärlig”. Fan, det är ingen som är 
oumbärlig! Nu åker jag hem till mina barn. Och är de sjuka så är de sjuka, då vabbar jag. Och 
det är inte svårare än så, enligt min mening. Bestämma att såhär mycket tid får mitt jobbliv ta, 
och uppfylla de kraven och sen så det privata livet, familjelivet tar så mycket tid det ska ta. Så de 
går inte in i varandra. Jag gör ett bättre jobb om jag är en bra mamma och tvärtom. Så det är så 
jag löst det, lämnar jobbet när jag åker härifrån.” 
 
Ekonomin 
Något som kunde upplevas som stressande var ekonomin och den togs även upp som en källa till 
konflikter i relationen. Brist på pengar var något som togs upp som en stressor. 
Kommunikationen kring pengar beskrevs som svår och det kunde vara så att mannen och kvinnan 
hade olika syn på vad som skulle prioriteras, vilket kunde leda till förslitningar i relationen. Att 
renovering av hus och hem kräver tid, engagemang och kostar pengar var något som de 
intervjuade berättade om. En lösning på det problemet kunde vara att flytta till en bostad som 
kostade mindre.  

 
”Det påverkade ju relationen jättemycket också. Det var därför vi gjorde något åt det. Vi bodde 
ju i huset sammanlagt två och ett halvt år. Vi flyttade två, tre månader efter att vi bestämde oss 
för att flytta. Att bara bo var inte intressant för någon utav oss. Alla pengar skulle bara gå till att 
bo, mer eller mindre. Och tid och engagemang. Nej, passade inte.” 

 
Deltagarna i studien arbetade alla heltid och en åsikt var att det var självvalt. Det framkom dock 
att det till stor del hade med ekonomin att göra. Arbetet fick gärna ta mindre tid så att tiden kunde 
spenderas mer med barnen, men kravet var då att det skulle ge lika mycket pengar som det gjorde 
att arbeta heltid.  
 
Hemarbetet 



 10

Det här temat tar upp hur ansvaret hemma är fördelat, hur rollerna såg ut i hemmen och hur alla 
de praktiska sysslorna klaras av. 
 

Ansvar för hem och barn samt könsroller. 
Hemmet kunde upplevas som stressande i de fall när allt ”inte flöt”, när det var rörigt hemma 
eller vardagen inte fungerade. Att inte behöva ha konflikter om vem som skulle göra vad hjälpte 
relationen och minskade påfrestningen för kvinnorna i studien. Fördelningen av hemuppgifter 
och ansvaret för hemmet var också något som påverkade relationen. De flesta av de intervjuade 
upplevde sig till stor del ha en ganska rättvis fördelning. Det fanns dock några exempel på där det 
inte upplevdes som jämt fördelat. En åsikt som framkom var att ett jämställt förhållande var 
viktigt att föra vidare till sina barn och detta motarbetades av den rådande ansvarsfördelningen 
och traditionella könsroller.  Ett exempel kunde vara att mannen och kvinnan inte hade samma 
syn på när det var stökigt och när någon faktiskt var tvungen att göra något åt saken. I det fallet 
kunde det upplevas som en fråga om kommunikation, att sätta en gräns för vad som ansågs som 
acceptabelt. I vissa fall hade man delat upp det så att männen hade ett eget ansvarsområde, 
exempelvis matlagning medan kvinnan tog hand om städningen av hemmet. De intervjuades svar 
kan tolkas som att kvinnorna hade en större känsla av ansvar och engagemang för hemmet och att 
männen inte la samma vikt vid städning. I en del relationer beskrevs dock mannen som den mer 
ordningsamme medan det i andra fall var tvärtom.  

 
Flera av intervjupersonernas män hade varit hemma med barn, medan det även fanns de som inte 
hade varit hemma alls. Den största delen av intervjupersonernas män hade tagit ut pappaledighet i 
mer än sex veckor, men i de flesta fall handlade det om upp till tre månader. I huvuddelen av 
fallen hade mammorna tagit ut en större del av föräldraledigheten. Trots att de fäder som varit 
hemma med barn enligt de intervjuade har tagit fullt ansvar för hemmet, finns ändå några 
upplevelser av att kvinnan tagit ett större ansvar för städning. Det kunde upplevas som svårt att 
säga till om sådana saker, eftersom fäderna haft fokus på att ta hand om barnet och ägnat mycket 
tid åt aktiviteter och lek. Kvinnorna vittnade dock om en glädje hos fäderna att få vara med sina 
barn och att detta skapade starka band med barnen.  
 

Hjälp i vardagen. 
Hjälp med hämtning och lämning av barnen på förskolan eller med barnpassning var något 
upplevdes som mycket positivt för på ett bättre sätt kunna hantera den vardagliga tidspressen. 
Far- och morföräldrar sågs som en välbehövlig hjälp i att få vardagen att gå ihop för vissa, medan 
andra tog hjälp för att få stunder för sig själva som par eller för egna aktiviteter. Hjälp med 
städning eller en rättvis fördelning av arbetet hemma var något som togs upp som ett sätt att hålla 
stress över hemmet borta, och som gjorde att man lättare kunde koppla av i hemmet. Något som 
upplevdes underlätta både relationen och hur stressande tillvaron upplevdes var städhjälp som ett 
par av mammorna använde sig av eller planerade att använda. Några av de intervjuade som 
varken hade hjälp med städning eller hämtning av barnen beskrev sin tillvaro hemma som mer 
stressande och sin tid som mer ansträngd. 
 
Tiden, en bristvara 
Detta tema tar upp hur viktigt det är för deltagarna med tid tillsammans med sin familj och för sig 
själva. 
 

Tid tillsammans viktigt. 
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Familjen stod högst upp på listan över det som var viktigt i livet för personerna i denna studie. 
Därmed var att ha tid tillsammans en önskan hos de flesta men som kanske inte alltid kunde 
prioriteras. De intervjuade arbetar heltid och det beskrevs som svårt att ha ork att göra saker 
tillsammans på vardagarna. På vardagskvällar fanns även tid för eventuella fritidsintressen. 
Helgerna vigdes till att hinna göra så mycket som möjligt, saker som att handla, umgås med 
familj och vänner, renovera eller bara koppla av. En åsikt som framkom i intervjuerna var att vid 
skiftarbete kunde intervjupersonerna njuta av mer tid tillsammans med sin familj i vardagen och 
därigenom minskade behovet av att  klämma in allt på helgen.  
 
Närhet till barnomsorg och arbete sågs som en fördel eftersom tiden då inte försvinner till att 
transportera sig fram och tillbaka till arbetet. 
 
”För det är ju så när jag jobbar, min man träffar jag ju alltid sent på kvällar men min son är ju 
bara uppe en viss tid, jag jobbar heltid och då är det ju klart att man vill ju komma hem relativt 
tidigt för att kunna hinna träffa honom.” 

 
Avkoppling och egen tid. 

Den egna tiden benämndes som viktig och som en källa till energi. Att få tid att träffa kompisar 
var något som kunde ge inspiration och ork att klara av vardagens göromål. Det kunde handla om 
att få en stund för sig själv på kvällen med det man tycker om, tv eller ett fritidsintresse med allt 
från körsång, tv, smyckestillverkning eller motion. Det kunde även vara att få ta lite mer tid för 
att resa och stanna borta över natten. Det upplevdes som självklart för alla de intervjuade att ta 
sig sin egen tid, men det var svårare i de situationer där de intervjuade hade mer ansvar hemma 
eller för hämtning och lämning av barnen. Det kunde även upplevas som en inre konflikt 
eftersom det fanns såväl en önskan att vara med familjen och barnen som en önskan att få åka 
iväg och göra något för sig själv. I takt med att barnen blev lite större beskrevs det också som 
enklare för mammorna att ha lite egen tid trots att alla är hemma, barnen behöver då inte passas 
på samma sätt som när de är små utan kan leka längre stunder för sig själva. Brist på möjlighet 
till eget andrum kan, enligt deltagarna i studien, leda till irritation och negativa känslor.  
 
”Ja, men egen tid för mig är jätteviktig. Får inte jag egen tid ibland, att jag får någon dag ibland 
eller kväll eller då skulle inte jag palla. Då skulle jag inte orka eller vara en trevlig mamma eller 
människa. Jag trivs jättebra med mig själv, jag har inga problem att vara ensam hemma. Äta 
något gott och läsa en tidning och bara vara, det är det bästa som finns.” 
 
Krav på sig själv, inre stress och skuldkänslor 
Krav på den egna prestationen var något som stressade vissa, vare sig det handlar om arbetet eller 
hemmet. Bland de intervjuade var det några som beskrev att de upplevde situationer som 
stressande och flera som angav att de inte upplevde stress i livet. Däremot var det bara ett fåtal 
som upplevde sig som stressade personer. Dock beskrev även de som inte upplevde sig som 
stressade personer att de i vissa fall kunde känna stress och vanligtvis en inre stress. En vanligt 
återkommande beskrivning av hur det kändes när man kände sig stressad var irritation. Att fräsa 
och snäsa var ett vanligt uttryck för denna irritation hos mammorna. En beskrivning av hur inre 
stress kan upplevas var att behöva vara hemma med sjukt barn och ändå vilja vara på arbetet, 
önska att man vore där och känna skuld för att man inte var det. En annan situation kunde vara att 
ha med sig arbetet hem för att möjligheten finns att arbeta hemifrån och detta stressade 
intervjupersonen. Detta kunde skapa en inre konflikt där det var svårt för de intervjuade att ta bort 
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känslan av att inte göra tillräckligt inom ett område.  
 
De inre kraven kunde yttra sig som en känsla av att vissa saker måste vara på ett visst sätt och 
beskrevs som krav de intervjuade satte på sig själv. I ett exempel handlade det om att vilja stryka 
alla kläder, även barnens, men att det tog så mycket tid så att det skulle behöva bli bortprioriterat 
i framtiden för att det inte skulle gå att upprätthålla detta krav. Flera beskrivningar av höga krav 
på sig själva som ibland var svåra att hantera framkom. 
 
”Jag blir nog ganska lätt stressad, ja. Hur jag blir…Jag blir nog rätt irriterad, lättirriterad och 
lättare ledsen och så….” 
 
”För jag har alltid fått höra på mina tre jobb att om jag bara gjorde femtio procent av vad jag 
gör så skulle det duga och räcka till liksom, men jag får aldrig in det i min skalle utan jag ska 
alltid prestera mycket mer hela tiden.”  
 
En känsla som framkommit i intervjuerna är skuld. Deltagarna i studien undvek helst att lämna 
barnen alltför länge på dagis. Om barnet stannade länge på dagis kände sig intervjupersonerna 
skyldiga och de upplevde sig som dåliga mammor.  Ett ständigt återkommande moment i 
vardagen var hämtning och lämning på dagis. Pressen att hinna till jobbet eller till dagis vid en 
viss tidpunkt kunde upplevas som stressande av de intervjuade. Detta tas upp av nästan alla de 
intervjuade. Det kan även vara ett stressmoment att över huvud taget behöva lämna barnen på 
dagis. Separationen kunde vara jobbig för barnen och leda till skuldkänslor hos mammorna.  
 
”Tiden på dagis, det stressar en att man ska hämta halvfem. Det händer att det blir tidsnöd. Inte 
ofta men det händer att det blir. Då känner jag mig stressad. Sen så händer det att jag blir 
stressad åt andra hållet när jag ska lämna på morgnarna, men där har vi också gjort en ändring, 
för att jag kände att det här funkar inte. Våra ungar grinade och man blev arg på morgonen 
istället för att ha en helt ok morgon. Så där gjorde vi en ändring så nu känns det inte stressande 
längre.” 
 
”Vi har pratat om att man kanske ska ha en tjej som hämtar en gång i veckan så man slipper 
känna att de är på dagis så många timmar hela veckorna…eller städhjälp, men vi är nog mer 
inne på barn…nån som hjälper till att hämta dem tidigare så man får det lite lugnare. Och slippa 
ha det dåliga samvetet att komma bland de sista föräldrarna för och hämta.” 

 
 

Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att få reda på hur dessa kvinnor i arbetslivet med små barn 
upplever sin tillvaro utifrån sin totala arbetsbörda, och hur de upplever balansen mellan arbetsliv 
och hemarbete. Ett delsyfte var även att få reda på om de upplevde sin situation som stressande. 
En kvalitativ studie har därför genomförts, där individens upplevelse av sin situation utforskas 
med hjälp av djupintervjuer. 
 
Kvinnornas berättelser skulle kunna tolkas som att de karaktäriseras av kontroll över många delar 
i livet. Några viktiga punkter där denna kontroll spelar in är: rättvis fördelning av ansvar i 
hemmet, tid för sig själv, kvalitetstid med familjen och sin partner, en stabil ekonomi, att dra en 
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skarp gräns mellan jobb och hemmaliv, att ha kontroll över de krav som ställs på arbetet i form av 
rätt kompetens och stöd, socialt stöd i fritiden samt att kunna förändra en ohållbar situation. Inte 
minst är dessutom avlastning i hemmet en bidragande faktor till att må bra. Avlastningen bestod 
av rättvis fördelning av ansvaret för hem och barn, men även av hjälp med barnen av släktingar 
och av städhjälp. Detta gjorde att konflikter i hemmet runt hemarbetet minskas.  
 
Härenstams och Bejerots studie (2001) bekräftar vikten av jämställdhet hemma med sitt resultat 
att det ultimata förhållningssättet i familjen för att undvika stress och uttröttning är att mannen 
och kvinnan delar på ansvaret för hemmet. I deras studie rapporterade dessa kvinnor även att de i 
högre grad var nöjda med sin karriär. Ett intressant fynd var att även de män som hade ett mer 
jämställd förhållande hemma rapporterade mindre arbetsrelaterad stress och ändå lika hög 
nöjdhet med sitt arbetsliv (Härenstam & Bejerot, 2001). I denna studie ser det ut som att 
könsrollerna inte är traditionella. Många av kvinnorna i denna studie har en bra kontroll över livet 
och en kontroll över sin situation. De deltagare som hade en jämn uppdelning hemma stressades 
inte av hemarbetet, trots att alla de intervjuade jobbade heltid. I de fem intervjuer där 
pappaledighet togs upp framkom att tre av de intervjuades män hade varit hemma med barnen. 
Längden på pappaledighet var i ett av fallen tre månader med vardera av de två barnen. I ett annat 
fall var mannen först hemma tre månader, men han studerade vid tillfället för intervjun och var 
därför ofta hemma heldagar med sitt barn under studiefria dagar. I den tredje intervjun var 
mannen hemma i minst sex månader med deras barn och hans skiftarbete gav möjlighet till extra 
lång ledighet, enligt den intervjuade. I ett av fallen där ingen pappaledighet tagits ut var en 
förklaring att familjen bodde utomlands under de första småbarnsåren, och kvinnan var 
hemmafru under dessa år, vilket är en vanlig lösning i detta land.  I den sista intervjun där 
pappaledighet togs upp framkom att kvinnan var nöjd med att få ha hela föräldraledigheten för 
sig själv, och att hon inte önskat att det hade varit annorlunda.  
 
Resultatet kan tolkas som att många av kvinnorna tyckte att de hade en jämn, rättvis uppdelning i 
hemmet av sysslor. Ett sätt att se på detta resultat, där många av mammorna kände sig nöjda med 
uppdelningen, skulle kunna vara att papporna genom att de varit hemma med barn fått en större 
delaktighet och förståelse för det jobb som ansvar för hem och barn innebär. Eftersom 
försäkringssystemet baseras på en procentsats av den individuella lönen vilket benämns SGI – 
sjukdomsgrundande inkomst (Försäkringskassan, 2008) är det vanligt att den som har högst lön 
tar ut minst föräldraledighet eftersom hushållet då ”förlorar” minst pengar. Försäkringskassans 
regler innebär även att man behåller samma ersättning om kvinnan blir gravid innan barnet fyllt 
ett år och nio månader. Dessa regler har lett till att många planerar sin familjesituation därefter 
(Försäkringskassan, 2008). Det är inte heller lätt att bryta de mönster som finns i samhället i fråga 
om våra könsroller. Att papporna inte tar ut mer än några månaders ledighet kan även handla om 
att det är svårt att bryta sig ur rollen som familjeförsörjare, och det är inte lätt att vara först på sin 
arbetsplats att ställa krav på sin arbetsgivare att få vara ledig, speciellt inte i mansdominerade 
yrken. Larsson (2007) bekräftar i sin studie dessa svårigheter, där han framför allt lyfter fram att 
ekonomin kan upplevas som stressande på grund av kraven på individen, tidspressen och den 
ökade konsumtionstakten i samhället. Detta stämmer med hur de intervjuade i denna studie 
upplevde dessa krav där de nämnde helgernas begränsning och kravet på dem att renovera huset, 
att åka och handla på helgerna och de konflikter som ekonomin och materiella krav kunde leda 
till. 
 
Tidspressen är något som Larsson (2007) har lagt tonvikt på i sin studie. Enligt författarens 
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tolkning av data från SCB har småbarnsföräldrars sammanlagda arbetstid ökat med tio timmar i 
veckan de senaste trettio åren. Arbetstidsökningen och ett ökat konsumtionskrav anser han bidrar 
till den ökade tidspressen på småbarnsföräldrar. Att sköta om sig själv är en viktig reducerare av 
tidspress, enligt Larsson (2007). I denna studie har intervjupersonerna rapporterat att de 
prioriterat egen tid, och många av dem har haft aktiviteter som träning eller körsång som tagit 
stor del av deras tid. Det har troligtvis varit ett gott val för dem att prioritera sin egen tid på grund 
av sambandet med låg tidspress (stress) och vinster för dem som avkoppling och berikande av 
livet (Larsson, 2007).  
 
Stödet från maken och släktingar, socialt stöd (hämtning och lämning på dagis, bland annat) 
spelar stor roll i detta sammanhang. De intervjuade uppgav att de hade en bra uppdelning av 
sysslor och ansvar hemma, vilket skulle kunna vara en delförklaring till varför det inte framkom 
så många beskrivningar om stressupplevelser hos mammorna. En annan orsak som troligtvis 
hjälpte till är hjälp att hämta barn, den egna tiden samt närheten till arbete/dagis/hem. Grönlund 
(2007) bekräftar detta i sin studie genom att ta upp en flexibel arbetsplats och en arbetsplats som 
har en acceptans för barnfamiljers behov, till exempel att vara hemma med sjukt barn. Att ha 
kontroll inom den privata sfären menar Grönlund (2007) också påverkar (hjälp med barn, 
jämställdhet hemma) hur väl kvinnor balanserar sina roller. 
 
En öppen kommunikation med partnern var viktigt för att kunna reda ut konflikter i hemmet, 
vilket de av de intervjuade som haft paus i sina förhållanden berättar om. De intervjuade beskrev 
sina relationer som goda och i de fall där deltagarna hade varit separerade beskrevs 
kommunikationen som särskilt viktig. I en studie som speciellt undersökte stödjande 
kommunikation från männen fann Edwards (2006) att mödrar i arbetslivet upplevde problem som 
större när de upplevde sig ha ett mindre stöd från männen. Närhet till partnern var något som kom 
fram i några av intervjuerna. Det här stödet från partnern kan tolkas som en viktig del i hur dessa 
kvinnor klarade av att hantera sin vardag (Edwards, 2006). 
 
Att ha ett stöd från sin arbetsplats är också en viktig pusselbit i kvinnornas möjlighet att hantera 
sin vardag. I stort fanns många beskrivningar av hur deltagarna i studien var nöjda med sin 
arbetssituation och hade mer eller mindre flexibla arbetstider där de kunde kombinera heltid med 
små barn och fritid, vilket kan tolkas som att de hade kontroll i arbetet. Men det fanns även 
beskrivningar om hur det upplevdes som problematiskt att avskärma sig från arbetsrelaterade 
krav när de hade möjlighet att arbeta hemma. Detta kunde i vissa fall leda till känslor av stress 
och skuld. Grönlund (2007) har i sin studie funnit att en hög grad av kontroll inte alltid 
underlättar höga krav från arbetet. 
 
Ryff och Singer (1998) har i sin studie definierat de viktigaste punkterna för att bidra till en god 
hälsa och därigenom motverka stress: att ha en meningsfullt liv, att känna social samhörighet, att 
ha självkänsla och ett egenvärde, att ha kontroll och inflytande över sitt liv och sin omgivning, 
samt att utvecklas som person. De intervjuade personerna kan sägas uppfylla Ryff och Singers 
(1998) kriterier för god hälsa.  De berättade om sina familjer och sina arbeten på ett positivt sätt, 
vilket kan tolkas som att de upplevde sina liv som meningsfulla. Det framkom att det sociala livet 
var viktigt och att familjen kom först, men att även vänner spelade en stor roll i deras allmänna 
trivsel. Kontroll kunde innebära att kunna förändra sin situation om den inte fungerade. Det 
kunde innebära att inte trivas på arbetet, att inte trivas med sin totala situation på grund av var 
bostaden låg (det blev långt att åka, etc) och att kunna ändra på denna situation. Det fanns även 
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berättelser om hur de upplevde sina arbeten som stimulerande och utvecklande och att de även 
hade en fritid som utvecklade dem.  
 
Om man ser på hur mammorna hanterade de stressande situationer de ställdes inför så kan det 
tolkas som att de använde hälsosamma copingstrategier. De använde både problemfokuserade 
och emotionsfokuserade sätt att hantera situationer. Exempel på det kunde vara att när vardagen 
inte flyter och ekonomin blir ansträngd kunde valet vara att flytta för att få vardagen att fungera 
bättre, vilket är ett exempel på problemfokuserad coping (Lazarus, 1993).  Att söka socialt stöd i 
sin partner eller i sina närmaste släktingar och vänner, eller att hämta kraft i de egna aktiviteterna 
som träning är goda exempel på emotionsfokuserad coping. Detta kan tolkas som att de inte 
känner av någon större stress någon längre tid, de väljer att ta sig ur situationen eller att ta hjälp 
av socialt stöd eller egen avkoppling för att hålla negativa känslor ifrån sig.  
 
Det fanns olika berättelser om stress. Ett vittnesmål var en upplevelse av stress på arbetet och 
hemmet upplevdes inte som stressande. Hon hade också full uppbackning av sin man och stor 
möjlighet till att ägna sig åt egna intressen. En annan berättelse om stress innebar en upplevelse 
av att ha en ganska jämn uppdelning i hemmet i vanliga fall, men vid tillfället för intervjun reste 
partnern mycket. Eftersom hon arbetade heltid och inte kunde ta sig tid för sig själv eller hade 
hjälp med hämtning av barn kände hon sig väldigt stressad, både av hemmet och av arbetet. En av 
de övriga intervjuade beskrev arbetet som helt lugnt men att hemmet var något mer stressande. 
Men tack vare nära till arbete och hem och med en flexibel arbetstid kunde hon släppa 
tidspressen gällande hämtning och lämning på dagis.  
 
Det finns två sätt att se på det som är stressande. En del är de yttre förutsättningarna: 
arbetssituation, ekonomi, att vara förälder, hämtning och lämning, brist på tid, hemarbetet. Den 
inre stressen kan bestå av många och höga krav på sig själv att allt ska vara perfekt hemma, 
osäkerhet eller otillräcklig kunskap om något. Hur kan man då se på detta att så få av de 
intervjuade beskrev sin tillvaro som stressande och speciellt hemmet? Dels påverkar självklart de 
yttre omständigheterna, om det faktiskt är en stressande situation eller ej, det vill säga yttre 
stressorer. Men det kan även vara viktigt att se på kvinnornas personliga förutsättningar. Genom 
sitt sätt att vilja och kunna förändra sin situation finns det en tendens hos kvinnorna att uppvisa 
tecken på att ha en inre locus of control, det vill säga att de känner att de själva kan styra och 
påverka sina liv (Spector & O'Connel, 1994).  
 
Samtidigt som de intervjuade berättar om en medvetenhet om vikten av att må bra själva och få 
vardagen att fungera, har de haft barnen mycket i fokus med tanke på hur de har lagt upp sin 
livssituation. Att ha nära mellan förskola, arbete och hem är något som beskrivs som viktigt, samt 
att de inte vill ha barnen på förskolan alltför långa dagar, och därför tog de så mycket hjälp som 
möjligt av partner och familj. Om en situation blev ohållbar tog de tag i den och förändrade sin 
situation. Exempel på sådana situationer kunde vara att inte arbeta heltid båda två eller att flytta 
om inte vardagen flöt på ett bra sätt. Detta tycker jag tyder på att de i största möjliga mån 
försökte arrangera sin livssituation så att alla skulle må bra, och så att barnen i första hand inte 
skulle må dåligt av de val som föräldrarna gjorde.  
 
Metoddiskussion 
Datainsamlingsmetoden som användes motiveras av att det handlade om att få reda på hur 
individerna upplevde sin situation. Deras egna beskrivningar av situationen efterfrågades och 
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genom att använda intervjuer styrdes inte deltagarna i samma grad som genom användandet av 
enkäter, utan de delgav sina egna berättelser. Användandet av kontakter i urvalet valdes eftersom 
de personer som eftersöktes var en sådan snävt avgränsad grupp. Resultatet kan inte anses vara 
representativt för övriga kvinnor, utan är en grupp kvinnor som lever i en speciell livssituation. 
De kvinnor som deltog i studien har alla en stabil situation, såväl ekonomiskt som 
relationsmässigt. De hade alla starkt socialt stöd och bor i områden med god status. Att 
intervjupersonerna hade en väl fungerande arbetssituation och hjälp i hemmet kan ha bidragit till 
att kvinnorna inte upplevde sig som så stressade. Om urvalet hade bestått av en grupp med sämre 
arbetsförhållanden och mindre socialt stöd hade resultatet antagligen sett annorlunda ut. Detta 
urval påverkar generaliserbarheten på så vis att det inte går att generalisera till övriga kvinnor.  
Det här är en privilegierad grupp med flexibla arbetsförhållanden, starkt socialt stöd och stabil 
ekonomi. Denna studie kan dock i ett vidare perspektiv användas för att nå förståelse för hur 
stress kan minskas hos småbarnsmammor, och vilka förhållanden som kan hjälpa till att stärka 
deras möjligheter till att hantera sin situation. Som beteendevetare med inriktning på personal kan 
det vara en fördel att få en djupare förståelse för hur olika människor uppfattar sin livssituation 
samt om de upplever stress.  
 
Det finns många studier som utforskar olika individers upplevelser av balansen i livet och deras 
upplevelser av stress. Vidare studier skulle kunna fördjupa sig i småbarnsmammors upplevelse av 
stress. På samma sätt skulle vidare studier kunna hjälpa till att få männens syn på hur de påverkas 
av hem, familj och arbete, samt hur delaktigheten i familjelivet har påverkat dem med tanke på 
att många fäder tar ut en allt större del av föräldraledigheten. För arbetsgivare kan denna typ av 
studie lägga en grund till förståelse för sina anställda småbarnsföräldrar. Denna förståelse kan i 
sin tur underlätta för arbetsgivaren att bygga en bra plattform för trivsel i arbetet och för balans 
mellan arbete och fritid, vilket är ett hjälpmedel för att förebygga stress hos de anställda. För att 
attrahera och även behålla de anställda är det viktigt för en arbetsgivare att ha en policy som stöd 
till de anställda så att de kan hantera sina livsroller på bästa sätt. En stödjande arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden som hjälper arbetstagaren att bibehålla en balans i livet anses vara en viktig 
del för att hantera de krav som annars kan skapa konflikt hos individen (Allen, 2000). Denna 
studie visar en grupp småbarnsmammor som lever i förhållanden där könsrollerna inte är de 
traditionella. Det är en grupp med speciella förutsättningar som god ekonomi, gott socialt stöd 
och de kan sägas ha en god kontroll över sitt liv. 
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Intervjuguide  
 
Fokus: 
Småbarnsmammors upplevelse av stress och deras möjlighet att hantera balansen mellan arbete 
och hem. Hur upplever de balansen mellan privatliv/arbetsliv?  
Hur påverkar det deras möjlighet att göra ett bra jobb, att göra karriär (är det viktigt)?  
Hur får de ihop vardagen med arbetet och vad känner och upplever de? Skapar det stress i 
tillvaron för dem? Har fördelningen av arbetet förändrats nu när barnen kommit?  
Kvarstår den traditionella könsrollen och hur påverkar det kvinnorna i deras möjlighet att arbeta? 
Skapar det känslor av stress? 
 
Bakgrund: 
Bor, barn, ålder. Hur länge har hon arbetat? När var hon hemma med barn, hur länge?  
 
I. Relation och livssituation: 
Hur påverkade det er relation att få barn? 
 
Hur såg relationen ut innan ni fick barn? 
 
Vad stressar dig i ditt hemarbete? 
 
Hur fördelar ni arbetet hemma? 
 
Vad tycker du om den fördelningen? Rättvis? 
 
Vem stannar hemma med sjuka barn? Vad tycker du om det? 
 
Hur reagerar din partner om du säger att du känner dig stressad? (tolerans från partner) 
 
Har din partner varit hemma med barnen, haft pappaledigt? När? Hur länge?  Hur  uppfattade din 
partner att vara hemma och ha ansvar för sina barn? Tycker du det var bra att han utnyttjade sin 
pappaledighet? Hur då? Varför inte? 
 
Hur påverkade det er relation och arbetsfördelningen? 
 
Vilka situationer stressar dig? 
 
Blir du lätt stressad? 
 
Hur yttrar sig den stressen? 
 
II. Barnen: 
Hur upplevde du att vara hemma med barn? 
 
Hur fick du ordning på den tillvaron? 
 
Hur känns det att lämna barn på dagis/barnomsorg? 
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Hur fungerar det med dagis/barnomsorg? 
 
Känner du dig trygg med dagis/barnomsorgen? 
 
Kan du få någon annan hjälp med barnen utifrån, t. ex  av släktingar, vänner? 
 
III. Arbete – arbetssituation 
Hur mycket arbetar du (hel - deltid)? Hur mycket?  Hur mycket arbetar din partner? 
 
Skulle du vilja arbeta mer/mindre? 
 
Skulle du vilja att din partner arbetade mer/mindre? 
 
Vad betyder ditt arbete för dig? (Är det viktigt, stimulerande, en möjlighet till andrum?) 
 
Hur uppfyller det här jobbet dina önskningar om vad du skulle vilja göra? 
 
Vad ställs det för krav på dig i arbetet?  
 
Har du möjlighet att hantera de krav ( ha kontroll) som ställs på dig i arbetet? 
Upplever du någon form av stress i arbetet? 
I så fall, hur hanterar du denna stress? 
 
IV. Hantera stressen: 
Hur får du balans i tillvaron? 
 
Vad gör du för att hantera ev stress som du upplever? 
 
Har du någon tid för dig själv? 
 
I så fall, hur mycket och vad gör du då? 
 
Känner du att du kan koppla av? 
 
Har du någon som du kan prata med om du känner dig stressad? (arbete och hemma) 
 
V. Livskvalitet 
Vad är viktigt för dig i livet? 
 
Får du tid för det du tycker är viktigt och som ger dig livsglädje? 
 


