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mn, Sammanfattning 

I denna uppsats har syftet varit att, könsuppdelat, undersöka samband mellan 

småbarnsföräldraskap och psykisk press hos sammanboende småbarnsföräldrar vid två 

mättillfällen, 1991 och 2000, samt att jämföra och förklara resultaten. Datamaterial som 

använts i uppsatsen är hämtade från de riksrepresentativa Levnadsnivåundersökningarna 

(LNU) som genomfördes 1991 och 2000. Resultaten har sedan diskuterats.  

Fynden visar att småbarnsföräldrar har det gemensamt mellan könen att de upplevt ökad 

psykisk press från mätningen 1991 till 2000. Det finns dock skillnader i den psykiska pressen 

mellan könen vid båda mättillfällena och skillnaderna har förändrats från 1991 till 2000. Vid 

båda årtalen gäller för kvinnor att småbarnsföräldraskap fungerar skyddande mot psykisk 

press. Det skydd som småbarnsföräldrasituationen utgör mot psykisk press hos kvinnorna har 

emellertid förändrats och minskat från 1991 års nivå till år 2000, det handlar om nära nog en 

halvering av skyddet. Skillnaderna är trots den relativt sett stora förändringen totalt sett små, 

men trenden är tydlig och beror ej på slump.  

Samtidigt som utvecklingen för gruppen kvinnor som småbarnsföräldrar sett ut på detta sätt 

har motsvarande resultat för män som småbarnsföräldrar varit annorlunda. Männen som grupp 

uppvisar inte lika entydiga resultat som kvinnorna som grupp gör. Den vid både 1991 och 

2000 större inomgruppsvariationen hos männen bidrar till att det inte är rimligt att uttala sig 

om ifall mätresultaten beror på slump eller ej. Det går inte att för männen som grupp, utifrån 

den genomförda undersökningen, att med säkerhet säga något om generell utveckling av 

stress och därmed psykisk press som svarar mot det som var möjligt att säga utifrån 

kvinnornas resultat vid de båda årtalen.  
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1 Inledning och syfte  

Frågeställningar kring om och hur förutsättningar skiljer sig åt i livet för kvinnor och män, 

och vilka möjligheter de faktiskt utnyttjar, diskuteras återkommande i samhällsdebatten. 

Småbarnsföräldrars generellt upplevda tidsbrist (SCB, 2003), deras ofta trängda ekonomi 

(Ahrne & Roman, 1997), vidrörs också frekvent i debatten liksom frågor rörande stress och 

genus. Ofta konstateras att långvarig stress utan återhämtning är onyttigt för människan. Inte 

sällan fokuserar medierna hur människor ska kunna nå ökande livskvalitet genom skapande 

av balans mellan livets olika delar, exempelvis arbetsrelaterade, fritidsrelaterade, sociala och 

ekonomiska frågor. Le Grand, Szulkin & Tåhlin (2001) menar att utvecklingen av 

arbetstrycket på anställda, främst det psykiska, har ökat sedan mitten av 1970-talet i linje med 

den generella medierapporteringen om stressens skadlighet, speciellt för tjänstemän på 

mellannivå och kvalificerade arbetare.  

Sverige präglades under inledningen av 1990-talet av en plötsligt tilltagande ekonomisk kris 

med genomgripande återverkningar både på individ- och samhällsnivå. År 2000 hade krisen 

passerats och förbytts mot högkonjunktur, också med konsekvenser genom folklagren och 

samhällets olika delar. I princip hela landet påverkades under perioden av både nedgångens 

och uppgångens effekter (SCB, 2007). I samhällsdebatten talas ofta om att småbarnsföräldrar 

har knappt med tid och svårt att få ihop livspusslet. Tyrkkö (1999) påpekar att 

”småbarnsföräldrar tenderar att vara mer begränsade i sina handlingsmöjligheter än t ex 

föräldrar till tonåringar” (sid. 152). Men hur, om alls, påverkades dessa (småbarns) familjer 

under perioden?  Finns det fog för aningar om att de utsattes för ökande stress relativt övrig 

befolkning, eller kan småbarnsföräldraskapet ha fungerat isolerande mot stressande 

omvärldsintryck? Såg utvecklingen olika ut mellan könen? Frågorna gör sammanboende 

småbarnsföräldrars situation intressant att studera vid tidpunkterna 1991 och 2000 med 

anledning av att på så vis mäts stressen och därmed den psykiska pressen hos dem vid krisens 

inledningsskede och efter krisen.  Levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1991 och 2000 ligger 

till grund för uppsatsen. Därur har gjorts ett urval av data möjliga att jämföra mellan 

mättillfällena.  

Uppsatsens omfång gör det inte möjligt att belysa allt som kan tänkas påverka sammanboende 

småbarnsföräldrars livsförhållanden. Syftet i uppsatsen begränsas till att undersöka hur 

sammanboende småbarnsföräldrars föräldraskap könsuppdelat korrelerar med psykisk press 

vid mättillfällena 1991 och 2000 samt att jämföra och förklara resultaten. 
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2 Teori 

I detta kapitel läggs den teoretiska grund som undersökningen sedan bygger vidare från i 

följande kapitel.  

 

2.1 Teorins upplägg 

En beskrivning ges av den övergripande utvecklingen i landet under perioden och hur det kan 

ha påverkat individers upplevelser av stress och psykisk press. Stressbegreppet definieras. 

Individ-, familje- och samhällsnivån betraktas utifrån hur könsnormer potentiellt påverkar 

beteende och stressupplevelser. Avsnittet tar upp och redogör översiktligt för aspekter vilka 

generellt har att göra med psykisk press hos människor. Sist i teoriavsnittet sammanfattas 

genomgången och en hypotes formuleras. 

 

2.2 Allmän utveckling i Sverige mellan mättillfällena  

När brytpunkter för konjunkturförändringar inträffar kan diskuteras, här ges bara utrymme för 

en kursiv beskrivning av händelseutvecklingen i stort. Sverige gick igenom en period som 

innehöll stora samhällsförändringar mellan 1990 och 2000, med både en mycket svag 

konjunktur inledningsvis, och stark konjunktur mot slutet. Det finns gott om källor. SCB 

(2007; 2005) belyser perioden ur ett statistiskt perspektiv, Kommittén välfärdsbokslut (SOU 

2001:79) genomlyser perioden utifrån flera infallsvinklar och sammanfattar överskådligt den 

insamlade kunskapsmassan.  

 

Under 1990-talets inledning drabbades alla folklager och samhällsklasser av snabbt ökande 

arbetslöshet med stora kostnader för staten som följd (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson, & Lundberg, 2006; SCB, 2005; SCB, 2007). Situationen hanterades bland annat 

genom neddragningar inom offentlig verksamhet. Redan 1993 frågade sig Olsson (1993) vad 

som fanns kvar av den svenska välfärdsstatsmodellen, och han resonerade också om att 

Sverige genom nedskärningarna i de offentliga systemen var på väg att ändra 

välfärdsstatsmodell från den socialdemokratiska/skandinaviska till den liberala, eller en 

kombination av den liberala med den konservativa välfärdsstatsmodellen, med den följden för 

individer att arbetslöshet förde med sig större dramatik än vad som tidigare varit fallet. Att 
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ens en diskussion om i fall Sverige var på väg att byta välfärdstypologi växte fram, kan 

möjligen ses som en antydan om omfattningen av de förändringar som genomfördes.  

 

2.3 Arbetsmarknadsstrukturella förändringars och psykisk press 

Mer än 500 000 jobb försvann, huvudsakligen inom industrin, under 1990-talet (andelen 

arbetslösa 1990 var 1,6 procent av arbetskraften och 1993 var andelen arbetslösa 8,2 procent), 

medan tjänstesektorns andel av den totala arbetsmarknaden ökade (Allvin et al., 2006; 

Kindenberg, 2002; Åkerstedt, 2001). Arbetsmarknadens strukturella förutsättningar ändrades, 

likaså de krav som företag ställde på personer som skulle anställas. Lannsjö och Wallin 

(2007) skriver om hur konkurrensen hårdnade, liksom att organisationer allt mer kom att 

behöva klara att reagera i samklang med rådande marknadsförutsättningar. Organisationer 

behövde i ökande grad vara flexibla avseende såväl antal anställda som storlek på 

produktionen, med bland annat konsekvensen att kraven på anställda ökade. Många som blev 

av med sina jobb hade svårt att hitta nya jobb. Den generella hälsofördelen av att ha ett arbete 

jämfört med att inte ha ett arbete minskade under 1990-talet jämfört med hur det tidigare sett 

ut. Utvecklingen var ur stresshänseende särskilt dålig för kvinnor (Hemström, 2001). 

”Psykosociala belastningar som jäkt och tidspress (stress) bland förvärvsarbetande ökade 

under hela 1990-talet.” (ibid. s. 293). Detta samtidigt som småbarnsfamiljers förutsättningar 

försämrades under perioden.  Kvinnor som grupp var som nyss nämnt speciellt i skottgluggen 

för de försämrade villkor för anställda som i stor utsträckning uppstod på arbetsmarknaden, 

bland annat vid genomföranden av rationaliseringsåtgärder. Detta gällde i synnerhet inom 

offentlig verksamhet vilken hade (och har), betydligt fler kvinnor än män anställda (Perski 

2003). När arbetskraven ökar korrelerar det med ökande sjukskrivningar (SOU 2002:5). Att 

utvecklingen var ogynnsam för kvinnor stöds av Ahrne och Roman (1997), där det framgår att 

”Kvinnorna får alltså bokstavligen betala för arbetsfördelningen inom familjen./…/nästan sex 

av tio kvinnor tjänar under 13 000 kronor i månaden (och en fjärdedel under 9 000 kronor) i 

jämförelse med drygt två av tio män” (s.88).  

 

1990-talet präglades sammantaget av upplevd ökande psykisk press hos individer generellt, 

och detta hade till stor del sin grund i förändringar i arbetslivet (Allvin, et al., 2006). 

Bemanningsbranschens framväxt bidrog till att anställningsrelationen mellan anställd och 

 3



4 

 

företag bitvis förändrades och understundom helt förbigicks. De delar av arbetsmarknaden där 

ingen förändring av anställningsrelationen skedde, objektivt sett, påverkades ändå implicit av 

omdaningen av anställningskontraktets innebörd. Pressen på den anställde avseende det 

psykologiska kontraktet (de underförstådda förväntningar som arbetsgivare och anställd har 

på innebörden av anställningsförhållandet, som inte ryms i det formella kontraktet – se 

exempelvis De Cuyper, De Witte, & Isaksson, 2005; Statt, 2004) ökade. Den trygghet som en 

anställd tidigare haft i ett anställningskontrakt minskade. Theorell (2003, sid 54 ff.) skriver 

om hur viktig individens tolkning av situationer och händelser är för den individuella 

responsen, avseende till exempel stress och annat, till och med sjukdomsutveckling (mer om 

stress under avsnitt 2.5 och 2.5.1 nedan). I Allvin, et al. (2006), framstår det som att den som 

tidigare upplevt det som självklart att lätt kunna få tag på ett jobb väl matchat med den egna 

förväntan, under denna utveckling kunde komma att uppleva detta självklara som mindre 

självklart. En förskjutning av styrkeförhållanden i anställningskontraktet, till den anställdes 

nackdel, kan sägas ha vuxit fram under 1990-talet. Individen behövde bli mer anpassningsbar 

relativt de i ökande grad föränderliga krav (alltmer personligt än kollektivt inriktade) som 

individen ställdes inför på arbetsmarknaden. Den psykosociala miljön hårdnade. Resultat: 

individer upplevde ökande psykisk press. 

 

Töres Theorell skriver (2003) om hur den psykosociala miljön förändrats över tid. Han 

konstaterar att arbetsmarknaden förändrats negativt för anställda under 1990-talet, avseende 

olika aspekter. Deras möjlighet att påverka arbetssituationen försämrades, färre anställda 

skulle klara samma jobb som tidigare fördelats på fler anställda, ibland med så få anställda 

kvar att inte prestationskraven var rimliga. Färre individer kom att ha fast anställning. 

Samtidigt som konkurrensen ökade, bland annat i och med och globaliseringen, bidrog 

teknikutveckling till ökande möjligheter till- och krav på prestation. Theorell kommer fram 

till att individers psykiska press ökade under årtiondet (se även Bäckman 2006; Social rapport 

2001).  

Allvin et al. (2006) liksom Perski (2003), skriver om att utvecklingen (som florerade under 

1990-talet men som också fortsatt in på 2000-talet) gått mot att de krav på kognitiva 

kunskaper och färdigheter som arbetsgivare ställer på sina anställda blivit allt mer 

underförstådda, medan kraven gällande sociala förmågor framgått allt mer tydligt. Allvin, et 

al. (2006) låter också förstå att utvecklingen har lett till att för att en individ ska vara trygg på 

arbetsmarknaden räcker det inte för individen att ha ett arbete, utan ”…det viktiga är istället 
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att när som helst kunna skaffa sig ett nytt. Det viktiga är att vara anställningsbar” (s.101). 

Detta får stöd i slutsatser hos Heidegren, Carleheden och Isenberg (2007).  

 

2.4 Tänkbara samhällskonsekvenser  

Å ena sidan förväntas individer bete sig i samklang med sin samtid, vara politiskt korrekta 

och lyhörda för krav inom rådande diskurser, å andra sidan kan individer inombords bära krav 

på sig själva om att bete sig enligt traditionella normer (Foucault, 1993). En förändring av 

välfärdstypologitillhörigheten i ett land (eller åtminstone den typ av kraftigt ändrade 

förutsättningar som kom att gälla avseende välfärdsrelaterade frågor under 1990-talet i 

Sverige), liksom grundläggande strukturförändringar avseende arbetsmarknaden förändrar 

förutsättningarna under vilka landets invånare lever och verkar, och påverkar därmed 

potentiellt den trögpåverkade ”strukturella egenlogik” som, enligt Heidegren (2007, sid. 125) 

individers vardagliga livsföring förknippas med.  

Allvin, et al. (2006) beskriver hur hälsoproblem hos anställda, som företagens krav på flexibla 

organisationer resulterar i, i och för sig beror på olika samverkande faktorer, men ändå till stor 

del på att ”människor lockas till att anstränga sig bortom sin förmåga eftersom arbetet 

saknar tydliga ramar /…/ människor tvingas acceptera arbetsvillkor de vantrivs med på 

grund av rädslan av att hamna utanför och marginaliseras” (sid. 18). Lannsjö och Wallin 

(2007) menar att de krav som företag har på personal gällande flexibilitet, som till stor del 

växte fram under 1990-talet, sannolikt leder till ökad produktivitet men att det samtidigt både 

stressar individerna i personalstyrkan och kan leda till upplevd inlåsning hos dem. SCB 

(2007) visar att produktivitetsutvecklingen totalt sett i näringslivet under 1990-talet var god: 

”den årliga tillväxten för arbetsproduktiviteten har varierat mellan 2 och drygt 4 procent” 

(sid. 12). Lannsjö och Wallin noterar hur det blir svårare att förena arbetslivet med privatlivet 

när arbetsbördan samvarierar med de behov som verksamheten ger upphov till, jämfört med 

om arbetsinsatsen har en fastare, eller om man så vill, mindre flexibel struktur. Författarnas 

insikter, bland annat rörande inlåsningsmekanismer, pekar mot att individers kognitiva stress 

ökade under 1990-talet, helt i linje med att deras psykiska press ökade, vilket konstaterades 

ovan (avsnitt 2.3). Christina Maslach (1982/2003) skriver om hur utbrändhetsyndrom1 kan 

                                                      
1 Christina Maslach myntade begreppet utbrändhet och hon ligger bakom utvecklingen av MBI (Maslach 
burnout inventory) vilket är ett redskap som används för att mäta graden av utbrändhet hos individer. Hon ser det 
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uppstå hos individer genom tre på varandra följande och interagerande faktorer: emotionell 

utmattning, depersonalisation och nedsatt personlig prestation. Hon beskriver hur utbrända 

individer blir cyniska, instrumentella i sina relationer till andra människor (vilket kan ha 

negativ inverkan på familjerelationer), inte bryr sig om resultatet av sina arbetsinsatser och 

utför sina arbeten på en miniminivå.  

 

Det har visat sig finnas tydliga indicier för att om det inte finns en tillräcklig kvalitet i den 

psykosociala miljön, närmare bestämt om det brister avseende individers kontrollutrymme 

avseende den egna arbetssituationen, kan det korrelera med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, 

funktionella mag-tarmbesvär samt indirekt muskuloskeletala sjukdomar (Theorell, 2003). 

Perskis (2003) farhågor sammanfattar essensen av några av de funderingar som ligger bakom 

denna uppsats: ”de senaste årens fokusering på stressfrågor /…/ avspeglar en dramatisk 

förändring i vår samfällda upplevelse av att anpassningskraven är större än de mänskliga 

resurserna för att klara av dem” (sid. 103). Han noterar att utvecklingen gått fortare i Sverige 

än i andra länder och att kvinnor råkat ut för en extra dramatisk påverkan. Detta i och med den 

relativt sett höga andel kvinnor som i Sverige är anställda inom offentlig sektor, vilken 

genomgick stora förändringar och nedskärningar under 1990-talet.  

 

2.5 Stress - begreppets innebörd och definition 

Stressbegreppet myntades av Hans Selye under 1940-talet (Selye, 1976) och etablerades i 

svenskan under 1950- och 1960-talen (Nationalencyklopedin, 2004). Selye beskriver stress 

som ett individuellt, ständigt pågående adaptivt tillstånd, som hos alla individer reagerar på 

omgivningens stimuli. Individuella tolkningar av olika upplevelser, som också de kan vara 

föränderliga beroende på individuella tillstånd, påverkar stressresponsen (Selye, 1976). Det 

finns flera olika uppfattningar om hur stress ska förstås. Här används stressbegreppet utifrån 

Selyes (1976) definition harmonierat med Lundbergs (2006), Währborgs (2003) och Mc 

Ewens definitioner (1998). Det betyder att stress i uppsatsen definieras som ett ständigt 
                                                                                                                                                                      
som en process. Redskapet MBI består av frågor som belyser individers status avseende de tre kategorierna:  1. 
Emotionell och kognitiv utmattning hos individer, som gör dem oförmögna att fungera normalt. (I svåra fall kan 
individer helt kollapsa, tappa rums-, tids- och verklighetsuppfattning, samt tappa i förmåga till koncentration, 
minnesinlagring och andra för människan vitala funktioner). 2. Depersonalisation handlar om ett tillstånd där 
individen inte orkar med andra människor och inte orkar bry sig om deras behov. 3. Kategorin personlig 
prestation mäter i vilken grad en individ känner sig förmögen/oförmögen att prestera vad som väntas.  
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pågående, adaptivt individuellt tillstånd av respons som svarar mot yttre och/eller inre stimuli 

som uppfattas av individer. Detta rörliga tillstånd består av psykologiska och fysiologiska 

reaktioner. Till saken hör att responsen rör sig generellt inom ett spann, ett individuellt 

normalomfång (olika för olika individer och också olika över tid för en och samma individ) 

som kallas allostas.  

Stressresponsen är en produkt av evolutionen. I ett evolutionärt perspektiv är en fungerande 

stressrespons till skydd för individen. En komplikation är att det moderna samhället bär med 

sig andra typer av stressorer, i en annan omfattning, än vad stressresponsen under 

evolutionens gång utvecklats till att möta och hantera. Indikationer finns på att omfattningen 

av allostasen, normalomfånget, vid långvarig belastning utan återhämtning kan nötas ner för 

att till slut riskera att upphöra att fungera, med en utslagen stressrespons som följd. Detta 

tillstånd kallas ibland för allostatic overload (Mc Ewen, 1998). Perski (2003) går inte riktigt 

så långt i sin beskrivning av tillståndet, han beskriver det så här: ”Långvarig obalans i 

kroppens styrfunktioner till följd av stress leder till en allvarlig störning i vår anpassnings- 

och regenerationsförmåga (=utbrändhet)” (sid 108).   

Den mänskliga organismen strävar efter homeostas. Homeostas är ett tillstånd av balans 

mellan kroppens fysiologiska system. Vad gäller stress strävar den normala, friska mänskliga 

kroppen efter att vara inom sitt individspecifika allostasomfång, det omfång som 

stressresponsen fluktuerar inom hos individer vid normalläge. Kroppen reagerar mer eller 

mindre medvetet, adaptivt, på sensoriska stimuli, stressorer2, som kroppen utsätts för och 

uppfattar.  (Lundberg, 2002; Mc Ewen, 1988; Socialstyrelsen, 2001). 

 

Alla människor påverkas av externa, interna stressorer eller bådadera, som alla har effekt på 

såväl hur människor upplever som på deras beteenden (Selye, 1976). Detta innebär 

sammantaget att en individs upplevelse av något som vid ett visst tillfälle resulterar i en mild 

stressrespons, vid ett annat tillfälle skulle kunna resultera i en ännu mildare eller långt 

kraftigare stressrespons, även om allt utom individens individuella tolkning vore lika. 

Tolkningen och därmed den därpå följande stressresponsen kan bero på om personen i fråga 

                                                      
2 Uppfattningen inom forskningen om hur stressorer ska förstås är någorlunda samstämmig och i linje med vad 
som här ovan redovisats (Melamed, Shirom, Toker, Berliner, & Shapira, 2006). Andra uppfattningar finns, men 
dessa lämnas i detta sammanhang därhän. 
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exempelvis har sovit för lite, tillräckligt eller för mycket, är hungrig eller mätt, glad eller 

nedstämd, och så vidare.  

 

2.5.1 Effekter av stress på individ, familj och samhälle  

Långvarig stress utan tillräcklig möjlighet till återhämtning ökar individers risk att drabbas av 

ohälsa (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003; Mc Ewen, 1998; Taylor, Repetti, & 

Seeman, 1997; Lundberg, 2006). Immunförsvaret påverkas och störs. Migrän kan troligen, 

som en fysiologisk säkerhetsventil bland andra, uppstå som en effekt av emotionell stress, 

menar neurologiprofessor Oliver Sacks (1998). En uppsjö av negativa hälsoeffekter finns 

dokumenterade som mer eller mindre uppenbart kan kopplas till långvarig stress utan 

tillräcklig återhämtning, det kan handla om allt från milda sömnrubbningar och 

återkommande infektioner till allvarligare saker som att hjärnans volym minskar, 

hallucinationer och hjärtrelaterade problem med döden som yttersta konsekvens (Theorell, 

2003). Det finns också inom stressforskningen indikationer på att åldrande i förtid kan uppstå 

(för stressöversikt se exempelvis Passer & Smith, 2007). 

Torbjörn Åkerstedt har skrivit (2001, 2003) om hur viktigt det är för den mänskliga 

organismen att återhämta sig efter ansträngning och att allt pekar på att sömn är anabol 

(uppbyggande) till skillnad från vakenhet som är katabol (nedbrytande).  Redan måttlig stress 

leder till försämrad insomningsförmåga, med sämre möjligheter att nå normalt sömndjup och 

det innebär en risk att nästa dag för med sig minskad förmåga att hantera stressorer. Så kan 

stressen öka och en ond cirkel starta.  

I SLOSH – studien står att läsa om hur ökande stress över lång tid i samhället är ett problem 

på individnivå men också på familjenivå (Kinsten, Magnusson Hansson, Hyde, Oxenstierna, 

Westerlund, & Theorell, u.å.). Detta eftersom alltför mycket stress utan tillräcklig 

återhämtning kan leda till allt från sömnrubbningar med trötthet och möjliga humörrubbningar 

som följd, till mer allvarliga tillstånd av ohälsa för individer, vilket kan få konsekvenser för 

deras familjerelationer (Theorell, 2003; se också resonemangen i avsnitt 2.8 nedan). Arja 

Tyrkkö (1999) har skrivit om att individers beteende bör tolkas och förstås utifrån flera 

nivåer, (mikro - familjen, lokalsamhälle - exempelvis infrastruktur, samhället - övergripande 

och kollektivt gällande såsom till exempel lagar) vilket utvecklar det individuella och 

familjerelaterade i sammanhanget.  
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Stress har alltmer visat sig vara ett elände också på samhällsnivå. Kindenberg (2002) skriver 

om att den muskelspänning som uppkommer vid fysiskt lågintensiv arbetsbelastning under 

mental belastning, stress, kräver mer återhämtning än om den fysiska belastningen skiftar. 

Lundberg, et al., (2002) har visat att mentalt grundad stress kan ge samma effekter på 

muskelaktivitet som lågintensiv fysisk belastning med den konsekvensen att en stressad 

individ riskerar att inte kunna utnyttja pauser i fysisk belastning till återhämtning och vila för 

sina muskler. Det kan vara en förklaring till att muskelvärk i nacke, axlar och rygg inte är en 

ovanlig anledning till sjukskrivningar bland yrkesgrupper som inte är utsatta för fysiskt tunga 

belastningar, utan exempelvis jobbar med datorer eller kassaarbete i affärer. Kindenberg (a.a.) 

noterar att om både psykosocial stress och fysisk stress förekommer på en arbetsplats ökar 

risken för uppkomsten av belastningsbesvär hos de anställda med det dubbla. Med anledning 

av de i samhället snabbt ökande sjukskrivningstalen (med betydligt större ökning bland 

kvinnor än bland män), i slutet av 1990-talet (och inledningen av 2000-talet), noterar hon 

också att: ”det finns teorier om att många av dem som arbetade när de borde stannat hemma, 

nu har blivit så slitna att de inte längre orkar gå till jobbet för att bidra med sin insats i en 

underbemannad arbetsgrupp” (sid. 15). Det kan inte uteslutas att hon ger uttryck för en 

konsekvens av utvecklingen som beskrivs ovan i avsnitten 2.3 och 2.4. Det tar tid för 

stressrelaterade problem att blomma ut i full destruktivitet, vilket också framgår av 2.4 ovan.  

 

2.6 Tid, faktisk och upplevd brist på tid, samt attityder  

Olika grupper i samhället uppvisar skillnader i genomsnittliga upplevelser av tillgång på tid. 

Tidsanvändningen uppdelat på kvinnor och män förändrades mellan 1990 och 2000, 

skillnaderna i genomsnitt på gruppnivå minskade något (SCB 2003). Människor har att 

hantera olika praktiska förutsättningar, Tyrkkö (1999) påpekar att: ”småbarnsföräldrar 

tenderar att vara mer begränsade i sina handlingsmöjligheter än t ex föräldrar till 

tonåringar” (sid. 152). Arbetsplatsers flexibilitet vad gäller arbetstid och dess förläggning 

påverkar de praktiska handlingsmöjligheter individerna har och därmed också deras 

möjligheter att agera på fritiden. Hon menar också att män, som grupp, har normativa 

förväntningar på sig, och möjligheter, som är mer riktade mot hög lön och karriär än mot 

omsorg om familj och barn medan det omvända gäller för kvinnor som grupp. 

Tidsutnyttjandet kan med andra ord sägas påverkas av såväl praktiska omständigheter som av 

önskemål och förväntningar. 
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Önskemål och förväntningar påverkar i sin tur individers attityder3 (Montgomery, 1993). 

Människors beteenden, ja till och med deras livsstilar, kan kopplas samman med deras 

attityder, vilka växer fram genom interaktion mellan individuella och omgivande faktorer. 

Attityder kan sägas formas av vad en individ gör, men påverkar också att individen gör det 

den gör. Attityder påverkar individens upplevelser av sina perceptioner och tolkningar av dem 

(för översikt om attitydbegreppet, se Myers, 2005, sid. 133 ff.; Passer & Smith 2007, sid. 618 

ff.). Bakom den skillnad på gruppnivå som finns mellan könen i tidsanvändande finns också 

attityder kopplade till könsroller och de beteenden som är förknippade med dessa. Det är som 

att män och kvinnor, även om de vill leva jämställt, genom upprätthållandet av ojämställda 

könsroller (många gånger omedvetet och/eller oavsiktligt), fortsätter att förtrycka sig själva, 

sett ur ett genusperspektiv (Evertsson & Nyman, 2008).  

Kvinnor hemarbetade 40 minuter mindre per dag 2000 jämfört med 1990, främst har 

städningen minskat. Samtidigt minskade män generellt på sitt förvärvsarbetande med 20 

minuter per dag under perioden, och småbarnspappor minskade sitt förvärvsarbete med 40 

minuter per dag. Den fria tid 4 som småbarnsmammor uppfattade sig ha tillsammans med sina 

barn 2000 var större än 1990. Samtidigt minskade den tid som småbarnsmammor sade sig 

delta i, gällande aktiv omsorg om sina barn. Papporna uppvisade inga skillnader härvidlag. 

Under perioden har mönstret för när arbete påbörjas och avslutas under dagen förskjutits. 

Speciellt gäller detta för män, med det generella utfallet att både arbetets början och slut sker 

senare på dagen.  Under 1990-talet har fler sammanboende mammor med hemmavarande barn 

som är 7 år eller äldre, kommit att subjektivt uppleva sig ha brist på tid (SCB, 2003). Det går 

inte att utesluta att det på olika sätt kan få konsekvenser för deras familjer.  

Kristina Orth-Gomér (2003) skriver om hur kvinnor generellt sett, till skillnad från män 

generellt sett, har en dubbel arbetsbörda i det att de så att säga arbetar både på jobbet och i 

hemmet, och att detta gäller mer för äldre än för yngre kvinnor. Kvinnor förväntas, både av 

omgivning och av sig själva, hålla ordning på hemrelaterade aspekter av tillvaron.  Det kan 

handla om underhållandet av sociala kontakter, se till att barn gör läxor, har rena kläder i rätt 

                                                      
3 Begreppet attityd kan definieras på olika sätt. Fiske och Taylors (1991) definition tar fasta på en individs eller 
grupps benägenhet att evaluera objekt på positiva eller negativa sätt. Myers (2005) håller i stort sett med men 
lägger till att attityden manifesterar sig i vad individen tror, i dess känslor och/eller avsedda beteende. 

4  Begreppet fri tid används här i enlighet med innebörden så som den används i SCB (2003), sådan tid som det i 
vardagsspråket brukar talas om gällande fritidsaktiviteter.  
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storlek och annat. Hon pekar på hur det finns mycket som tyder på att detta i kombination 

med könssegregering på arbetsmarknaden ”leder till ökade stressupplevelser med åtföljande 

fysiologiska och biologiska stressreaktioner” (sid. 169). I takt med den under 1990-talet 

ökande psykiska pressen på arbetsmarknaden har kvinnors psykosociala situation försämrats 

(ibid.), deras nivåer av stresshormon tenderar vara högre än de nivåer som uppvisas av män 

(Grönlund, 2004). 

 

2.6.1 Olika syn på tidsutnyttjande  

Expansionshypotesen (för sammanfattning se Grönlund, 2004; Härenstam et al., 2000 sid. 59 

f.) pekar på att fler roller ger bättre välbefinnande, att kvantitet är kvalitet så att säga. Detta 

beroende av att bland annat ekonomi, sociala nätverk och möjligheter till stöd odlas och 

gynnas, vilket gör att individens självförtroende samtidigt stimuleras positivt. 

Belastningshypotesen (ibid.) däremot gör antagandet att mångdelat fokus leder till stress, då 

det blir svårt med gränsdragningar mellan de olika intresseområdena. Att det kan handla om 

att lagom belastning är bäst går inte att utesluta när de två idéerna vägs samman. Det kan vara 

så att den sammanlagda belastningen stimulerar i takt med att den ökar, till en gräns, efter 

vilken individen blir överbelastad, vilket i så fall skulle vara i linje med forskningsresultat 

inom stressforskningen (Lannsjö & Wallin, 2007; Grönlund, 2007; se beskrivning av 

begreppet allostas ovan i avsnitt 2.5).  Småbarnsföräldrar är inget undantag utan de kan 

snarast sägas understryka fynden genom att vara mer utsatta för sådant tryck som skapar 

psykisk press än genomsnittet. Parrelationer som övergår från att bestå av två vuxna till att 

bestå av två vuxna plus barn ställs inför förändrade villkor. Fler, eller åtminstone andra, 

faktorer finns med i bilden när olika beslut ska fattas än vad fallet var tidigare när individerna 

var, i princip, självständiga. Den egna fria tiden påverkas. I levnadsförhållanderapporten Tid 

för vardagsliv (SCB, 2003) står att läsa ”särskilt småbarnsföräldrars situation skiljer sig på 

olika sätt från de övriga gruppernas. Framför allt tiden med små barn innebär /…/  mycket 

tid för arbete totalt och lite fri tid” (sid. 105).  

Vidare skrivs i SOU 1997:139 att ”bland småbarnsföräldrarna har knappt en tiondel 

separata ekonomier” (sid. 98).  Generellt innebär alltså det att om ekonomiska förutsättningar 

ändras för den ena småbarnsföräldern så påverkas den andra småbarnsföräldern liksom också 

resten av familjen ekonomiskt, vilket förstås kan ha betydelse för andra aspekter av tillvaron 
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än strikt ekonomiska (se 2.8 nedan) med möjliga återverkningar på småbarnsföräldrarnas 

upplevelser av psykisk press. Samtidigt som småbarnsföräldrar arbetade färre timmar 

(lönearbete och oavlönat arbete sammantaget) 2000 än 1990, så upplevde de sig vara mer 

jäktade 2000 än 1990. De upplevde alltså sammantaget sannolikt större psykisk press 2000 än 

1990 (SCB, 2003; SOU 2001:79, sid. 59). Om en person i en familj är jäktad och psykiskt 

pressas av det är det inte orimligt att konsekvenser av den personens pressade situation (till 

exempel irritation, humörsvängningar) spiller över på familjen. Det kan i sin tur leda till mer 

stress hos familjen i helhet, som riskerar hindra eller minska den återhämtningsmöjlighet från 

omvärldens stressorer som samvaro med familjen annars kan möjliggöra. 

 

2.7 Människors förståelse av sig själva relativt omvärlden.  

Jan Gassne går i sin doktorsavhandling (2008) igenom begreppet KASAM5 utifrån ett 

salutogent6 perspektiv (begreppen myntades av Aaron Antonovsky). En individs KASAM 

beror på hur den fattar tillvarons begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Gassne menar 

att den känsla av sammanhang människor har av sin tillvaro avgör hur de stressorer de möter 

påverkar deras förmåga att respondera på ett bra eller dåligt sätt, ur ett hälsofrämjande 

perspektiv. Detta medför hälsokonsekvenser som rör sig över ett kontinuum mellan ohälsa 

och hälsa. KASAM kan byggas upp av positiva intryck och reduceras av negativa. 

Uppbyggligt kan exempelvis vara god ekonomi och socialt stöd som kan vara till hjälp att 

göra tillvaron begriplig och hanterbar. Negativt för en individs hanterbarhet av sin tillvaro kan 

vara att förlora jobbet eller att leva under hot om det. Exempel på upplevd meningsfullhet är 

när livet engagerar och framtiden känns intressant att delta i och planera inför.   

Individers self-efficacy7 (Bandura, 1997) kan tänkas påverkas negativt av att leva i en pressad 

situation där deras KASAM påverkas negativt avseende hanterbarhet av exempelvis 
                                                      
5 KASAM är en förkortning för känsla av sammanhang, vilket är en översättning från engelskans sense of 
coherence, vilket brukar förkortas SOC. 

6 Begreppet salutogen beskriver ett förhållningssätt som är fokuserat på hälsofrämjande, som är inriktat på 
identifierandet av hälsa snarare än ohälsa och som söker svar på frågan om vad som krävs för en individ att röra 
sig mot hälsa på ett kontinuum mellan motsatserna ohälsa och hälsa.   

7 Situationsspecifikt självförtroende. Det vill säga att om en individ har en viss förmåga och en viss motivation 
så kan den förmågan och motivationen räcka till olika resultat beroende på i vilken grad individen tror sig kunna 
prestera i en viss situation. Annorlunda utryckt; den storlek på självförtroende som en individ möter en given 
situation med påverkar resultatet. 
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arbetssituationen. Småbarnsföräldrar som grupp kommer möjligt mer i kläm än andra grupper 

avseende sådant som har att göra med individuella kognitioner och strategier för framtiden 

eftersom de ofta har bland annat svag ekonomi, ont om tid, och också har flera individer än 

sig själva att ta hänsyn till. Det är krav att hantera från olika håll, exempelvis barn, partner, 

arbete, eventuell förskola, övrigt samhälle och detta kan medföra utmaningar på olika nivåer 

för individer och deras familjer (Grönlund, 2004; Tyrkkö, 1999). 

Det finns olika uppfattningar gällande om, och i så fall i vilken grad, det finns kognitiva 

och/eller sociala skillnader mellan män och kvinnor, men det råder också delade meningar 

kring i vilken grad sådana eventuella skillnader beror på biologiskt könsrelaterade faktorer (se 

till exempel Berger & Luckmann, 2007; Muhonen, 1999; Wharton, 2005). De förväntningar 

individer har på sig själva, vilka mål de sätter upp och senare eventuellt når, hittar inte sin 

förklaring enbart på individnivå (se till exempel Berger & Luckmann, 2007; Friedman & 

Schustack, 2006; Kilduff & Tsai, 2003; Muhonen, 1999; Myers, 2005; Wharton, 2005). 

Undersökningar om vad som driver människors beteenden och deras förståelse av sig själva 

relativt omvärlden kan göras, och görs, utifrån många olika antaganden, bland annat vad som 

är lämplig nivå för mätning av sociala sammanhang. Sociologen Arja Tyrkkö (1999) pekar 

exempelvis på att det finns flera nivåer mellan individ och samhälle och att familjen är en 

sådan nivå. 

 

2.8 Teorier om familjens betydelse för beteende 

För att nå förståelse av individers psykiska press är det relevant att beakta familjenivån och de 

processer som där kan finnas, utifrån en mikrosociologisk ingång, mellan det strikt 

individuella och det övergripande strukturella (Becker, 1981; Blood & Wolfe, 1960; 

Grönlund, 2004; Nelson, 1996; Sørensen & McLanahan, 1987). Mycket forskning som syftar 

till att hitta och förstå mekanismerna i beslutsprocesser inom familjer refererar till Blood och 

Wolfe (1960) som var pionjärer på området. I sin på området klassiska bok ställer de en fråga 

som haft relevans för tillblivelsen av denna uppsats: ”what factors determine how husbands 

and wives interact and what are the effects of varying interaction patterns on the general 

welfare of the husband, the wife, and the family as a whole?” (sid. 4) Här kommer detta 

endast vidröras översiktligt genom kortfattat nämnande av tre modeller som haft bärighet på 
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området. De är: resursförhandlingsmodellen (Blood & Wolfe, 1960), humankapitalmodellen 

(Becker, 1981), och beroendemodellen (Sørensen & McLanahan, 1987). 

Blood & Wolfe formulerade resursförhandlingsmodellen (a.a.). De undersökte hur balansen i 

beslutsfattandet inom familjer såg ut och vad som kunde tänkas påverka hur och om den 

kunde förändras. Modellen pekar på hur styrkeförhållandet mellan makarna ser ut, och hur det 

kan förändras av maktresurser, som renderar ökande eller minskande styrka, relativt sett, 

makarna emellan. De menade att pengar och arbetsmarknadsförankring är exempel på viktiga 

maktresurser. De menade också att en maktresurs kan vara sådant som till exempel 

utbildningsnivå, social status men även annat, som till exempel känslomässig 

beroendeställning makarna emellan (där den ena har en starkare position än den andre), och 

annat. Maktresursers värden kan också vara situationsbundna. Blood och Wolfe menade att 

båda makarna ville undvika hushållsarbete och att förhandlingar kom till stånd på grund av 

det. Generellt tycktes dock mannens förhandlingsstyrka öka mer än kvinnans, allt annat lika, 

vid ökning av en resurs. 

  

Gary S. Becker formulerade humankapitalmodellen (Becker, a.a.). I den har han byggt vidare 

på sedan tidigare existerande rational choice teori som, förenklat, antar att människan, 

(individuellt), söker maximera utfallet av sitt val, genom att lägga till fler delar till analysen 

och beakta familjenivån. Becker menar att det generellt gäller att beslut rörande exempelvis 

giftermål, skaffa barn, köpa hus och annat beror på hur individerna i familjen, framåtsyftande, 

sammantaget värderar de antagna effekterna av ett givet agerande. Dessa antaganden om 

effekter av ett givet agerande beror dels på yttre ramar som ekonomi och liknande, dels på 

individspecifika egenskaper. Dock menar han också att det inom familjen, generellt, finns ett 

altruistiskt överhuvud som fördelar de resurser som finns att tillgå. (Becker, 1993). Det kan 

naturligtvis ifrågasättas om det egentligen finns något helt igenom genuint oegennyttigt 

mänskligt beteende. Oavsett det, när familjen är mätnivå som i Beckers modell, kan en del 

beteenden som är i strid med strikt individbaserad rational choice teori inrymmas i det 

teoretiska ramverket.  

Sørensen och McLanahan (a.a.) har i sin beroendemodell utgångspunkten att ekonomin är 

gemensam mellan äkta makar och att de delar lika på ekonomiska resurser som hushållet 

förfogar över trots att kvinnor generellt har lägre inkomst än män (för sammanfattning, se 

Halleröd, 2007). De gör därmed antagandet att kvinnorna är ekonomiskt beroende av männen 
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i sådana parrelationer. Författarna menar att det som händer är att den ekonomiskt svagare i 

en parrelation (ofta kvinnan) kompenserar för det mindre ekonomiska bidraget till 

familjekassan genom att utföra andra hushållsrelaterade sysslor, exempelvis städning, 

matinköp och liknande. Omvänt kan sägas att den som bidrar mest till den gemensamma 

potten skaffar sig indirekt frikort vad gäller hushållssysslor, köper sig fri om man så vill 

(Halleröd, a.a). Om makarna har egna ekonomier (ganska men inte helt ovanligt, se 2.6 ovan), 

blir konsekvensen av modellens logik att båda gör samma insats vad gäller hushållsarbete. 

 

2.8.1 Skärningspunkter mellan individ familj och samhälle   

MOA-projektet (Härenstam, et al., 2000) har visat att individers familjesituation spelar roll för 

deras möjligheter att delta i arbetslivet. Tyrkkö (1999) pekar även hon på att individer 

påverkas av sina familjer, men menar också att föräldraskapet är centralt för att förstå 

mekanismerna i hur skillnaderna ser ut mellan mäns och kvinnors livsvillkor gällande arbete 

och familjeliv. Det handlar om påverkan i flera steg, på flera nivåer. Först påverkar individer 

inom familjen varandra, sedan påverkas familjen i sin tur av arbetsplatser som påverkar och 

påverkas av lokalsamhället vilket påverkar och påverkas av det omgivande, större samhället. 

De redovisade teorierna i 2.8 ovan och vad som lyfts fram här, spänner över såväl tidsrymd 

som tankevidd. Gemensamt för alltihop är att det tas fasta på att familjen har betydelse för hur 

individer beter sig. 

 

Arbete påverkar såväl individers ekonomi som deras möjliga tidsmängd för fritid liksom deras 

ork. Ökad arbetsbelastning, fysiskt eller psykiskt, som i sig kan vara stressande, kan också 

leda till att fritiden nyttjas allt mindre till annat än ren återhämtning från arbetet (Lannsjö & 

Wallin, 2007; Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Eftersom motion 

är stressdämpande kan minskat utnyttjande av fritiden som riskerar resultera i minskat 

motionerande i förlängningen leda till en fortsatt ökning av stress (Lundberg, 2005). Individer 

som inte alls hinner med, eller upplever sig ha svårt att hinna, det som ska göras, kan ha 

svårare att hantera ökande krav från omgivningen än individer som upplever att de förfogar 

över tillräckligt med tid. De som redan inledningsvis är tidspressade saknar tillräcklig 

tidsbuffert. De som befinner sig i sådana situationer bör rimligen synas vid undersökningar av 

stressrelaterade fenomen i samhället om stressen generellt ökar. Småbarnsföräldrar är en 
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kategori människor som generellt kan tänkas befinna sig i sådana situationer (Tyrkkö, 1999; 

SCB, 2003).  

 

2.9 Sammanfattning och hypotes 

Perioden mellan mättillfällena 1990 och 2000 kännetecknas grovt sett av ekonomisk kris 

under drygt första halvan av den och högkonjunktur därefter under resten av perioden (SCB, 

2007). Trots högkonjunkturen i senare delen av perioden återhämtade sig inte sysselsättnings-

graden till samma nivåer som före krisen. Perioden förde med sig omstrukturering av 

arbetsmarknaden så att offentlig sektors andel av sysselsättningsgraden minskade liksom 

andelen i industrin, medan tjänstesektorn ökade i sysselsättningsgrad (SCB, 2005). 

Anställningskontraktets betydelse mjukades upp med bland annat minskad anställnings-

trygghet som följd (Allvin et al., 2006).  Överlag drabbades kvinnor mer än män på 

arbetsmarknaden av periodens konsekvenser, speciellt ur stresshänseende (Hemström, 2001). 

Individer påverkas av det omgivande samhället, såväl lokalt som mer övergripande 

(Grönlund, 2004; Tyrkkö, 1999). Arbetsrelaterad stress ökade under 1990-talet, antalet 

sjukskrivningar ökade med cirka tjugo procent årligen under årtiondets sista år och av de 

under perioden genomförda sjukskrivningarna stod ”sannolikt stressrelaterade” anledningar 

till frånvaro för cirka tjugo procent årligen (Levi, 2003 sid. 277). Småbarnsföräldrar har 

begränsade resurser och det kan därför intuitivt tyckas troligt att deras psykiska press skulle 

påverkas menligt av sådana omsvängningar i samhället som skedde under perioden. Samtidigt 

kan det knappast anses orimligt att tänka att föräldrarollen i sig själv skulle kunna fungera 

skyddande mot stress. Att den minskade tid som småbarnsföräldrar har till sitt förfogande och 

som objektivt sett skulle kunna leda till en ökning av den psykiska press de upplever, kanske 

kan uppvägas till en del eller helt av skillnader i exempelvis individuella kognitioner och/eller 

de sociala sammanhang som föräldraskapet som sådant kan tänkas föra med sig, jämfört med 

individer som inte är föräldrar.  

Normativa könsrollsbeteenden i samhället påverkar individers upplevda handlings- och 

beteendeutrymme (Montgomery, 1993; Orth-Gomer, 2003; Tyrkkö, 1999) och individer inom 

familjer påverkar varandra inom samma familjer (Becker, 1991, 1993; Blood & Wolfe, 1960; 

Härenstam et al., 2000; Sørensen & McLanahan, 1987; Tyrkkö, 1999). När en norm i 

samhället uppfattas vara att kvinnor har huvudsakligt ansvar för familjers dagliga liv och att 
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män mer övergripande är huvudsakliga försörjare, kan strukturförändringar påverka mäns och 

kvinnors stressupplevelser. Det kan tänkas vara mer stressande oavsett könstillhörighet att 

vara verksam på en arbetsmarknad i omstrukturering med höga arbetslöshetstal jämfört med 

hur det tidigare har varit på samma arbetsmarknad och där anställningstryggheten genomgår 

en uppluckring, än att vara verksam på en arbetsmarknad som är stabil och där 

anställningstryggheten är solid och arbetslöshetstalen är låga jämfört mot tidigare.    

 

Givet detta resonemang och den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet i Sverige kan 

kvinnor och män grovt sett alltså antas ha upplevt sig lika pressade av risken att förlora 

jobbet. Kvinnor kan dock också tänkas ha utvecklat stress, mer än män, för risken att partnern 

skulle förlora jobbet (i samklang med de normativa kraven på kvinnors familjeansvar i 

vardagen som skiljde sig från hur män normativt förväntades agera), eftersom det påverkade 

deras möjlighet att leva upp till sitt ansvar för familjen i vardagen, med en sammantaget högre 

stressupplevelse och därmed högre upplevd psykisk press än männen upplevde. Med stöd i 

dessa resonemang och den sammantagna teoretiska bakgrunden formuleras hypotesen: 

  

sammanboende småbarnsföräldrars psykiska press ökar generellt från mättillfället 

1991 till mättillfället 2000, dock uppvisas större ökning hos kvinnor än hos män. 

 

3. Metod  

Nedan kommer ontologiska och epistemologiska spörsmål belysas översiktligt, följt av en 

kort beskrivning av Levnadsnivåundersökningen. Studiegruppen småbarnsföräldrar och 

urvalet beskrivs. Operationalisering av variabler görs. Etik och metodproblematik vidrörs.  

  

3.1 Ontologi och epistemologi 

Ontologiskt och epistemologiskt är uppsatsen grundad i en vetenskapssyn som är mer åt det 

objektivistiska än det subjektivistiska hållet (för beskrivningar om ontologi [kunskaper kring 

beskaffenheten av tillvaron], och epistemologi [kunskapsteori], se Aspers, 2007; Bergström & 

Boréus, 2005; Bryman, 2002, om vetenskapliga paradigm - se Burell & Morgan, 1979/2001).  
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3.2  Levnadsnivåundersökningen  

Det har genomförts fem Levnadsnivåundersökningar (förkortas LNU): 1968, 1974, 1981, 

1991 och 2000. För undersökningarna har gjorts riksrepresentativa urval av individer ur den 

vuxna delen av befolkningen (från och med LNU 1991 inom intervallet 18-75 års ålder, för 

tidigare LNU var intervallet 15-75 år) som intervjuats om sina livsvillkor. (Beräknad 

genomsnittlig intervjutid 75 minuter). Frågor har ställts (fasta svarsalternativ) om sådant som 

generellt kan vara av omfattande betydelse för individers levnadsförhållanden, exempelvis 

arbetsrelaterade, fritidsrelaterade, sociala och ekonomiska frågor. En metodutvecklig skedde i 

och med genomförandet av 1991 års LNU resulterande i delvis ny metod och att fler frågor 

kom att användas. Mellan mättillfällena 1991 och 2000 omarbetades LNU materialet 

ytterligare och fler frågor tillkom. (Instruktions- och övningsformulär för 

levnadsnivåundersökningen år 2000, u.å.).  

 

3.3 Urval 

En delmängd individer har ingått i både LNU 1991 och LNU 2000. Sammantaget ingick 5307 

personer i undersökningen 1991. Av dessa var 1149 (21,7%) småbarnsföräldrar. År 2000 

motsvarades detta av att 5142 personer ingick, varav 1176 (22,9%) var småbarnsföräldrar. 

Ungefär var tusende invånare har ingått i undersökningarna. De som vid LNU år 2000 hade 

passerat 75 års ålder har ersatts med individer i åldersintervallet 18-27 år i LNU 2000. Detta 

beroende på att samtliga respondenter blivit nio år äldre och som kompensation för den yngre 

delen av åldersintervallet som annars inte skulle ha en motsvarighet att jämföra mot år 2000 

(Instruktions- och övningsformulär för levnadsnivåundersökningen år 2000, u.å.).  

 

 3.4 Etik 

Användandet av LNU data har gjort att enskilda individer inte är möjliga att identifiera. 

Respondenterna har fått information om hur den sekretess som omgärdar LNU ser ut. De har 

haft möjlighet att när som helst avbryta intervjun, att omformulera svar som de har givit, att 

meddela att de inte vill vara med och därmed utgå ur materialet även i efterhand. De har fått 

information om att de har rätt till registerutdrag och att alla inblandade har tystnadsplikt samt 
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att materialet endast kommer användas till forskning (Instruktions- och övningsformulär för 

levnadsnivåundersökningen år 2000, u.å.).  

 

3.5 Operationaliseringar 

I det följande skrivs om de operationaliseringar som genomförts i samband med föreliggande 

undersökning och beskrivningar kring dessa ges. 

 

3.5.1 Kontantmarginal  

Som framgår av punkt 2.6 ovan kan ekonomiskt handlingsutrymme ha bärighet på 

småbarnsföräldrars livssituation såväl strikt ekonomiskt som avseende den tid som finns 

tillgänglig för återhämtning. Det gör att så kallad kontantmarginal kan ha bärighet på psykisk 

press hos småbarnsföräldrar (liksom hos individer rent allmänt, det utreds dock inte här). 

LNU tar fasta på betydelsen av kontantmarginalen för upplevelsen av psykisk press med en 

fråga (X748 för år 2000 och Y574 för år 1991) vars svarsalternativ är ja eller nej: ”Om Du 

plötsligt hamnade i en situation, där Du på en vecka måste skaffa fram 12000 kronor, skulle 

Du kunna klara det?” För 1991 gäller att 88,6% av respondenterna uppgav att de hade den 

efterfrågade kontantmarginalen och för år 2000 var motsvarande siffra 88,1%. Att svaren är 

fördelade på detta sätt behöver beaktas i analysen eftersom det är att föredra att ha ungefär 

lika stora grupper i svarskategorierna för tydlighet vid analys av resultaten (Vejde, 2005).  

Kontantmarginal fungerar i undersökningen som kontrollvariabel. Den har lagts in i två steg i 

analysen. Först på egen hand och sedan tillsammans med den dikotomt könsuppdelade 

variabeln småbarnsföräldrar.  

 

3.5.2 Småbarnsföräldrar 

Småbarnsföräldraskap betraktas i undersökningen som en egenskap som individer antingen 

har eller ej. Dikotoma kategoriseringar har gjorts av materialet för 1991 respektive 2000 i det 

hänseendet. Ett alternativ hade varit att dela in efter antal barn. Dikotomisering valdes 

eftersom gruppen utan barn är så pass stor, 78, 3 procent och gruppen med noll eller ett barn 

är 90,4 procent av stickprovet (gruppen med 0-4 barn fångar in 99,9 procent av stickprovet) 
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och eftersom en målsättning är att ha någotsånär likvärdigt stora grupper vid 

kategoriindelning för undvikande av otydlighet i analysresultaten (Vejde, 2005) men också 

eftersom det kan tänkas upplevas vara en större skillnad mellan att inte ha barn alls och att ha 

ett barn, än mellan att ha ett barn och att ha två, tre och/eller kanske till och med fyra. 

Uppsatsens syfte är inte heller att specifikt reda ut i vilken utsträckning antal barn påverkar 

psykisk press hos småbarnsföräldrar.  

De som i föreliggande undersökning räknas som småbarnsföräldrar är föräldrar till barn som 

inte är äldre än 10 år.  Småbarnsföräldrar är småbarnsföräldrar endast medan barnen är små 

och därmed ändras status avseende deras småbarnsföräldraskap över tid. Småbarnsföräldrar 

lämnar med andra ord per definition förr eller senare småbarnsföräldraskapet. (Det gör att de 

individer som i stickprovet 1991 är småbarnsföräldrar till stor utsträckning kan antas ha 

lämnat den kategorin vid genomförandet av stickprovet 2000, även om viss överlappning kan 

tänkas ha skett i och med att fler barn blivit födda. Innebörden av det är att trots att LNU 1991 

och LNU 2000 är riktade mot i princip samma personer, så är flertalet individer i denna 

undersökning inte desamma, trots att de kommer från stickprov generellt utformade för att nå 

samma individer vid de olika datainsamlingstillfällena). 

 

3.5.3 Psykisk press 

Den psykiska pressen mäts här genom användande av Olles psykindex som är baserat på 

sammanvägda svar från ett antal frågor gemensamma för 1991 och 2000 i LNU vilka 

behandlar en rad indikatorer som tar fasta på individers psykiska press genom undersökande 

av psykologiskt grundad hälsa hos respondenterna. Olles psykindex skapades av Olle 

Lundberg (för genomgång av indexen se Lundberg, 1990). Frågorna som ligger till grund för 

indexet är (X står för LNU 2000 och Y för motsvarigheten i LNU 1991) X479: Har du under 

de senaste tolv månaderna varit allmänt trött? + X480: Har du under de senaste tolv 

månaderna haft sömnbesvär? + X481: Har du under de senaste tolv månaderna haft nervösa 

besvär (ängslan, oro ångest?) + X482: Har du under de senaste tolv månaderna varit djupt 

nedstämd eller deprimerad? + X493: Har du under de senaste tolv månaderna varit 

överansträngd? samt Y303, Y304, Y305, Y306 och slutligen Y317.  

Svarsalternativen har varit 3 till antalet: inga besvär, lätta besvär och svåra besvär. Fem frågor 

á 3 svarsalternativ ger 15 möjliga svarskategorier med nivåer från 1 med inga besvär alls till 
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nivå 15 med maximala besvär inom alla frågeområden. För 1991 gäller att 65,3 procent av 

respondenterna inte upplever några besvär alls. Ytterligare 17,5 procent hade endast ett lätt 

besvär. Alltså hade 82,7 procent inga eller nästan inga besvär. Därefter fortsätter besvären öka 

hos respondenterna men i avtagande omfattning i antal individer på respektive besvärsnivå 

och från besvärsnivån 8 (som ackumulerat täcker in 98,6 procent av stickprovet), bestående av 

2 svåra och 2 lätta besvär, upp till högsta besvärsnivån (15), sker ökningen med 0,5 procent 

eller mindre per besvärsnivå. År 2000 uppvisade 55,8 procent av respondenterna inga besvär 

alls. Ytterligare 18,7 procent av respondenterna hade endast ett lätt besvär innebärandes att 

74,5 procent, eller 3/4 av de svarande var antingen helt besvärsfria eller näst intill. Därefter 

fortsätter besvären öka hos respondenterna men i avtagande omfattning i antal individer på 

respektive besvärsnivå. Från besvärsnivån 8 bestående av 2 svåra och 2 lätta besvär, upp till 

högsta besvärsnivån, sker ökningen med mindre än en procentenhet per besvärsnivå 

(Lundberg, 1990).  

 

3.6 Bortfall  

I urvalet till 1991 års LNU ingick 6773 personer. Andel individer som deltog var 5306 

(79,1%) och externt bortfall var 20,9 procent. Ett internbortfall om 16 individer, motsvarande 

0,3 procent av respondenterna, gav en återstående grupp om 5297 personer som ingår i 

undersökningen.  År 2000 var bruttourvalet 6794 individer. Sammanlagd andel svarande var 

5142 personer (76,6%). Externt bortfall således 23,4 procent. Internbortfallet var 28 individer 

(0,5%). Återstående respondenter (75,3% av bruttourvalet) var 5114 till antalet. 

 

3.7 Metodproblem   

I undersökningen görs observationer av psykisk press hos sammanboende småbarnsföräldrar i 

egenskap av att de är individer (och observationsenhet) medan analysen görs utifrån såväl 

individernas kön som att de är småbarnsföräldrar, men med hänsyn också till familjenivån. 

Här finns svårigheter att hålla isär vad som har att göra med individspecifika faktorer och vad 

som har att göra med familjerelationen i sig och småbarnsföräldraskapet i sig.  

Småbarnsföräldrar är här i varje stund samtidigt både individer och familjemedlemmar.  
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Olles psykindex har ett svarsalternativ som indikerar besvärsfrihet och flera som pekar på mer 

eller mindre svåra besvär. En innebörd av detta skulle kunna vara att besvärsfrihet uppfattas 

som ett extremvärde av respondenter och därför inte markeras i den utsträckning som hade 

kunnat vara fallet med en annan gradering av svarsalternativen, där inga besvär hade kunnat 

vara ett svarsalternativ som inte låg ytterst åt ena hållet på skalan och där kanske den 

psykologiska pressen skulle kunna ta fasta mer på till exempel lycka i indexet. Vidare, detta 

pekar Lundberg själv på (1990, s. 115 ff.), finns skillnad i hur män och kvinnor beskriver 

symptom och hur villiga de är att beskriva dem. Detta leder till slutsatsen att till vilken grad 

psykisk press mäts och om psykisk press uppfattas på samma sätt och ger samma effekt 

könskategorierna emellan som följd av en given stresspåverkan, inte kan vara helt säkert.  

 

3.7.1 Mätfel 

Reliabilitet handlar om ifall slumpen givit upphov till mätresultat vid mätning av begrepp, 

alltså i vilken grad resultat av givna mätningar med samma metod av samma begrepp är 

pålitliga. Erhålls samma resultat vid upprepade mätningar är reliabiliteten hög, gör de inte det 

är den lägre eller låg, beroende på resultatens samstämmighet. Problem med att nå hög 

reliabilitet kan ha att göra med att mätinstrument är konstruerade på ett sätt som inte klarar att 

fånga in det eftersökta och därmed inte heller klarar att bygga upp reliabla resultat. Medan 

reliabilitet beaktar resultat av hur begrepp mäts handlar validitet om ifall det som mätningen 

strävar efter att mäta också är vad som mäts (Bryman, 2002). 

Metodproblemen i föregående avsnitt visar på att validiteten inte kan sägas vara helt 

tillfredsställande, även om reliabiliteten kan vara det. Det är inte säkert att en fråga gällande 

exempelvis om en person har känt sig trött under de senaste tolv månaderna ger valida resultat 

vid mätning av psykisk press eller vid mätning av psykologiskt välbefinnande.  

 

3.8 Analysmetoder 

Frekvenstabeller framtagna med hjälp av SPSS 16.0 (Statistical package for the social 

sciences) har använts. I och med att index som avser mäta psykologiskt välbefinnande finns 

färdiga i LNU, har inte sådana behövt tillverkas. Stickproven har inledningsvis delats in i de 

dikotomiserade kategorierna kön respektive småbarnsförälder, där den oberoende variabeln 
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kön fördelats på könstillhörighet man eller kvinna och där den oberoende variabeln 

småbarnsförälder, genom att den kodats om till att inte ta hänsyn till antal barn, fördelats på 

att tillhöra kategorin småbarnsförälder eller ej. Dessa variabler har testats för samband med 

den beroende variabeln psykisk press (som Olles psykindex fått tjänstgöra som), genom 

logistisk regression. Därefter har variablerna småbarnsföräldrar och kön gjorts om till man 

med barn och kvinna med barn vilka sedan testats för samband med psykisk press. En 

kontrollvariabel kontantmarginal har sedan lagts till och den har testats för samband med 

psykisk press först ensam (kontantmarginala) och sedan med de oberoende variablerna från 

modell två (kontantmarginalb).  

Kontantmarginalen belyser individers möjlighet att ekonomiskt parera oförutsedda händelser. 

För att småbarnsföräldraskap ska kunna sägas påverka nivån av psykisk press behöver 

småbarnsföräldraskapet förklara sådan varians som inte förklaras av kontrollvariabeln. De 

mått och steg som beskrivits ovan i detta avsnitt har vidtagits för materialen från 1991 och 

2000 var för sig. 

 

4. Resultat 

Nedan redovisas fördelningen av småbarnsföräldrar och icke småbarnsföräldrar i stickproven 

uppdelat på kön, liksom logistiska regressioner som utförts. Redovisning av 1991 görs under 

punkt 4.1 och 2000 redovisas under punkt 4.2. Procentuell översikt av materialet och 

resultaten för 1991 hittas i tabellerna 4.1 och 4.2. För år 2000 återfinns motsvarande i 

tabellerna 4.3 och 4.4. Sist jämförs årtalen könsuppdelat, både för den procentuella 

fördelningen av psykisk press, och för modellerna ett till tre i tabellerna 4.2 och 4.4. En 

sammanfattning görs av vad som framkommit och resultaten ställs i relation till hypotesen.  

 

4.1 1991 

I tabell 4.1 redovisas den fördelning som stickprovet innehåller gällande småbarnsföräldrar 

och de som inte är småbarnsföräldrar i relation till deras könskategorisering, både i procent 

per kön och i antal män respektive kvinnor som ingår i materialet.     
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Tabell 4.1 Procentuellt könsuppdelat småbarnsföräldraskap i LNU  

Man  
n = 2684 

Kvinna  
n = 2623 

Med små barn Ej med små barn Med små barn Ej med små barn 

21% 79% 22,3% 77,7% 

 

Av tabell 4.1 framgår att något större andel kvinnor än män ingår i kategorin 

småbarnsföräldrar. Av totalt 2684 män var 2121 inte småbarnsföräldrar och 563 var det 

medan det av totalt 2623 kvinnor var 2037 som inte var småbarnsföräldrar och 586 som var 

det. Alltså av sammantaget 5307 personer i LNU 1991 var 1149 sammanboende 

småbarnsföräldrar, med ovanstående procentuella fördelning.  

 
I tabell 4.2 nedan redovisas den psykiska press hos småbarnsföräldrar i tre modeller vars 

resultat framkommit genom logistisk regression. Den första modellen är mer övergripande än 

den andra. I den tredje adderas kontrollvariabeln i två steg; kontantmarginala och b. 

Innebörden av a är att endast kontrollvariabeln är testad för samband med psykisk press och b 

att såväl kontantmarginal som de oberoende variabler som återfinns i modell 2 har testats 

samtidigt för samband med beroendevariabeln.   

Tabell 4.2 Könsuppdelad psykisk press för småbarnsföräldrar  

Småbarnsföräldrastatus Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kvinna -0,560*** 0,463*** 0,416*** 
Barn -0,526***   
Man med barn  -0,116***       -0,105 
Kvinna med barn  -0,390*** -0,432*** 
Kontantmarginal a   -0,920*** 
Kontantmarginal b   -0,893*** 

* = sign 5 %     ** = sign 1 %     *** = sign 1 ‰  

 

I tabell 4.2 framgår under modell 1 att det finns ett samband mellan psykisk press (se punkt 

3.5.3 om Olles psykindex) och kön som är signifikant på 1 promillenivån (det vill säga att 

sannolikheten att resultatet uppkommit genom slump är mindre än en tusendel), och att 

kvinnor är mer belastade än män avseende psykisk press. Vidare syns ett 1procentigt samband 
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mellan att ha småbarn eller ej och psykisk press som pekar på att det skyddar mot psykisk 

press att ha småbarn. Determinationskoefficienten R2 för modell 1, signifikant på 1 

promillenivån, hamnade på 0,4 procent, så knappt en halv procent av sammanboende 

individers psykiska press kan sägas bero på deras könskategori och av om de har småbarn 

eller ej. Förklaringsgraden är med andra ord låg. Att något så komplext som hela individers 

psykiska press genererar ett R2 värde som är lågt är inte nödvändigtvis förvånande.  

   
Precis som i modell 1 syns i modell 2 ett samband mellan könstillhörighet och upplevelse av 

psykisk press som är signifikant på 1 promillenivån och till kvinnors nackdel.  Skapandet av 

variablerna man med barn och kvinna med barn gjorde att R2 hamnade på 0,016 (innebärande 

att 1,6 procent av variationen i beroendevariabeln hittar sin förklaring här), en ökning från 

modell 1 således. Män med småbarnsföräldrastatus uppvisade inte signifikant samband med 

psykisk press utifrån sin föräldrasituation (-0,116), medan kvinnor gjorde det med en 

signifikansnivå på 1 promillenivån (-0,390***). Innebörden av det här är att 1991 hade 

småbarnsföräldraskap en generellt skyddande effekt för kvinnor som grupp avseende psykisk 

press medan det inte går att säga något säkert om hur småbarnsföräldraskapet påverkade 

männen som grupp avseende psykisk press.  

Kontrollvariabeln läggs till analysen i modell tre. Detta görs i två delar. R2 resultatet för del 1 

(kontantmarginala) blev 0,025 och signifikant på 1 promillenivån och för del 2 

(kontantmarginalb) blev R2 värdet 0,038, också signifikant på 1promillenivån. Del 1 förklarar 

med andra ord 2,5 procent av den psykiska pressen hos småbarnsföräldrar och del två 3,8 

procent. När kontrollvariabeln kontantmarginala lades till analysen blev resultatet signifikant 

på 1 promillenivån (-0,920***). När kontrollvariabeln kontantmarginalb därefter användes 

blev resultatet fortsatt signifikant på 1 promillenivån (-0,893***). Del två av analysen i 

modell tre innehåller förutom kontrollvariabeln de oberoende variablerna man med barn och 

kvinna med barn. Resultatet vid regressionen blev för man med barn inte signifikant (-0,105) 

medan det blev signifikant på 1 promillenivån för kvinna med barn (-0,432***). Värt att 

notera är här att både kontantmarginala och b har större påverkan på beroendevariabeln än 

småbarnsföräldraskapet i materialet. Kontantmarginal påverkar med andra ord den upplevda 

psykiska pressen signifikant mer hos kvinnor än småbarnsföräldraskap. Här finns en 

könsskillnad eftersom männen inte uppvisar signifikanta resultat vid mätningen. 
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4.2 2000 

I tabell 4.3 nedan redovisas den fördelning som stickprovet innehåller gällande individer som 

är småbarnsföräldrar och de som inte är småbarnsföräldrar i relation till deras 

könskategorisering, såväl i procent per kön som i antal män respektive kvinnor som ingår i det 

redovisade materialet.  

Tabell 4.3 Procentuellt könsuppdelat småbarnsföräldraskap i LNU   

Man  
n = 2602 

Kvinna  
n = 2540 

Med små barn Ej med små barn Med små barn Ej med små barn 

20,9% 79,1% 24,9% 75,1% 

 

Tabell 4.3 visar att småbarnsföräldraskapet relativt sett är ganska jämt fördelat mellan könen, 

men att något större andel kvinnor än män ingår i kategorin småbarnsföräldrar. Av 2602 män 

var 2059 inte småbarnsföräldrar och 543 var det, medan det av 2540 kvinnor var 1907 som 

inte var småbarnsföräldrar och 633 som var det. Alltså av sammantaget 5142 personer i LNU 

2000 var 1176 småbarnsföräldrar med ovanstående procentuella fördelning som följd. 

 
Tabell 4.4 nedan redovisar den psykiska pressen hos småbarnsföräldrar i tre modeller. 

Logistisk regression har använts, den första modellen är på en högre abstraktionsnivå än 

modell två, som specificerar fokus något. Därefter är också kontrollvariabeln kontantmarginal 

adderad i modell tre, i två steg, respektive a och b. 

Tabell 4.4 Könsuppdelad psykisk press för småbarnsföräldrar  

Småbarnsföräldrastatus Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kvinna -0,700*** -0,794*** 0,751*** 
Barn -0,016***   
Man med barn  -0,199***      -0,183 
Kvinna med barn  -0,212***      -0,265** 
Kontantmarginal a   -1,099*** 
Kontantmarginal b   -1,026*** 

* = sign 5 %     ** = sign 1 %     *** = sign 1 ‰  
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I modell ett är determinationskoefficienten R2 0,022. Det innebär att 2,2 procent av effekten 

hos den beroende variabeln psykisk press (se punkt 3.5.3 om Olles psykindex) förklaras av 

modellen. Könskategoritillhörighet har med sig skillnad för upplevelse av psykisk press till ett 

värde av 0,700 i psykindexet (signifikant på 1promillenivån) och det är till kvinnors nackdel 

relativt män. Att vara småbarnsförälder uppvisar inte ett signifikant samband med psykisk 

press i modellen. Modellen som helhet är signifikant på 1 promillenivån.  

Modell två har ett R2 värde på 0,024, alltså en liten ökning från 2,2 procent till 2,4 procents 

förklaringsgrad. Modellen som helhet är signifikant på 1 promillenivån. Sambandet mellan 

kön och psykisk press är signifikant på 1 promillenivån (0,794***) och det är till kvinnors 

nackdel. Samtidigt uppvisar kvinnor påverkan av att vara småbarnsförälder (-0,212*), 

signifikant på 5 procentnivån medan värdet för män (0,199) inte är signifikant.  

Modell tre innehåller utöver variablerna man med barn och kvinna med barn också 

kontrollvariabeln kontantmarginal, redovisad i två steg, a och b. När sambandet mellan 

kontantmarginal a och psykisk press testas blir R2 värdet 0,023, signifikant på 1 promillenivån 

för modellen. Variationer av den psykiska pressen hos småbarnsföräldrar förklaras till 2,3 

procent av kontantmarginala. För kontantmarginala konstateras att den psykiska pressen 

påverkas (-1,099***), signifikant på 1 promillenivån. Förklaringsgraden hos modellen ökar 

till 4,4 procent, fortfarande signifikant på 1 promillenivån, när kontantmarginal b testas för 

samband med psykisk press. När kontantmarginal b testas blir resultatet av påverkan på den 

psykiska pressen (-1,026***), signifikant på 1 promillenivån. Gemensamt för båda stegen i 

modell tre är att kontrollvariabeln påverkar den psykiska pressen mer än 

småbarnsföräldraskapet, för båda könen, vid båda årtalen, signifikant på 1 promillenivån.  

 

4.3 Jämförelse mellan 1991 och 2000 och utfall av hypotesen 

Nedan redovisas en jämförelse mellan de procentuella fördelningar av den psykiska press som 

småbarnsföräldrar, könsuppdelat, rapporterat vid de två mätningarna. Därefter jämförs 

resultaten från tabell 4.2 och 4.4 i avsnitten 4.1 och 4.2, modell för modell. Modell 11991 

respektive 2000 får vara först ut i jämförelserna.  

Andelen kvinnor av småbarnsföräldrarna som 1991 inte rapporterade någon psykisk press var 

63,5 procent (372 av 586 kvinnor) och det hade förändrats år 2000 med 15,6 procentenheter 
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till att 47,9  procent (303 av 633 kvinnor) inte rapporterade sig uppleva psykisk press.  För 

män gäller att 1991 rapporterade 72,4 procent av småbarnsföräldrarna (407 av 563 män) inte 

någon psykisk press mot att 2000 rapporterade 57,8 procent (314 av 543 män) detsamma, en 

förändring med 14,6 procentenheter. Småbarnsföräldrarnas upplevda psykiska press 2000 var 

alltså större än 1991 och kvinnorna fångade upp en större del av ökningen än männen. 

Resultaten har förändrats i förklaringsgrad från 1991 till 2000. Där R2 resultatet i modell 11991 

med signifikans på 1 promillenivån pekar på samband mellan könskategori samt 

småbarnsföräldraskap med psykisk press på 0,4 procent, pekar resultatet i modell 12000, också 

med signifikans på 1 promillenivån, på ett 2,2 procentigt samband mellan samma variabler. 

Sambandet har alltså stärkts flerfaldigt, låt vara på en låg nivå. Kvinnor rapporterade, 

signifikant på 1 promillenivån, högre grad av psykisk press än män vid båda årtalen (för 1991 

var resultatet 0,560***, och för 2000 var resultatet 0,700***). En betydelseökning av 

könskategoritillhörighet för upplevelse av psykisk press från 1991 till 2000 kan noteras när 

modell 1 jämförs årtal för årtal.  Att vara småbarnsförälder innebar för båda könen 1991, med 

signifikans på 1 procentnivån, ett skydd mot psykisk press (-0,526**), ett förhållande som 

förändrats år 2000 på så sätt att resultatet för 2000 inte längre var signifikant (-0,016).  

I modell 21991 var R2 för hela modellen 1,6 procent, signifikant på 1 promillenivån och för 

modell 22000 var R2 2,4 procent, signifikant på 1 promillenivån. Ökad förklaringsgrad och 

minskad osäkerhet från 1991 till 2000 men 1991 var standardfelet för modellen 1,8 och 2000 

var det 2,3. Variationen i materialet hade alltså ökat, med samma signifikansnivå (1 

promillenivån) från 1991 till 2000. Modell 21991 visar, signifikant på 1 promillenivån, hur 

småbarnsföräldraskap skyddade kvinnor mot psykisk press (-0,390***), det motsvaras i 

modell 22000 av att småbarnsföräldraskap skyddade kvinnor mot psykisk press i något mindre 

grad (-0,212*), signifikant på 5 procentnivån. För män gäller i modell 21991 att 

småbarnsföräldraskapet uppvisade ett negativt icke signifikant samband (-0,116) med psykisk 

press och för modell 22000 (0,199), gäller i männens fall att sambandet är icke signifikant men 

har ändrats till att vara positivt.  

Småbarnsföräldraskapets påverkan på psykisk press förändrades i viss grad mellan 1991 och 

2000. Det fanns skillnader mellan könskategorierna både 1991 och 2000 men de såg något 

olika ut årtalen emellan. Småbarnsföräldraskap skyddade kvinnor mot psykisk press 1991 och 

gjorde det fortsatt 2000. Skyddet minskade för dock för kvinnor mellan årtalen med ungefär 

hälften från (-0,390***), signifikant på 1 promillenivån, till (-0,212*), signifikant på 5 
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procentnivån (se ovan avsnitt 4.1 ff.). Detta medan män uppvisade icke signifikanta resultat 

vid båda årtalen. Så, vad gäller resultaten i modell 22000 jämfört med modell 21991kan 

konstateras en signifikant en förändring för kvinnor avseende upplevelsen av psykisk press 

medan detsamma inte går att göra för män.   

I modell 31991 och 2000 läggs kontrollvariabeln till i sina två steg a och b med innebörden för a 

att kontantmarginal testas på egen hand mot psykisk press och b testas tillsammans med 

variablerna man med barn och kvinna med barn för samband med psykisk press. R2 för 

modell 3a, 1991 var 0,025 och för modell 3a, 2000 0,023, och värdena var i båda fallen signifikanta 

på 1 promillenivån. Där kontantmarginala, 1991 inverkade på psykisk pressindexet med värdet -

0,920*** (signifikant på 1 promillenivån), var motsvarande värde för kontantmarginala, 2000 -

0,109***, (signifikant på 1 promillenivån). Så, 1991 skyddade den isolerade 

kontantmarginalen a (signifikant på 1 promillenivån) mer mot psykisk press än 2000.  

R2 för modell 3b, 1991 och b, 2000 var respektive 0,038 och 0,044 och signifikant på 1 

promillenivån i båda fallen. Med andra ord handlar det om, precis som i modellerna 1 och 2, 

fortfarande i modell 31991 och 2000 om relativt små andelar av individernas totala psykiska 

press som förklaras av modellen men resultaten är icke desto mindre ej slumpmässiga. Där 

kontantmarginalb, 1991 inverkade på psykisk press med värdet -0,893***, signifikant på 1 

promillenivån, var motsvarigheten för kontantmarginalb, 2000, också signifikant på 1 

promillenivån, -1,026***. Variabeln man med barn uppvisade i modell 31991 resultatet -0,105 

(ej signifikant) avseende korrelation med psykisk press, och motsvarande resultat för modell 

32000 var 0,183 (ej signifikant).  Variabeln kvinna med barn uppvisade i modell 31991 resultatet 

-0,432*** (signifikant på 1 promillenivån) vad gäller samvariation med psykisk press, och 

motsvarande resultat för modell 32000 var -0,265** (signifikant på 1 procentnivån). Modell 3 

visar alltså att det för gruppen kvinnor fanns ett icke slumpmässigt skydd mot psykisk press 

både 1991 och 2000, i varierande grad. Och modellen visar också att osäkerheten i männens 

resultat är så stor att det inte i sammanhanget går att säga om de beror på slump eller ej.  

Summering av modell 3; kontantmarginala korrelerar med psykisk press för 1991 med 

indexpoängen -0,920*** och för 2000 med -1,099***, med signifikans på 1 promillenivån i 

båda fallen. Kontantmarginalb hade mindre betydelse totalt sett för förekomst av psykisk 

press hos småbarnsföräldrar 1991 (-0,893***) än 2000 (-1,026***), resultaten var signifikanta 

på 1 promillenivån för båda årtalen. Kontantmarginalen hade också när den samkördes med 

variablerna från modell 2 1991 för kontroll av samband med psykisk press betydligt större 
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påverkan på den psykiska pressen (-0,893***) än småbarnsföräldraskapet (resultatet var ej 

signifikant -0,105 för män med barn och signifikant på 1 promillenivån -0,432 för kvinnor 

med barn), signifikant på 1 promillenivån. Kontantmarginalb hade år 2000 kommit att få en 

ytterligare större betydelse än 1991 för upplevelsen av psykisk press (-1,099***) än 

småbarnsföräldraskapet (resultatet var ej signifikant [0,183] för män med barn och signifikant 

på 5 procentnivån [-0,432**] för kvinnor med barn) och resultatet var precis som 1991 

signifikant på 1 promillenivån även år 2000.   

Jämförelsen av modellerna mellan 1991 och 2000 visar att könstillhörighet ökade i betydelse 

för samvariation med psykisk press och att detta var till nackdel för kvinnor som grupp 

relativt män som grupp. Jämförelsen visar  att den påverkan småbarnsföräldraskapet hade hos 

kvinnor på psykisk press  från 1991 till 2000 ökade påtagligt.  Männen uppvisar inte entydiga 

resultat.  Ekonomiskt handlingsutrymme hade större betydelse vid båda årtalen för påverkan 

på nivån av psykisk press än småbarnsföräldraskapet.  

Hypotesen sammanboende småbarnsföräldrars psykiska press uppvisar större ökning hos 

kvinnor än hos män från mättillfället 1990 till mättillfället 2000 antas som resultat av 

innebörden i den genomförda analysen. 

 

5. Diskussion 

Uppsatsens syfte är att undersöka samvariation mellan småbarnsföräldraskap, könsuppdelat, 

och psykisk press vid mättillfällena 1991 och 2000, samt att förklara resultaten. Det har gjorts 

genom ovanstående deskriptiva del och genomförda undersökning som sammantaget fungerar 

som den fond mot vilken nedanstående diskussion förs och där undersökningens resultat 

övergripande förklaras och diskuteras. Avslutningsvis nämns nedan uppslag för vidare 

forskning inom området.  

Att ha balans i livet mellan belastning och återhämtning och en tillräcklig kvalitet i den 

psykosociala miljön är viktigt för individers förutsättningar att kognitivt hantera psykisk press 

på bra sätt (Theorell, 2003). Det gäller såväl vuxna som barn i och med att stressresponser är 

individspecifika (Lundberg, 2006; McEwen, 1998; Selye, 1976; Währborg, 2003) liksom 

kognitiva tolkningar av de perceptioner och sensoriska stimuli, som individer tar in från 

omgivningen, som upplevs mer eller mindre psykiskt pressande och därmed i individuellt 
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varierande grad leder till stress (Maslach 1982/2003). Stora samhällsförändringar påverkar 

oundvikligen många människor och 1990 - talet var en period med stora förändringar (SCB, 

2007). En tanke om att det är viktigt att ha reda på småbarnsföräldrars psykiska press under 

sådana omständigheter ligger bakom val av ämne för uppsatsen. Detta i och med att den 

psykiska pressen hos sammanboende småbarnsföräldrar rimligen kan antas påverka deras 

barn, [eftersom barnen ingår i den emotionella miljö som familjen utgör och som 

resursförhandlingsmodellen, humankapitalmodellen och beroendemodellen alla på lite olika 

sätt tar fasta på för att beskriva beslutsprocesser inom familjer (Blood & Wolfe, 1960; Becker, 

1981; Sørensen & McLanahan, 1987)] vilka över tid växer upp och bidrar till att forma det 

framtida samhället.  

Ett bekymmer med den genomförda studien är att den psykiska pressen inte självklart mäts på 

bästa sätt med valda mått (Lundberg, 1990), detta vidrördes ovan i avsnitten 3.7 och 3.7.1. 

Det hade också varit en fördel om skalan för mätning av psykisk press varit utformad så att 

flera grader av psykisk belastning hade kunnat ses som frånvaro av skadlig psykisk press trots 

att psykisk belastning förekom, på sätt och vis i linje med expansionshypotesen (se 

exempelvis Grönlund. 2007). Svarsalternativen hade gärna kunnat vara fler än tre per fråga 

för att fånga in respondenternas upplevda stress mer finmaskigt. Nu var fallet att för 1991 

uppgav 65,3 procent av respondenterna att de inte hade några besvär och 82,7 procent att de 

hade inga eller nästan inga besvär och för 2000 var motsvarande siffror 55,8 procent samt 

74,5 procent. Det kan inte uteslutas att med fler svarsalternativ skulle det ha blivit en annan 

och möjligen större spridning på svaren. Det index som använts har inte heller tagits fram 

specifikt för att mäta det som här mäts, med validitetsproblem som möjlig konsekvens. Det är 

också så att de svar som män och kvinnor givit på frågorna kan ha olika innebörd med hänsyn 

taget till normativa uppfattningar om hur män och kvinnor bör förhålla sig till psykisk press.   

Eftersom det är individer som ligger bakom datamaterialet är det vanskligt att uttala sig om 

familjenivån som observationsenhet. Det framgick ovan bland annat i avsnitten 2.8 och 2.8.1 

att individer inom familjer påverkar varandra vilket gör att livsbetingelser som påverkar en 

individ i en familj indirekt kan ge effekt på en annan familjemedlem eller flera. Familjen kan 

dock inte på egen hand fungera som respondent utan familjebandens effekter på den psykiska 

pressen måste betraktas och förstås indirekt, här har detta gjorts genom 

familjemedlemsindividerna småbarnsföräldrar, könsuppdelat.  
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Det visade sig vid jämförelsen mellan de könsuppdelade småbarnsföräldragrupperna och 

årtalen att den psykiska pressen totalt sett ökat och att det drabbat kvinnor något mer än män 

(en procentenhets sämre utveckling för kvinnorna) från 1991 till 2000, stöd hittas i avsnitt 2.3. 

Ramarna inom vilka männen som grupp rörde sig avseende psykisk press var större än 

kvinnornas och mindre förutsägbara, (se männens icke signifikanta resultat: -0,116, i modell 

21991). Det var större skillnader vid båda årtalen mellan männen inom deras egna grupper än 

mellan kvinnorna inom deras grupper. Det kan antyda handlingsutrymmet män har i 

småbarnföräldraskapet ger möjligheter på ett annat sätt än kvinnors motsvarighet att hantera 

psykisk press. Det ligger i linje med bland annat avsnitten 2.5, 2.6 och 2.9 ovan där bland 

annat kvinnors dubbelarbete, reproduktion av ojämställda könsroller vidrörs, liksom hur det 

får konsekvenser för såväl individers attityder som övergripande normer i samhället, men 

också för de beteenden som individer som följd etablerar. [Att vara kvinna bidrog till psykisk 

press i högre grad än att vara man såväl 1991 (0,560***) som 2000 (0,700***), i båda fallen 

signifikant på 1 promillenivån. År 2000 hade skillnaden ökat i indexet, till kvinnors nackdel].  

Avsnitten 2.6 och 2.9, men också avsnitt 2.3, visar vidare på hur ekonomi inom 

småbarnsfamiljer kan ses som familjeangelägenheter mer än individangelägenheter relativt 

psykisk press. Detta finner stöd i resultaten i undersökningen där kontantmarginalen ger större 

utslag på småbarnsföräldrarnas psykiska press än småbarnsföräldraskapet både 1991 och 

2000. Kontantmarginala har 1991 större skyddande inverkan på den psykiska pressen (-

0,920***) än kvinna med barn i modell 2 (-0,432***), något som fortfarande gäller resultaten 

för 2000 (kontantmarginala skyddar med värdet -1,099***, signifikant på 1 promillenivån och 

kvinna med barn med -0,265**, signifikant på 1 procentnivån). Den skyddande effekten mot 

psykisk press av att vara småbarnsförälder näst intill halverades för kvinnor från 1991 till 

2000, låt vara på låga nivåer.  För män gällde både 1991 och 2000 att småbarnsföräldraskap 

inte signifikant påverkade nivån av deras psykiska press.  

I en undersökning av Nilsson (2007) visade det sig att jämställda par födde fler barn än övriga 

familjer, något som ytterligare understryker vikten av familjerelationerna för hur individer 

uppfattar tillvaron. Vad som utifrån resultaten kan se ut att vara en strikt kvinnofråga har 

alltså i förlängningen en inte bara möjlig utan även trolig effekt även på såväl män i familjer 

liksom familjernas barn, både i det dagliga familjelivet och potentiellt också för hur många 

barn familjerna skaffar. I uppsatsens syfte ryms inte att reda ut hela den komplexitet som 
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påverkar psykisk press hos småbarnsföräldrar utan endast den könsuppdelade psykiska 

pressen av småbarnsföräldraskapet i sig självt.  

 

5.1 Framtida forskning 

Resultaten i undersökningen, som visar att småbarnsföräldraskapet från 1991 till 2000 

kommit att i minskande grad skydda kvinnor mot psykisk press, pekar på att den personliga 

insatsen som är involverad i att bilda familj och att skaffa barn blivit större för kvinnor från 

1991 till 2000. Det här är något som på sikt kan få stora samhällskonsekvenser om det leder 

till att nativiteten i landet påverkas så att färre barn föds.  

Att undersöka glapp mellan hur individer kvalitativt upplever normer i samhället och egna 

resurser att leva upp till förväntat beteende relativt gällande normsystem skulle kunna bidra 

till kunskaper kring problem som kan kopplas samman med den ökade psykiska press som 

kvinnor i småbarnsföräldrasituationen upplevt under perioden. Uppsatsen bör inte betraktas 

som ett svar på vad som orsakar psykisk press hos småbarnsföräldrar utan snarare som en 

möjlig ingång till vidare forskning inom exempelvis det specifika området psykisk press hos 

småbarnsföräldrar, eller mer övergripande frågor om normer kopplat till genus och 

konsekvenser dessa kan få för individers upplevelser av psykisk press, både för individer 

själva, för samhället i stort och för nivåer däremellan.  
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