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Sammanfattning 

En vardag fylld av ansvar och krav från både föräldrarollen och arbetsrollen kan 

upplevas som stressfyllt för individen. I många fall är det mammor som tar det största 

ansvaret för hem och barn samtidigt som de arbetar heltid. Statistik visar att kvinnor 

drabbas hårdast av stress i dagens samhälle, vilket kan förstås utifrån kvinnans breda 

ansvarsområden gällande barn och arbete.  

Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor kombinerar arbetsrollen med 

föräldrarollen, samt hur detta relaterar till eventuella stressupplevelser. För att besvara 

studiens syfte användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes med sju heltidsarbetande mammor i tre olika branscher. Samtliga 

intervjupersoner är utbildade på universitetsnivå samt har ett eller flera barn i åldrarna 

noll till tio år. Resultatet av studien visar att intervjupersonerna upplever vissa 

svårigheter kring att kombinera föräldrarollen med arbetsrollen. En av de största 

anledningarna till detta är brist på tid, samt ojämn fördelning av praktiska uppgifter 

kopplat till barnen. Enligt studien tar kvinnorna större ansvar för barn och 

hushållsuppgifter än vad deras män gör. Mödrarna upplever att det är svårt att hinna 

med sitt arbete och samtidigt hinna med sina barn och uppgifter i hemmet, vilket ofta 

resulterar i känslor av stress och otillräcklighet. Ju högre arbetsposition modern har, 

desto svårare är det att kombinera rollerna. Socialt stöd i form av kollegor, vänner och 

familj, samt känslan av tillhörighet i många olika sammanhang är av stor vikt för 

mödrarnas välmående och minskar upplevelsen av stress. Vidare visar resultatet att de 

kvinnor som har flexibla arbetstider samt hög grad av autonomi i sin arbetsroll upplever 

mindre arbetsrelaterad stress. Studiens slutsats är att mödrarna generellt upplever sig 

vara mindre stressade på sina arbeten nu än tiden innan de var föräldrar. Detta är på 

grund av de inte längre prioriterar arbetet lika högt som de gjorde innan. Däremot 

känner sig intervjupersonerna mer stressade utanför arbetet när de är föräldrar, vilket 

beror på att de drar det tyngsta lasset i hemmet och tar störst ansvar för barn.  
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Inledning  

 

I dagens samhälle är stress ett vanligt fenomen som allt fler människor lider av. De senaste 

åren har sjukskrivningar som konsekvens av stressrelaterade sjukdomar ökat och den 

vanligaste orsaken till nya sjukskrivningar i Sverige är numera stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Kvinnor drabbas i större utsträckning av stress än män (Folkhälsomyndigheten, 2018). En 

tänkbar anledning till detta kan vara att kvinnor i dagens samhälle ofta både förvärvsarbetar 

på heltid samt tar ett större ansvar för barn, hem och hushållsuppgifter än vad deras partners 

gör (SCB, 2018, s.45). I denna studie är syftet att undersöka hur kvinnor själva upplever och 

påverkas av denna kombination av roller, samt hur den relaterar till eventuella 

stressupplevelser.  

Kvinnans roll har genomgått stora förändringar det senaste seklet. På 50-talet och tillbaka 

hade kvinnan rollen som den ansvariga för hem, hushållssysslor och barn medan mannen 

ansvarade för att försörja familjen ekonomiskt. Kvinnan förvärvsarbetade i betydligt mindre 

utsträckning än män och mellan första och andra världskriget diskuterade ett flertal länder att 

införa ett förbud mot kvinnor att yrkesarbeta (Nationalencyklopedin, kvinnans historia). 

Sverige kom aldrig till att införa detta förbud, däremot förekom det att arbetsgivare avskedade 

kvinnor när de gifte sig eller skaffade barn. År 1939 infördes ett förbud mot detta men inte 

förrän 1980 trädde den första riktiga jämställdhetslagen i kraft i Sverige 

(Nationalencyklopedin, kvinnans historia). Sedan dess har kvinnans deltagande på 

arbetsmarknaden ökat stadigt (SCB, 2018, s. 64). I dagens samhälle är kvinnor sysselsatta i 

nästan samma utsträckning som män, med en skillnad på några få procentenheter (Svenskt 

Näringsliv, 2018). Fler kvinnor är högutbildade jämfört med män, då 64 procent av examina i 

högskoleutbildning på grundnivå samt avancerad nivå tas ut av kvinnor (Svenskt Näringsliv, 

2018).           

Trots kvinnors höga grad av utbildningsnivå och sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden har 

hon än idag, i stor omfattning, den traditionella kvinnorollen i hemmet. Statistik visar att det 

än idag är kvinnor som tar ut den största delen av föräldraledighet, VAB och barnbidrag 

(Försäkringskassan 2018), samt att mödrar generellt lägger ned mer tid på sina barn än vad 

män gör (SCB, 2018, s.45). Dubbelarbetande bland kvinnor är en tänkbar anledning till varför 

kvinnor i högre grad är stressade och sjukskriver sig på grund av utmattning 

(Folkhälsomyndigheten, 2018).  
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I denna studie kommer fokus ligga på att förstå stress ur ett sociologiskt perspektiv. När man 

talar om stress-fenomenet ur ett sociologiskt perspektiv är det nödvändigt att förstå begreppet 

emotion och hur emotioner samspelar med stress. Med emotioner menas komplexa känslor 

och hur dessa, genom olika uttryck, kommuniceras utåt (Wettergren, 2013, s.17).  

Emotioner är nära förknippat med känslor men skiljer sig genom att känslor förklarar en 

upplevelse på insidan, medan emotioner förklarar reaktionen som känslorna framkallar 

(Wettergren, 2013, s.16–17).  

Tidigare har ett flertal studier syftat till att undersöka hur föräldrar kombinerar sin arbetsroll 

med föräldraskapet och vilka effekter det kan få. I den här studien kommer tyngdpunkten 

ligga på att undersöka hur mödrar upplever föräldraskap i kombination med arbetslivet och 

hur det relaterar till stress, som ett komplement till tidigare forskning.  

 

Syfte  
 

I denna studie är syftet att undersöka hur stress upplevs hos kvinnor som är småbarnsföräldrar 

och förvärvsarbetande. Vi vill delvis se om det finns en koppling mellan upplevd stress hos 

kvinnor och att kombinera föräldrarollen med arbetsrollen samt gräva djupare i hur detta 

påverkar kvinnor och vilka orsaker som ligger bakom.  

Frågeställningar 
 

 Hur upplever och hanterar kvinnan påtryckningar från två håll, arbetsliv och 

föräldraskap?  

 Hur och varför uppstår eventuell stress när kvinnan kombinerar föräldraskap och 

arbetsliv?  

 

Avgränsningar  
 

Studien har avgränsats till att studera kvinnor som arbetar heltid i Stockholms län, som har 

minst ett barn mellan 0–10 år och som lever tillsammans med pappan till barnet/barnen. 

Avgränsningen kring åldersspannet hos barnen grundar sig i uppfattningen att yngre barn 

kräver mer tid och energi än vad äldre barn gör. Avgränsningen gällande civilstånd baseras på 

att vi ej vill blanda singelmödrar och mödrar i partnerskap, eftersom dessa situationer kan 

tänkas skilja sig åt avsevärt. Beslutet fattades att fokusera på en av dessa grupper - mödrar 

som är sambo/gifta med barnets/barnens far.  
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Vidare avgränsas studien genom att endast studera kvinnor som är utbildade på 

universitetsnivå. Detta eftersom att vi vill studera kvinnor som anser att karriär och arbete är 

viktigt och vi förmodar att det kan finnas ett samband mellan universitetsutbildning och 

karriärambitioner. Kvinnorna i studien arbetar i tre, vitt skilda, branscher. Anledningen till det 

är att syftet med studien är att se om det finns en koppling mellan stress, förvärvsarbete och 

föräldraskap hos kvinnor generellt och inte endast i en bransch/på ett företag.  

Bakgrund 

Kvinnans roll i hemmet och på arbetsmarknaden historiskt  
 

Som tidigare nämnt har kvinnans roll utvecklats och förändrats det senaste seklet, framför 

sedan 70-talet. Mellan 1970–1980 ökade andelen kvinnor på arbetsmarknaden drastiskt (SCB, 

2018, s. 64). Under 70-talet var det framförallt deltidsarbetande kvinnor som representerade 

den största ökningen och under 80-talet blev det även vanligare med heltidsarbete bland 

kvinnor. Sedan dess har heltidsarbete bland kvinnor fortsatt att öka ända fram tills idag, med 

undantag för vissa dalar. Vidare visar statistik att andelen deltidsarbetande kvinnor (i åldrarna 

20–64 år) har sjunkit sedan 80-talet (SCB, 2018, s. 64).  

Ansvarsfördelningen gällande barn och hushåll har också förändrats. I början på 60-talet var 

den övervägande delen av de gifta kvinnorna hemarbetande och bar på allt ansvar för hem och 

barn (SOU, 2014, s.9). Under 60-talet började dock sysslofördelningen att förändras. I takt 

med att kvinnorna började jobba i allt högre utsträckning ökade männens engagemang 

gällande hushållssysslor och har sedan dess fortsatt att öka med åren. Trots att mannens 

delaktighet i hemmet har ökat är det dock fortfarande kvinnor som lägger mest tid på 

hushållsarbete i form av matlagning, diskning, städning, inhandling av varor, samt tvättning 

och strykning. Utöver det lägger kvinnan än idag betydligt mer tid än mannen på omsorg av 

barn (SCB, 2018, s.45).  

Stressbegreppet   

 
Stress är ett vanligt fenomen som kan uppstå när vi upplever att vi har krav och belastningar 

som överskrider vår kapacitet (Andersen & Brinkmann, 2015, s. 110). Stress kan vara kopplat 

till yttre faktorer, såsom till exempel hög belastning på arbetet, i familjelivet eller dålig 

arbetsmiljö. Stress kan också vara relaterat till inre faktorer såsom hög känslighet och låg 

förmåga att hantera påtryckningar (Andersen & Brinkmann, 2015, s. 110).  



 

 4 

Stress betraktas inte officiellt som en erkänd sjukdom som kan diagnostiseras och därför finns 

det heller inga tydliga kriterier, som till exempel grad av stress eller hur länge det har pågått, 

som kan uppfyllas för att det ska vara tal om stress (Andersen & Brinkmann, 2015, s. 14). 

Däremot finns det symtom som man ofta förknippar med stress, bland annat fysiska symtom 

såsom sömnproblem, hjärtklappning och huvudvärk, samt psykiska symtom såsom trötthet, 

minnesproblem och nedstämdhet (Andersen & Brinkmann, 2015, s. 14–15). Stress kan även 

ha symtom i form av beteendemässiga aspekter såsom förändrade levnadsvanor och social 

isolering.  

Inom vetenskapen förklaras stress utifrån olika perspektiv. Många forskare inriktar sig på 

stress utifrån psykologiska och biologiska dimensioner och ser mindre till stressens ursprung 

och faktorer som utlöser stress (Pearlin, 1989, s.243). I denna uppsats kommer fokus att ligga 

på hur stress kan förstås ur det sociologiska perspektivet, som utgår från att människan 

påverkar och påverkas av sin sociala omgivning, samt att stress och välmående är relaterat till 

emotioner och sociala faktorer (Pearlin, 1989, s.241). Detta innebär att stress är förenat med 

livshändelser och förändringar, hur väl man anpassar sig och hanterar stress, samt hur ens 

tillgång till socialt stöd upplevs (Ljungblad & Näswall, 2009, s.28–31).  

 

Disposition 
 
I uppsatsen presenteras en sammanfattning av teorier och tidigare forskning som är relevanta 

för studien. Därpå följer en beskrivning av metoden, materialinsamlingen och hur denna har 

analyserats. Vidare presenteras resultatet av studien, följt av en analys samt förslag till 

framtida forskning inom fältet.  

 

Teori 

Det finns ett flertal teorier som kan kopplas till den förvärvsarbetande småbarnsmammans 

upplevelser av stress. Denna studie har sin utgångspunkt i teorier som delvis är inriktade på 

arbetsliv, arbetsuppgifter, krav och autonomi och hur dessa relaterar till stressemotioner, och 

delvis med inriktning mot familjeliv och arbetsliv i kombination. I följande stycke beskrivs 

relevanta delar ur sociologen Charlotte Blochs perspektiv på stress och flow på arbetet, för att 

sedan gå vidare till Robert Karasek och Töre Theorells krav-kontroll-modell och slutligen 
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beskriva Jeffrey Greenhaus och Nicholas Beutells teori om konflikten mellan familj och 

arbete.  

 

Emotioner och stressupplevelser 
 
Charlotte Bloch intresserar sig för hur emotioner som stress och “flow” uttrycks i arbetslivet 

(Bloch, 2001, s.48). Bloch förklarar stress utifrån tre delar. Dels definierar hon stress som 

kampupplevelser kopplat till arbetsrelaterade krav. Kampupplevelser innebär att individen 

upplever det som en kamp att klara av och hinna med sina åtaganden och uppgifter. Detta 

uppbringar känslor av frustration och ilska (Bloch, 2001, s.48). 

En annan typ av stress är “bägaren-rinner-över-upplevelser” som uppstår när individen har 

många olika uppgifter av olika karaktär som måste lösas samtidigt. Denna typ av 

känsloupplevelse kan även uppkomma när flera motsägande krav ställs under samma 

tidpunkt. Världen kan då upplevas som rörig och katastrofal för individen, vilket i sin tur kan 

framkalla aggression och skuldkänslor (Bloch, 2001, s. 49–50).  

Slutligen menar Bloch att en tredje typ av stress är blockeringsupplevelser som uppstår när 

man har svårigheter att lösa nya arbetsuppgifter. Emotioner som ofta uppstår i samband med 

dessa svårigheter är irritation, stress och skam över att inte leva upp till förväntningarna. 

Individen blir istället mentalt blockerad och hoppar från en syssla till en annan utan att 

slutföra en uppgift (Bloch, 2001, s. 50–52).  

Flow är den andra aspekten som Bloch intresserar sig för kopplat till stressupplevelser. Bloch 

beskriver flow som en kontrast till stress där dessa två emotioner antingen kan gå in i 

varandra eller bli varandras motsatser (Bloch, 2001, s. 50–52). Känslan av flow infinner sig 

när individen känner sig totalt tillfredsställd på arbetet och hen kan se ett resultat och ett värde 

i det arbete som vederbörande utför. Vidare menar Bloch att flow är en eftersträvansvärd 

känsla som värderas högt av individen. Flow representerar den ljusa delen av arbetet när 

individen känner tillfredsställelse och motivation medan stress speglar den mörka delen där 

känslor av maktlöshet och irritation kan uppstå (Bloch, 2001, s. 52).  

 

Krav-kontroll-modellen 
 
Krav-kontroll-modellen utformades för cirka trettio år sedan och är än idag relevant i 

sociologiska och psykologiska sammanhang. Karasek och Theorells (1990, s.31–34) krav-
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kontroll-modell syftar till att skapa en förståelse för hur arbetets upplägg kan förklara 

upplevelsen av stress samt hur kombinationen av krav och kontroll i arbetet relaterar till 

stress. Enligt teorin upplever individen minskad stress och ökat välbefinnande när 

vederbörande har hög grad av autonomi och inflytande över sitt arbete, vilket författarna 

förklarar som kontroll (Karasek & Theorell, 1990, s.32). Varken höga krav eller direktiv 

uppifrån har en negativ påverkan på individens upplevelse av stress, när man upplever hög 

grad av kontroll i sitt arbete. Utifrån modellen förklaras krav utifrån två perspektiv, externa 

samhällskrav i form av förväntningar och normer och interna krav som individen upplever 

utifrån påtryckningar på arbetsplatsen.  

 När en individ har små möjligheter att styra, påverka och lägga upp sitt arbete kan det leda 

till negativa emotioner såsom stress, otillräcklighet och skamkänslor (Karasek & Theorell, 

1990, s.30–34). Små möjligheter att styra och påverka ens arbete kombinerat med höga krav 

tenderar att leda till ökad stress.  

 Senare tillägg till Karasek och Theorells krav-kontroll-modell är betydelsen av socialt stöd 

(1990, s. 68–70). När en individ har tillgång till socialt stöd från medmänniskor i form av 

vänner, familj eller kollegor kan det minska effekten av de negativa känslorna som höga krav 

och liten kontroll ger (Karasek & Theorell, 1990, s.72–73). Individen upplever en känsla av 

tillfredsställelse när vederbörande får socialt stöd och kan dela sina erfarenheter och 

upplevelser med andra. Vidare förbättras förmågan att hantera stress när man har tillgång till 

socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990 s. 72–73). Andra forskare talar dock inte alltid om 

stress som ett negativt fenomen, utan lyfter även fram den “goda stressen” som förmodas föra 

med sig hög tillfredsställelse, välbefinnande och ökad kompetens (Kindenberg & Wallin, 

2000). Den positiva stressen infinner sig när individen har höga krav, hög kontroll och högt 

socialt stöd. Individen har då goda möjligheter att använda sin kompetens och samtidigt 

utvecklas (Kindenberg & Wallin, 2000). 

 

Konflikter mellan arbete och familj 

 

Teorin om work-family conflict beskriver balansen mellan att vara förälder och att vara 

förvärvsarbetande. Forskarna Greenhaus och Beutell (1985) menar att det finns en konflikt 

mellan arbetsliv och familjeliv och att kraven från dessa två parter inte alltid är kompatibla. 

De presenterar en modell på tre aspekter av work-family conflict. En av aspekterna är 

tidsbaserad konflikt. Tidsbaserad konflikt innebär att individens tid ska räcka till åt båda 
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rollerna (Greenhaus & Beutell, 1985, s. 77–78). Om individen lägger väldigt mycket tid på 

ena rollen, är det omöjligt för individen att lägga ned lika mycket tid på den andra rollen. Det 

innebär även att pressen från den ena rollen kan uppta mycket tid hos individen mentalt, vilket 

innebär att hen är distraherad och har svårt att uppnå förväntningar inom den andra rollen trots 

fysisk närvaro. En annan konflikt är ansträngningskonflikten. Ansträngningskonflikten 

inträffar när individen lägger mycket ansträngning på en av rollerna, och då har svårt att ge 

samma ansträngning i den andra rollen (Greenhaus & Beutell, 1985, s.80). Ett exempel på 

detta är att när en individ anstränger sig mycket i sin arbetsrelaterade roll så har individen 

minskade möjligheter att lägga ned samma engagemang och ansträngning i föräldrarollen.  

En tredje aspekt av teorin är beteendebaserad konflikt. Konflikten innebär att olika beteenden 

är önskvärda i olika roller, och dessa kan vara inkompatibla (Greenhaus & Beutell, 1985, 

s.81–82). Ett exempel på detta är att stereotypisk manligt normativt beteende är att vara 

objektiv, emotionellt stabil och rationell. Stereotypiska beteenden i en familjerelaterad roll är 

däremot varm, mjuk, känslomässig och omhändertagande. När de olika rollernas förväntade 

beteenden krockar med varandra uppstår en beteendebaserad konflikt hos individen.   

 Sammanfattningsvis visar samtliga teorier att det finns en viss konflikt mellan arbetsliv och 

familjeliv. Det finns en komplexitet kring att få tiden att räcka till när det finns krav från flera 

olika håll, såsom arbetet och familjelivet. Både Karasek och Theorells samt Blochs teorier ger 

en förståelse för när och hur individen upplever negativ stress samt hur stressemotioner kan 

uppstå i arbetslivet. Vidare diskuteras den positiva delen av stress såsom “flow” och “den 

goda stressen”. Forskarna Greenhaus och Beutells teori bidrar till en djupare förståelse för när 

och hur konflikter gällande kombinationen familjeliv och arbetsliv uppstår.  

 

Tidigare forskning 

Kombinationen av moderskap och förvärvsarbete och dess samband med stress är sällsynt i 

tidigare forskning. I studien kommer därför tidigare forskning presenteras enligt olika teman i 

syfte att skapa en översiktlig bild av forskningsområdet. Dessa teman är stressupplevelser hos 

småbarnsföräldrar, socialt stöd, flexibilitet i arbetslivet, föräldraskap ur arbetande mödrars 

perspektiv samt multipla roller och välmående.  
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Stressupplevelser hos småbarnsföräldrar 
 
Widarsson, Engström, Rosenblad, Kerstis, Edlund och Lundberg utgav år 2013 en studie med 

syftet att undersöka och utöka kunskapen och förståelsen för föräldrars behov av stöd i tidigt 

föräldraskap. Studien var en del av en longitudinell kohortstudie där korrespondenterna var 

föräldrar med 18 månaders gamla barn, tillhörande åtta olika barnhälsocenter i norra Sverige. 

Datamaterialet samlades in mellan november 2004 och september 2006. Första tillfället när 

enkäterna skickades ut var när barnen var nyfödda och andra tillfället var 18 månader efter 

förlossningen. I den första enkäten fick föräldrarna främst besvara frågor om var de bodde, 

klasstillhörighet, ockupation och utbildningsnivå. Vid det senare insamlingstillfället skickades 

två separata enkäter ut, varav den ena mätte upplevelsen av stress kopplat till föräldraskap och 

den andra undersökte hur individen hanterar stressfyllda situationer. Resultatet visade att 

mödrar och fäder upplever stress från olika perspektiv i den tidiga perioden av föräldraskapet 

(Widarsson m.fl, 2013). Mödrar upplever generellt en högre nivå av stress än fäderna. Utifrån 

mödrarnas perspektiv upplevs en högre nivå av stress inom områden som rollbegränsning, 

relationsproblem, begränsad kompetens inom föräldraskap samt hälsoproblem. Enligt studien 

upplevde fäderna en högre nivå av stress inom området social isolering, vilket innebär att de 

var mer stressade över att förlora kontaktnätet utanför hemmet. Widarsson (m.fl, 2013) menar 

att en förklaring till detta skulle kunna vara att mödrar har ett bredare socialt nätverk än fäder 

vilket gör att de upplever en mindre känsla av social isolation.  

 

Socialt stöd 
 
En annan longitudinell studie kring området stress genomfördes av Ljungblad och Näswall 

(2009) där syftet var att undersöka hur bland annat socialt stöd kan motverka negativa 

arbetsrelaterade stressupplevelser. När arbetssituationer blir ansträngda är det vanligt att man 

som individ känner ett behov av stöd där någon lyssnar och kommer med råd (Ljungblad & 

Näswall, 2009, s.30). I denna studie avgränsar Ljungblad och Näswall (2009) begreppet 

socialt stöd till arbetsrelaterat stöd från chefer och kollegor. Datan insamlades vid två 

tidpunkter vilket möjliggjorde en undersökning av effekter på ohälsa över tid. I studien 

användes frågeformulär som skickades ut till samtliga lärare arbetandes på grundskola och 

gymnasium inom samma kommun i januari 2005 och i mars 2006. Resultatet av studien 

visade att det finns ett positivt samband mellan arbetsbelastning och variablerna depression, 

fysisk ohälsa och sömnproblem över tid (Ljungblad & Näswall, 2009). Sambandet kvarstod 
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vid kontroll av variablerna kön och ålder. Vidare visade studien att socialt stöd från chefer 

och kollegor hade en svag negativ effekt på sambandet. Dock visade analysen att socialt stöd 

från chefer bara hade en negativ effekt på relationen mellan fysisk ohälsa och arbetsbelastning 

när arbetsbelastningen är låg - när arbetsbelastningen däremot är hög hade chefers stöd istället 

en positiv påverkan. Socialt stöd från kollegor visade sig däremot ha en negativ effekt på 

sambandet mellan arbetsbelastning och fysisk ohälsa, framförallt vid hög arbetsbelastning. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att när en individ utsätts för hög arbetsbelastning är det 

sociala stödet från kollegor viktigare för att bibehålla en god hälsa, än vad stödet från chefer 

är (Ljungblad & Näswall, 2009, s.39–41).  

 

Flexibilitet i arbetslivet 
 
En studie av Anne Grönlund (2004, s.48) visar att förekomsten av (fler/yngre) barn ökar 

konflikten mellan familj och arbete. Studiens främsta syfte var att undersöka vad flexibilitet i 

arbetslivet har för effekter på konflikten mellan arbete och privatliv. Undersökningen är en 

kvantitativ studie och gjordes med hjälp av enkäter som skickades ut till riksrepresentativt 

urval. De som svarade på enkäten arbetade inom vård och omsorg, finansbranschen och 

verkstadsindustrin (Grönlund, 2004, s.48). Resultaten i studien visade flera aspekter. Dels 

visade resultaten att konflikten mellan rollerna ökar när man har stigande arbetskrav, både vad 

gäller arbetstid och position. Kön är dock en avgörande aspekt för nivån på konfliktkänslan. 

Om man både har höga krav från jobbet (som här definieras som långa arbetstider och en 

högre befattning), samt har en familj, tenderar det att upplevas mer stressande för kvinnor än 

för män. Grönlund menar att det kan bero på skillnader mellan ansvarsfördelning i hemmet 

och skillnader i makt (Grönlund, 2004, s. 48). Studien visar även att det endast råder konflikt 

mellan att kombinera arbete och familjeliv, men inte av att kombinera arbete och andra delar 

av ens fritid. Ett annat resultat som framkommer i studien är att avsaknad av flexibilitet 

gällande ens arbetstider, samtidigt som man har höga krav i sitt arbete, kan leda till 

svårigheter att kombinera arbete och familj. Detta gäller framförallt kvinnor och personer som 

har höga jobbpositioner (Grönlund, 2004, s. 49).  

Föräldraskap ur arbetande mödrars perspektiv  
 
Elvin-Novak och Thomsson har i en studie undersökt bilden av föräldraskap ur 

förvärvsarbetande mödrars perspektiv. Studien är baserad på tjugofyra stycken arbetande 

kvinnor i Sverige på 1990-talet, där samtliga kvinnor är mödrar (Elvin-Nowak & Thomsson, 
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2001, s.410–411). Forskarna höll i individuella intervjuer utan förberedda frågor. Mödrarna 

blev ombedda att på ett konkret sätt berätta om sina liv som arbetande föräldrar, hur deras liv 

är organiserat och hur deras dagsrutiner ser ut (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001, s.412). 

Resultatet i studien presenteras enligt olika diskurser snarare än utifrån kvinnornas 

individuella berättelser (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001, s.414). 

En av diskurserna är baserad på idéen om att moderns tillgänglighet gentemot barnet är av 

stor vikt. Resultaten visar att kvinnor upplever sig själva vara den främsta aktören gällande 

deras barns utveckling samt att deras tid och tillgänglighet är en av de viktigaste aspekterna 

för framgångsrikt moderskap. Vidare visar resultatet att mödrarna upplever “bra moderskap” 

som deras förmåga att förstå och upptäcka barnens behov samt identifiera problem. När 

mödrarna upplever att de misslyckats med sitt moderskap genom bristande tillgänglighet och 

engagemang, till exempel i stunder när barnet är ledset, skuldbelägger och kritiserar de sig 

själva (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001, s.416).  

En annan diskurs som presenteras i resultatet är baserad på idén om mammans möjligheter till 

deltagande i olika sammanhang, bland annat arbete. Samtliga mödrar i studien berättar att det 

är en kamp att få ihop föräldralivet med arbetslivet och att de har behövt skära ned på alla 

andra aktiviteter som inte är jobb eller familjerelaterade. Det visar sig även att mödrarna har 

gjort större uppoffringar av både jobb och fritid än vad deras män har, samt att de har det 

övergripande ansvaret för familjens välmående (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001, s.419). 

Vidare visar studien att mödrar som arbetar långa dagar och är ifrån sina barn mycket 

upplever att de, på grund av detta, är sämre mödrar (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001, s.420).  

Mödrarnas berättelser tyder på att de organiserar deras liv utifrån familjens behov till större 

del än vad deras partners gör. Kvinnornas tid förstås som förhandlingsbar och flexibel, medan 

männens tid är mindre förhandlingsbar. Även när mamman och pappan har liknande jobb 

inom samma områden tenderar mannens arbete att behandlas som viktigare och mindre 

anpassningsbart än vad mammans gör (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001, s.422).  

 

Multipla roller och välmående  
 
Tidigare forskning visar hur multipla roller samt känslan av tillhörighet i flera sammanhang 

påverkar individers välmående (Nordenmark, 2004). I en studie av Nordenmark (2004) har 

detta undersökts med hjälp av data från Statistics Sweden, ULF (The study of living 

conditions). Undersökningen är särskilt baserad på två panelstudier utförda mellan 1986–1989 

och 1994–1997 där cirka nio tusen svenskar blev intervjuade per telefon. Intervjupersonerna 
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blev frågade om deras arbetssituation, deras position, utbildning, barn i hushållet, 

vänskapskrets, civilstatus och välmående.  

Resultatet i Nordenmarks studie visar att det finns en negativ korrelation mellan att ha flera 

sociala roller och att lida av sömnsvårigheter, långvarig sjukdom samt risken att behöva 

medicineras för långvarig sjukdom (Nordenmark, 2004). Detta förklaras genom att en 

människa med fler sociala roller, såsom till exempel är gift, har barn, är anställd och har en 

nära vän, har större möjligheter till socialt och ekonomiskt stöd i svåra perioder. Resultatet 

visar även att när individen har fler sociala roller upplever individen en högre kompetens 

kring hur hen ska agera i olika sociala situationer, vilket bidrar till en mer tillfredsställande 

självbild och livssituation (Nordenmark, 2004). Enlig studiens resultat så tenderar även 

kvinnans välmående att vara högre när hon är mamma, jämfört med när hon inte är mamma.  

 Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det råder en komplexitet kring att kombinera 

familjeliv och arbetsliv. Forskningen visar att det ofta är mödrar som bär det yttersta ansvaret 

för barnen och som generellt upplever en högre nivå av stress. Kvinnor tenderar att agera mer 

flexibelt med sin tid än vad män gör samt upplever högre krav och stress relaterat till 

föräldraskapskompetens och rollbegränsning.  

Forskning visar att socialt stöd från kollegor, samt känslan av tillhörighet i många olika 

sociala sammanhang, är viktigt för välmåendet. Det råder dock ett glapp i tidigare forskning 

gällande hur kvinnor specifikt upplever arbetsrelaterad stress i relation till att vara 

småbarnsföräldrar. Det saknas även forskning kring hur småbarnsmammor lägger upp 

strategier för att klara av påtryckningar från både barn, hem och arbete.  

 

Metod 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnan kombinerar föräldraskap med arbetsliv, samt 

hur eventuell stress uppstår i relation till detta. Stress kan uppfattas olika från person till 

person och kan uppstå dels utifrån yttre faktorer såsom livshändelser, arbete eller 

familjesituation, men det kan även uppstå utifrån inre faktorer såsom hög känslighet 

(Andersen & Brinkmann, 2015, s.110). Eftersom stress är en högst individuell upplevelse och 

vi önskar att få en djup och nyanserad förståelse utifrån individens perspektiv anses kvalitativ 

metod vara det bästa tillvägagångssättet för studien. Kvalitativ metod innebär att man via 

närmanden skapar distinktioner och förståelse för ett fenomen, samt att man ifrågasätter 
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förgivettagna idéer och antaganden (Aspers, 2007, s.14), vilket går i linje med syftet med 

studien.  

Den kvalitativa studien utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som utgår ifrån en 

intervjuguide. Intervjuguiden består av tjugofem förutbestämda frågor, där utrymme har 

lämnats för följdfrågor. Studien är genomförd ur ett fenomenologiskt perspektiv eftersom den 

fokuserar på mödrarnas egna upplevelse av stress på arbetet och stress i föräldrarollen. Målet 

inom fenomenologin är att fånga intervjupersonens förståelse, tolkning och upplevelse av sin 

livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44).  

 

Forskarrollen 
 
Uppsatsförfattarna har delvis en koppling till fältet. Båda uppsatsförfattarna är 

förvärvsarbetande kvinnor, likt intervjupersonerna. Uppsatsförfattarna är även lika 

korrespondenterna vad gäller nivå av utbildning och ålder. Däremot är uppsatsförfattarna 

själva inte mödrar och har därför ingen direkt koppling till föräldraskap eller föräldrarollen.  

Undersökningen har gjorts på ett rekryteringsföretag, en mäklarfirma och en privatägd skola. 

Uppsatsförfattarna har en koppling till ett av företagen då de båda arbetar där. Däremot har de 

ingen koppling till de två andra företagen. Författarnas relation till ett av företagen kan bidra 

till att författarna har en viss förförståelse kring hur det är att arbeta inom det specifika 

företaget. Förförståelsen kan färga forskarnas bild samt påverka hur de tolkar svaren (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.66–67). För att undvika bias har detta diskuterats omsorgsfullt under 

studiens gång. Tankar och tolkningar av intervjupersonernas svar har diskuterats och 

reflekterats över, i strävan efter en så objektiv och fördomsfri analys som möjligt (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 260).  

 

Urval 
 
Studiens urval består av sju stycken intervjupersoner varav samtliga är kvinnor i åldrarna 

tjugofem till trettiofem, förvärvsarbetande på heltid med minst ett hemmavarande barn i 

åldern noll till tio år. Kontakten skedde genom Linkedin där uppsatsförfattarna publicerade en 

efterlysning av frivilliga intervjupersoner. Uppsatsförfattarnas privata bekantskaper 

underlättade sökandet av den önskade målgruppen då inlägget delades ett flertal gånger. Tre 

stycken individer anmälde sitt intresse och därefter etablerades kontakt. De tre individerna 
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jobbar på olika företag i olika branscher. En av individerna jobbar på samma företag som 

uppsatsförfattarna. Efter att kontakten med de initiala intervjupersonerna etablerades 

användes ett snöbollsurval för att få kontakt med fler (Ahrne & Svensson, 2015, s.41). De tre 

initiala kontakterna gav uppsatsförfattarna kontaktuppgifter till ytterligare fyra 

intervjupersoner inom deras organisationer.  

Intervjupersonerna som valdes är heltidsarbetande, karriärsdrivna (med 

universitets/högskoleutbildning) kvinnor med hemmavarande småbarn. Anledningen till valet 

av karriärsdrivna mödrar är för att de kan tänkas spendera mer tid och engagemang på arbetet, 

vilket i sin tur kan tänkas bidra till en högre nivå av rollkonflikt mellan arbetsrollen och 

föräldrarollen.  

 Efter att kontakten etablerades fick samtliga intervjupersoner ta del av ett informationsbrev 

där det fanns en beskrivning av syftet med studien, vad frågorna skulle belysa samt 

information om anonymitet och frivillig medverkan. I informationsbrevet ombads även ett 

skriftligt godkännande om medverkan från deltagarna. Efter det skriftliga godkännandet 

bestämdes intervjutid och plats med samtliga intervjupersoner. Två av deltagarna som 

bokades för intervju arbetar på ett mäklarbolag, tre stycken arbetar på en privatägd skola och 

två stycken arbetar på ett rekryteringsbolag. Alla kvinnor har minst två års akademisk 

eftergymnasial utbildning. Fyra av kvinnorna har ett barn, två av dem har två barn och en av 

dem har tre barn.  

Etiska aspekter 
 
Inför intervjun togs det hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för forskningsetiska 

principer. Vetenskapsrådet har fyra huvudsakliga krav som är samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven är uppsatta i syfte att 

värna om deltagarnas integritet och är obligatoriska för forskare att ta hänsyn till.  

Informationskravet är till för att upplysa intervjudeltagarna om studiens villkor, vad syftet 

med studien är och hur resultatet kommer att användas. Vidare bör intervjudeltagarna 

upplysas om att deltagande i studien är frivilligt. I denna studie tillgavs intervjudeltagarna 

informationen genom ett informationsbrev där det även uppgavs vilka teman som skulle 

beröras under intervjun (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna måste lämna sitt godkännande innan studien 

genomförs. Intervjudeltagarna har rätten att själva bestämma omfattningen av sin medverkan i 

studien samt rätten att avbryta deltagandet utan negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 
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2002, s.9–10). Inför studien togs det hänsyn till samtyckeskravet genom informationsbrevet 

som skickades ut till samtliga intervjudeltagare. Information om studien upprepades även vid 

intervjutillfället för att förtydliga att samtalen kommer spelas in, att deltagarna själva får 

bestämma hur mycket information de vill dela med sig av och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter från intervjudeltagarna ska hanteras med 

största möjliga konfidentialitet och undersökningen ska inte på något vis avslöja personens 

identitet (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Detta möjliggjordes i studien genom att endast behålla 

intervjudeltagarnas första bokstav vid transkribering. När transkriberingen var klar raderades 

även ljudfilen.  

Slutligen handlar nyttjandekravet om att uppgifter som samlas in under studien inte får 

användas i något ytterligare ändamål än forskning. Vidare är det inte tillåtet att låna ut 

informationen till kommersiellt bruk och icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.14). Detta har tagits hänsyn till och det empiriska materialet i studien har endast använts till 

forskningsändamål.  

 

Datainsamling 
 
Eftersom studien handlar om ett personligt och till viss del känsligt ämne är det av stor vikt att 

tid och plats för intervjun bestäms utifrån deltagarnas premisser (Ahrne & Svensson, 2015, 

s.43). Samtliga intervjuer utfördes antingen under lunchtid på respektive deltagares 

arbetsplats i stängda rum alternativt efter arbetstid hemma hos intervjupersonen. De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide med färdiga frågor och 

varade under cirka 45 minuter. Anledningen till att semistrukturerade intervjuer ansågs vara 

den bäst lämpade metoden är möjligheten till att lämna utrymme och tid för följdfrågor som 

ger en djupare förståelse för ämnet (Ahrne & Svensson, 2015, s.38).  

Intervjuguiden (se bilaga) är uppdelad i tre stycken fokusområden som är formulerade utifrån 

studiens frågeställningar. Inom det första fokusområdet bakgrund är syftet att skapa en 

förståelse för intervjupersonernas utbildning, arbete samt deras livssituation kopplat till 

familjelivet. Det andra fokusområdet är stress kopplat till föräldraskap där målet är att skapa 

en förståelse för hur hemmasysslorna är uppdelade och hur mammarollen upplevs utifrån 

olika aspekter. Det tredje fokusområdet är stress kopplat till arbete vilket ger en förståelse för 

hur intervjupersonerna upplever och hanterar stress i arbetet. Till varje kategori finns det cirka 

tio stycken huvudfrågor som intervjun utgår ifrån.  
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Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden på uppsatsförfattarnas vänner. Genom 

prövningen av intervjuguiden gavs en förståelse för hur de olika frågorna uppfattades av 

intervjupersonerna och vilka typ av svar som gavs. Därpå gjordes en omkonstruktion av ett 

fåtal frågor eftersom test-svaren inte blev tillräckligt informationsrika. Tack vare tester, 

överläggningar och diskussioner med vänner och handledare blev slutligen intervjuguiden 

mer välformulerad och bidrog till att samla in rikliga och belysande svar som var viktiga för 

studiens resultat.  

 

Analysmetod 
 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades inspelningarna. Intervjupersonerna 

avidentifierades genom att deras namn ersattes med bokstäverna A, M, F, L, L2, E och S 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 323). Efter att samtliga transkriberingar var genomförda 

förstördes det inspelade materialet i syfte att säkerställa korrespondenternas anonymitet.  

Utifrån studiens frågeställningar kodades materialet därefter enligt två teman. 

Uppsatsförfattarna gick igenom det transkriberade materialet tillsammans för att säkerställa 

att deras tolkningar och utgångspunkter var lika. Återkommande begrepp och tankar 

identifierades och kopplades till de övergripande temana. Frågeställningen om kvinnans 

upplevelse av stress gällande kombinationen föräldraskap och arbetsliv representerade ett 

tema och den andra frågeställningen rörande hur kvinnan hanterar påtryckningar för två håll 

representerades ett annat tema. De två temana tillgavs varsin färgkod. Underkategorierna 

“stress och föräldraskap” samt “stress och arbetsliv” placerades under temat om kvinnans 

upplevelse av stress relaterat till föräldraskap och arbetsliv. Underkategorierna “socialt 

stöd/multipla roller” och “rollkonflikt” placerades under temat rörande hur kvinnor hanterar 

påtryckningar för två håll. Därefter undersöktes materialet igen och citat och begrepp enligt 

de olika övergripande temana och underkategorierna identifierades och färgkodades.  

 

Metodkritik 
 
Valet av den kvalitativa intervjumetoden som används i denna studie baseras på det faktum att 

intervjumetoden är en effektiv och central metod när man vill få kunskap om 

samhällsföreteelser och fenomen (Ahrne & Svensson, 2015, s.35). Vidare syftar den 

kvalitativa intervjumetoden till att förstå det vardagliga livet hos människan (Kvale & 
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Brinkmann, 2014, s.39). Däremot finns det vissa aspekter som talar emot valet av kvalitativ 

intervjumetod. En del forskare menar att när en individ medverkar i en intervju påverkas 

individen till stor del av det språkliga och sociala sammanhanget. Det innebär att individens 

utsaga eventuellt säger mer om hur individen upplever ämnet i stunden samt hur hen uppfattar 

vinklingen och formuleringen av ämnet, än hur hen faktiskt upplever ämnet i övriga 

situationer (Ahrne & Svensson, 2015, s.35). I denna studie, där syftet är att undersöka hur 

kombinationen av familjeliv och arbetsliv kan tänkas bidra till stress hos kvinnor, är det 

möjligt att intervjupersonerna inte svarar helt sanningsenligt utan snarare svarar som de tror 

att intervjuledarna förväntar sig.  

En annan aspekt som är värd att ta i beaktning är det faktum att studien delvis utfördes i 

uppsatsförfattarnas närhet. Två av de intervjuade personerna arbetar på samma arbetsplats 

som uppsatsförfattarna vilket givetvis kan påverka sanningshalten i intervjupersonernas 

utsagor. Detta eftersom att upplevelser och erfarenheter av familjeliv, arbetsliv och stress kan 

ses som privata angelägenheter som man inte vill dela med sig av till kollegor. Att föredra 

hade varit att enbart intervjua individer som inte har någon personlig koppling till 

uppsatsförfattarna. 

Användning av snöbollsurval är ytterligare en punkt som tåls att reflektera över. 

Snöbollsurval är ett mycket tidseffektivt och smidigt sätt hitta informanter på, men det kan 

också leda till att man får ett snävt och homogent urval med informanter (Bryman, 2011, s. 

196).  I denna studie ansågs dock inte detta vara ett större bekymmer eftersom att 

intervjupersonerna kommer från tre olika företag och branscher.  

 

Resultat 

I den följande resultatdelen kommer studiens resultat att presenteras utifrån de valda 

frågeställningarna. Först kommer resultatet om stress kopplat till föräldraskap och arbetsliv att 

redovisas. Därefter kommer resultatet utifrån frågeställningen om hur kvinnor hanterar och 

upplever påtryckningar från två olika roller att presenteras.  
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Arbetsrelaterad stress hos mödrar 

Flexibilitet av arbetstid  

Enligt intervjupersonerna skiljer sig upplevelsen av arbetsrelaterad stress åt, jämfört med när 

de är föräldrar, gentemot när de inte var föräldrar. De upplever att de har lika många 

arbetsuppgifter men mindre tid att utföra dessa på. Även om inte arbetstimmarna har 

förändrats så har de mindre möjligheter att jobba övertid i stressiga perioder eller att ta med 

datorn hem och jobba på kvällar, eftersom att den lediga tiden ägnas åt barnen. En aspekt som 

är avgörande för intervjupersonernas upplevelse av stress är hur flexibiliteten av arbetstiden 

ser ut. De individer som har en hög grad av flexibilitet i deras arbeten upplever sig vara 

mindre stressade. M berättar:  

“Jag har ändå hyfsat stora möjligheter att påverka arbetstiderna själv. Det är ju vissa timmar på 

dagen som jag måste vara på kontoret men jag kan flexa på mornar och eftermiddagar vilket är 

väldigt bra, annars hade det varit stressigt att få ihop lämning och hämtning på förskola till 

exempel.”  

Grönlunds (2004) studie visar att individer som har låg grad av flexibilitet i sitt arbete också 

tenderar att ha större svårigheter att kombinera arbetsliv och föräldraliv. Resultatet gäller 

framförallt kvinnor i höga positioner, vilket speglar majoriteten av intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna menar att flexibiliteten gör det enklare att få vardagen att gå ihop. Den är 

nödvändig för att de ska ha möjlighet att bland annat kunna skjutsa barnen till aktiviteter och 

hämta barnen tidigare vid planeringsdagar på förskolan. Vid minskad flexibilitet i arbetet 

upplever intervjupersonerna sig vara mer stressade. A belyser dilemmat:  

“Jag får inte själv lägga ut när jag ska vara på mitt jobb. Annars är det så som lärare att man får ett 

schema med sina lektioner, sen planerar man sin egna tid utifrån det. Men här vill de säkra att vi 

alltid är på arbetsplatsen, så jag styr inte över mina tider alls. [...] Och får inte gå ifrån byggnaden 

på lunchrasten heller. De har det i sina stadgar, då måste vi skriva på papper och be om ledigt. 

På grund av de strikta arbetstiderna upplever A att hennes möjligheter att kombinera sitt 

arbete och familjeliv är mer begränsade, än om hon hade haft mer flexibilitet. Intervjuperson 

A berättar att hon har höga prestationskrav i sin arbetsroll, vilket är ytterligare en faktor som 

påverkar komplexiteten att förena mammarollen med arbetet (Grönlund, 2004, s. 49).  

  

 

Autonomi och krav i arbetsrollen   
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Enligt intervjupersonernas berättelser kan stress uppstå i arbetsroller där man har en hög grad 

av autonomi och ansvar men det kan även uppstå när man har låg grad av autonomi. Enligt 

Theorell och Karasek (1990) upplever individen hög tillfredsställelse när vederbörande har 

hög grad av autonomi och stora möjligheter att påverka sitt arbete. Detta bidrar även till 

minskad arbetsrelaterad stress. Intervjupersonen E berättar att hon har stora möjligheter att 

påverka både innehåll, upplägg och struktur av sitt arbete. E menar att hon känner 

uppskattning och förtroende från sina chefer genom hennes höga grad av autonomi, vilket gör 

att arbetet upplevs mer motiverande och mindre stressfyllt. Även intervjuperson L2 

poängterar detta:  

“när jag kom tillbaka från min föräldraledighet fanns det ingen tydlig plan hur jag skulle komma in i 

arbetet igen. Jag berättade det för min chef och jag fick möjligheter att skapa nya rutiner och en plan 

för andra när de kommer tillbaka från föräldraledighet, vilket gjorde mig väldigt motiverad. Jag 

känner liksom att jag kan… Ja men, påverka och göra min röst hörd! sen känner jag mig såklart 

taggad när det går bra i rekryteringsprocesserna och man ser resultat.”  

L2 har en hög grad av inflytande över sitt arbete vilket hon upplever som motiverande 

(Theorell & Karasek, 1990). L2 menar även att hennes tillfredsställelse ökar när hon ser 

tydliga resultat av hennes arbete, vilket är i linje med Blochs teori om “flow” i arbetslivet 

(Bloch, 2001).  Flow innebär att individen upplever sitt arbete som meningsfullt samt att 

individen har en möjlighet att se vad utfallet av arbetsuppgifterna blir. Intervjuperson F menar 

att meningsfullhet i arbetet minskar negativa emotioner som stress och påfrestning. Vidare 

menar intervjuperson L att hektiska perioder inte nödvändigtvis innebär negativ stress, utan 

att det snarare kan upplevas som motiverande och att hon känner sig mer produktiv. 

“På jobbet tycker jag det är roligt när det är mycket att göra. Den stressen som jag känner där är 

positiv stress. Jag trivs med att ha mycket att göra. Det är roligt när man känner att man utmanas 

och utvecklas och inte bara står still och stampar. “  

Kindenberg och Wallin (2000) menar att den “positiva stressen” kan uppstå när individen har 

en hög arbetsbelastning men samtidigt en hög grad av kontroll och socialt stöd. Flertalet 

intervjupersoner menar att när de får använda sin kompetens och känna att de bidrar till 

organisationens framgång, upplevs inte stress som negativt.  

När individen har en hög position, höga krav och låg grad av autonomi kan det däremot 

resultera i negativa stressemotioner. Intervjuperson A, som jobbar som lärare på en privatägd 

skola, berättar att hennes arbetsroll har strikta direktiv och snäva riktlinjer som måste följas. 

Hennes möjligheter att påverka och lägga upp sitt arbete är begränsade. Samtidigt har hon 

höga krav på sig uppifrån, både från chefer och skolverket, som kräver vissa specifika 



 

 19 

resultat. A upplever i linje med tidigare forskning att kombinationen av höga krav och låg 

autonomi leder till negativ stress och till viss del känslan av otillräcklighet (Karasek & 

Theorell, 1990). Detta beror på att hon själv inte har möjlighet att använda den arbetsmetod 

som hon själv upplever är bäst i olika situationer, utan tvingas följa en standardiserad mall. 

 

Moderskap och stressupplevelser 

 
Prioritering och fördelning av tid och ansvar  
 

Intervjupersonernas upplevelser av stress kopplat till föräldraskap ser olika ut utifrån olika 

perspektiv. Stressupplevelser beror bland annat på hur de ser på sina arbeten. Intervjuperson E 

berättar:   

“Jag la mycket mer vikt vid jobbet innan och tyckte att det spelade större roll, man ville prestera bra 

och så. Men nu känner jag ett helt annat ansvar hemma och för mitt barn. Och det kan ju bitvis vara 

stressigt då den stressen inte fanns alls förut. Men generellt skulle jag säga att jag var mer stressad 

innan. Jobbet är inte det viktigaste längre. “  

Intervjuperson E berättar att arbetet inte längre känns lika prioriterat som det gjorde innan hon 

blev förälder. Hon menar delvis att det beror på att hennes barn numera är det främsta fokuset 

men det beror även på att hennes ansvar i hemmet är mer krävande än tidigare. Detta kan 

förstås utifrån teori om ansträngningskonflikten (Greenhaus & Beutell, 1985, s.80), som 

innebär att individen inte kan lägga lika mycket ansträngning i två roller samtidigt. Maximal 

ansträngning på arbetet skulle innebära att mödrarna har minskade möjligheter att ge samma 

engagemang och ansträngning i familjerollen, därför prioriterar de annorlunda nu som 

föräldrar. Precis som intervjuperson E upplever intervjuperson L2 sig vara mindre stressad på 

arbetet efter att hon blivit förälder på grund av ändrade prioriteringar: Intervjuperson E 

berättar:  

“Jag skulle säga att jag hade lättare att bli stressad på jobbet innan jag blev förälder. [...] 

Mammarollen har lett till att prioriteringarna har förändrats i livet. Det är lättare att lämna jobbet 

på jobbet och hålla sig till sina arbetstider då jag vill hinna hem till min son.”  

Däremot berättar flera av intervjupersonerna att de generellt känner sig mer stressade utanför 

arbetslivet efter att de har blivit föräldrar. Stressemotionerna är alltså inte relaterade till 

arbetet och dess uppgifter och krav, utan har snarare att göra med ökade krav och ansvar i 

hemmet samt mindre tid att utföra sina åtaganden på. Flera av intervjupersonerna uppger att 

de har ett större ansvar för hemmet än vad deras partners har. Intervjuperson M menar att 
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upplägget delvis beror på arbete, men också på kompetens och förmåga att ta hand om barnet.  

Intervjuperson E berättar:  

“Men... Just i vårat fall så vill jag gärna vara den som... Jag vill jobba mindre, just nu under dem här 

åren, och jag vill vara den som har koll hemma. Sen om det är för att jag vet att det är bäst så, 

kanske, haha… Jag har liksom mer koll. Jag vet exakt vad han behöver på förskolan eller vad som 

behövs handlas, det har jag liksom i huvudet, och det har inte min sambo.”  

Intervjuperson A förklarar upplägget på liknande vis och menar att hon har bättre koll än sin 

partner på barnens praktiska behov, vilket går i linje med tidigare studier av Elvin-Nowak och 

Thomsson (2001). Deras forskning visar att mödrar ser sig själva som den viktigaste personen 

i sitt barns liv och att deras tillgänglighet och engagemang är en av de mest avgörande 

aspekterna för barnets välmående och utveckling. När mamman har minskade möjligheter att 

ge den tid och det engagemang som hon önskar, kan känslor som otillräcklighet och skuld 

uppstå. F berättar att hon ofta får dåligt samvete när hon lämnar sitt barn på förskolan och 

barnet blir ledset. Vidare förklarar F att hon i sådana situationer känner sig stressad, nedstämd 

och att hon skuldbelägger sig själv. Intervjuperson S upplever ofta liknande emotioner. Hon 

berättar att hon ofta skyller på sig själv när hennes barn är trotsigt eller missnöjt, samt att hon 

i sådana lägen ifrågasätter sitt föräldraskap. Detta sker ofta i stressiga situationer vid tidsbrist, 

såsom mornar eller i matbutiken efter en lång dag på jobbet och förskolan.  

Sammanfattningsvis upplever intervjupersonerna minskad arbetsrelaterad stress efter att de 

har blivit föräldrar, men generellt upplever de en ökad stress kopplad till övriga delar av livet. 

De upplever svårigheter kring att kombinera familjelivet, arbetslivet och övriga intressen och 

detta ger upphov till diverse negativa emotioner. Trots detta berättar intervjupersonerna att 

deras välmående har ökat efter att de blivit föräldrar. De känner sig lyckligare, mer tillfreds 

och upplever att deras liv har fått en större mening. Detta är i linje med Nordenmarks (2004) 

studie som visar att kvinnor generellt mår bättre när de är mödrar, trots eventuellt motstånd i 

form av rollkonflikter.  

 

Moderns flexibilitet och tillgänglighet 

  

Intervjupersonerna upplever att de är mer flexibla och anpassningsbara med sin tid än vad 

deras partners generellt är. Intervjupersonen E berättar att hon oftare anpassar sitt 

arbetsschema och sin fritid utifrån barnets förskoletider och rättar sig efter när förskolan har 

stängt eller när barnet behöver hämtas tidigare. Hon berättar att hennes man inte har samma 
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möjligheter till flexibilitet eftersom att han ofta har inbokade möten som inte kan avbokas 

med kort varsel. Intervjuperson M upplever en liknande uppdelning där hon oftare ansvarar 

för till exempel vård av sjukt barn. Intervjupersonerna har svårt att förklara anledningen till 

sina traditionella roller och deras höga grad av flexibilitet jämfört med sina män. Precis som 

sina partnerns har flera av mödrarna höga arbetspositioner som kräver engagemang och 

tillgänglighet, de har mål som ska uppfyllas och de har ofta inbokade möten. Intervjuperson L 

berättar:  

“Det är ju helt klart jag som oftare jag som går ifrån tidigare och sådär. Jag skulle säga 70% - 30 %. 

Det är val som vi har gjort gemensamt, får jag väl ändå säga. Utifrån. Jobb, och utifrån vilja. Eh... 

Jobbet blir ju egentligen bara ett svepskäl. Vi har ju båda jobb som kräver mycket av oss och vi båda 

reser mycket med jobben.”   

Detta speglar resultaten från studien av Elvin-Nowak och Thomsson (2001) som visar att 

mödrars tid ses som mer anpassningsbar än vad faderns gör, även när föräldrarna har liknande 

jobbpositioner. Mamman tenderar att organisera sitt liv utefter barnens behov till större del än 

vad pappan gör, både vad gäller arbete och fritid (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001, s.422). 

När intervjupersonerna får frågan angående hur de tror att den höga graden av flexibilitet 

påverkar deras välmående, besvaras den på liknande sätt. Intervjuperson M belyser detta:  

“Omedvetet så bidrar det nog till nån form av underliggande stress, alltså att alltid behöva vara 

lättillgänglig och flexibel. Jag tror det påverkar en mer än vad man tror”  

Vidare menar hon att det är svårare att planera och hon upplever stundtals en viss oro över att 

till exempel behöva avboka ett viktigt möte eller ställa in en planerad middag med vänner. 

Även intervjuperson S beskriver att hennes höga grad av flexibilitet bidrar till en viss 

maktlöshet, vilket i sin tur kan orsaka stressemotioner. 

 

Kombinationen av föräldraskap och arbetsliv 

 
Konflikter mellan föräldrarollen och mammarollen 
 

Enligt Greenhaus och Beutell (1985) finns det en konflikt mellan arbetsliv och familjeliv 

utifrån olika perspektiv. En av dessa är “tidskonflikt” där individen upplever att tiden inte 

räcker till för både arbetsliv och föräldraskap (Greenhaus & Beutell, 1985, s. 77–78). 

Intervjupersonerna upplever att tidsbrist är ett stort problem och att det är en av de största 

anledningarna till att det råder konflikt mellan föräldraskap och arbetsliv. Flera av 
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intervjupersonerna uppger att det har behövt skala ned på andra delar av sina liv. 

Intervjuperson F belyser detta:  

“Jag har taggat ner alla saker som jag hade innan jag blev förälder. Innan hade jag massa vänner, 

plugg och sånt! Jag har inte alls lika mycket kompisar utan träffar endast dom som är allra närmast. 

Innan gick jag på boxning och så men det är inget jag gör nu. Jag hade aldrig hunnit med de livet jag 

hade innan, nu när jag har barn. “  

Intervjupersonerna berättar att prioriteringarna har förändrats efter att de har fått barn. Delar 

av livet som socialt umgänge, aktiviteter och andra fritidssysslor har prioriterats bort i viss 

mån för att lämna mer tid åt arbete och familj. Flera av intervjupersonerna upplever även att 

detta är nödvändigt eftersom de ansvarar för den största delen av hushållsarbete och barn. I 

intervjun med L berättar hon “Det är ju helt klart jag som lägger ned mest tid på båda dem 

delarna. Jag skulle säga 70% - 30 %.”. Enligt L beror denna uppdelning delvis på 

jobbförutsättningar men även vilja och engagemang. Några av de andra intervjupersonerna 

beskriver ungefär samma typ av upplägg kring sysslofördelning i sina hem. Upplägget kan 

relateras till “ansträngningskonflikten” (Greenhaus & Beutell, 1985, s. 80). När individen har 

ett arbete som kräver mycket ansträngning och energi kan det orsaka svårigheter i att ägna 

samma engagemang i ytterligare en roll. Intervjupersonen M berättar:  

“Min partner har ett väldigt krävande jobb. Han kommer ofta hem sent och är väldigt trött när han 

kommer hem.”  

Flera av de andra intervjupersonerna uppger ungefär samma situation där deras partners har 

höga positioner och arbetar långa dagar.  Å andra sidan uppger vissa av intervjupersonerna 

motsatt sysslofördelning i hemmet. I dessa fall är det männen som jobbar färre 

timmar/studerar/är pappalediga, och mammorna har ett mer krävande arbete som tar mycket 

tid och ansträngning.  

Det finns delade uppfattningar hos intervjupersonerna i frågan om mental närvaro och 

förmågan att kunna koppla bort arbetet på fritiden. Flertalet uppger dock att det är svårt att 

koppla bort arbetet när man befinner sig utanför arbetet. I enlighet med tidigare forskning 

upplever intervjupersonerna att jobbet tar upp en stor del av deras tankekraft på fritiden och 

bidrar till mental distraktion (Greenhaus & Beutell, 1985, s.78). Intervjupersonen A uppger:  

“Det är rätt ofta jag går upp på natten men framförallt tidigt på morgonen och mailar halv sex, för 

jag känner att det är saker som jag har legat och tänkt på under natten eller saker jag har glömt eller 

så... Det är svårare att släppa jobbgrejer när man är hemma, än tvärtom.”  
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Enligt intervjupersonerna är det särskilt svårt att släppa tankarna på arbetet vid hektiska 

arbetsperioder och brådskande projekt. Intervjupersonen F upplever detta som ett problem 

eftersom hon märker att hennes mentala närvaro hemma påverkas negativt. När denna 

konflikt mellan arbete och föräldrarollen sker kan det upplevas som svårt att möta de 

förväntningar som finns på mammarollen. Intervjupersonen L menar att man då upplever 

känslor av skuld och otillräcklighet. M menar däremot att hon inte upplever några svårigheter 

kring att släppa tankarna på arbetet när hon befinner sig i hemmet. Hon menar att det inte 

finns tid eller energi att reflektera över jobbet på sina privata tid och gör därför ett medvetet 

val att “byta roll” när hon befinner sig i hemmet. Något som intervjupersonerna är eniga om 

är att det är relativt lätt att släppa tankarna på barn och privatliv när man befinner sig på 

arbetet. E belyser detta:  

”det tar en liten stund men sen tycker jag ändå att jag kan släppa det och fokusera.  Det är fördelen 

med att vara mamma och jobba, man blir fokuserad. Jag ger allt när jag väl är på jobbet så att jag 

faktiskt kan släppa det när jag kommer hem.”  

Intervjupersonerna upplever att man generellt blir mer effektiv på arbetet när man är förälder. 

Detta bottnar i att man känner ett starkare behov att bli klar med sina uppgifter i tid och att 

kunna lämna jobbet på jobbet. A berättar att hon numera fokuserar mer på sina faktiska 

arbetsuppgifter när hon är på jobbet och oftare väljer bort till exempel fikapauser, jämfört med 

tiden innan hon var förälder. Det grundar sig i den tidsbaserade konflikten som finns mellan 

familjelivet och arbetslivet, där individen måste prioritera sin tid för att hinna med båda 

rollerna (Greenhaus & Beutell, 1985, s. 77–78). Känslan av rollkonflikt är enligt tidigare 

forskning även beroende av ens arbetsposition, krav och arbetstid (Grönlund, 2004, s.48). 

Konflikten tenderar att vara större när man har en högre position, högre krav, samt arbetar 

längre arbetsdagar. Detta gäller framförallt för kvinnor, vilket delvis grundas i att kvinnor tar 

större ansvar för hem och barn (Grönlund, 2004, s.48). Intervjupersonerna upplever känslan 

av rollkonflikt olika. De intervjupersonerna med högre befattningar och högre krav upplever 

generellt en högre känsla av konflikt än intervjupersonerna med lägre befattningar och lägre 

krav. Intervjudeltagararen S arbetar som mäklare, hon arbetar långa arbetsdagar och ofta sju 

dagar i veckan. Arbetet ställer stora krav på ansvar, prestation och höga resultat. 

Intervjuperson S berättar:  

 “Ibland känns det som nästan omöjlig att få ihop. Jag måste liksom finnas på plats för mina kunder, 

det kan inte vänta om någon till exempel ska skriva på kontrakt. Samtidigt kan inte min son heller 

vänta, han måste hämtas på förskolan en viss tid och så vidare...”  
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S upplever i linje med Grönlunds (2004) forskning en hög nivå av konflikt mellan rollerna 

och svårigheter att kombinera sitt familjeliv med sitt arbete. Intervjudeltagaren M upplever 

däremot inte att konflikten mellan arbetsliv och familjeliv är särskilt påtaglig. M’s roll som 

kontorsassistent kräver sällan övertid och hennes arbete mäts inte på siffror, vilket också kan 

förklaras utifrån Grönlunds studie (2004).  

 

 

Effekten av socialt stöd och multipla roller  
 

Enligt intervjupersonernas generella uppfattning är socialt stöd en viktig aspekt för individens 

möjligheter att kombinera arbetsrollen med föräldrarollen. Enligt Ljungblad och Näswall 

(2009) är socialt stöd från kollegor viktigt vad gäller hantering av höga arbetskrav och stress. 

Individer som har tillgång till socialt stöd har en större förmåga att hantera hög 

arbetsbelastning och höga arbetsrelaterade krav (Karasek & Theorell, 1990). Intervjuperson E 

berättar: 

“...jag har väldigt många i min omgivning jag kan prata med när jag känner mig stressad och... när 

jag har mycket att göra på jobbet. Det är jätteskönt för då känns det lättare att hantera, man vet att 

fler känner såhär, det går i perioder och man är liksom inte ensam i det.”  

Människor mår bra när de har möjlighet att utbyta upplevelser och erfarenheter med 

medmänniskor i sin närhet (Karasek & Theorell, 1990). Intervjuperson A menar att det 

nödvändigtvis inte är tips och råd man vill åt, utan snarare någon som ger stöd genom att 

lyssna och empatisera. Det sociala stödet från medmänniskor kan bidra till en viss distans och 

nya perspektiv på sin arbetssituation, vilket leder till att arbetskraven kan upplevas som 

mindre påfrestande. Detta leder i sin tur till att föräldrarollen och arbetsrollen lättare kan 

kombineras:  

“det är klart, när man har bra stöd från folk i sin närhet så känns ju allt lättare. Jag känner ju att jag 

kan vara en bättre mamma när jag kan släppa stressen jag har från jobbet, och den släpper jag 

mycket genom att...  Ja men typ, prata av mig!”   

Enligt tidigare studier har multipla roller en positiv påverkan på individens välmående och 

minskar risken för psykiska och fysiska sjukdomar (Nordenmark, 2004). Intervjudeltagarna 

upplever generellt en tillfredsställelse kring att tillhöra många olika sammanhang. 

Intervjupersonen L2 berättar: 

 “även om det kan vara stressigt och mycket att få ihop familjelivet med arbetslivet så hade jag ju 

inte velat ha på något annat sätt. Jag skulle inte vilja välja bort nåt utav det och typ bara vara 
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hemma med barnen.”   

 

Att känna en tillhörighet till många sociala grupper är viktigt för individens känsla av stöd och  

trygghet. Nordenmarks studie visar att en individ med mer fler sociala roller har större 

möjligheter till socialt och ekonomiskt stöd i jobbiga perioder (Nordenmark, 2004). Samtliga 

intervjupersonerna beskriver att de har breda sociala nätverk samt många att vända sig till vid 

behov. Bland annat kommer deras sociala kontakter från sammanhang såsom jobb, skola, 

barndom, släkt och hobbys. Intervjupersonen M berättar detta:  

” det är viktigt att inte glömma bort sina tidigare vänner och relationer... Man behöver dem, speciellt 

i situationer när det krisar.”  

En ytterligare anledning till att multipla roller är positivt för välmåendet är att individen får en 

mer tillfredsställande självbild. Individen känner sig trygg i olika typer av situationer och 

sammanhang och litar på sin sociala förmåga att kunna föra sig (Nordenmark, 2004). Den 

positiva påverkan på självbilden kan även bottna i att individen känner sig viktig och behövd. 

F berättar att även om det ibland är svårt att kombinera mammarollen med arbetsrollen så mår 

hon ändå bra utav att vara en del av bägge delarna. Hon lyfter vikten av att känna sig behövd i 

flera sammanhang, dels som en uppskattad medarbetare men framförallt som mamma. E 

lyfter vikten av att känna sig behövd som vän. Det verkar finnas en oro hos intervjudeltagarna 

kring att förlora sina sociala platser i sin umgängeskrets när man är både förälder och 

förvärvsarbetande eftersom att tiden inte alltid räcker till. Att förlora sin plats i 

umgängeskretsen skulle innebära att man kände sig mindre behövd, att man har mindre 

tillgång till socialt stöd och minskade känslor av tillhörighet.  

 

Diskussion 

Både kvinnans och mannens roll i hemmet och i arbetslivet har genomgått stora förändringar 

det senaste seklet. Kvinnan har i dagens samhälle en (nästintill) lika självklar plats på 

arbetsmarknaden som män (Statistiska centralbyrån, 2018, s. 50–55) och männens delaktighet 

gällande hem och barn är högre än någonsin. Trots detta existerar fortfarande ojämlikheter 

vilket blir tydligt när man tittar på bland annat uttag av föräldraledighet och fördelning av 

sysslor i hemmet (Försäkringskassan, 2018). Än idag är det framförallt kvinnor som tar det 

största ansvaret för hushållssysslor och omhändertagande av barn. Det finns alltså en 
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kontinuitet bland kvinnor i den traditionella mammarollen, men en social förändring bland 

kvinnor på arbetsmarknaden.  

Med detta i åtanke var det av intresse att ta reda på hur krav från både hem och arbetsliv 

möjligen kan påverka stressnivån hos förvärvsarbetande småbarnsmammor i dagens samhälle. 

Studiens ena frågeställning fokuserar på att reda ut hur mödrar upplever kombinationen av 

föräldraskap och arbetsliv och vilka effekter som kombinationen ger.   

Enligt Greenhaus och Beutells (1985) teori finns det konflikter mellan arbetsliv och 

familjeliv, vilket kan orsaka svårigheter att kombinera rollerna. Tidigare forskning av 

Grönlund (2004) visar likaså att det råder konflikt mellan att kombinera arbete och familjeliv, 

men inte mellan att kombinera arbete och andra delar av livet.  

I tidigare forskning kring ämnet arbetsliv och familjeliv har fokus legat på att undersöka både 

män och kvinnors upplevelse av kombinationen. I studierna har det funnits indikationer på att 

framförallt mödrar upplever svårigheter kring att förena föräldraskap med arbetslivet. I denna 

studie ansågs det därför relevant att djupdyka i enbart mödrars upplevelser och erfarenheter av 

ämnet och genom det skapa en förståelse för deras situation. En större förståelse för arbetande 

mödrars upplevelser är av stort intresse för såväl individen och samhället av flera skäl. Det 

skulle delvis kunna förklara varför kvinnor i högre grad sjukskriver sig och varför de generellt 

har lägre jobbpositioner än män.     

Resultatet av studien visar att det finns flera anledningar till att det uppstår konflikter mellan 

arbetsliv och föräldraskap hos mödrar, varav tid uppges vara den största anledningen. I 

enlighet med Greenhaus och Beutells (1985) teori om den tidsbaserad konflikten, upplever 

intervjupersonerna att planering och prioritering av ens tid är en avgörande aspekt för att 

undvika stressemotioner. De är mer effektiva med sin tid på arbetet för att slippa behöva 

jobba övertid samt har skalat ned på sina fritidsaktiviteter och sociala umgängen. Deras 

planering av deras tid är baserade på rollen de har i hemmet. Många av intervjupersonerna 

upplever att de har en viktig, om inte den viktigaste, funktionen i hemmet och att de tar det 

yttersta ansvaret för barnen. Om rollerna och ansvarsfördelningen gällande hem och barn hade 

sett annorlunda ut är det möjligt att studiens resultat kring tidskonflikten hos mödrar också 

hade sett annorlunda ut. Förslag på framtida forskning om ämnet är att genomföra ett studie 

om ansvarsfördelning gällande hem och barn och se hur det skiljer sig mellan män och 

kvinnor, och framförallt vad det beror på. Det vore även av intresse att undersöka hur barnens 

ålder samt hur många de är påverkar stressupplevelser och tidskonflikten hos föräldrar. En 

sådan studie hade kunnat utföras med hjälp av kvantitativ metod genom till exempel en 
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enkätundersökning för att kunna nå ett större urval samt för att få ett mer generaliserbart 

resultat.  

Studiens andra frågeställning syftar till att undersöka om stress uppstår hos kvinnor när de 

kombinerar mammarollen med arbetsrollen. Resultatet av studien visar att konflikten mellan 

arbetsrollen och mammarollen är större när mamman har en hög arbetsposition, vilket 

bekräftar resultaten från tidigare forskning av Grönlund (2004).  När individen har ett 

krävande jobb är det svårare för vederbörande att koppla bort tankarna på arbetet på sin fritid 

och ägna sig helhjärtat åt barnen. Det verkar finnas en stressaspekt kring att ha en hög 

position och känslan av att inte vara ersättningsbar. Om man behöver VABBA eller hämta 

barnet tidigare från förskolan av olika anledningar finns det ingen annan som kan ta över ens 

arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna behöver utföras av individen själv, som då blir tvungen att 

jobba ikapp på till exempel kvällar och helger. De intervjupersoner som uppger att de har 

lägre jobbpositioner med lägre ansvar upplever inte samma stressnivåer, då arbetsuppgifterna 

ofta kan vänta tills dagen efter eller så kan man be en kollega om avlastning.   

Höga arbetspositioner i kombination med den roll som (de flesta av) kvinnorna har i sina hem 

kan tänkas vara förklaringen till varför kvinnor i högre grad sjukskriver sig på grund av 

stressrelaterade sjukdomar. Studien visar att mödrarna generellt upplever att de har större 

ansvar för barnen jämfört med sina partners. De uppger olika anledningar till detta, såsom att 

de har högre kompetens och att de är mer flexibla med sin tid. Resultatet överensstämmer 

med tidigare forskning gällande kvinnors syn på moderskap (Elvin-Nowak & Thomsson, 

2001). Intervjupersonerna har svårt att förklara varför de är mer flexibla med sin tid än vad 

deras partners är. Mödrars höga grad av flexibilitet och tillgänglighet skulle möjligen kunna 

förklaras utifrån de normer och förväntningar som finns på den traditionella mammarollen i 

samhället. Tidigare forskning av Elvin-Nowak och Thomsson (2001) visar att mammor har en 

bild av hur en “bra mamma” bör bete sig, vilket är att hon bör lägga ned mycket tid på sina 

barn och vara engagerad och tillgänglig. Även mammorna i denna studie agerar i enlighet 

med bilden av en “bra mamma”. Deras agerande kan tänkas reproducera de normer och 

förväntningar som finns på mammarollen och fortsätta bidra till ojämlikheter gällande 

barnomsorg, vilket i sin tur leder till stressemotioner. För att rätta till dessa ojämlikheter är det 

troligtvis nödvändigt med en förändring av bilden på en “bra mamma” och bilden på en “bra 

pappa”.  

Ett intressant ämne för framtida forskning skulle vara att gräva djupare i hur normer, 

förväntningar och ideal påverkar förvärvsarbetande mödrars upplevelser av stress. Att 

undersöka vilka förväntningar som finns på mammor från samhällets perspektiv skulle 
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möjligen leda till en djupare förståelse för kvinnors situation. Det vore även intressant att 

jämföra stressupplevelser hos heltidsarbetande småbarnsmammor med heltidsarbetande 

småbarnspappor och undersöka vilka skillnader och likheter som finns.  

Vidare visar resultatet att socialt stöd från kollegor, vänner och familj samt att känna 

tillhörighet i många sociala sammanhang är av stor betydelse för intervjupersonerna. Att 

hantera arbetsrelaterad stress är lättare när man har stöd och möjligheter att ventilera tankar 

och problem. Möjligheterna till socialt stöd är större när individen har multipla roller. 

Förutom det ökade sociala stödet som multipla roller medför är det även viktigt för individens 

självbild (Nordenmark, 2004). Att tillhöra många olika sammanhang bidrar till att mödrarna 

känner sig mer behövda och värdefulla. Till skillnad från tidigare forskning som framförallt 

har fokuserat på betydelsen av socialt stöd från kollegor (Karasek & Theorell, 1990) 

(Ljungblad & Näswall, 2009), visar studiens resultat att socialt stöd från partnern, vänner och 

familj är av minst lika stor vikt vad gäller hantering av arbetsrelaterade stressupplevelser. 

Sammanfattningsvis visar studien att stressupplevelser hos kvinnor relaterat till arbetsliv och 

familjeliv är beroende av flera faktorer såsom arbetsposition, autonomi och flexibilitet i 

arbetet. Ansvarsfördelning gällande hem och barn, samt möjlighet till socialt stöd och 

tillhörighet i flera sammanhang är också viktiga faktorer vad gäller upplevelser av stress hos 

mödrar. Förslag till framtida studier om ämnet vore att genomföra undersökningen igen men 

istället med hjälp av observationer. En sådan kompletterande studie hade möjliggjort en ännu 

mer informationsrik, detaljerad och djupgående bild av mödrarnas situation och deras 

upplevelser av stress.  

Källförteckning 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. Handbok i 

kvalitativa metoder. 2:a upplagan S. 8-16). Stockholm: Liber AB. 

 

Andersen, M. & Brinkmann, S. (2015). Nya perspektiv på stress. 1:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Aspers, P. (2007) Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber.  

 



 

 29 

Bloch, C. (2001) Flow og stress – Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet. Køpenhavn: 

Samfundslitteratur.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2:5. Stockholm: Liber. 

Elvin-Nowak, Y. & Thomsson, H. (2001). Motherhood as idea and practice: A Discursive 

Understanding of Employed Mothers in Sweden. Gender and Society. 15(3), S. 407-428.  

Folkhälsomyndigheten (2018). Nationella Folkhälsoenkäten - hälsa på lika vilkor. Nedladdad 

2019-12-05 via  https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-

vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/ 

Försäkringskassan (2018). Mammor tar ut största andelen av föräldrapenningen. Nedladdad 

2019 11-15 via 

https://forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LckxCsMwDEDRs3TwKOzSrVtuEbIUEauJiS0ZSXWu

3xQ6fR4_LnGOC-MoG3oRxnp5Ptf27Oh7uD-

mkFZhJ3ajl5J1YSuDQuoX7J9GOVNFzsQhNWxNFBwVPg7mouYIv1mJAQe8RbFmxU7M

hbfYj-n2BU1YQyo!/ 

 

Greenhaus, J.H. & Beutell, N.J. (1985) Sources of conflict between work and family roles. 

Academy of Management Review, Vol.10, Nr. 1, s.76-88.  

 

Grönlund, A. (2004). Flexibilitetens gränser. Förändring och friktion i arbetsliv och familj. 

Umeå: Boréa. 

 

Karasek, T. & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction 

of working life. New York: Basic Books.  

 

Kindenberg, U. & Wallin, G. (2000). Den lönsamma balansen: om alternativ till arbetets 

förtärande stress. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. uppl. 3:3. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/
https://forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LckxCsMwDEDRs3TwKOzSrVtuEbIUEauJiS0ZSXWu3xQ6fR4_LnGOC-MoG3oRxnp5Ptf27Oh7uD-mkFZhJ3ajl5J1YSuDQuoX7J9GOVNFzsQhNWxNFBwVPg7mouYIv1mJAQe8RbFmxU7MhbfYj-n2BU1YQyo!/
https://forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LckxCsMwDEDRs3TwKOzSrVtuEbIUEauJiS0ZSXWu3xQ6fR4_LnGOC-MoG3oRxnp5Ptf27Oh7uD-mkFZhJ3ajl5J1YSuDQuoX7J9GOVNFzsQhNWxNFBwVPg7mouYIv1mJAQe8RbFmxU7MhbfYj-n2BU1YQyo!/
https://forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LckxCsMwDEDRs3TwKOzSrVtuEbIUEauJiS0ZSXWu3xQ6fR4_LnGOC-MoG3oRxnp5Ptf27Oh7uD-mkFZhJ3ajl5J1YSuDQuoX7J9GOVNFzsQhNWxNFBwVPg7mouYIv1mJAQe8RbFmxU7MhbfYj-n2BU1YQyo!/
https://forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LckxCsMwDEDRs3TwKOzSrVtuEbIUEauJiS0ZSXWu3xQ6fR4_LnGOC-MoG3oRxnp5Ptf27Oh7uD-mkFZhJ3ajl5J1YSuDQuoX7J9GOVNFzsQhNWxNFBwVPg7mouYIv1mJAQe8RbFmxU7MhbfYj-n2BU1YQyo!/


 

 30 

Ljungblad, A.M. & Näswall, K. (2009). Kan socialt stöd och coping mildra effekterna av 

stress på ohälsa? Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol.15(1), s. 27-45.  

 

Nationalencyklopedin. Kvinnans historia. Nedladdad 2019-11-26 via 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnans-historia  

 

Nordenmark, M. (2004) Arbetsliv, familjeliv och kön. Umeå: Boréa Bokförlag. 

 

Pearlin, Leonard. (1989). The Sociological Study of Stress. Journal of Health and Social 

Behavior, vol.30, s. 241-256  

Statens offentliga utredningar (2014). Män och jämställdhet. Betänkande av Utredningen om 

män och jämställdhet. S.1-519.  

 

Statistiska centralbyrån (2018). På tal om kvinnor och män 2018.  

 

Svenskt Näringsliv (2017). Kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Nedladdad 

2019-11-26 via https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-

arbetstid/fola2018/2-kvinnor-och-man-pa-den-svenska-arbetsmarknaden_714295.html 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab.  

 

Wettergren, Å. (2013). Emotionssociologi. Malmö: Gleerup.  

 

Widarsson, M. & Engström, G., Rosenblad, A., Kerstis, B., Edlund, B., Lundberg, P. (2013). 

Parental stress and dyadic consensus in early parenthood among mothers and fathers in 

Sweden. Scandinavian journal of caring sciences, Vol. 27, Nr. 4, s. 839–847.  

 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnans-historia
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/fola2018/2-kvinnor-och-man-pa-den-svenska-arbetsmarknaden_714295.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/fola2018/2-kvinnor-och-man-pa-den-svenska-arbetsmarknaden_714295.html


 

 31 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Bakgrund  

 Vad har du för utbildning?   

 Vad jobbar du med?  

 Hur gammal är du?  

 Hur ser dina ansvarsområden ut på jobbet? övergripande arbetsuppgifter? Grad av 

arbetsposition?  

 Vid vilken ålder blev du förälder första gången? 

 Hur många barn har du och hur gamla är dem? 

 Är barnet/barnens pappa din nuvarande partner?  

 Hur ser din tillgång till socialt stöd ut (vänner, familj, partner)?  

 Hur uppfattar du stress som fenomen? vad betyder stress, enligt dig?  

 

Stress kopplat till föräldraskap  

 Hur delar du och din partner upp ansvaret för barnen? vem spenderar mest tid på 

barnen kopplat till praktiska uppgifter?  

 Vem lägger mest tid på hushållsarbete av dig och din partner?  

 Känner du dig mer stressad överlag nu eller innan du blev förälder?  

 Vem är mest lättillgänglig och flexibel när det gäller att hämta barn på förskola, 

VABA och liknande? Om det är du - hur påverkar det dig?  

 Upplever du svårigheter i att kombinera din föräldraroll och din yrkesroll?  

 Tycker du att det finns förväntningar från samhället på hur du ska vara som mamma? 

Om ja, hur påverkas du av dess?  

 

Stress kopplat till arbete  

 Hur är dina arbetstimmar förlagda - Kontorstider/helger/kvällar? Flexibla tider?  

 Krävs det ibland av dig att du jobbar övertid?  

 Trivs du på din arbetsplats generellt? När trivs du som bäst på ditt arbete?  

 Hur ser dina möjligheter ut att planera och påverka ditt arbete? grad av autonomi?  

 Spenderade du mer tid på ditt arbete innan du blev förälder? 

 Upplever du stress på jobbet? skiljer det sig från innan du fick barn? 

 Om du upplever stress på jobbet, vem vänder du dig till då för stöd?  
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 Hur avgörande är socialt stöd för att kunna kombinera föräldrarollen med arbetsrollen? 

 Kan du släppa stressen hemifrån när du är på jobbet? samt tvärtomt - kan du släppa 

stressen från jobbet när du kommer hem?  

 Hur uppfattar du arbetsliv och stress/hälsa generellt i samhället? 

 

Bilaga 2: Följebrev 

Hej,  

Våra namn är Maja Cramne och Linnea Landahl. Vi ska genomföra en studie och ett 

examensarbete på grundnivå vilket är en del av utbildningen till personalvetare på Stockholms 

Universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under oktober-november 2019. 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning och dina erfarenheter av stress kopplat till arbete 

och föräldraskap.  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på om det finns en koppling mellan upplevd stress 

hos kvinnor och att kombinera föräldrarollen med arbetslivet. I dagens samhälle är stress ett 

återkommande fenomen. Samhället ställer höga krav på kvinnor som enligt normen förväntas 

vara både förälder, dra det tyngsta lasset i hemmet och samtidigt yrkesarbeta. I denna studie 

vill vi gräva djupare i hur detta påverkar kvinnan och hur man hanterar den eventuella stress 

som uppstår.  

Vi kommer genomföra semistrukturerade intervjuer med förutbestämda frågor, med möjlighet 

till följdfrågor. Arbetet kommer att genomföras på tre olika företag, där vi kommer intervjua 

kvinnor med hemmavarande barn i åldrarna noll till tio år. Intervjun beräknas ta cirka trettio-

fyrtiofem minuter och kommer att ske i en ostörd miljö som du själv bestämmer. Intervjun 

kommer att spelas in och transkriberas. Den information som du lämnar kommer att 

behandlas högt konfidentiellt. Du kommer att vara anonym och avidentifieras i enlighet med 

bestämmelser i Sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och du har rätt att när som helst 

avbryta. Resultatet kommer slutligen att presenteras i en skriftlig uppsats och i en muntlig 

presentation för övriga studerande i programmet. Du kommer att få ta del av examensarbetet 

när arbetet är färdigställt. 

Vi frågar härmed om du vill acceptera att medverka i studien. Vi kommer då att kontakta dig 

för inbokning av genomförande av intervju.  

Vänligen, 

Maja Cramne & Linnea Landahl                                                         
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