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Förvärvsarbetande kvinnors obetalda arbete och huvudansvar för hem
och barn resulterar generellt i en högre total arbetsbelastning jämfört
med män. I föreliggande studie användes etablerade
självskattningsinstrument för att undersöka hur självskattad stress är
relaterad till total arbetsbelastning och om stress och arbetsbelastning
varierar i storstad respektive tätort. Totalt deltog 114 sammanboende
yrkesarbetande småbarnsmammor med minst ett barn under 12 år.
Resultatet indikerar ett samband mellan småbarnsmammors
stressbelastning och ansvar för hem och barn oavsett bostadsort, dock
är det särskilt markant i tätorter. Den totala arbetsbelastningen var
hög, särskilt det obetalda arbetet, men tycktes inte vara relaterad till
upplevd stress. Varken stressbelastning eller arbetsbelastning skiljde
sig åt mellan storstad och tätort. Resultat skiljer sig från tidigare
studier och bör därför betraktas med viss försiktighet.

I n l e d n i n g

Trots att den svenska arbetsmarknaden idag sysselsätter ungefär lika andelar kvinnor
och män (SCB, 2004) har flertalet studier visat att kvinnor alltjämt bär huvudansvaret
för majoriteten av sysslor i hemmet i enlighet med traditionella könsrollsmönster.
Denna sneda fördelning av ansvaret för hemarbetet skapar större konflikt mellan betalt
och obetalt arbete och bidrar också till en högre total arbetsbelastning vilket ger upphov
till högre stressbelastning hos kvinnor jämfört med män (Hall, 1990; Lundberg, 1996;
Lundberg & Frankenhaeuser, 1999; Lundberg, Krantz & Berntsson, 2003; Lundberg,
Mårdberg & Frankenhaeuser, 1994). Utöver betalt arbete och hushållsarbete utgör vård
av barn en stor del av kvinnors totala arbetsbelastning och denna belastning och stress
är störst under småbarnsåren (Lundberg et al., 1994 & 2003). Dock har inga studier som
fokuserat på skillnader beroende på bostadsortens storlek hittats. Mot bakgrund av detta
är det viktigt att studera stress i förhållande till total arbetsbelastning hos
småbarnsmammor i orter av olika storlek.

Stress

Stress uppkommer då en individ upplever en obalans mellan krav och kontroll.
Stressreaktioner är individspecifika och speglar samspelet mellan individen och hennes
omgivning. En individs kognitiva tolkning av krav från omgivningen och upplevelsen
av den egna förmågan att framgångsrikt hantera dessa krav avgör styrkan i
stressreaktionen. Stress uppstår alltså vid överstimulering då upplevda krav överskrider
individens upplevelse av kapacitet att möta dessa krav, men också vid understimulering
i de fall kraven upplevs underskrida individens bemästringskapacitet (Karasek, 1979;
Lazarus & Folkman, 1984; Lundberg, 1996).
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Vidare anses en stressreaktion inte vara helt biologiskt determinerad: den är i allra
högsta grad beroende av sitt psykosociala sammanhang och följer ofta föreställningar
om stereotypa könsidentiteter (Lundberg, 1996). I linje med traditionella könsspecifika
normer fann Lundberg, de Château, Winberg och Frankenhaeuser (1981) att
rutinkontroller på sjukhus av småbarn var mer stressande för mammor än för pappor.
Även i hemmet utsöndrade kvinnorna mer av stresshormonet noradrenalin än männen
vilket tyder på att kvinnor är mer stressade i hemmiljön. Andra studier (Collins &
Frankenhaeuser, 1978; Frankenhaeuser et al., 1989; Lundberg & Frankenhaeuser, 1999)
har istället visat att kvinnor i icke-könsstereotypa positioner, såsom kvinnliga
ingenjörsstudenter och chefer, svarar med samma fysiologiska stresspåslag som deras
manliga kollegor i situationer av stress.

Mäns stress kan i regel hänvisas till olika situationer inom förvärvsarbetet och eftersom
forskningen traditionellt sett utgått från mannens situation har arbetsplatsen betraktats
som den primära stressfaktorn. Det innebär att hemmet ansetts fritt från stress. Olika
studier har dock visat att kvinnors stress är resultat av ett samspel mellan både hem och
arbetssituation av mer komplex art (Lundberg, 1996 & 2002; Krantz, Berntsson &
Lundberg, 2005). Orsakerna till dessa könsskillnader mellan kvinnor och män kan
variera och en förklaring som förts fram är att kvinnor socialiseras till att förbinda sin
identitet med familj och hem medan mäns identitet definieras utifrån förvärvsarbete
(Alvesson & Due Billing, 1999; Major, 1993). Enligt Pilar Matud (2004) upplever
kvinnor både mer av såväl daglig som kronisk stress i hemmet jämfört med män. Detta
antas vara en följd av normativa krav på kvinnors engagemang och empati för andra
människor. Som ett exempel på detta fann t ex Muhonen (1999) att kvinnliga chefer
blev stressade av såväl implicita som explicita krav på tillgänglighet från sina familjer.
Även Almeida och Kessler (1998) menar att kvinnor dagligen utsätts för mer stress än
män och att krav från familjen är en huvudsaklig källa till stress. Vidare menar Elvin-
Nowak (1999) att moderskapet handlar om tillgänglighet och att kvinnor som prioriterar
förvärvsarbete framför sina barn överträder en osynlig normativ gräns för vad som anses
vara ett lämpligt beteende för en kvinna. Enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
anpassar sig kvinnor och män till samhällets normer. Men att många kvinnor även
känner faktisk lust att sköta hushållsarbete och barntillsyn när männen förvärvsarbetar
förklaras av den socialisationsprocess som gjort att dessa normer kommit att bli en del
av individens identitet och förståelse av sig själv och sina önskningar och behov.

Total arbetsbelastning

Total arbetsbelastning avser summan av betalt och obetalt arbete (Kahn, 1991). Milkie
och Peltola (1999) fann att en lika stor andel kvinnor som män ansåg att arbetsdelningen
i hemmet var ojämlik och till kvinnornas nackdel. Trots detta har studier (Elvin-Nowak,
1999; Kahn, 1991; Lundberg, 2002) visat att kvinnors ökande deltagande på
arbetsmarknaden inte medfört en avlastning från det obetalda arbetet i hemmet. Istället
verkar det som att kvinnors ökade förvärvsarbete för med sig en minskning av det
obetalda arbetet vilket resulterar i att männens proportionella andel ökar trots att de inte
utför mer obetalt arbete i absoluta tal (Almeida, Maggs & Galambos, 1993).

Befolkningsstatistik (Rydenstam, 1992) avseende 1990/91 visade att kvinnor ägnade 65
procent mer tid åt obetalt arbete jämfört med männen som i sin tur förvärvsarbetade i
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större utsträckning av ungefär samma storleksordning. Könsskillnaderna i obetalt arbete
var störst bland sammanboende och ökade med tillkomst av barn i hushållet. Därtill
noterades att kvinnorna i dubbelt så många fall som männen utförde det obetalda arbetet
i barnens närvaro medan männen i de flesta fallen gjorde det i barnens bortovaro. Det
bör även noteras att könsskillnaden i betalt arbete minskade om endast de som faktiskt
förvärvsarbetade vid mättillfället beaktades, vilket alltså inte var fallet i jämförelsen där
även många icke förvärvsarbetande kvinnor ingick. Förklaringen ligger delvis i att
kvinnor i högre grad anpassar sitt förvärvsarbete efter stadium i livscykeln, såsom
frånvaro från arbetet i samband med vård av småbarn, medan män heltidsarbetar oavsett
fas i livet. Vad gäller tillsyn av barn fanns samma mönster, småbarnsmammornas tid för
barnomsorg uppgick till det dubbla av fädernas, med undantag för interaktiv lek där
skillnaden var försvinnande liten. Även Biernat och Wortman (1991) konstaterade att
könsskillnaderna för barntillsyn var mest markanta för de minst angenäma sysslorna och
i det närmaste obefintligt för lek. Såväl kvinnornas absoluta som relativa engagemang i
barntillsynen ökade i takt med att männens minskade, som en funktion av männens
stigande antal avlönade arbetstimmar och inkomst.

Nyare statistik (SCB, 2004) visar att båda könen arbetar i genomsnitt åtta timmar per
dag sett över en hel vecka. Kvinnorna fördelar sin tid mellan betalt och obetalt arbete
ungefär jämt medan männen ägnar det betalda arbetet dubbelt så mycket tid som det
obetalda. De största könsskillnaderna i tid ägnad åt obetalt arbete fanns för
sammanboende småbarnsföräldrar, vilket dessa kvinnor ägnade omkring 15 timmar mer
i veckan än männen. Ett trendbrott från 1990/91 var att kvinnorna ägnade det obetalda
arbetet mindre tid men förvärvsarbetade i samma utsträckning. Männen å sin sida
ägnade det betalda arbetet mindre tid utan att för den skull öka mängden obetalt arbete.

Andra studier (Kahn, 1991; Krantz et al., 2005; Lundberg et al., 1994 & 2003;
Lundberg & Frankenhaeuser, 1999; Lindfors, Berntsson & Lundberg, 2006) har funnit
samma mönster beträffande arbetet i hemmet men med tillägget att fördelningen istället
resulterade i en högre total arbetsbelastning för kvinnorna. Lundberg et al. (1994)
noterade att även deltidsarbetande kvinnor hade en totalt sett högre arbetsbelastning än
heltidsarbetande män. Lundberg och Frankenhaeuser (1999) konstaterar att kvinnorna
ägnade dubbelt så många timmar åt obetalt arbete som männen, trots att den betalda
arbetsveckan var i stort sätt tidsmässigt identisk för båda könen.

När kvinnor får barn ökar de sin obetalda arbetsvecka med i genomsnitt 6,5 timmar
medan det i allmänhet inte sker någon nämnvärd förändring för män (SOU 1998:6).
Gjerdingens (2000) studie visade att kvinnor förväntade sig mer hushållsarbete,
barntillsyn och högre total arbetsbelastning efter första barnets födelse än män. Likaså
förväntades en förkortning av den betalda arbetstiden avsevärt oftare av kvinnor jämfört
med män. Gutek, Searle och Klepas (1991) studie visade just att kvinnor i allmänhet,
och de med småbarn i synnerhet, hade en längre obetald arbetsvecka i hemmet jämfört
med män. Sanchez och Thomson (1997) fann stora skillnader i vilka förändringar av
arbetsdelning kvinnor och män gjorde efter att de fått barn. Kvinnor ökar vanligen sin
tid för obetalt arbete samtidigt som förvärvsarbetet förkortas, medan mäns dagliga
arbetsrutiner inte påverkas i samma utsträckning vilket speglar de förväntningar
Gjerdingen (2000) fann. Småbarnsmammor hade den högsta totala arbetsbelastningen
som uppskattades vara två heltidsveckor längre per månad jämfört med män.
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Lundberg et al. (2003) fann att den högsta totala arbetsbelastningen och de största
konflikterna mellan betalt och obetalt arbete upplevdes kring 30-års ålder. Vid samma
ålder tycks även könsskillnaderna gällande hushållsarbetet nå sin kulmen och
kvinnornas tid för barntillsynen uppgick till det dubbla jämfört med männens. Den
upplevda totala arbetsbelastningen såväl som den totala arbetsbelastningen räknat i
timmar per vecka, ökade som en funktion av antalet barn i hushållet för både kvinnor
och män men mest markant för kvinnor. Lundberg et al. (1994) fann att de ökade
könsskillnaderna i total arbetsbelastning uteslutande kunde relateras till det obetalda
arbetet eftersom förvärvsarbetet inte påverkades nämnvärt av antalet barn i hushållet.
För familjer med endast ett barn i hushållet minskade den totala arbetsbelastningen
markant efter att barnet fyllt 13 år. Utifrån detta avser småbarnsmammor i denna studie
kvinnor med barn som är 12 år eller yngre.

Rydenstam (1992) fann att kvinnor fördelar sin totala arbetsbelastning mer jämt över
hela veckan medan män istället koncentrerar sin arbetstid så att kvällar och helger blir
lediga. Medan kvinnor ägnar eftermiddagar/kvällar åt hushållsarbete och barntillsyn ser
män i huvudsak på TV. Denna tendens var mest uttalad bland sammanboende
småbarnsföräldrar. Elvin-Nowak (1999) menar att moderskapet är en heltidssyssla
förbunden med en ständig strävan att uppfylla barnets behov och önskemål. Denna
heltidssyssla återspeglas delvis i Lundberg och Frankenhaeusers (1999) studie där
kvinnor hade högre halter av stresshormonet noradrenalin jämfört med män, med en
särskilt markant skillnad efter arbetsdagens slut när det obetalda arbetet vidtog. De allra
högsta stressnivåerna uppvisade kvinnor med barn. Under ledigheter påverkade
hemmaboende barn föräldrarnas tid för återhämtning i olika riktning, så att kvinnornas
tid förkortades medan männens istället förlängdes. Mot bakgrund av forskning som
pekar på att brist på vila kan vara ett större problem än arbetsbelastning i sig (McEwen,
1998), i synnerhet bland kvinnor (Lundberg, 2003; Lundberg, et al., 2003), är
ovanstående trend ett problem att ta på allvar.

Ansvarsfördelning

De bibehållet höga stressnivåerna som konstaterats hos kvinnor efter förvärvsarbetets
slut i hemmet kan bero på den traditionella ansvarsbördan för hushåll och barn som i
regel tillfaller kvinnor. De mest stressande omständigheterna behöver således inte
föreligga konkret utan kan vara förväntningar på saker som ska utföras eller ansvar för
att saker faktiskt blir utförda (Lundberg, 2002). Biernat och Wortmans (1991) fann att
skötseln av hushållsarbetet delades relativt jämlikt, till skillnad mot omvårdnaden av
barn där större könsskillnader funnits, men likväl låg det slutgiltiga ansvaret för att
sysslorna utfördes på kvinnorna. I närmare 90 procent av svenska familjer råder en
ojämlik fördelning av det obetalda arbetet i hemmet, där kvinnor i större utsträckning tar
ansvar för hem och barn medan män istället aktivt förhåller sig passiva (SOU 1998:6).
Lundberg (1996) har tolkat den ojämlika ansvarsfördelningen som att kvinnor ogärna
avsäger sig ansvaret för och därmed kontrollen över hushållet samtidigt som män gärna
undgår detta ansvar.

Flera studier (bl. a. Biernat & Wortman, 1991; Gjerdingen, 2000; Lundberg et al., 1994
& 2003; Lundberg & Frankenhaeuser, 1999; Lundberg & Palm, 1989; Palm, 1988;
Rydenstam, 1992; Sanchez & Thomson, 1997; Østlyngen, Storjord, Stellander &
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Martinussen, 2003) har visat att både kvinnor och män i huvudsak är eniga om att
kvinnor bär huvudansvaret för flertalet sysslor i hemmet, med undantag för traditionellt
manliga göromål såsom underhåll och reparation av hus och bil. Lundberg et al. (1994)
fann samma ojämlika mönster beträffande ansvarsfördelning inom såväl olika
åldersgrupper som yrkeskategorier. Lundberg och Frankenhaeuser (1999) fann att
kvinnornas huvudansvar för hushållet var konstant högt oavsett barn i hemmet, medan
hemmaboende barn för männen innebar befrielse från ansvar för fler hushållssysslor.
Lundberg et al. (2003) konstaterade att kvinnornas ansvarsområden tillhörde de dagliga
hushållsbestyren medan männens huvudansvar gällde mer tidsmässigt strödda sysslor
som lättare kunde planeras. Utöver huvudansvaret för hushållet faller i regel även det
primära ansvaret för barntillsyn på kvinnorna vilket utgör en viktig orsak till stress
(Biernat & Wortman, 1991; Lundberg et al. 1994 & 2003; Lundberg & Frankenhaeuser,
1999; Palm, 1988; Rydenstam, 1992; Østlyngen et al. 2003).

Konflikt mellan betalt och obetalt arbete

Baruch et al. (1987) har diskuterat kvinnors inträde på arbetsmarknaden och farhågor
kring dess eventuella negativa konsekvenser för hushållet. Att samtidigt vara fru,
mamma och hushållerska har däremot setts som välförenliga roller, medan de uppenbara
svårigheterna att hålla ett hushåll rent samtidigt som man uppfostrar barn har förbisetts.
Detta trots begränsade möjligheter att sätta gränser och skapa struktur inom arbetet i
hemmet, som karaktäriseras av brist på kontroll och höga krav. Vetskapen om att graden
av stress till stor del avgörs av krav och möjligheter till kontroll gör att hemarbetet mot
bakgrund av detta enligt författarna kan antas vara stressframkallande.

Frankenhaeusers et al. (1989) studie visade att kvinnliga chefer upplevde mest konflikt
mellan betalt och obetalt arbete och behöll ett högt blodtryck efter arbetsdagens slut.
Vid hemkomst efter arbetet ökade halterna av noradrenalin som även var höga under
lediga dagar i hemmet i denna grupp. Lundberg och Palm (1989) fann ett samband
mellan utsöndring av stresshormonet adrenalin och övertidsarbete för kvinnor men ej
för män, trots en i övrigt tidsmässigt lika arbetsbelastning. Författarna menar att
konflikten mellan betalt och obetalt arbete är mest påfallande bland kvinnor och kan
framkalla mer stress än arbetsbelastningen i sig. I en studie av Lundberg och Hellström
(2002) framkom att de kvinnor som arbetade mer än 10 tim/vecka övertid och
rapporterade större ansvar för barntillsyn hade dubbelt så höga nivåer av stresshormonet
kortisol på morgonen vilket indikerar högre stressnivåer jämfört med övriga kvinnor.
Lundberg (1996) menar att övertidsarbete för kvinnor innebär en förlängning av den
totala arbetsdagen i och med det arbete som väntar i hemmet, medan försenad
hemkomst för män istället innebär undkommande från hushållsarbete.

Gutek et al. (1991) studerade konflikter mellan arbete och familj bland amerikanska
kvinnor och män och fann att båda könen upplevde fler konflikter av typen att arbetet
hindrade familjelivet än vice versa. Trots att såväl kvinnors som mäns betalda
arbetsveckor var näst intill tidsmässigt identiska upplevde kvinnorna denna konflikt mer
frekvent än männen. För den omvända konflikten, att familjelivet hindrade arbetet,
fanns ingen könsskillnad, trots att kvinnorna tillbringade mer tid på hushållsarbete än
männen.
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Småbarnsmammors situation

Muhonen (1999) visade att kvinnliga chefer med småbarn upplevde det särskilt svårt att
kombinera yrkesliv med privatliv. En betydande stressfaktor är sjuka barn vilket gav
vissa kvinnor dåligt samvete och otillräcklighetskänslor. Milkie och Peltola (1999) fann
att kvinnor oftare än män rapporterade att förvärvsarbetet begränsade deras möjlighet att
ta hand om sjuka barn. Heltidsarbetande småbarnsmammor upplevde obalans mellan det
betalda och obetalda arbetet vilket relaterades till kulturellt färgade förväntningar på
moderskapet. Elvin-Nowak (1999) menar att förutsägbarhet av en händelse är
ytterligare en dimension av kontroll som påverkar den stress som uppstår i en viss
situation. Ansvar för barn kan vara svårt att kontrollera i den bemärkelse att vad detta
åtagande innebär svårligen kan förutsägas exempelvis på grund av att barn kan bli sjuka.

Elvin-Nowak (1999) menar vidare att kvinnors positioner är förbundna med andra
förväntningar, krav och standarder än motsvarande manliga positioner t ex
mammarollen kontra papparollen. En förälders agerande i en viss situation tolkas
därmed olika såväl av individen själv som av omgivningen beroende på om
vederbörande är kvinna eller man. Även Baruch et al. (1987) menar att kvinnors och
mäns upplevelser av att samtidigt vara förälder och ha ett arbete skiljer sig åt till följd av
normer och förväntningar. Med utgångspunkt att föräldraskapet upplevs olika beroende
på om man är kvinna eller man är det utöver jämförande studier mellan kvinnor och
män, också intressant att göra analyser inom respektive kön och t ex uteslutande
fokusera på småbarnsmammors stress.

Syfte

Den totala arbetsbelastningen inkluderar såväl betalt lönearbete som obetalt arbete i
form av hushållsarbete och barntillsyn. Eftersom kvinnors identitet traditionellt
förbundits med hem och barn och det obetalda arbetet konstaterats vara särskilt
betydande för kvinnors sammantagna arbetsbelastning är det angeläget att fokusera
uteslutande på småbarnsmammor och deras upplevelse av total arbetsbelastning och
stress. Syftet med denna studie var således att undersöka om det finns ett samband
mellan arbetande sammanboende småbarnsmammors upplevda stress och totala
arbetsbelastning inkluderat ansvarsbörda. Ett vidare syfte var att se om det fanns någon
skillnad i stress och arbetsbelastning mellan småbarnsmammor i en storstad jämfört
med dito i en tätort.

M e t o d

Undersökningsdeltagare

I studien ingick 114 sammanboende och förvärvsarbetande kvinnor med minst ett barn i
hushållet i åldern 12 år eller yngre. Av dessa kom 57 från en storstad och 57 från en
tätort. Kvinnorna var mellan 23 och 54 år gamla med en genomsnittlig ålder på 37 år
(SD=5,33). Ungefär 60 procent var gifta och resterande var sambo. En rad olika yrken
fanns representerade i urvalet och 55 procent arbetade heltid, med en genomsnittlig
tjänst motsvarande 87,4 procent (SD=18,11). Kvinnorna hade i genomsnitt 2 barn
(SD=0,8), med en spännvidd på 1 till 4 barn.
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Material

Studien baserades på en enkät med valda delar från tidigare utarbetade frågeformulär
samt inledande frågor kring bakgrundsvariabler.

För att mäta stress användes samtliga 14 frågor ur frågeformuläret Perceived Stress
Scale (PSS) utvecklat av Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) och översatt av
Eskin och Parr (1996). Frågorna behandlade de tankar, känslor och upplevelser
individen haft under den senaste månaden och besvarades på en femgradig skala med
svarsalternativen ”aldrig”, ”sällan”, ”ibland”, ”ganska ofta” och ”mycket ofta”. Varje
fråga kodades så att hög poäng innebar hög stress och låg poäng betecknade låg stress.

Total arbetsbelastning mättes med valda delar ur Mårdberg, Lundberg och
Frankenhaeusers (1991) Formulär för total arbetsbelastning. Dessa delar gällde skattad
arbetsbelastning i timmar under en normal vecka samt huvudansvaret för sysslor i
hushållet och sysslor i samband med omvårdnaden av barn. Den totala
arbetsbelastningen uppskattades utifrån frågan om fördelning i timmar räknat på
förvärvsarbete, därav övertid på arbetsplats samt övertid i hemmet, hem-/hushållsarbete
och vård och omsorg av barn. Frågekonstruktörernas originalformulering av övertid i
hemmet kompletterades med det förtydligande tillägget ”dvs timmar ägnade åt
förvärvsarbete i hemmet”. Huvudansvaret för 12 olika hushållssysslor och sex olika
barnrelaterade göromål skattades på en femgradig skala med svarsalternativen ”ansvaret
helt någon annans”, ”ansvaret till stor del någon annans”, ”ansvaret delas ungefär lika”,
ansvaret till stor del mitt” och ”ansvaret helt mitt”. Undersökningsdeltagaren ombads
lämna obesvarat de frågor som inte rörde henne. Svaren kodades så att hög poäng
innebar stort individuellt ansvar och låg poäng tydde på lite ansvar.

Procedur

Representanter för barnomsorg i samtliga storstadens stadsdelar kontaktades initialt via
e-post med förfrågan om intresse bland föräldrar knutna till verksamheten att delta i
studien. Förfrågan innehöll även en kort beskrivning av studien samt information om de
etiska villkoren för deltagande. De representanter som visade intresse kontaktades åter
via telefon eller e-post för närmare överenskommelse om lämpligaste metod för
distribuering av enkäten i varje enskild förskolas fall. I vissa fall e-postades, faxades
eller lämnades enkäten direkt i hand till representanterna som i sin tur distribuerade
enkäten till de mammor som ville medverka. De besvarade enkäterna e-postades tillbaka
till undersökningsledaren alternativt hämtades på förskolan på utsatt datum. I andra fall
samlade representanterna in e-postadresser till intresserade mammor och skickade dessa
till undersökningsledare alternativt kontaktade dessa själva undersökningsledaren via e-
post för att få enkäten. För att öka generaliserbarheten, om än i liten skala, fanns således
en rad socioekonomiska områden i storstaden representerade. Till två förskolor i
tätorten skickades ett antal enkäter samt information om till vilken e-postadress
intresseanmälan kunde skickas och därefter hämtades enkäterna enligt överenskommet
datum. Ur bekantskapskretsen tillfrågades individer att delta och de intresserade tipsade
sedan vidare om potentiella deltagare som tillfrågades. De som ville medverka fick med
sig enkäten hem alternativt via e-post och återlämnade den inom några dagar alternativt
besvarade den direkt på plats.
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Databearbetning

För frågorna om de olika delkomponenterna (förvärvsarbete, därav övertid på
arbetsplats samt övertid i hemmet, hem-/hushållsarbete och vård och tillsyn av barn) i
den totala arbetsbelastningen uteslöts de som angett en högre arbetsbelastning än vad
som rent tidsmässigt kan anses möjligt från analysen av just denna fråga. Inte heller svar
i textform kunde analyseras och uteslöts därför. Även för frågorna rörande ansvar för
hushåll och barntillsyn fanns ett visst bortfall, till följd av att alla sysslor inte var
aktuella för alla kvinnor.

R e s u l t a t

Upplevd stress

Kvinnornas genomsnittliga totala stresspoäng för de 14 frågorna var 40,4 (SD=7,48),
vilket motsvarade ett genomsnittligt svar på 2,9 på varje fråga på en skala från ett till
fem. En av stressfrågorna gav markant högre medelvärde 4,11 (SD=0,91) än övriga
frågor och löd ”Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med att
fundera över saker du måste utföra”. Sammantaget visade stressfrågorna på god
reliabilitet, α = 0,82.

Oberoende t-test, gjordes för att jämföra upplevd stress mellan de olika
urvalsgrupperna, som kontaktats via förskola jämfört med bekantskapskrets, visade inte
på någon skillnad i upplevd stress mellan kvinnor från en förskola jämfört med dito från
bekantskapskretsen, t112=1,800 (p=0,075).

Total arbetsbelastning

Den totala arbetsbelastningen skattad i timmar per vecka samt tid spenderat på de olika
delkomponenterna förvärvsarbete, därav övertid på arbetsplats samt övertid i hemmet,
hem-/hushållsarbete och vård och tillsyn av barn redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser samt minimi- och maximivärden för den
 totala arbetsbelastningen räknat i timmar per vecka och dess olika
 delkomponenter separat.

Variabel    N   M    SD Min Max
Total arbetsbelastning1   97 80,76 21,62 39 138
Förvärvsarbete 112 36,70   8,67   8   70
därav övertid på arbetet 107   1,65   3,32   0   20
därav övertid i hemmet 102   1,92   3,47   0   15
Hem-/hushållsarbete 108 17,37   9,84   0   50
Vård och tillsyn av barn   98 27,06 18,55   0   77
Notera. N varierar beroende på ofullständigt rapporterad arbetsbelastning.
1. Total arbetsbelastning inkluderar förvärvsarbete därav övertid på arbetet och i
hemmet, hem-/hushållsarbete samt vård och tillsyn av barn.
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Den totala arbetsbelastningen delades in i tre olika nivåer låg (39-65 tim/v), medel (66-
79 tim/v) och hög (≥80 tim/v) enligt Lindfors et al. (2006). En envägs ANOVA för
oberoende mätningar visade en signifikant skillnad i upplevd stress mellan kvinnor med
låg, medel respektive hög total arbetsbelastning, F2,94=3,207 (p=0,045). Högst
stresspoäng uppmättes i medelgruppen (M=42,92, SD=6,82), därefter höggruppen
(M=40,13, SD=7,45) och lägst erhölls i låggruppen (M=37,74, SD=6,82). Post hoc
jämförelser (LSD) visade att skillnaden endast var signifikant (p=0,015) mellan
grupperna med låg och medel total arbetsbelastning.

Huvudansvar

Totalpoängen för de 12 frågorna kring huvudansvaret för hushållsarbetet och de sex
rörande barntillsynen var 41,24 (SD=5,32) respektive 20,52 (SD=2,57) vilket på den
femgradiga skalan motsvarar genomsnittliga svar på 3,4 respektive 3,4 för varje enskild
fråga. Det fanns således en tendens att kvinnorna bar huvudansvaret för merparten av
såväl sysslor i hemmet liksom för omvårdnaden av barn. Ansvarsbördan för samtliga
arbetsuppgifter i hemmet samt ansvar för barn presenteras i tabell 2.
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Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser samt minimi- och maximivärden för ansvar
 för olika sysslor i samband med hem-/hushållsarbete och ansvar för
 barntillsyn.

Variabel    N   M    SD Min Max
Tvätt/strykning 114 3,96   ,93 1 5
Matinköp 114 3,70   ,84 2 5
Matlagning 114 3,66   ,87 1 5
Diskning 114 3,14   ,86 1 5
Lagning/sömnad 108 4,33 1,00 1 5
Städning 114 3,57   ,79 2 5
Storrengöring 114 3,58 1,04 1 5
Trädgårdsskötsel/gräs-
klippning/skötsel av
rumsväxter 114 3,15 1,07 1 5
Skötsel av ekonomi 114 2,90 1,09 1 5
Underhåll/reparation
av bil 113 1,70 1,12 1 5
Inköp av kläder,
hushållsartiklar 114 4,13   ,78 2 5
Planera viktiga inköp
och förändringar som
rör hushållet 114 3,32   ,73 1 5

Sköta småbarn 113 3,61   ,74 2 5
Göra saker tillsammans
med barnen 114 3,19   ,58 2 5
Se TV tillsammans 113 3,06   ,59 2 5
Undervisning/läxor 103 3,50   ,81 2 5
Skjutsa barn/hämta på
dagis 113 3,30   ,79 2 5
Ordna med barntillsyn,
läkare/tandläkarbesök 113 3,88   ,87 2 5
Notera. N varierar beroende på att alla sysslor inte var aktuella för samtliga
undersökningsdeltagare.

Korrelationen mellan totalpoängen för stress och totalpoäng för ansvar för hushåll var
signifikant, r=0,23 (p=0,018). Även korrelationen mellan totalpoängen för stress och
totalpoängen för ansvar för barntillsyn var signifikant r=0,32 (p=0,001). Övriga
korrelationer var inte signifikanta. Samtliga korrelationer redovisas i tabell 3.
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Tabell 3. Korrelationer mellan total stresspoäng och dels totalt ansvar för hushåll samt
 för barntillsyn och dels den totala arbetsbelastningen räknat i timmar per vecka
och dess olika delkomponenter separat.

Arbetsbelastningsvärde              Upplevd stress    p  N
Ansvar
Total ansvar hushåll ,23* ,018 107
Total ansvar barn ,32** ,001 102
Arbetsbelastning
Total arbetsbelastning1 ,15 ,149   97
Förvärvsarbete totalt -,14 ,145 112
därav övertid på arbetet ,10 ,312 107
därav övertid i hemmet ,07 ,461 102
Hem-/hushållsarbete ,12 ,201 108
Vård och tillsyn av barn ,17 ,091   98
Notera. N varierar beroende på att alla sysslor inte var aktuella för samtliga
undersökningsdeltagare samt ofullständigt rapporterad arbetsbelastning.
1. Total arbetsbelastning inkluderar förvärvsarbete därav övertid på arbetet och i
hemmet, hem-/hushållsarbete samt vård och tillsyn av barn.
*p<,05, **p<,01

Bostadsort

En flervägs oberoende ANOVA med upplevd stress som beroende variabel och total
arbetsbelastning (låg, medel respektive hög) samt bostadsort (storstad och tätort) som
oberoende variabler visade varken på några huvudeffekter eller någon interaktion
mellan faktorerna, F2,91=2,236 (p=0,113), F1,91=2,049 (p=0,156) samt F2,91=0,066
(p=0,937).

Jämförelserna mellan kvinnor i storstad respektive tätort visade att kvinnorna i
storstaden ägnade mindre tid åt hem-/hushållsarbete t106= -2,277 (p=0,025) men mer tid
åt vård och tillsyn av barn t96=2,302 (p=0,023) jämfört med dito i tätort. Generellt hade
kvinnorna i tätort ett högre totalt ansvar för barntillsyn t100= -3,097 (p=0,003) jämfört
med kvinnorna i storstad. Övriga jämförelser var inte signifikanta. Samtliga jämförelser
presenteras i tabell 4.
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Tabell 4. Oberoende t test mellan kvinnor i storstad och tätort för total stress, total
 arbetsbelastning med dess delkomponenter separat, samt total ansvar för
 hushåll och barn.

     Storstad                 Tätort

Variabel N        M         SD         N       M          SD          t     p
Total stress  57    41,49   7,94      57    39,26      6,89      1,60       0,112
Total arbetsbelastning1 48    81,94     21,66      49    79,60    21,74      0,53       0,597
Förvärvsarbete totalt 56    37,24   7,86      56    36,17      9,45      0,65       0,517
därav övertid på arbetet 50      1,72       3,13      57      1,60      3,51      0,19       0,849
därav övertid i hemmet  47      2,20       3,49      55      1,67      3,45      0,77       0,445
Hem-/hushållsarbete 54    15,25   9,94      54    19,48      9,37     -2,28*     0,025
Vård och tillsyn av barn 48    31,30 16,87      50    22,92    19,30      2,30*      0,023
Totalt ansvar för hushåll 52    40,35   5,04      55    42,09      5,48     -1,71       0,090
Totalt ansvar för barn 47    19,70   2,29      55    21,22      2,60     -3,10**   0,003
Notera. N varierar beroende på att alla sysslor inte var aktuella för samtliga
undersökningsdeltagare samt ofullständigt rapporterad arbetsbelastning.
1. Total arbetsbelastning inkluderar förvärvsarbete därav övertid på arbetet och i
hemmet, hem-/hushållsarbete samt vård och tillsyn av barn.
*p<,05, **p<,01

D i s k u s s i o n

Föreliggande studie syftade till att undersöka sambandet mellan småbarnsmammors
upplevda stress och totala arbetsbelastning respektive ansvarsbörda samt om det fanns
någon skillnad i stress och arbetsbelastning mellan småbarnsmammor i storstad jämfört
med dito i tätort. Resultatet tyder på att småbarnsmammor är förhållandevis måttligt
stressade vilket kan relateras till att de i större utsträckning än sina sambors tar ansvar
för hem och barn. Denna traditionella ansvarsfördelning tycks vara generell, dock något
mer uttalad i tätort jämfört med storstad. Småbarnsmammor tycks ha en högre
arbetsbelastning än befolkningen i övrigt, särskilt vad gäller det obetalda arbetet.
Däremot har inget linjärt samband kunnat konstateras mellan den upplevda stressen och
totala arbetsbelastningen.

Enligt skattningarna av upplevd stress var kvinnorna överlag måttligt stressade. Det är
inte helt lätt att avgöra hur den uppmätta stressbelastningen ska tolkas, eftersom det inte
finns någon jämförelsegrupp att relatera resultatet till, särskilt som ingen skillnad fanns
mellan grupperna i storstad och tätort. Som jämförelse kan möjligen resultatet från
Eskin och Parrs (1996) urval av studenter vid utprövningen av PSS användas, dock är
det lite gammalt. Studenterna visade genomgående avsevärt lägre stressbelastning än
vad som konstaterats för kvinnorna i denna studie. Mot bakgrund av forskning (bl.a.
Hall, 1990; Lundberg & Frankenhaeuser, 1999; Lundberg et al., 1994 & 2003) som
visar att småbarnsmammor är en särskilt stressad grupp, ger detta resultat inte
nödvändigtvis stöd för tolkningen att kvinnorna i materialet var särskilt stressade
beaktat att de just tillhörde denna generellt stressade grupp. Likaledes är den motsatta
tolkningen, att kvinnorna inte var stressade, därmed inte heller helt befogad givet att de
ju faktiskt uppvisade en måttlig stressbelastning.
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Sannolikt går resultatet i linje med tidigare studier (bl.a. Hall, 1990; Lundberg, 1996;
Lundberg & Frankenhaeuser, 1999; Lundberg et al., 1994 & 2003) som tämligen
entydigt påvisat betydande stressbelastning hos kvinnor. Dessa har dock använt andra
mätinstrument där operationaliseringen av stressbegreppet varit en annan, vilket
försvårar en direkt jämförelse. Den förhållandevis måttliga stressbelastningen som
påvisades i föreliggande studie kan möjligtvis bero på brister i urvalsförfarandet. Det
icke slumpmässiga urvalet kan inte garantera att hela spektrat av stress bland
småbarnsmammor inrymts i materialet. Det är tänkbart att de mest stressade kvinnorna
var sådana som inte skickade tillbaka enkäten eller ens visade intresse att medverka i
första skedet när intresseanmälan upptogs. Detta skulle i så fall innebära att urvalet
endast fångade upp de mindre stressade kvinnorna men missade de mest stressade
eftersom de kanske varken haft tid eller ork att besvara en enkät. Samtidigt kan
urvalsförfarandet betraktas som en styrka i det avseendet att endast de som intresserade
sig för frågan medverkade vilket torde indikera att svaren var seriösa och uppriktiga och
att det var kvinnorna själva som besvarade enkäten. Till studiens fördel bör även
nämnas att en rad olika socioekonomiska områden i storstaden fanns representerade
vilket sannolikt bör öka generaliserbarheten, om än i liten skala. Det faktum att det inte
fanns någon skillnad i stressbelastning mellan de olika urvalsgrupperna tyder inte på att
urvalsförfarandet varit till en nackdel för studien. Snarare medförde den valda metoden
att fler enkäter kunde distribueras och sedermera analyseras, så att en acceptabel
urvalsstorlek uppnåddes.

Kvinnorna i studien ägnade mindre tid åt betalt arbete och mer tid åt obetalt arbetet och
hade en högre total arbetsbelastning än vad tidigare studier konstaterat (bl.a. Lindfors et
al., 2006; Lundberg et al., 1994 & 2003), vilket var att förvänta eftersom just
småbarnsmammor visats ha en särskilt hög total arbetsbelastning (Lindfors et al., 2006;
Lundberg et al., 1994 & 2003; Lundberg & Frankenhaeuser, 1999) och öka andelen
obetalt arbete i samband med moderskapet (Gutek et al., 1991; Rydenstam, 1992;
Sanchez & Thomson, 1997; SOU 1998:6). Det fanns ett visst stöd för sambandet mellan
stress och total arbetsbelastning i och med den skillnad i stress som konstaterades för
grupperna med låg respektive medel total arbetsbelastning. Däremot fanns ingen
skillnad mellan de med låg respektive hög total arbetsbelastning och medelgruppen
hade generellt högre stressbelastning än övriga grupper. Detta tyder på ett ickelinjärt
samband, vilket i så fall skulle förklara varför inget korrelationssamband kunnat
konstateras. Detta skulle betyda att stressbelastningen når sin kulmen vid en viss nivå av
arbetsbelastning för att därefter sjunka. Tänkbart är att de som klarar av att hantera
stress bäst kanske är desamma som även kan hantera flera saker parallellt och därför
jobbar mycket. Framtida studier skulle kunna undersöka om utbildning/yrke kan vara en
bakomliggande faktor som påverkar både stress och arbetsbelastning. Samtidigt fanns i
en annan analys inte något samband mellan stress och vare sig bostadsort eller
arbetsbelastning eller någon interaktion mellan faktorerna. Inte heller något
korrelationssamband kunde konstateras mellan upplevd stress och total arbetsbelastning.
Möjligen är det helt enkelt så att det inte finns något samband mellan upplevd stress och
total arbetsbelastning bland småbarnsmammor. Förväntningar på den arbetsbelastning
moderskapet i regel innebär (Gjerdingen, 2000) kan ha gjort att de anpassat sig efter
situationen och inte stressas av den. Dessa förklaringar verkar dock föga troliga mot
bakgrund av rådande forskning kring stress och arbetsbelastning (bl.a. Hall, 1990;
Krantz et al., 2005; Lindfors et al., 2006; Lundberg et al., 1994 & 2003) som visat att
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stressbelastningen stiger med arbetsbelastning och att denna ökning kan hänföras till
hushållsarbete och barntillsyn. Resultatet bör också tolkas med viss försiktighet
eftersom många kvinnor kommenterat att frågan var svår att besvara. Denna svårighet
kan bero på tidsbrist eller missuppfattningar och varierar kanske med utbildningsnivå.
Förklaringen ligger troligen i att frågan var svår att besvara och således erhölls en del
osannolikt höga siffror och textmässiga svar som därför inte kunde analyseras.

Ytterligare en förklaring till att inget samband kunnat konstateras för stress och total
arbetsbelastning kan vara att frågorna i PSS mäter stress utifrån hanterbarhet och
kontroll medan Formuläret för total arbetsbelastning handlar mer om konflikter som ett
mått på stress och överlappning mellan olika livsområden. Formuläret för total
arbetsbelastning innehåller frågor om stress direkt kopplade till den totala
arbetsbelastningen och därför kan möjligen mer konkreta frågor om hur stressande olika
sysslor upplevs vara ge en annan bild av stressbelastningen i relation till
arbetsbelastningen än frågor mer kopplat till emotioner och upplevelser. Anledningen
till att inte Formulär för total arbetsbelastning (Mårdberg et al., 1991) användes i sin
helhet är delvis för att se om PSS gav samma utslag beträffande stress och total
arbetsbelastning som flertalet svenska studier (bl.a. Krantz et al., 2005; Lindfors et al.,
2006; Lundberg et al., 1994 & 2003) konstaterat med Formulär för total
arbetsbelastning. Därtill är Formuläret för total arbetsbelastning alltför allomfattande för
denna studies omfång och därför gjordes en avvägning av enkätens längd för att
optimera svarsfrekvensen. Med tanke på den förmodade stressbelastningen hos
småbarnsmammorna var det således viktigt att enkäten var relativt kort så att ifyllandet
inte tog alltför lång tid för att få frivilliga att över huvud taget medverka.

Den stora spridningen i frågan om hem-/hushållsarbete och vård och tillsyn av barn
beror förmodligen på att kvinnornas barn varierade i åldrarna nyfödd till 12 år. Utifrån
Lundbergs et al. (1994) fynd att den totala arbetsbelastningen minskar efter att barnet
fyllt 13 fann jag det dock intressant att definiera småbarn som 12 år eller yngre. Hur
man tolkar frågan är också avgörande för svaret. Kvinnor som inkluderar nattvak får
rimligen fler antal timmar än kvinnor som inte gör det. Att en del inte angett någon tid
för hem-/hushållsarbete eller vård och tillsyn av barn kan betyda att de missförstått
frågan eller ställde sig oförstående till att dessa sysslor över huvud taget räknades som
arbete. Men enligt Mårdberg et al. (1991) inkluderas all form av produktiv
sysselsättning i begreppet total arbetsbelastning. Eftersom det även är tänkbart att dessa
kvinnor faktiskt inte ansåg sig ägna någon tid åt endera dessa sysslor räknades deras
totala arbetsbelastning ut för endast de delkomponenter där timmar angetts. Vissa som
lämnade obesvarat skrev istället för en uppskattning i timmar per vecka en kommentar i
ord i stil med att det var något de ägnar sig åt dygnet runt då barnet inte var på dagis och
kunde således inte skattas i siffror. Eftersom dessa personer gav uttryck för att de
ägnade sig åt dessa sysslor, men att de inte kunde tidsbestämmas, beräknades ingen total
arbetsbelastning för dem. Utifrån Elvin-Nowaks (1999) resonemang om moderskapet
kan möjligtvis detta tolkas som att kvinnorna upplever omvårdnaden och tillsynen av
barnen som en heltidssysselsättning de viger all sin lediga tid åt. Några kommenterade
även att det var svårt att skilja hem-/hushållsarbetet från vård och tillsyn av barn,
eftersom det ofta gick hand i hand och utfördes samtidigt. Detta stämmer överens med
Rydenstams (1992) resultat att kvinnor i allmänhet optimerar sin tidsanvändning så att
flera sysslor utförs parallellt, såsom städning och barnpassning samtidigt. Det är alltså
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tänkbart att den angivna upplevda totala arbetsbelastningen inte motsvarar kvinnornas
faktiska arbetsbelastning, vilket gör att analysen bör betraktas med viss försiktighet och
inte anses spegla absoluta tal. Jämfört med tidigare studier (bl.a. Lindfors et al., 2006;
Lundberg et al., 1994 & 2003) var kvinnornas timrapportering avseende det obetalda
arbetet genomgående högre, särskilt gällande vård och tillsyn av barn, vilket var att
vänta eftersom föreliggande studie endast inkluderade kvinnor med småbarn som kräver
mest omhändertagande.

I studien fanns en tendens, om än svag, att kvinnorna bar huvudansvaret för hem- och
hushållsarbetet samt för omvårdnaden av barnen vilket är förenligt med resultatet från
tidigare studier (bl. a. Biernat & Wortman, 1991; Gjerdingen, 2000; Lundberg et al.,
1994 & 2003; Lundberg & Frankenhaeuser, 1999; Palm, 1988; Rydenstam, 1992;
Sanchez & Thomson, 1997; Østlyngen et al., 2003) och tyder på en kvarstående
traditionell ansvarsfördelning i hemmet. Utifrån Lundbergs (1996) resonemang kan det
tolkas som att kvinnor behåller ansvaret för hemmet för att detta ger en viss grad av
kontroll. Detta kan möjligen kompensera den brist på kontroll på arbetet som generellt
karaktäriserar kvinnodominerande yrken (Lundberg, 2002). Frågorna om ansvar kan
nog anses relativt oproblematiska att besvara och därför ge ett tillförlitligt resultat.
Några säkra uttalanden om den faktiska ansvarsfördelningen i hemmen mellan könen
kan dock inte göras eftersom data endast utgjorts av kvinnornas rapportering. Det är
möjligt att kvinnorna upplever att de tar större ansvar än vad de i objektiva mått de facto
gör. Detta medför dock inte automatiskt att en endast upplevd ansvarsbörda skulle vara
mindre stressande än en reell likaledes. Även att ansvarsbördan som fanns i studien var
förbunden med upplevd stress är konsistent med tidigare forskning (bl.a. Lundberg et
al., 1994 & 2003; Lundberg & Frankenhaeuser, 1999). Detta kan relateras till
Lundbergs (2002) resonemang att ansvarsbördan är särskilt stressande. Att stressfrågan
”Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med att fundera över
saker du måste utföra” gav högre medelvärde än övriga kan även förmodligen relateras
till att just ansvar är stressande.

Det fanns ingen skillnad mellan kvinnorna i storstad och tätort vare sig avseende total
stress eller total arbetsbelastning. Däremot ägnade kvinnorna i storstaden mer tid åt
barntillsyn jämfört med kvinnorna i tätort. Dessa utförde å sin sida mer hem-
/hushållsarbete och tog i större utsträckning ansvar för barn än kvinnorna i storstad. En
mer traditionell ansvarsfördelning tycks råda på mindre orter medan invånare i större
städer verkar inta en mer liberal hållning till fördelning av ansvaret för hem och barn.
Som nämnts har dock ingen tidigare forskning att relatera detta till hittats vilket
försvårar en säker tolkning. Huruvida detta resultat kan anses representativt för dessa
två orter är oklart. Än mer oklart är om dessa två orter kan anses representativa för stor-
respektive småstäder i allmänhet i Sverige.

Man bör ha i åtanke att denna studie antagit en heteronormativ utgångspunkt och
således utgått ifrån att kvinnorna sammanbott med män, vilket det inte finns någon
kunskap om huruvida så varit fallet. Eftersom det heteronormativa parförhållandet är det
som dominerar dagens samhälle anser jag det relativt oproblematiskt så länge man är
medveten om det perspektiv som antagits. Studiens resultat kan inte utan problem
generaliseras till andra än just det urval som studien baserats på. Urvalet var
förhållandevis litet och ingen egentlig kunskap finns om för vilka det är representativt.
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Huruvida småbarnsmammor idag, generellt sett, upplever att den totala
arbetsbelastningen orsakar stress eller ej kan således inte fastslås utifrån föreliggande
studie. Den valda metoden medför dessutom i sig att orsakssamband svårligen kan
konstateras, eftersom data samlats in vid ett och samma tillfälle samt att ingen kontroll
funnits över ytterligare tänkbara variabler som kunnat påverka såsom socialt stöd,
självförtroende etc. Med dessa begränsningar i åtanke kan ändå en försiktig tolkning av
resultatet göras. Det förefaller finnas ett samband mellan småbarnsmammors
förhållandevis måttliga stressbelastning och det ansvar för hem och barn som till största
delen tycks åligga kvinnor. Mönstret tycks gälla oberoende av bostadsort, även om
ansvaret för barn (och troligtvis även hushåll) verkar var större på mindre orter.
Resultatet indikerar en hög arbetsbelastning bland småbarnsmammor, särskilt vad gäller
det obetalda arbetet, som dock inte tycks hänga samman med den upplevda stressen.
Mot bakgrund av tidigare forskning och studiens begränsade tillförlitlighet och
generaliserbarhet bör emellertid denna studies resultat tolkas med viss försiktighet med
reservation för dess sannolika brister.
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