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Abstract 

Syftet är att undersöka upplevelsen av stress i relation till föräldraskap och hemarbete hos 

mammor och pappor med barn i förskoleåldern. Slutligen vill jag se om de faktorer som 

bidrar till stressen samt uttryck och hantering av stressen skiljer sig åt mot tidigare forskning, 

samt analysera och diskutera resultaten utifrån genusperspektivet. Studien hade en 

fenomenografisk ansats vilket innebär att individers uppfattning om sin omvärld fångades 

upp, och studien genomfördes med en kvalitativ metod. Det empiriska underlaget i studien 

inhämtades via semistrukturerade intervjuer, där fyra respondenter valdes ut, två kvinnor 

respektive två män.  

Resultatet visade att det fanns likheter och skillnader mellan respondenterna i upplevelsen av 

vilka faktorer som bidrog till stressen, samt hur de uttryckte och hanterade stressen. 

Utbildning i stress var något som respondenterna inte hade kommit i kontakt med via 

skolväsendet eller hälso- och sjukvården. 

Sökord: Föräldraskap, hemarbete, stress, hanteringsstrategi, manligt, kvinnligt, genusordning, 

könsmaktsystem. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Småbarnsåren är livets rusningstid. Hälften av alla föräldrar känner sig ofta tidspressade 

och längtar efter bättre balans i livet. Fler arbetstimmar, mer shopping och tidskrävande 

föräldraskap bidrar till vardagsstressen.”  

(Förälder och välavlönad? Då är du verkligen stressad, 2012.) 

Vad en familj är skiftar utifrån tid, plats, kultur och sociala kontexter (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003 s. 151). Det finns ungefär en miljon barnfamiljer i Sverige, med drygt två 

miljoner barn i åldern noll till sjutton år, varav 90 procent av barnen har ett syskon (SCB, 

2004 s. 12). När barnen börjat på förskolan (som oftast sker i ålder mellan ett och två år) ska 

de flesta föräldrarna kombinera föräldrarollen med att lönearbeta, studera eller driva eget 

företag (SCB, 2004 s. 16). Föräldraskapet framställs ofta som tidspressat, föräldrarna försöker 

pussla ihop flera saker för att vardagen ska fungera.  Många föräldrar upplever att tidspressen 

i vardagen skapar mindre tid för barnen, det vill säga att föräldrarna inte hinner umgås med 

sina barn den tid de skulle vilja (SCB, 2004, s.3). Det vanligaste sättet att umgås med 

varandra är att bara umgås eller titta på tv (SCB, 2004, s.5-6).  

Vidare är stress ofta ett återkommande ämne i vardagen, men stress har funnits genom alla 

tider. Förr i tiden uppkom stressen endast vid olika ändamål, exempelvis vid flykt eller tävlan 

om en partner. Hjärnan utvecklades hos oss människor och det gjorde att vi kunde överleva. 

De individer som inte fick en stressreaktion hade ingen chans att överleva. Därför har vi än 

idag kvar arvsanlagen att reagera med stress i olika situationer. Människans biologiska 

konstruktion är i hög grad påverkat genom alla krav i dagens samhälle. Vi kan inte bara fly 

eller slåss ifall om vi lever i ett olyckligt äktenskap eller har för mycket att göra på jobbet. 

Oftast gör vi ingenting åt detta, och trots detta förekommer dessa stressreaktioner i alla fall. 

Vilket kan skada och medföra ökad sjuklighet bland individer, genom att de utsätts för 

belastning upprepade gånger, och återhämtningen förekommer i för liten utsträckning eller 

inte alls (Levi, 2001 s. 10-11). 
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Stress utvecklas då samspelet mellan faktorerna vad vi behöver och klarar av, samt vad miljön 

erbjuder och kräver av oss brister. Exempelvis om vi är arbetslösa erbjuder miljön mycket lite, 

och vi individer behöver en viss sysselsättning, samtidigt som en överbelastning på arbetet 

innebär att miljön kräver för mycket. Olika individer reagerar på skilda sätt, alla behöver inte 

lika mycket stimulans medan andra behöver mer (Levi, 2001 s. 11-13). 

En annan anledning till stress är de rollkonflikter vi har i vardagen, det vill säga att vi är mer 

än bara någons sambo, vi är även föräldrar till våra barn, vi är barn till våra föräldrar och så 

vidare. Det skapar i sin tur att de lätt kan uppstå konflikter mellan dessa roller. Individer låter 

inte allt hända, utan vi hanterar miljön och de reaktioner som blivit, exempelvis så flyr vi eller 

aktivt försöker förändra situationen. Hanteringsstrategin kan därmed påverka individers nivå 

av stress. Stress beror både på hur man har det och hur man tar det (Levi, 2001 s. 11-13). Det 

är betydligt fler som stressar ihjäl sig än som förgiftas (Levi, 2001 s.23). 

Stress i för hög grad kan orsaka känslomässiga reaktioner i form av ångest, nedstämdhet, 

trötthet, sömnstörningar, negativa känslor om sig själv och isolering. En depression kan uppstå 

i andra hand. Det drabbar ofta den intellektuella förmågan att koncentrera sig, ta itu med 

problem och att ta beslut. Det skapar svårigheter att arbeta strukturerat samt engagemang och 

uthållighet minskar. En stress som finns en längre tid påverkar immunförsvaret och individen 

drabbas lättare av infektioner. Över längre tid kan det ge radikala följder för hälsan 

(Stressmottagningen, u.å). 

1.2 Problemformulering 

 

Stress i för stor utsträckning kan leda till ohälsa som exempelvis utbrändhet/depression och 

andra sjukdomar. Vilket i många fall gör att individer behöver insatser från landstinget, 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten. Vidare så påverkar föräldrar sina 

barn, och dessa barn är individer som ska växa upp och fungera i det svenska samhället. Hur 

föräldrarna mår och agerar under småbarnsåren påverkar barnet även i vuxen ålder. I vårt 

svenska samhälle anser jag därför att det är primärt att ta reda på hur småbarns föräldrar 

upplever stress och främst av allt, vad det är i vardagen som bidrar till det? Och har dessa 

föräldrar någon vetskap om hur de ska hantera sin stress? Jag anser att denna studie är ett 

viktigt bidrag i socialt arbete; för att mer forskning ska göras i ämnet och att det på lång sikt 

ska minska exempelvis sjukskrivningar och att individer därmed inte behöver bli aktuell för en 

insats från aktörer som landstinget, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten. 
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1.3 Förförståelse 

 

I studien har jag en förförståelse kring hur det är att vara småbarnsförälder och kvinna. Utifrån 

omgivningen (och mig själv) har många den stereotypiska föreställningen att mödrar är mer 

stressade kring att förverkliga sitt föräldraskap, och fäder är den som tar minst ansvar i 

hushållet. Jag har i dagliga livet mött fåtalet sammanboende föräldrar, där de påstår att de tar 

lika mycket ansvar i hemmet och i föräldraskapet. Jag hoppas denna studie ska bidra med en 

ökad förståelse och tillsammans med tidigare forskning komma fram till om dessa eventuella 

skillnader finns samt hur de gestaltar sig. För att undvika att undersökningen ska påverkas av 

min förförståelse av att vara småbarnsförälder och kvinna, väljer jag att ha generella frågor 

kring olika teman, det vill säga att jag inte gör kvinnans upplevelse mer synlig än männens, 

eller för den delen utelämnar viktiga teman utifrån min egen erfarenhet av att vara 

småbarnsförälder. Vidare väljer jag att ha ett större omfång av frågor för att min personliga 

upplevelse av stress i föräldraskapet och hemmet inte ska färga denna undersökning.   

1.4 Syfte 

 

Syftet är att undersöka upplevelsen av stress i relation till föräldraskap och hemarbete hos 

mammor och pappor med barn i förskoleåldern. Slutligen vill jag se om de faktorer som bidrar 

till stressen samt uttryck och hantering av stressen skiljer sig åt mot tidigare forskning samt 

analysera och diskutera resultaten utifrån genusperspektivet. 

1.4.1 Frågeställningar 

 

– Hur gestaltar sig eventuella skillnader mellan könen kring hemarbete i relation till stress? 

– Vilka faktorer i relation till föräldraskapet och hemarbete medverkar till att mammor och 

pappor känner sig stressade? 

– Hur uttrycker och hanterar mammor och pappor stressen? 

– Hur kan eventuella skillnader mellan könen i upplevelse och hantering av stress förstås 

utifrån begrepp som genus och den rådande könsordningen i dagens svenska samhälle? 
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2. Metod 

2.1 Metoddesign 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka mammor och pappors upplevelse av stress i relation till 

sitt föräldraskap och hemarbete. Uppsatsen har sin utgångspunkt i en kvalitativ intervjustudie, 

med inspiration av en fenomenografisk ansats. Fenomenografin lägger fokus på individers 

tolkningar om olika fenomen, vilken mening det ger och de skilda sätt det finns att tänka runt 

ett visst ämne. Det handlar om hur ett visst ämne visar sig hos individer. Tanken är att 

forskaren inte ska generalisera sina resultat, utan upptäcka skillnader och likheter som 

framgåtts under intervjuerna (Stukát, 2005, s. 33-34). En kvalitativ studie bygger inte på att 

kvantifiera en grupp utan att tolka det som sägs (Bryman, 2011, s. 340). Det talas om att 

kvalitativa studier har som utgångspunkt att teori uppkommer ur empirin, som kallas för 

induktion. Alla kvalitativa studier leder inte fram till en teori, utan det går att se induktion som 

en ansats. Jag ser min studie som induktiv då empirin från respondenterna skapar inblickar och 

kunskaper om hur en mamma respektive pappa upplever stress i vardagen (Bryman, 2011, s 

26-29). 

2.2 Litteratursökning 

 

I min litteratursökning har jag begränsat mig till att inkludera litteratur från år 1990 och fram 

till 2014. Jag har gjort sökningar i bibliotekskatalogen PRIMO och Scienciedirect.com. Sökord 

jag använt mig av är: parenthood, gender differences, stress, parental stress och gender stress 

coping. 

Litteratursökningen har resulterat i att jag har funnit flertalet studier som är gjorda kring ämnet 

stress och föräldraskap. De mest relevanta studierna kring ämnet jag hittade var av kvantitativ 

metod. Jag ville utveckla det vidare och fånga mammor och pappors upplevelse av stress och 

eventuella könsskillnader i föräldraskapet och hemarbete. Jag tyckte det var väsentligt att ta 

fasta på vilka faktorer som bidrar till den upplevda stressen samt hur mammorna och papporna 

uttrycker och hanterar stressen, och om det finns några eventuella skillnader avseende på kön.  

 

2.3 Intervju 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med sammanlagt fyra respondenter, två kvinnor och 

två män. Det var ett medvetet val att använda minst två av varje kön, för att kunna besvara 
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studiens syfte och frågeställningar. Under en semistrukturerad intervju har den som intervjuar 

en större flexibilitet att kunna omforma frågorna som ställs. Intervjuaren använder sig av en 

intervjuguide med förbestämda teman. Frågorna behöver heller inte ställas i någon speciell 

ordningsföljd (Bryman, 2011, s.415). Därför är de kvalitativa intervjuerna utformade till att 

vara semistrukturerade intervjuer. För att fånga upp det väsentliga från intervjupersonerna har 

jag valt att utforma en intervjuguide (se bilaga 1). Jag har berört förbestämda teman såsom 

arbete, föräldraskap, hemmet, fritid, förväntningar/krav och stress. Jag har ställt frågor som ska 

öka förståelsen för intervjurespondenterna vardagsliv samt tagit fasta på hur de upplever sitt 

föräldraskap och hemarbete i relation till stress. Vilket ska ge underlag till att kunna besvara 

mitt syfte och frågeställningar på ett så rättvisande sätt som möjligt.  

Samtliga intervjuer är inspelade, och respondenterna gav sitt samtycke för detta. Forskaren får 

ökat fokus på ämnet som berörs genom att använda sig av inspelningar (Kvale, 1997 s. 147). 

Var och när intervjuerna är genomförda, har varit beroende på respondenternas önskan om 

plats och tid, vilket har inneburit att jag har varit flexibel. Respondenterna har blivit bjudna på 

kaffe, vatten eller liknande för att skapa en tryggare atmosfär. Respondenternas uttalanden är 

inte jämt fördelade via citaten, utan de mest illustrativa citaten har valts ut. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant, som sedan reducerats för att finna relevanta teman, där texten av 

respondenternas uttalanden har blivit förkortade förklaras det genom /../. 

2.4 Urvalsmetod 

 

Jag har som avsikt att fånga upplevelsen hos de utvalda mammorna och papporna i denna 

studie. Vilket har lett mig till att använda mig av ett målinriktat urval, som innebär att 

forskaren medvetet gör ett urval av individer som är väsentliga för just sin forskningsfråga 

(Bryman, 2011, s. 434). Jag har använt mig av både självselektion och snöbollsurval vid 

urvalet av respondenter.  I självselektionsurvalet har använt mig av individer som jag har 

någon koppling till, vidare har dessa respondenter fått tipsat mig om andra individer som är 

villiga att ställa upp på en intervju. För att göra studien mer genomförbar har jag valt att 

avgränsa mitt geografiska område till en mindre kommun i Norrbottens län. 

De mammor och pappor jag ska intervjua ska uppfylla följande kriterier:  

 Sammanboende föräldrar, det vill säga antingen bo med barnens far/mor eller 

styvfar/styvmor. 
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 Barnen ska bo minst på halvtid hos föräldern, för att det ska finnas en pågående vardag 

mellan barnen och föräldern, vilket ger en mer rättvisande bild i denna studie än om 

barnen endast bor någon enstaka natt hos föräldern.    

 Ett av barnen ska minst vara ett år gammal och högst sex år. 

2.5 Val av analys 

 

För att analysera det empiriska materialet från de kvalitativa intervjuerna har jag valt att 

använda mig av ad-hoc tekniken, som innebär att forskaren växlar mellan olika tekniker 

(Kvale, 1997 s. 184). För att det empiriska materialet till analysen ska tas tillvara på ett 

väsentligt sätt är det av vikt att sortera, reducera och argumentera materialet, det vill säga att 

respondenternas intervjuutsagor läses igenom flera gånger för att sedan kunna ta ut det mest 

väsentliga för studiens syfte och frågeställningar (Ahrne & Svensson, 2011 s. 208), och för att 

åstadkomma detta, föll valet på användandet av två olika analysmetoder.  Först har jag använt 

mig av meningskoncentrering, och jag har valt att koda respondenternas uttalanden (se bilaga 

2), genom att korta ner deras uttalanden, och tagit fasta på den huvudsakliga innebörden av 

respondenternas uttalanden från intervjuerna. Sedan har jag tematiserat det empiriska 

materialet med stöd av meningskategorisering, jag skapade och tog fasta på vissa kategorier 

med bakgrund av respondenternas uttalande som valdes till kodningen. De kategorier som 

uppkom av kodningen var: en titt i vardagen, bidragande faktorer, uttryck och 

hanteringsstrategier och ingen utbildning (Kvale, 1997 s 174). Denna typ av analys är vald för 

att respondenterna har gett en hel del empiriskt material vid intervjuerna, och för att få fram 

det mest relevanta materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar ansåg jag dessa 

metoder som väsentliga. Jag vill poängtera att kategorin ”ingen utbildning” var i alla högsta 

grad relevant i den här studien, eftersom det är en grundsten i förslag till fortsatt forskning. 

Därefter använde jag mig av genusperspektivet i analysen av mammor och pappors upplevelse 

av stress för att synliggöra genus/könet och genus/könets betydelse. Synen vi har på vårt eget 

kön, vad som är kvinnligt/manligt skapas och förändras i sociala relationer. Könsmaktsystemet 

och normsystemet finns i samhället och det är uppbyggda av normer, ettikeringar och 

föreställningar om vad som förväntas av det en eller det andra könet(Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003, Connell, 2009). 
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2.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabiliteten innebär att resultaten i studien är tillförlitliga (Stukát, 2005 s. 125). För att styrka 

tillförlitligheten via reliabiliteten så beror det på hur strukturen kring införskaffat material sett 

ut. I en kvalitativ studie används både teknisk utrustning och individer i insamlande av 

material, vilket innebär att båda parter behöver göra sin uppgift på ett pålitligt sätt (Kvale, 

1997 s. 54). Intervjuerna har spelats in via en applikation i min personliga mobiltelefon som 

underlättade transkriberingen, då ljudkvalitén i mobiltelefonen var hög. Varje intervju utfördes 

i liknande miljö, det vill säga i en lugn miljö utan direkt påverkan från störmoment som 

exempelvis andra personer. Jag har försökt att inte ta med min egen förförståelse genom att 

inte ställa ledande frågor utöver de frågor som är utformade i intervjuguiden.  I denna studie är 

därmed reliabiliteten uppfylld i hög grad. 

Validiteten innebär att studien undersöker det som är tänkt att undersökas (Stukát, 2005 s.125). 

Det empiriska materialet är inhämtat via semistrukturerade intervjuer, och de har utförts med 

stöd av en intervjuguide så att studiens syfte och frågeställningar besvaras i resultatdelen. 

Vidare har jag medvetet valt ut lika stort antal av könen som respondenter, för att kunna 

gestalta eventuella könskillnader i upplevelsen av stress i relation till föräldraskap och 

hemarbete. Genusperspektivet är valt att användas i denna studie utifrån att jag vill diskutera 

det empiriska materialet mot hur vi konstruerar kön, både medvetet och omedvetet via vårt 

språk och handlingar. Validiteten är i hög grad uppfylld i denna studie. 

I kvalitativa studier är inte generaliserbarhet något som strävas efter, istället handlar det om att 

få en djupare förståelse för fenomen (Kvale, 1997 s. 207). I denna studie var syftet att ge en 

djupare förståelse och ny kunskap om hur mammor och pappor upplever stress i sitt 

föräldraskap och hemarbete, samt vilka hanteringsstrategier och på vilket sätt stressen ter sig i 

uttryck. I min studie har fyra individer intervjuats, vilket därmed är ett för litet urval som 

medför att resultaten inte kan generaliseras på en hel population.  Det kan tänkas att studien 

kan tas i beaktning vid utförande av nya studier inom ämnet stress, för att få en djupare 

förståelse och ny kunskap. 

2.7 Svårigheter och hinder 

 

Under studiens genomförande har en svårighet varit att hitta och avgränsa relevant forskning 

för just mitt syfte i studien, i och med att det finns mycket forskning kring stress och 
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föräldraskap i allmänhet. En annan svårighet har varit att jag inte har tidigare erfarenhet av att 

intervjua, vilket i viss utsträckning kan ha påverkat studien . Jag har vid intervjuerna tappat 

viss information i samband med att intervjurespondenterna svarat kortfattat ibland, vidare har 

jag har inte fått intervjurespondenterna att utveckla sina svar. För att förhindra att detta 

påverkat studien i alltför hög grad har jag under studiens gång tagit kontakt med 

intervjurespondenterna, och fått kompletterande svar på vissa utvalda frågor (hur en vanlig dag 

ser ut och vad bidrar till stressen). 

2.8 Etiska överväganden  

 

Jag kommer att följa de etiska riktlinjer som gäller kring hur en respondent ska behandlas 

enligt Vetenskapsrådet. Vilket innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet med de forskningsetiska principerna är att 

det ska finnas ramar kring relationen mellan forskare och respondent, så att om en konflikt 

uppstår finns det ett skydd för båda parter (Vetenskapsrådet, 2002 s.6). Informationskravet 

innebär att forskaren ska göra deltagaren medveten om studiens syfte, att det är frivilligt och 

att de kan avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002 s.7). Samtyckeskravet lägger vikt vid 

att deltagaren samtycker om att delta och ifall om denne vill avbryta deltagandet ska 

deltagaren inte utsättas för påtryckning eller påverkan (Vetenskapsrådet, 2002 s.9-10). Vidare 

betonar den tredje principen konfidentialitetskravet, om att alla som ingår i en studie ska ha 

största möjliga sekretess och personuppgifterna ska behandlas så att ingen utomstående kan ta 

del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002 s.12). Den sista principen nyttjandekravet betonar 

att uppgifter från deltagarna endast ska användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002 s.14).  

Varje respondent har fått information om syftet med studien, deltar frivilligt, är anonym och 

inspelningarna av intervjuerna har raderats efter användandet. Jag har beaktat att studiens 

ämne (stress) kan vara känsligt och innebära en risk för respondenterna, men jag tog beslutet 

att ändå genomföra denna studie. I intervjuerna har jag därför varit lyhörd för respondenternas 

kroppsspråk och tonläge, det vill säga att ifall om någon följdfråga blivit mer djupgående och 

känslig så har jag läst av respondenterna för att eliminera att denna studie ska påverka 

respondenterna negativt. Nyttan med studien har varit att göra både läsare och respondenter 

mer medveten om hur stress påverkar dem i sin vardag, och att det sedan ska skapa tankar om 

vad de vill behålla eller förändra i sitt liv för att leva på ett hälsosamt sätt. Studiens nytta i 
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vetenskapliga sammanhang ska frambringa ett perspektiv som kan beaktas när forskning inom 

stress i relation till föräldraskap och hemarbete utförs.  

3. Tidigare Forskning  

3.1 Föräldraskap och stress 

 

Skilsmässorna ökade markant under sekelskiftet, som innebar att kärnfamiljen utvecklades till 

andra konstellationer (Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997 s.13). Mellan 1960- och 1980-talet kan 

man säga att den svenska hemmafrun försvann (Axelsson, 1992 refererat i Bergsten & Bäck-

Wiklund, 1997 s.14). Välfärdsstaten har bidragit med sina interventioner (rätt till abort, 

föräldraförsäkring, särbeskattning av gifta makar och så vidare) till att öka möjligheter för ett 

mer jämställt samhälle (Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997 s.25). I hushållen är det än idag 

uppdelat bland könen kring vem som utför mest lönearbete och hushållsysslor. Mannen 

lönearbetar dubbelt så mycket som kvinnan, och arbete i hemmet utförs av kvinnan i lika stor 

utsträckning som mannen lönearbetar (SCB, 1992, tabell 1 och 2 refererat i Bergsten & Bäck-

Wiklund, 1997 s. 24). 

Kvinnor har mer ansvar för den direkta omsorgen, dvs. laga mat, tvätta, bada barnen och så 

vidare, vilket kan hänvisas till de traditionella kvinnosysslorna (Bergsten & Bäck-Wiklund, 

1997 s.100).  En studie visar att könsskillnaderna har minskat, männen lönearbetar mindre 

medans kvinnorna har ökat lönearbetets tid. Männen har tagit på sig lite mer ansvar kring 

hushållssysslorna, och kvinnorna har minskat sitt ansvar i hemmet. Den primära 

omsorgsgivaren är fortfarande mamman (Flood & Gråsjö, 1995 refererat i Bergsten & Bäck-

Wiklund, 1997 s.24-25). Bergsten & Bäck-Wiklunds (1997) studie visar att männens tankar 

om familjegemenskap, kretsar runt instrumentella saker såsom nya saker och ekonomi. 

Däremot kände kvinnorna i studien att de hade en bristande gemenskap i familjen, de ansåg att 

aktiviteter som hela familjen deltar i är viktiga (Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997 s.104).  

I en annan studie visade forskare på att föräldrar är mindre stressade, om de är nöjd med 

barnomsorgen (Bigras, Lemay, Brunson, 2012 s.1). Stressnivån hos föräldrar med förskolebarn 

verkade inte påverkas i samma utsträckning som att ha barn i skolåldern (Bonke & Gerstoft s. 

21).  Interventioner där man inte har haft som avsikt att angripa ett specifikt problem, har 

visats sig få en positiv effekt kring stress kopplat till föräldraskapet (Pinquart & Teubert, 2010 

s.9).  
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Ytterligare en undersökning visade på att både kvinnor och män har en känsla av tidsbrist. I 

vilka områden tidsbristen och stressen upplevs, skiljer sig åt emellan könen. Männen lägger 

vikt vid hur det ska kombinera lönearbete, umgänge med familjen, reparationer och utöva 

fritidsaktiviteter. Medan kvinnan inte har en tanke kring fritidsaktiviteter (Bergsten & Bäck-

Wiklund, 1997 s.104). Mammorna och papporna upplevde störst stress inom området ”roll 

begränsningar”( Widarsson et al., 2013 s.6), det vill säga att föräldern upplever alla sina olika 

roller i livet som begränsade utifrån sin tid, exempelvis att barnen tar all tid och föräldrarna 

inte hinner med att få egen tid (Widarsson et al., 2013 s.3). Mödrar utan en förebild i sitt 

föräldraskap hade en ökad stress i jämförelse med vad fäderna hade i samma situation 

(Widarsson et al., 2013 s.7.). 

3.2 Kvinnor och stress  

 

Kvinnan kopplar stressen till värderingar och förväntningar. Många kvinnor i studien uppgav 

att sin egen mamma varit en viktig person. Det framkom mycket oro kring begreppet att 

”räcka till”; inte kunna leva upp till förväntningar och svara för behov från familjemedlemmar, 

inte klara av att sköta en situation och inte hinna med. Denna stress uppkommer främst när 

dagliga rutiner kollapsar, som till exempel när ett barn inte vill klä på sig och modern har ett 

tidspressat schema. Kvinnorna känner att de inte svarar mot sina ideal av balanserad kontroll 

över de olika områdena; husmor, mamma och hustru/sambo (Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997 

s.136-137). Dagens kvinnor i modern tid lägger vikt vid att kvickt och enkelt klara vardagliga 

sysslor, för att ha tid till att möta de ”andliga” kraven. I intervjuerna uttryckte kvinnorna en 

ambition att finnas till hands för barnen. Bergsten & Bäck-Wiklund (1997) menar att detta 

ideal inte är genomförbart, i och med hur verkligheten ser ut. Och de påpekar att det skapar en 

känsla av otillräcklighet.  Kvinnornas kombination av moderskap och yrkesliv har skapat en 

ambivalens. Bergsten & Bäck-Wiklund (1997) framhäver att ambivalensen uppstår utifrån de 

olika kvinnoidealen (de traditionella moders-husmor och hustruidealen och moderna yrkes- 

och jämställdhetsidealen). I intervjuerna framgår det att kvinnorna vill både vara den 

bullbakande goda hemmafrun och den jämställda yrkesarbetande kvinnan som dessutom ser 

till sina behov (Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997 s.139-142).  

Låginkomsttagande mödrar rapporterade högre stressnivå, än mödrar där familjeinkomsten var 

högre (Bigras, Lemay, Brunson, s.5). Inom områdena oförmåga i föräldraskapet, 

rollbegränsning, relationsproblem och hälsoproblem upplevde mödrarna en större stress 

(Widarsson et al., 2013 s.6). Moderns stressnivå visade sig öka betydligt när barnen är i 
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skolåldern, och ingår i ett hushåll med två yrkesverksamma föräldrar (Bonke & Gerstoft, 2005 

s.21). Kvinnor har mer stress i vardagen med frustrationer, krav, konflikter och kroniska 

problem. Faktorer i livet som påverkade kvinnorna mer än männen var 

”separation/skilsmässa”, ”ändringar i kyrkobesök eller religiös tro”, ”födsel i familjen” och så 

vidare (Matud, 2004 s. 7). Kvinnor såg familj och hälsorelaterade händelser som mest 

stressande. Genom att kvinnor upplevde mer stress i vardagen än männen, så ansåg de att 

kvinnor behöver lära sig hantera stress via problemlösning och inte genom sina känslor, samt 

förändra de sociala levnadsförhållanden som skapar stress (Matud, 2004 s.11-12). 

3.3 Män och stress 

 

Deras föräldraskapsbild är en könlös förälder. Männen pratar mer i allmänna termer och är 

mindre stressade än kvinnor. Det framgår att männens tankar om att ”inte räcka till” handlar 

mer kring hur de ska få tiden att räcka till mellan familjeliv, yrke och fritid. Vidare har männen 

inget dåligt samvete för att de är på arbetet, när barnen är på förskola/skola (Bergsten & Bäck-

Wiklund, 1997 s.143). Områden som ekonomi och sömnbrist är en stressfaktor för männen. En 

annan stor stressfaktor för männen är att inte bestämma över sin egen tid (Bergsten & Bäck-

Wiklund, 1997 s.143-144). Fäder uppgav i en studie att social isolering, exempelvis känsla av 

ensamhet, är ett område som ger ökad stress (Widarsson et al., 2013, s.6). I ytterligare en 

studie visade det sig att stressen minskar hos mannen om han är gift (Bonke & Gerstoft, 2005 

s. 21). De främsta faktorer som stressade männen var; ”åtagande”, ”seriösa relationer”, ”hitta 

nya vänner” (Matud, 2004 s.7-8). Männen ansåg därmed att relationer, ekonomi och arbete 

gjorde dem stressade (Matud, 2004 s. 11-12). 

3.4 Uttryck och hanteringsstrategier vid stress 

 

Kvinnor och män hanterar stress på olika sätt. Kvinnor tenderar att uttrycka det i känslor, 

exempelvis via irritation, medans männen istället är tysta eller flyr (Bergsten & Bäck-

Wiklund, 1997 s.146). I en annan studie kom de fram till att männen vid stress blev mer 

egocentrisk emotionella, det vill säga att de drar sig undan från betraktarens perspektiv. Och 

för kvinnor blev det motsatt effekt (Tomova, Dawans, Heinrichs, Silani, Lamma, 2014 s.7). 

Kvinnor i en kvantitativ studie visade mer kronisk stress, och de graderade livshändelser mer 

negativt. Vidare upplevde kvinnorna att de hade liten kontroll över dessa reaktioner på 

livshändelserna. Kvinnors hanteringsstrategier var mer av det emotionella och undvikande 
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slaget.  Männens hantering av stress var mer av det rationella, likgiltiga och känslohämmande 

slaget. (Matud, 2004 s.7-8).  

En annan studie visade på att fastän kvinnan hade lägre krav på lönearbete, och båda könen 

hade samma krav på familjen, så var det kvinnan som hade en högre nivå av stress. Vidare 

påstod kvinnorna och männen att det är lönearbetet som är den primära källan för 

överbelastning hos två inkomsttagarhushåll. Kvinnor tog i större grad stöd och hjälp av 

personer utanför familjen för att kunna hantera situationen. Vid överbelastning i vardagen med 

två inkomsttagare i familjen, ville männen inte skära ner på lönearbetets tidsomfång (Higgins, 

Duxbury & Lyons, 2010 s.9-10). Higgins, Duxbury, & Lyons (2010) hänvisar till att den 

traditionella könsrollsocialiseringen finns kvar, det vill säga att männens plats är på lönearbetet 

och kvinnans plats är i hemmet. Vidare visade studien att få en hjälpande hand utifrån gör inte 

någon större skillnad för att minska överbelastningen. Det är mer av vikt att alla i familjen 

hjälper till mer hemma (Duxbury, Higgins & Lyons, 2010 s. 10-11). 

Levi (2001) anser att de tre faktorer som hjälper oss att hantera stress, främst är motion, 

avslappning och psykoterapi. Han framhåller att fysisk träning är till nytta för att vi tar bort 

den energiuppladdning vi fått av stressen. Istället för att ta till nävarna eller fly så kan 

spänningen från stressreaktionerna få utlopp via att vi sparkar på en boxningssäck eller joggar. 

Kroppen är gjord för att få ett visst mått fysisk aktivitet, och även reagera med fysisk aktivitet 

vid påfrestningar från miljön. I arbetslivet och på fritiden är vi ofta stillasittande med 

monotona rörelser, vilket innebär att flertalet inte använder kroppen på det sättet den mår bra 

av. Motion ger en tillfällig anspänning där syftet är att både rensa kroppen och att kanalisera 

den uppkomna energiuppladdningen av stressen i vardagen. Vidare talar Levi (2001) om att 

avslappning är ett sätt att blir medveten om sina musklers spänningar, och att det i sin tur leder 

till en psykisk avslappning när musklerna slappnar av. Som därmed gör det enklare att ta en 

vila, vilket underlättar ens återhämtning.  Vid kognitiv psykoterapi blir individen hjälpt med 

att tolka sin omgivning på ett annat sätt och förstå sina reaktioner bättre. Till exempel så går 

man långsammare eller ler åt människor man möter (Levi, 2001 s. 45-47). 

3.5 Sammanfattning forskning 

 

Att barnet ska få det bästa möjliga, är något som stressar föräldrarna främst mödrarna 

(Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997 s.112).  Det framkommer att männen är mer passiva (även 
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om vissa män är lika engagerade som kvinnan) och kvinnorna ser föräldraskapet som en 

utmaning med eget ansvar för barnets uppväxt (Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997, s.117).  

Kvinnorna visade vid flertalet studier att de lider mer av stress än vad männen gör. I stressade 

situationer blir männen mer inåtvända, medans kvinnor använder sig av känsloladdade 

hanteringsstrategier. Vidare är motion, avslappning och psykoterapi viktiga faktorer för att 

motverka skadlig stress i livet.  

4. Teori  

 

Genusperspektivet är använt i denna studie för att kunna belysa eventuella skillnader mellan 

mammornas och pappornas upplevelse och hantering av stress utifrån norm- och 

könsmaktsystemet, vad som är kvinnligt och manligt samt hur kön påverkar oss i vardagliga 

livet. 

4.1 Kön/Genus 

 

Termen genus innebär en kulturell skillnad mellan kvinnor och män som har sitt ursprung i 

den biologiska sorteringen av hanar och honor. Det finns mycket invändningar mot den 

biologiska sortringen, och den samhällsvetenskapliga forskningen anser att genus är en social 

struktur. Vi ska därför se våra kroppar som en arena, som vi använder i sociala processer 

(Connell, 2009 s.23-25). 

De olika normer kring kön är något som styr och påverkar människor i samhället. Genus är en 

förekommande dimension i privatlivet, sociala relationer och i vår kultur. Det är ett område 

där det finns många fördomar, myter och lögner (Connell, 2009 s.9).  Kön är någonting som 

inte bara existerar, utan det är någonting vi gör, det vill säga ”att göra kön”. I livets alla sociala 

situationer färgas vi av vårt kön, vi klär oss och pratar på ett visst sätt, utifrån kvinnligt och 

manligt. Kön är något vi bär med oss, som ej går att lämna hemma när vi känner för det 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003 s.15-18).  

Vi föds med ett visst kön, och redan när vi föds påbörjas ”könspådraget”, som innebär att 

barnen ska ha vissa kläder, leksaker och ett visst namn, som hänvisas till att det passar just den 

här individen. Vi har därmed en könsidentitet redan från första början (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003 s.21-23). Som vuxen sätter vi på oss olikt formade skor, går till olika frisörer 
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och går på olika toaletter (Connell, 2009 s. 18). Och det fortsätter genom hela livet (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003 s.23). 

4.2 Könsroll 

 

Begreppet könsroll menar att det här med att vara flicka eller pojke är något vi lär oss. Hur vi 

lär oss detta skapas genom att flickor eller pojkar sporras att bli som sitt kön. Utifrån att 

barnen härmar sina föräldrar och respektive kön, lär dem sig om vad som är rätt eller fel. Kön 

är något som sitter djupare än bara på ytan, det vill säga det är inte något vi kan kliva ur. Det 

mest grundläggande sättet att kategorisera någon är via kön.  Ifall vi möter en människa och 

inte kan könsbestämma denne, så kan vi inte heller relatera till individen. Kön är mer än något 

biologiskt och en roll vi har. Hur vi begriper en annan människa som kvinnligt eller manligt 

har stor påverkan kring hur vi upplever och bedömer saker (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003 

s.103-105).   

Olika saker i tidningar och tv upplyser barn om var de ”hör hemma”, det vill säga att en flicka 

förstår att hon hör till den grupp som syns mest i underklädesreklamen medans en pojke ser att 

det han hör till den grupp som syns mest i TV, exempelvis i olika sporter (Elvin- Nowak & 

Thomsson, 2003 s.109-110). Barn lär sig att ”göra kön” i en kultur som säger att 

könstillhörighet inte spelar någon roll, men vi i samhället är ändå fixerad vid kön (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003 s.120). 

4.3 Kvinnligt och manligt 

 

Kvinnligt och manligt finns egentligen i allt vi gör, är med om och förhåller oss till. Män och 

kvinnor pratar ofta om vad som passar att göra beroende på vilket kön han/hon är, exempelvis 

en man går och hugger ved medan kvinnan viker tvätt (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003 s.21-

23). Det kvinnliga och manliga är något som uppkommer i relation med människor, ifall om 

flertalet kvinnor arbetar med ett visst yrke blir det med tiden något kvinnligare, samma gäller 

för män. Connell (2009) anser inte manligt och kvinnligt vara något som uppkommer givet av 

naturen, utan vi människor utformar oss själva som maskulina eller feminina. Utifrån hur vi 

uppträder i det dagliga livet, så tar vi en plats i genusordningen eller förhåller oss till den plats 

vi är tilldelade. Det flesta människor gör detta frivilligt, men det finns exempelvis kvinnor som 

är familjeförsörjare, män som älskar andra män, feminina män och så vidare (Connell, 2009 

s.19). 
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4.4 Normsystemet och könsmaktsystemet 

 

Hur vi skapar kön sker inom ett så kallat normsystem. Normer är oskrivna regler och 

antaganden. En norm är exempelvis att män generellt ska ha mer tekniskt kunnande än 

kvinnor.  Normerna styr oss med vad vi gör, normen att män inte kan göra två saker samtidigt 

är ett talande exempel. Så länge vi människor accepterar att männen gör det, och så länge 

kvinnor anser att de inte kan skruva i en bil, så behöver de inte göra denna syssla (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003 s.29-30). 

Könsmaktsystemet innebär att samhället ordnar människor efter vilket kön de har, det vill säga 

ett patriarkalt system. Män anses vara högre upp än kvinnor som även ofta kommer i andra 

hand. Det läggs förväntningar på hur kvinnor och män ska vara. Kvinnor ska vara ansvarsfulla 

och oviktiga, medan männen ska vara viktiga. Våra strukturer i samhället skapar vi själva. Ifall 

om människor vill gå emot strukturerna, och följa sina personliga viljor, exempelvis om en 

pojke vill måla sina naglar det är då strukturerna märks (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003 

s.36-39). Könsmaktsordningen är uppbyggt av etikettering, förenkling och stereotypisering 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003 s.52). 

Connell (2009) hävdar att vi är många som tror att män och kvinnor är varandras psykologiska 

motsatser, det vill säga att män är smartare, mer naturligt våldsbenägna och att genusmönstret 

är något som aldrig kan bli annorlunda, och Connell (2009) anser vidare att detta är en 

”felaktig” uppfattning (Connell, 2009 s.9). Det finns en annan typ av arbete än lönearbete, det 

vill säga oavlönat hem- och omsorgsarbete. Connell (2009) har via åtkomlig statistik sett att 

det är kvinnor som gör större delen av städningen, matlagningen och handarbetet, vidare är det 

kvinnan som också har betydande del hand om barnen, och gör nästan allt arbete kring 

småbarn. Detta förfarande hänger samman med en kulturell definition, att kvinnan ses som 

omvårdande, kärleksfulla, självuppoffrande och flitiga, det vill säga vara en god mamma. Att 

uppfylla att vara en god pappa ses oftast inte tillsammans med att fixa luncher och torka en 

bebis rumpa. Pappor anses vara beslutsfattare, försörjer familjen, representant för familjen och 

konsumenter av de tjänster som kvinnor erbjuder, exempelvis kemtvätt (Connell, 2009 s.15). 

Det finns en föreställning om att pappan är tillräcklig och god för barnen av bara sin närvaro. 

Medans det förväntas av mamman att värna och beskydda barnen. Den kvinna som avviker 

från detta ligger inte inom ramen för det goda moderskapet. I moderskapet ser många mammor 

att det är deras uppgift att se till för barnets beskydd och se till att barnet har en bra relation till 

pappan. Faderskapet är överlag oftast tillräckligt i sin existens medan moderskapet är nära 
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kopplat till förpliktelser och ansvar åt många håll (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003 s.159-

160). 

Exempelvis ifall om det sker våld i familjer så uppkommer ”vanliga” mönster med hur vi gör 

kön inom familj och föräldraskapet mer tydligt. Det vill säga att ifall om männen utför en 

våldshandling ses mamman som den som finns där och beskyddar barnet, men ifall det är 

mamman som utför denna våldshandling ses inte pappan att vara lika omhändertagande efter 

en våldshandling (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003 s.161). I föräldraskapspositionen har vi 

regler om vad en mamma och en pappa förväntas göra. Regler som innebär att moderns 

lönearbete påverkas av ansvaret för barnet, och den goda fadern bestämmer hur mycket 

lönearbete det finns plats för (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003 s.165). 

I intervjuer med föräldrar, främst mammor som Elvin-Nowak & Thomsson (2003) kommit i 

kontakt med, så är ”oro att göra fel” ett återkommande ämne. Oron över att de som sker idag 

kommer påverka barnets framtida liv. Som förälder tror vi att hur vi beter oss och mår kommer 

påverka vad barnet kommer göra och må i framtiden. Det goda föräldraskapet kan ses på olika 

sätt utifrån att vara moder eller fader. Fäder sporras att ”nästan bli som mamman”, utan 

mödrarnas förväntningar på att vara tillgängliga och ha större ansvar så hade inte detta varit 

möjligt för fäderna. Både fäder och mödrar anger tillänglighet och närvaro till barnen som det 

viktigaste i relationen (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003 s.167-169). Föräldraskapet är extremt 

könsbundet. Fäder och mödrar placeras i olika positioner i ansvaret som förälder och i relation 

till barnet. Ifall om en pappa slår sitt barn är det inte lika farligt som om en mamma gör det, då 

mamman är den som ses som en person som ska backa upp och ta emot barnet (Elvin-Nowak 

& Thomsson, 2003 s.172-173). 

Exempel som Oscargalan och Super Bowl är arrangemang som inte bara visar våra 

genusskillnader, utan som också skapar genusskillnader utifrån att perfekta exempel på vad 

som är maskulint och feminint visas (Connell, 2009 s.18). 

5. Resultat och Analys 

 

Varje intervjurespondent kommer först att presenteras. De har utifrån i vilken ordning det har 

blivit intervjuade fått en siffra, 1 eller 2, detta för att hålla isär vem som sagt vad. För att 

behålla anonymitet har namn på barnen, partners och företagsnamn tagits bort vid 

transkribering av materialet. Därefter har meningskoncentreringen av intervjuerna, resulterat i 
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fyra stycken teman: en titt i vardagen, bidragande faktorer, uttryck och hanteringsstrategier 

och ingen utbildning. Under varje tema kommer resultatet från intervjuerna kopplas ihop med 

tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten, genusperspektivet.  Därefter 

sammanfattas fynden från studien och syftet samt frågeställningarna besvaras. 

Mamma 1 

Hon är 25 år gammal, och har en dotter som är 14 månader samt väntar sitt andra barn. Hon 

lever tillsammans med barnets pappa och de bor i ett hus. Hon har utbildat sig efter gymnasiet, 

en 2-årig kvalificerad yrkesutbildning. Båda föräldrarna arbetar, varav pappan arbetar heltid 

och mamman arbetar 50 %. Hon arbetar inom servicebranschen och har ett eget företag på 

sidan om. Sambon arbetar som fabrikschef. 

Mamma 2 

Hon är 23 år gammal, och har en son som är 13 månader. Hon lever tillsammans med barnets 

pappa och de bor i en bostadsrätt. Hennes utbildningsbakgrund är gymnasieskola. Båda 

föräldrarna arbetar heltid. Hon arbetar inom servicebranschen och sambon arbetar med våtrum 

på en fabrik. 

Pappa 1 

Han är 29 år gammal, och har två söner som är fem och sju år. Han är gift med barnens 

mamma och de bor i en bostadsrätt. Hans utbildningsbakgrund är möbelsnickare och 

maskinförare samt att han läser upp sina gymnasiebetyg för att kunna söka in till något 

universitet. Frun studerar på universitetsnivå, och han är arbetslös.  

Pappa 2 

Han är 36 år gammal, och har en son som är fem år och en dotter som är sex månader. Han är 

separerad från sonens mamma och har en ny partner sedan tre år, som är mamma till dottern. 

Hans utbildningsbakgrund är officer och kvalificerad yrkesutbildning. Båda föräldrarna arbetar 

heltid, och sambon är föräldraledig i nuläget. Han arbetar på en fabrik som teknisk säljare och 

labbtekniker. Sambon arbetar på ett statligt företag på annan ort.  
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5.1 En titt i föräldraskapet och hemarbetet  

För att få en insikt i respondenternas vardag i sitt föräldraskap och hemmet, fick de en fråga 

gällande hur en dag ser ut i deras liv. Respondenterna talade om vem som lämnade/hämtade på 

förskolan, om matrutiner och hushållssysslor. I mammornas hushåll varierade det utifrån olika 

faktorer om vem som tog ansvaret om barnen eller hemarbetet. Hämtningar/lämningar på 

förskola berodde exempelvis på när föräldrarnas arbetsdag började. Mammornas uttalande om 

hur början på en dag såg ut för dem: 

Mamma (1): ”Sambon börjar tidigare än mig, innan dagis öppnat därför är det naturligt 

att jag lämnar henne, jag jobbar också bara 50 % och slutar därför före sambon, därför 

hämtar jag också henne /../”  

Mamma (2): ”/../ När jag jobbar så är det sambon som lämnar och hämtar sonen på 

dagis, vissa pass åker jag redan fyra på morgonen då tar sambon hand om allt på 

morgonen, men börjar jag åtta eller tolv så hjälper jag till på morgonen med sonen.” 

Papporna i studien framhäver att det är mycket att hinna med under en dag. Lönearbete/studier 

och övriga saker såsom laga mat och städa tar mycket tid. Papporna beskriver hur deras dag 

ser ut: 

Pappa (1): ”/../ och just nu försöker jag plugga upp betygen själv, så att man hinner inte 

alltid med både och, man får prioritera lite, och på eftermiddagen så ska ju middagen 

göras, middagen ska ju stå färdigt när hon kommer hem så hon får äta efter en lång dag, 

så att det är ungefär så det ser ut just nu. /../” 

Pappa (2): ” /../ han är ganska morgonpigg men annars väcker jag han. Sambon och 

dottern ligger kvar i sängen. /../ jag käkar frukost och han får frukost på dagis. /../ och så 

åker vi till dagis och jag lämnar han där, far och jobbar, de veckor jag har han /../ så 

jobbar jag en timma kortare. Bara för att tycker att han inte ska behöva vara på dagis 8,5 

timma, utan han får vara sju timmar istället. /../ Och så hämtar jag, vi åker hem, käkar 

middag /../det är ju sänggående vid sju-åtta tiden, det är kvällsmål före det. Eller så har 

vi någon aktivitet vi far på under eftermiddagen, simning eller fotboll. Det dagar jag 

försöker träna så försöker jag hålla max tre träningsdagar i veckan /../ då brukar han få 

följa med mig till gymmet /../ Tar jag inte med honom så antingen stannar han hemma 

med sambon och dottern eller så får han fara till farmor och farfar /../.” 
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Gemensamt uttrycker sig mammorna och papporna om det delade ansvaret över hemarbetet 

och omsorgen om barnen. Och att vid vissa tillfällen tar den ena föräldern mer ansvar, men att 

det vägs upp senare då den andre föräldern utför någon syssla kring barnen eller i hemmet . 

Tre av fyra respondenter uttrycker sig att kvinnorna är de som tar hand om tvätten främst, 

medan männen är ute på gården och pysslar eller att de har ett mer tekniskt kunnande. En av 

mammorna och papporna beskriver hur det ser ut: 

Mamma (1): ”/../ men mitt ansvar är tvätten, hans ansvar är gården. Det känns 

naturligt, och det är i hans intresse att pyssla på gården, skotta, köra traktor, stapla ved 

och så vidare. Jag ser heller inte tvätten som något ”betungande” utan tycker det är rätt 

avkopplande och lite terapi. Sedan har jag inga problem att hjälpa till på gården, likväl 

som han kan hjälpa till med tvätten, men det blir bäst när jag gör det själv.” 

Pappa (2): ”/../ Sambon sköter tvätt och städning, och jag sköter allt det övriga med 

gård och bilar, allt vad det är, byggnationer och ved. Vi har många projekt igång, så att 

det är ju mycket, det är de. Som det här med matlagning det är inte hennes grej helt och 

hållet, det delar vi ganska 50/50. Det är så inne nu att allting ska vara så lika som 

möjligt, lika hit och dit. Men vi lever i det gamla, och vi trivs med det bägge två /../” 

En av papporna skiljer sig från den andre pappans uttalande, han talar om att det är hans 

ansvar att ta hand om allt i hemmet, och att till lika gärna gör det. Se exempel: 

Pappa (1): ” Jo, som sagt frun pluggar i x så jag tar hand om allt här hemma i 

dagsläget.” 

5.1.1 Analys  

Flood & Gråsjö (1995) refererat i Bergsten & Bäck-Wiklund (1997) studie visar att 

könsskillnaderna i hemarbetet har minskat. Däremot anser Bergsten & Bäck-Wiklund (1997) 

att det är kvinnan som tar största ansvaret över hemmet. Connell (2009) talar om att det är 

kvinnorna som har största ansvaret kring småbarnen och hemmet. Och att vår genusordning 

gör att vi sätts in i vad som är kvinnligt och manligt, utifrån de strukturerna vi i samhället har 

skapat. Slutsatsen är att intervjurespondenternas upplevelse kring sitt föräldraskap och 

hemarbete, utifrån tidigare forskning inte kan relateras till att kvinnan är den som tar mest 

ansvar om barnen och i hemmet, men däremot återfinns det i tidigare forskning att 

jämställdheten har ökat i ansvaret om barnen och hemarbete. Det framgår via respondenternas 
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uttalanden om att kvinnorna sköter tvätten och männen pysslar på gården, det visar att 

kvinnligt och manligt fortfarande är en stark struktur hos respondenterna i deras hemarbete. En 

av intervjurespondenterna som tar allt ansvar i hemmet, skapar en motsägelse om de starka 

strukturerna i samhället om vad som är manligt och kvinnligt, då en av papporna bryter 

strukturerna (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 

5.2 Vad skapar denna stress? 

I intervjuerna framgick det att de mest specifika faktorer som mammorna och papporna ansåg 

framkalla stress i föräldraskapet och hemmet var att; inte räcka till och när vardagsrutiner 

brister.  Både mammorna och papporna i intervjuerna uttryckte sig om vikten av rutiner för att 

få vardagen att gå ihop. Mammorna uttryckte jämfört med papporna en ökad press på sig när 

tidsschemat inte höll, exempelvis när barnets tänkta tid på förskolan överskrids. Ett talande 

exempel från en av mammorna och papporna: 

Mamma (1): ”Det är väl när saker inte går som man har planerat, när tiden inte räcker 

till.” 

Pappa (1): ”Ja, det är alltid någon gång blir man ju stressad över saker. Ekonomi, och 

just att man får dåligt samvete att man inte ägnar tillräckligt tid med barnen och sånt där 

/../” 

En annan faktor som intervjurespondenterna tyckte skapade stress i föräldraskapet, var 

vetskapen om hur många timmar barnet befann sig på förskolan. Tre av fyra respondenter 

lönearbetar heltid, varav en av dem lönearbetar halvtid, medans den fjärde respondenten är 

arbetslös. Mamman som lönearbetar halvtid uttryckte att hon gjort ett medvetet val att 

lönearbeta mindre när barnet är i yngre ålder, just för att minska tiden på förskolan för barnet.  

En av mammorna och papporna uttrycker sig om lönearbetets konsekvenser: 

Mamma (2): ”/../Jag tycker det är för lite nu, det är jobbigt att träffa han så lite /../”. 

Pappa (2): ”/../ då jag har väldigt flexibla arbetstider, så jobbar jag en timma kortare. 

Bara för att tycker att han inte ska behöva vara på dagis 8,5 timma, utan han får vara sju 

timmar istället, jag tycker det är nog så långt å vara borta. /../ och så jobbar jag en 

timme längre de veckor jag inte har han.” 



 

 21 

De två papporna i intervjuerna berör och talar om ämnet ekonomi. Pappa (1) är arbetslös men 

trots detta uttrycker han en oro över ekonomin. Ett talande exempel från en av papporna: 

Pappa (2): ”/../ Idag prioriterar man ju, har man ett fast jobb, så ja det ska stå mat på 

bordet, och då behåller man det. Så länge det bara gå och ser till att anpassa sig utifrån 

det /../.” 

Det finns en ambivalens i pappa (1) uttalande om ekonomin. Han kan inte i och med sin 

familjesituation ta hand om ekonomin på det sättet han skulle vilja. Se exempel: 

Pappa (1): ”/../ det är för att min fru pluggar i x så då är det svårt att fara iväg och 

jobba någon annanstans, då måste jag hitta jobb lokalt, och det finns inte så mycket av 

det. Jo, hon får studera så jag är hemma och tar hand om barnen och sådant.” 

Intervjurespondenterna uttrycker sig även att det finns stressmoment i hemarbete, det vill säga 

att hinna laga mat, städa och diverse andra saker.  Alla intervjurespondenter uttryckte sig att de 

i största möjliga mån försöker dela hemarbete och omsorgen om barnen lika för att hinna så 

mycket som möjligt. Se exempel: 

Mamma (1): ”/../ vi försöker hjälpas åt så mycket som möjligt /../.” 

En annan stressfaktor som går att finna av pappornas uttalande är deras känsla av ett minskat 

socialt liv, det vill säga att de inte umgås med vänner från förr i lika stor utsträckning eller inte 

alls. 

Pappa (1): ”Mer socialt umgänge. Det är inte så mycket man försöker när man får 

chansen, men sen är det ju så att man har valt att skaffa barn i tidig ålder och då faller ju 

mycket bort, så att det är som det är.” 

Pappa (2): ”Ja allt det här sociala livet runt i kring, det har man fått sluta med mycket 

av.” 

5.2.1 Analys 

 

Föräldraskapet är extremt könsbundet. Fäder och mödrar placeras i olika positioner i ansvaret 

som förälder och i relation till barnet, som gör att vi tar en plats i genusordningen (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003). I studier har det visat sig att stress uppkommer när dagliga rutiner 
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kollapsar, det vill säga när ett barn inte vill klä på sig när exempelvis föräldern har ett 

tidspressat schema (Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997). Slutsatsen är att mammorna och 

pappornas upplevelse av tidsbrist i min studie kan återfinnas i Bergsten & Bäck-Wiklund 

(1997) samt Widarsson et al (2013) studie, där båda parter upplevde störst stress kring 

rollbegränsningar, det vill säga att föräldrarna upplever att alla roller (partner, pappa/mamma, 

arbetare) i livet är begränsade utifrån tiden. Elvin-Nowak & Thomsson (2013) anser att vi i 

samhället via våra kön förväntar att ett moderskap är nära kopplat till förpliktelser och ansvar 

åt många håll, att det är mammorna som ska värna och beskydda barnen, men att ett gott 

faderskap oftast ses som tillräckligt av sin närvaro.  Slutsatsen är att trots respondenterna 

delade samma uppfattning om att det är rutiner som gör att vardagen ska fungera, medför 

förväntningen utifrån våra kön på vad ett moderskap respektive ett faderskap en ökad press på 

mammorna. Vidare framgår det att föreställningen om hur Elvin-Nowak & Thomsson (2003) 

har konstruerat vad ett faderskap innebär, inte stämmer överens med pappornas uttalanden om 

” att man inte umgås tillräckligt med barnen”. Det vill säga att papporna uttrycker en önskan 

att spendera mer tid med barnen, papporna i denna studie visar på nya strukturer utifrån vad 

som förväntas av en god fader. 

I studier har lönearbete på heltid setts öka upplevelsen av stress, och att det främst är 

lönearbete och inte familjen som ger en ökad stress (Bonke & Gerstoft, 2005). Higgins, 

Duxbury & Lyons (2010) anser att den traditionella könsroll socialiseringen finns kvar, det vill 

säga att männens plats är på lönearbetet och kvinnans plats är i hemmet. Vi har oskrivna regler 

i föräldraskapspositionen som kan handla om att mammans lönearbete påverkas av ansvaret 

för barnet och pappan bestämmer hur mycket lönearbete det finns plats för. Slutsatsen är att 

via intervjurespondenternas uttalande så ses lönearbete som en faktor som ökar stressen för 

mammorna och papporna i föräldraskapet, vilket även går att återfinna i tidigare forskning. En 

av mammornas och pappornas medvetna val om att lönearbeta mindre kan ses utifrån dessa 

sociala konstruerade regler vi i samhället har ställt upp beroende på vilket kön en individ är.  

Enligt Bergsten & Bäck-Wiklund (1997) har de sett att pappor inte har dåligt samvete när de är 

på arbetet, i denna studie kan det inte relateras till tidigare forskning, genom att papporna 

uttrycker att det vill spendera mer tid med barnen. Vidare kan papporna i denna studie inte 

relateras till tidigare forskning om att männens plats är på lönearbetet, i och med att en av 

papporna tar hand om allt kring barnen och hemarbete (när frun studerar på annan ort), samt 

att den andra pappan väljer att minska sin arbetstid den veckan han har sin son. 
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Det har visats i studier att ekonomi är något som stressar pappor (Matud, 2004, Bergsten & 

Bäck-Wiklund, 1997). Enligt Connell (2009) anses pappor vara beslutsfattare och som 

försörjer familjen, och konsumerar tjänster som kvinnor erbjuder exempelvis kemtvätt. 

Slutsatsen är att pappornas uttalande om ekonomi, som innehöll både ett resonemang om att 

behålla sitt lönearbete för att kunna försörja familjen, samt en önskan om att finna ett arbete på 

orten och kunna försörja familjen. Det kan kopplas ihop med könsmaktsystemet samt att 

pappor ses som den som försörjer familjen, det vill säga att papporna i studien bär med sig en 

stereotypisering om att det är deras som ansvar att ta hand om ekonomin. Individer ordnas 

efter vilket kön det har, män kommer i första hand och kvinnor underordnas männen (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003). Detta resonemang om att papporna ser ekonomi som en 

stressande faktor återfinns även i tidigare forskning. 

Enligt Connell (2009) finns det de som går emot det kvinnliga och manliga, exempelvis att 

kvinnor är familjeförsörjare. Vidare ser många i samhället att män och kvinnor är varandras 

psykologiska motsatser, och att genusmönstret inte kan förändras, Connell (2009) anser detta 

som felaktigt. De strukturer vi har i samhället skapar vi själva, och ifall om någon går emot 

strukturerna, och följer sin personliga vilja, så är det då strukturerna märks tydligt (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003). Bergsten & Bäck-Wiklund (1997) forskning påvisar att det är 

mannen som generellt tar ett steg tillbaka i omsorg om barnen och hemarbete, medan kvinnor 

tar största ansvaret om barnen och hemarbetet. Slutsatsen är att pappa (1) talar om att ta ett 

steg tillbaka i sin karriär, för att ger sin fru en möjlighet att studera för att påbörja sin karriär, 

vilket innebär att denna man och kvinna i interaktion med varandra konstruerar ett annat 

genusmönster än det som redan existerar, och de bryter mönstret kring vad som förväntas av 

det kvinnliga och manliga könet. De bekräftar Connells (2009) tankar om att genusmönstret 

går att förändra. Vidare innebär det att könsmaktsystemet och dess strukturer som vi i 

samhället format gör att då pappa (1) är hemma, så blir strukturerna mer synliga. Tidigare 

forskning styrks inte i och med att pappan (1)  tar allt ansvar i främst hemarbetet och även 

omsorgen om barnen, och forskningen styrks inte heller med de övriga respondenter 

resonemang, om att de delar på ansvaret så långt det är möjligt. 

Pappor i en studie angav känsla av ensamhet som en stressande faktor (Widarsson et al., 

2013). Pappornas uttalanden i denna studie om deras minskade sociala nätverk återfinnas i 

tidigare forskning och kan därmed relateras till att det är en stressande faktor för papporna. 
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Som kan ses utifrån det manliga könet, det vill säga att föreställningen om vad som passar att 

göra beroende på vilket kön han är   

5.3 Uttryck och hanteringsstrategier 

 

Mammorna uttryckte i intervjuerna att de blir irriterade vid stress, och papporna uttryckte 

behov av att gå undan, se exempel: 

Mamma (1) : ” Fråga min sambo så blir jag lite nog lite sur, brukar vara lite snäsig, det 

är nog det”. 

Pappa (2): ”Jag blir väldigt militärisk, jag blir rak och känslokall /../ och jag undviker i 

största möjliga mån att bli så stressad. /../antingen blir jag så eller så går jag bara åt 

sidan”. 

Vidare fångades en gemensam syn från intervjurespondenterna, kring hur de ska få utlopp för 

stressen och minska den. Alla respondenter ansåg att fysisk träning hjälpte dem med det.  Både 

mammorna och papporna berättade att de tränar regelbundet för att ha ork i vardagen. Se 

exempel:  

Mamma (1): ”/../ Det gäller att ”ta tag i sig själv”, jag vet att jag egentligen mår bäst av 

att komma ut och motionera, om det är promenader, gym, gruppträning eller liknande 3-4 

ggr i veckan. Då flyter mitt liv på som bäst, kosten sköts, blir jag mer effektiv på 

hemmaplan, sover bättre och så vidare /../” 

Pappa (2): ”/../men den största antistressoren för mig är fysisk aktivitet, får jag fara och 

träna då går jag ner i varv direkt och allting blir mycket enklare /../” 

Respondenterna hade i övrigt olika hanteringsstrategier, såsom att lyssna på musik, prata med 

familj och vänner samt njuta av enskild tid framför tv:n. 

5.3.1 Analys 

I flertalet studier har det visat att kvinnorna och männen har olika hanteringsstrategier vid 

stress. Kvinnorna har en mer känsloladdad hanteringsstrategi medan männen blir mer 

inåtvända (Matud, 2004, Tomova et al. 2014). Vidare innebär normsystemet att vi i olika 

sociala möten med andra människor skapar olika normer, ettikeringar och stereotypiseringar 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, Connell, 2009). Slutsatsen är att mammorna och pappornas 

uttalanden kan styrkas av forskningen om att kvinnorna ger utlopp för stressen. genom känslor, 
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medan männen blir mer inåtvända. Sett i ljuset av normsystemet och föreställningen av att 

kvinnor och män inte är varandras psykologiska motsatser, så framgår det att denna olikhet i 

uttryck av stress, har utvecklats till en norm och stereotyp i samhället som i mötet mellan 

könen, ”godkänner” att kvinnan blir irriterad medan mannen flyr situationen.  

Levi (2001) påpekar att fysisk aktivitet är en källa till att få utlopp för sin energiuppladdning i 

kroppen. Elvin-Nowak och Thomsson talar om kvinnligt och manligt som något vi individer 

skapar på olika sätt, exempelvis om en kvinna eller man utför något visst yrke i en större 

utsträckning, så sätter vi individer i samhället upp regler kring om vad som är ett kvinnligt 

eller manligt yrke. Slutsatsen är Levis synpunkter kan bekräftas via respondenternas 

uttalanden. Och den samlade synen från respondenterna om att träning är en bidragande faktor, 

för att motverka stress i vardagen. Skapar därför inte något kvinnligt eller manligt i denna 

kontext, med hänvisning till att båda könen utför fysisk aktivitet. 

5.4 Ingen utbildning 

Alla intervjurespondenter framhäver att ingen av dem har fått information om stress samt hur 

de ska hantera den uppkomna stressen, varken under grundskola/gymnasietiden eller via barn- 

och mödravårdscentralen.  

Mamma (2): ”/../ Inte av BVC eller MVC, och jag kan inte komma ihåg det från 

gymnasietiden. Det pratar man ju inte om.”  

Pappa (1): ”Inte vad jag kommer ihåg /../” 

Det framgår vidare i intervjuerna att en av mammorna (1) och papporna (2) har fått utbildning 

i stress via sin guide- respektive officersutbildning. Denna mamma (1) och pappa (2) uttryckte 

att de hade kunskap om stress.  

Mamma (1): ” /../ har bara haft viss utbildning i stress via min guide utbildning som 

reseledare. Jag har inte lärt mig något konkret. Det är mer ”learning by doing”. 

Pappa (2): ”Ingen utbildning om stress i andra sammanhang än när jag läste till officer 

/../. Det jag fick lära mig är att de absolut största antistresstorerna, de ska man värna 

om.” 
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Dessa två respondenter utmärkte sig i jämförelse med de andra respondenterna, de talade om 

att de inte var lika lättstressade och mamma (1) såg stress som något positivt i allra största 

grad, även om hon även upplevt negativ stress. Pappa (2) uttryckte sig om att han hade 

kunskap om sin egen stresströskel: 

Mamma (1): ”Stress för mig är något positivt, jag älskar att ha en lagom dos av stress i 

mitt liv. Det är för mig ett sundhetstecken att det ”händer mycket omkring” mig. Både 

gällande arbetsliv och familjeliv”. 

Pappa (2): ”/../ jag är väldigt svår stressad, för jag har det från grundutbildningen. När 

man läser till officer, då testar vi våra gränser i allt, både fysiskt och psykiskt som 

normala människor inte ska utsättas för egentligen, vi testade vart våra stresströsklar 

ligger å allt sådant.” 

5.4.1 Analys 

Pinquart & Teubert (2010) har sett att interventioner generellt kring ämnet stress, har en 

positiv inverkan på stress i föräldraskapet. Elvin- Nowak & Thomsson (2003) menar att 

normsystemet innehåller normer och oskrivna regler, som påverkar oss i hur vi agerar i olika 

situationer. Mammorna och papporna upplevelse är att det inte ges en stressutbildning inom 

skolväsendet och hälso- och sjukvården. Vidare anger två intervjurespondenter att de har 

erfarenhet av stressutbildning inom deras tidigare yrken som kräver ett visst mått av 

stresshantering, vilket en av mammorna (1) och en av papporna (2) beskriver. Mamman (1) 

och pappan (2) uttalade sig att de inte stressar upp sig i första taget. Slutsatsen är att i min 

studie går det att relatera till tidigare forskning om att generella interventioner ger resultat, 

utifrån att mamma (1) och pappa (2) resonemang skiljer sig från övriga respondenter. Att inte 

alla intervjurespondenter har getts en grundutbildning i stress, kan relateras till normsystemet 

det vill säga att vi har normer om vad som ska ingå i exempelvis hälso- och sjukvård samt i 

skolväsendet. 

5.5 Sammanfattning resultat 

 

I denna studie har upplevelsen av stress setts i relation till föräldraskapet och hemarbetet. Fynd 

som har gjorts i det empiriska underlaget är att respondenterna upplevde att det finns 

könsskillnader i vilka hushållssysslor som de utför, exempelvis tvätta eller pyssla på gården, 

det framkommer inga könsskillnader i vem som tar största ansvar i föräldraskapet eller 
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hemarbetet. Vidare har mammorna och papporna en samlad syn om vilka faktorer som 

frambringar stress, det vill säga: när tiden inte räcker till och vardagsrutiner brister, omfånget 

av lönearbetet och dess konsekvenser samt hushållssysslor i viss utsträckning. Det som skiljde 

könen åt var att mammorna upplevde en ökad stress än papporna när rutiner i vardagen brister, 

samt att papporna upplevde faktorer som ekonomi och mindre socialt liv som stressande 

faktorer. 

Ytterligare uttalade sig mammorna att de i stressiga situationer blir irriterade, och papporna 

upplevde att de blir känslokalla eller flyr situationen. Respondenterna upplevde att fysisk 

träning var en hanteringsstrategi som fungerade, och även ledde till goda konsekvenser på 

övriga delar av livet, exempelvis sömn och kost. De hade även andra hanteringsstrategier som 

exempelvis lyssna på musik, ta sig egen tid på kvällen och få råd och stöd av med familj eller 

vänner. Alla respondenterna hade samma upplevda erfarenhet att skolväsendet eller hälso- och 

sjukvården inte ger utbildning om stress. Två av fyra respondenter som fick stressutbildning 

via sina tidigare yrken, kunde relateras till att dessa två respondenter upplevde mindre stress. 

Det fanns därmed skillnader i hur könen uttryckte stressen, men inga könsskillnader i sina 

hanteringsstrategier, i och med att det var från individ till individ hur det hanterade sin stress. 

6. Diskussion 

Syftet var att undersöka upplevelsen av stress i relation till föräldraskap och hemarbete hos 

mammor och pappor med barn i förskoleåldern. Slutligen ville jag se om orsakerna, uttryck 

och hanteringen av stressen skiljer sig åt med avseende på kön.  

Respondenterna uttalade sig om hur en vanlig dag såg ut i hemmet, där framgick det att de 

delar på ansvaret om barnen och hushållssysslorna. Vilket utifrån tidigare forskning kunde 

återfinnas i att jämställdheten ökat i ansvar om barnen och i hemarbetet. Annan forskning som 

menar på att kvinnan tar mer ansvar om barnen och i hemarbete kunde inte relateras till i 

denna studie. Med bakgrund av de interventioner som samhället genomfört i syftet att öka 

jämställdheten, tror jag personligen att kvinnor i modern tid försöker hävda sig mer i ett 

förhållande, det vill säga att kvinnor har fått en ökad medvetenhet om vad som är godtagbart 

utifrån moraliska aspekter, exempelvis att det inte är moraliskt att en kvinna ska ta ansvar om 

både hemarbete, barn och även lönearbeta heltid. Enligt min personliga reflektion har männen 

gått från att se kvinnor som en barnaföderska, mamma, städerska och så vidare. Till att se 

kvinnan som en självständig individ, istället för en individ som är färgat av sitt kön och det 

föreställningar som finns. 
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Tre av fyra respondenters uttalanden om deras fördelning av omsorg om barnen och 

hemarbetet, kunde tydas som att ingen av respondenterna hade ett större ansvar än den andre. 

Jag som forskare kan utläsa mellan raderna av respondenternas uttalanden; att fördelning av 

ansvaret om barnen och hushållssysslorna, minskar stressen bland föräldrarna. Enligt 

respondenterna blev vardagen hanterlig av att de hade vardagsrutiner.  I de situationer som 

vardagsrutinerna inte höll, exempelvis ifall om barnen inte ville klä på sig, framgick det i 

intervjuerna, att det främst var mammorna som fick en ökad stress. Varför får papporna inte en 

ökad stress? Trots att jämställdheten ökat (könsmaktsystemet styrka har minskat) och 

papporna tar mer ansvar om barnen och hemarbetet, tror jag personligen att mammor 

omedvetet är mer engagerad än papporna utifrån samhällets normer om vad en god moder är, 

exempelvis ifall om ett barn ramlar och mamman inte befinner sig i samma rum, så finns det 

förväntningar från samhället på det kvinnliga könet.  Jag tror att vi dagligen utsätts för 

förväntningar och krav från omgivningen, som vi inte medvetet kan sortera om det är våra 

egna uppfattningar eller andras uppfattningar, som jag anser vara en stor grundpelare till att 

stress uppkommer.  

Vidare uttryckte respondenterna att en faktor som skapar stress är när tiden inte räcker till, som 

även tidigare forskning kunnat bekräfta. Vem är det som sätter upp vad tiden ska räcka till? 

Lyssnar mammorna respektive papporna på sig själva om vad de vill att tiden ska räcka till? 

Eller är det samhällets olika ideal som skapar stress i jakten på att hinna så mycket som 

möjligt? Min uppfattning är att vi i modern tid har förändrat könets betydelse i ett 

föräldraskap, det vill säga att föräldrar idag ska på lika villkor se så bra ut som möjligt, 

förverkliga sig själv, ha sociala relationer, vara en god mamma/pappa och partner, renovera 

sitt hem, köra en fin bil och så vidare. Föräldrarna spenderar dessutom sin största vakna tid på 

lönearbetet. Jag anser att det skett en förändring i samhällets normsystem och vad ”göra kön” 

innebär, göra kön har beskrivits som att det exempelvis innebär att en flicka bär kjol och en 

pojke bär byxor. Men i modern tid har det enligt mig gått ett steg längre, där göra kön innebär 

att en flicka och en pojke som bär ett visst klädesplagg även ska ha en viss kroppstyp, 

förverkliga sig själv genom val av olika levnadssätt och så vidare. En väsentlig aspekt att 

diskutera är att en av papporna skiljde sig från mängden, han hade allt ansvar om barnen och 

hemmet, i och med att frun pendlade 16 mil varje dag. Det framgick att han inte upplevde en 

ökad stress i jämförelse med de övriga respondenterna. Jag anser att en viktig aspekt i detta var 

att han inte lönearbetade. En annan aspekt som tidigare forskning har sett är att ifall om 

mannen är gift minskar stressen, vilket denne pappa är. Övriga respondenter uttalade sig om 
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att deras lönearbete skapade konsekvenser som innebar; för lite tid att träffa barnen eller 

medvetet lönearbeta kortare tid. Det återfinns i tidigare forskning att det är lönearbetets krav 

och inte familjens krav som stressar föräldrar. Bör lönearbetets omfång se annorlunda ut? Mig 

veterligen så lönearbetar de i Norge endast 35 timmar/vecka medan vi i Sverige lönearbetar 40 

timmar/vecka. Skulle en förebyggande åtgärd på samhällsnivå mot stress i föräldraskapet ske 

genom att föräldrar med småbarn, får chans till full lön men endast arbetar 35 timmar i 

veckan?  

Papporna upplevde att det sociala livet har minskat, i samband med att de har blivit föräldrar 

vilket mammorna inte berörde i intervjuerna. Kan det ses utifrån att papporna anser att 

föräldraskapet inkräktar på möjligheten att ha ett socialt liv, det vill säga att barnen tar upp den 

tiden? Och att mammorna inte har samma förväntning på sitt sociala liv när de blivit föräldrar? 

I och med att mammorna inte uttalade sig om sitt sociala nätverk, så ser jag personligen det 

som att papporna har med sig en föreställning om att det sociala nätverket inte ska förändras 

när man blir förälder. Jag tror att papporna känner sig tillhöra det manliga könet mer ifall om 

de exempelvis skruvar i en bil och dricker öl med en kompis, istället för att de sitter hemma 

med familjen och exempelvis rita med färgpennor Min personliga uppfattning är att 

strukturerna i samhället fortfarande är en stark markör, det vill säga att vad som förväntas av 

det manliga könet fortfarande lever kvar, även om papporna i denna studie visade på att 

strukturerna blivit försvagade. 

Hur respondenterna gav uttryck av sin stress, skiljde sig åt, mammorna uttryckte sig att de blir 

irriterade medan papporna uttalade sig om ett behov av att gå undan samt en upplev känsla att 

bli ”känslokall”. Tidigare forskning bekräftade denna skillnad mellan könen. Att 

normsystemet går att relatera till denna skillnad mellan könen, är utifrån att kvinnor och män 

inte är psykologiska motsatser, utan vi i samhället har skapat en stereotyp om hur en kvinna 

respektive man ska bete sig utifrån sitt kön i sociala relationer. För vem i samhället talar öppet 

om att män ger uttryck för sin stress? Jag tänker att män som flyr en stressig situation, kommer 

troligen på något sätt att bearbeta stressen i ”det tysta”, det kanske ter sig i ökad frekvens av 

fysisk aktivitet eller alkoholdrickande? 

Fysisk aktivitet ansågs bidra till en minskad stress i kroppen, vilket alla respondenter utförde i 

någon utsträckning, och de tyckte även att fysisk aktivitet var en strategi mot att minska 

känslan av stress. Hade träning, promenader eller liknande varit en aktuell sysselsättning förr i 

tiden, förmodar jag att könsmaktsystemet aktiverats på så sätt att det var mannen som tränade. 



 

 30 

I modern tid anser jag att könsmaktsystemet och dess strukturer och styrka har minskat, det 

vill säga att vi i relation med motsatta kön har skapat nya strukturer, männen överordnas inte 

kvinnor i samma utsträckning. Det har lett till att vi i modern tid inte ser fysisk aktivitet 

relaterat till ett visst kön.  

Alla respondenter uttalade sig om att de inte fått utbildning i stress, som i tidigare forskning 

har visat sig göra en positiv inverkan på att minska stressen i föräldraskapet. Vad är det som 

gör att samhället prioriterar bort detta? Finns det en föreställning om att stress bara är 

någonting vi ska finna oss i och leva med? Personligen har jag förstått via media att psykiska 

ohälsan ökar och att sjukskrivningar därmed också ökar. Jag ser dessa konsekvenser som en 

väckarklocka, det är dags för samhället att prioritera om var pengar läggs och förstå att 

förebyggande arbete är en väsentlig aspekt på alla plan. Resultat av ett förebyggande arbete 

kommer inte visas efter några år, utan det krävs tålamod i väntan på att se effekten av ett 

förebyggande arbete. 

6.1 Metoddiskussion 

 

Jag anser att användningen av en kvalitativ studie, har varit en fördel genom att det har 

medverkat till att fånga mammorna och pappornas egna upplevelser. Det var en fördel att 

använda sig av semistrukturerade intervjuer, så att jag som författare hade en mall att utgå 

ifrån under varje intervju. En nackdel med att endast använda sig av intervjuer är att hela 

sanningen troligen inte alltid kommer fram vid en intervju. Jag anser att intervjuer i 

kombination med observationer i mammornas och pappornas vardag hade gett en rikare 

information, om hur det verkligen ser ut hemma hos föräldrarna. Urvalet av respondenter har 

bestått i majoritet av unga föräldrar, studien hade kunnat ha ett kriterium om vilken 

åldersgrupp urvalet inriktas på, med en motivering om varför. Jag personligen tror att valet av 

unga föräldrar kan ge en annan bild över vad som orsakar stress och hur ansvaret om 

barnen/hushållssysslorna är fördelade gentemot föräldrar över 30 år, då dessa föräldrar är född 

under olika årtionden. En av papporna i studien är ensam ansvarig för sin son, som kan ge en 

missvisande bild kring jämställdheten i det nya förhållandet, det kan ses som en nackdel 

genom att relationen mellan sonens mamma och pappa kan se annorlunda ut. Vid utförandet av 

intervjuerna har jag i efterhand sett att intervjurespondenterna uppfattade vissa begrepp (stress, 

föräldraskap, hur en dag ser ut) olika. Det är en nackdel att respondenterna inte fick begreppen 

förklarade från början av intervjun.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning  

Faktorerna som bidrog till stress hos mammorna och papporna i sitt föräldraskap och 

hemarbete, framgår via vald forskning och resultatet av denna studie att de har en liknande 

upplevelse. Men mammorna upplevde en ökad stress än papporna när tiden inte räcker till. 

Och männen ansåg faktorer som socialt nätverk och ekonomi som stressande. Jag har under 

studiens förfarande haft tankar om att stress är något universellt som förekommer i alla länder. 

Och att samhällets olika normer, föreställningar och strukturer skapar stress i sig.  Frågor jag 

har ställt mig utifrån min egen erfarenhet och respondenternas upplevelser är: ”hur kommer 

det sig att mammor upplever en större stress än papporna, när tiden inte räcker till?”, ”varför 

ser inte mammorna ekonomi och socialt nätverk, som en faktor som frambringar stress?”, 

”varför saknas utbildning i stress?” och ”vem ska ta på sig ansvaret om att ge utbildning i 

stress? Är det skola, socialtjänst, staten eller landstinget uppgift?  

Jag tycker det skulle vara intressant att undersöka upplevelser hos föräldrar i både mindre och 

större samhällen, för att se om det är någon skillnad utifrån geografisk bosättning, samt att 

utföra en studie med ett större antal föräldrar för att kunna se mönster och skapa mer 

generaliserbarhet i det svenska samhället. Sedan anser jag att det är av vikt att studera hur 

utbildning i stress ska integreras i samhället. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledning 

I denna intervju kommer vi att behandla olika områden; bakgrund, arbete, familj, 

hushållssysslor/omsorg, fritid, förväntningar/krav och stress.  

Basuppgifter 

Kön:  

Ålder:  

Antal barn: 

Utbildning:  

Arbete 

Vilken sysselsättning har du och din sambo/hustru/man? 

Familj/föräldraskap 

Vad är din syn på föräldraskap? 

Vad är det viktigaste du har med dig från tidigare livserfarenheter till ditt föräldraskap? 

Vem är din främsta föräldraförebild?  

Tycker du att du själv uppfyller den föräldraförebilden du har? På vilket sätt? 

Kan du berätta om din syn på hur ditt föräldraskap kan medverka till att forma barnets 

framtid? 

Tycker du att barnomsorgen är tillfredställande? Varför/varför inte? 

Hushållssysslor/omsorg 

Hur ser en ”vanlig” dag ut hemma hos er? 

Upplever du att det är någon skillnad i vem som gör vilka hushållssysslor? Vilka 

hushållssysslor är de? Ge exempel 

Fritid 

Har du tid för dig själv? I så fall hur värdesätter du den egna tiden? 
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Vad brukar du göra på din fritid? 

Om du hade fått bestämma hur hade du velat att det såg ut? 

 

Förväntningar/krav 

Hur ser du på andras förväntningar och krav från omgivningen kring föräldraskapsrollen? 

Varför tror du att personer har vissa förväntningar och krav på andra? 

Tror du det kan vara att människor är rädd för att andra ska göra fel? 

Stress 

Vad betyder stress för dig? 

Kan du uppleva att du känner dig stressad i vardagen? Vid vilka tillfällen uppkommer stressen 

i hemmet och föräldraskapet? (I så fall hur ser stress ut för dig i relation till hemmet och 

föräldraskapet?) 

Hur brukar du bete dig ifall du är stressad? (ex. drar du dig undan situationen, får sämre humör 

osv.) 

Vad tror du är orsaken till att du upplever denna stress? 

Vad gör du för att ”klara av” stressen? 

Har du genom grundskola, gymnasiet eller via BVC fått information kring stress och hur man 

kan göra för att hantera stressen? 

Hur önskar du att det vore? 

Avslutande fråga 

Är det något annat du vill ta upp som vi inte har berört i intervjun? 
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Bilaga 2 - Meningskoncentrering 

Kod 1 En titt i föräldraskapet och hemarbetet 

Kod 2 Bidragande faktorer 

Kod 3 Uttryck och hanteringsstrategier  

Kod 4 Ingen utbildning 

 Mamma 1 Mamma 2 Pappa 1 Pappa 2 

Kod 1 Sambon börjar 

tidigare än mig, 

innan dagis öppnat 

därför är det 

naturligt att jag 

lämnar henne, jag 

jobbar också bara 

50 % och slutar 

därför före 

sambon, därför 

hämtar jag också 

henne.  Sen leker 

vi o pysslar på, 

plockar bort typ 

frukostrester och 

så vidare som man 

inte hinner på 

morgonen, tills 

sambon kommer 

hem, då tar han 

oftast över att leka 

och umgås med 

dottern till 200 %, 

fram tills det är 

dags att laga mat, 

vilket han faktiskt 

oftast gör.  

Det har jag inte 

funderat på, men 

mitt ansvar är 

tvätten, hans 

ansvar är gården. 

Det känns 

naturligt, och det 

är i hans intresse 

att pyssla på 

gården, skotta, 

köra traktor, stapla 

ved och så vidare. 

Jag ser heller inte 

tvätten som något 

”betungande” utan 

När jag jobbar 

så är det 

sambon som 

lämna och 

hämtar sonen 

på dagis, vissa 

pass åker jag 

redan 4 på 

morgonen då 

tar sambon 

hand om allt 

på morgonen, 

men börjar jag 

8 eller 12 så 

hjälper jag till 

på morgonen 

med sonen, till 

exempel när 

han vaknar så 

byter jag blöja 

och ger han 

välling, så 

sambon hinner 

äta frukost och 

göra sig i 

ordning, vi 

försöker 

hjälpas åt så 

mycket som 

möjligt. och 

vissa dagar när 

jag börjar 12 

så lämnar jag 

han på dagis 

runt 9,30. 

beror på om 

jag jobbat natt 

dagen innan. 

sambon är den 

som lagar 

middag oftast,  

eftersom jag 

Jo, som sagt 

frun pluggar i 

x så jag tar 

hand om allt 

här hemma i 

dagsläget, och 

just nu 

försöker jag 

plugga upp 

betygen själv, 

så att då får 

man ta det, så 

att man 

hinner inte 

alltid med 

båda och, 

man får 

prioritera lite, 

och på 

eftermiddagen 

så ska ju 

middagen 

göras, 

middagen ska 

ju stå färdigt 

när hon 

kommer hem 

så hon får äta 

efter en lång 

dag, så att det 

är ungefär så 

det ser ut just 

nu. Men på 

helger delar vi 

lika på det. 

 

Stereotypen 

säger ju en 

annan sak, 

men vi är inte 

så mycket för 

det, utan som 

En vanlig 

vardag, min 

klocka ringer 

halv sju varje 

morgon, normalt 

är min dotter 

vaken redan och 

vi är vakna 

allihop, sonen är 

vaken kanske, 

han är ganska 

morgonpigg 

men annars 

väcker jag han. 

Sambon och 

dottern ligger 

kvar i sängen. 

Jag och sonen 

går ner, jag 

käkar frukost 

och han får 

frukost på dagis. 

Och så får han 

lite magmedicin, 

och så åker vi 

till dagis och jag 

lämnar han där, 

far och jobbar, 

de veckor jag 

har han, då jag 

har väldigt 

flexibla 

arbetstider, så 

jobbar jag en 

timma kortare. 

Bara för att 

tycker att han 
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tycker det är rätt 

avkopplande och 

lite terapi. Sedan 

har jag inga 

problem att hjälpa 

till på gården, 

likväl som han kan 

hjälpa till med 

tvätten, men det 

blir bäst när jag 

gör det själv. 

jobbat väldigt 

ofta långa 

dagar, men 

slutar jag 11 

på 

förmiddagen 

är det jag som 

lagar middag 

så den är 

färdig när han 

kommer hem 

från jobbet 

(oftast), jag 

fixar disken 

och städar 

undan innan 

jag hämtar 

sonen vid 

15.00. försöker 

hinna träna 

och sova 

däremellan 

också det är 

olika varje 

kväll vem som 

nattar han. han 

är lättsövd, så 

någon av oss 

byter blöja, ger 

han välling 

och sen lägger 

vi han i 

sängen. Men 

när jag jobbar 

sena kvällar är 

det såklart 

sambon som 

fixar den biten. 

Jag tycker inte 

det finns 

könskillnader 

hemma hos 

oss, den som 

har tiden gör 

dem olika 

sysslorna. Men 

sen kan det bli 

att jag oftast 

tvättar när jag 

är ledig, och 

nu är det 

enklare för 

mig att ta 

hand om 

hemmet, det 

skulle ju vara 

jobbigt för 

henne om hon 

ska plugga 

först och 

komma hem 

klockan sex 

och börja 

städa och laga 

mat. Det 

funkar inte Vi 

lever inte 

efter sånt där, 

vi turas om 

mycket, å sånt 

där ibland går 

det mer åt ena 

hållet ibland 

åt andra 

hållet, vi är 

neutrala där 

och vi låter 

inte kön 

bestämma. 

inte ska behöva 

vara på dagis 8,5 

timma, utan han 

får vara sju 

timmar istället, 

jag tycker det är 

nog så långt att 

vara borta. Så 

jag flexar dem 

veckor jag har 

han, och så 

jobbar jag en 

timme längre de 

veckor jag inte 

har han. Å så 

hämtar jag, vi 

åker hem, käkar 

middag, och sen 

är de ju inte så 

mycket mer en 

vanlig vardag, 

då är ju som 

tiden slut, det är 

ju sänggående 

vid sju-åtta 

tiden, det är 

kvällsmål för 

det. Eller så har 

vi någon 

aktivitet vi far 

på under 

eftermiddagen, 

simning eller 

fotboll. Det 

dagar jag 

försöker träna så 

försöker jag 

hålla max tre 

träningsdagar i 

veckan då jag 

har grabben, då 

brukar han få 

följa med mig 

till gymmet där 



 

 38 

sambon lagar 

oftast maten 

eftersom jag 

jobbar ofta 

eftermiddagar 

och kvällar. 

Städar lite 

ordentligare, 

då menar jag 

skurar och 

dammtorkar 

gör jag när jag 

är ledig, eller 

så gör vi det 

på helgerna 

tillsammans. 

Kort å gott så 

tycker inte jag 

det finns några 

könsskillnader, 

eftersom vi 

försöker 

hjälpas åt med 

allt  okej, 

handlar det om 

renovering och 

installering, 

eller nått som 

ska lagas är 

det oftast 

sambon som 

gör det 

eftersom jag 

anser mig själv 

inte som 

händig. 

han trivs att 

vara, det finns 

en dvd-spelare 

så och så kan 

han vara i 

stretch rummet, 

det finns lite 

bollar så han kan 

vara å leka. Tar 

jag inte med 

honom så 

antingen stannar 

han hemma med 

sambon och 

dottern eller så 

får han fara till 

farmor och 

farfar. Han trivs 

ju att vara där 

och han vill ju 

dit för att farmor 

lagar så god 

mat.  

Definitivt, i mitt 

förhållande så 

lever vi kvar i 

det gamla om vi 

säger som då, vi 

är omedvetet. 

Sambon sköter 

tvätt och 

städning, och 

jag sköter allt 

det övriga med 

gård och bilar, 

allt vad det är, 

byggnationer 

och ved. Vi har 

många projekt 

igång, så att det 

är ju mycket, det 

är de. Som det 

här med 



 

 39 

matlagning det 

är inte hennes 

grej helt och 

hållet, det delar 

vi ganska 50/50. 

Det är så inne nu 

att allting ska 

vara så lika som 

möjligt, lika hit 

och dit. Men vi 

lever i det 

gamla, och vi 

trivs med det 

bägge två, ingen 

som klagar utan, 

inga 

konstigheter. 

 

 Mamma 1 Mamma 2 Pappa 1 Pappa 2 

Kod 2 Det lilla små 

stressiga stunder 

kan vara på 

morgonen vid alla 

rutiner och en 

ettåring som inte 

alltid är lika 

samarbetsvillig 

som man kanske 

önskat, eller vid 

hämtning från 

dagis ifall jag 

sitter fast i ett 

möte och så. Men 

det är som sagt 

inga stora ting, 

utan det löser sig. 

Det är väl när 

saker inte går som 

man har planerat, 

när tiden inte 

räcker till. 

 

 

 

Stress i 

vardagen och 

arbetet, att jag 

är borta så 

mycket. Det 

enda är det här 

med jobbet, att 

jag skulle vilja 

ha ett bättre 

jobb, för hans 

skull. Jag tror 

att med dem 

flesta jobben 

så måste man 

jobba helger, 

men kanske 

inte lika 

mycket som 

jag måste, 

usch. Och så 

måste man 

sköta allting 

när man är 

ledig. Städa, 

tvätta och 

samtidigt ska 

man vara, och 

Ja, det är 

alltid någon 

gång blir man 

ju stressad 

över saker. 

Ekonomi, och 

just att man 

får dåligt 

samvete att 

man inte 

ägnar 

tillräckligt tid 

med barnen 

och sådant.  

Ja det absolut 

största 

stressmoment, 

det som stressar 

mig mest av allt 

är att få känslan 

av att inte räcka 

till. Alltså man 

vill så mycket, 

man vill ställa 

upp, man vill 

hjälpa och man 

vill få det så bra 

som möjligt utan 

att samtidigt 

curla eller 

skämma bort. 
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leka med 

sonen och ta 

hand om 

honom. 

 

 Mamma 1 Mamma 2 Pappa 1 Pappa 2 

Kod 3 För det första så 

pratar jag rätt 

mycket, med min 

sambo, mamma 

och vänner. 

Ventilerar mina 

känslor, får 

bekräftelse på att 

jag hade min fulla 

rätt att tycka o 

tänka på ett visst 

sätt eller att de 

säger till mig att 

jag överreagerat 

osv. Det gäller att 

”ta tag i sig själv”, 

jag vet att jag 

egentligen mår 

bäst av att komma 

ut och motionera, 

om det är 

promenader, gym, 

gruppträning eller 

liknande 3-4 ggr i 

veckan. Då flyter 

mitt liv på som 

bäst, kosten sköts, 

blir jag mer 

effektiv på 

hemmaplan, sover 

bättre. 

Att träffa 

sonen så ofta 

som möjligt, 

sen det här 

med vardagen 

så tränar jag, 

det är mitt sätt 

att hantera det. 

 

Man försöker 

kompensera 

det och tänka 

vad man gjort 

före stressen, 

att när man 

har tid så gör 

man mycket 

med barnen, 

och sen 

ibland så 

dalar det 

också. Jag 

försöker som 

landa lite 

grann och 

lugna ner det 

lite och 

sådant, och 

prioritera bort 

saker som 

inte måste 

göras. Sen om 

jag har barnen 

hemma också 

så får barnen 

vara på 

rummet och 

leka så länge, 

så får jag i 

lugn och ro 

fixa. 

Men den största 

antistressoren 

för mig är fysisk 

aktivitet, får jag 

fara å träna då 

går jag ner i 

varv direkt å 

allting blir mkt 

enklare. 

nu kanske jag 

går in på lite för 

personliga 

planet men sex 

är väldigt viktigt 

ett förhållande 

för mig, just för 

den här 

antistressoren. 

För att jag har 

väldigt många 

bollar i luften 

och jag gör 

mycket och jag 

har väldigt 

mycket som 

stressar upp 

mig. För att jag 

vill så mycket 

hela tiden. Man 

får ner 

stresströskeln i 

huvudet, just 

med träningen 

och sexlivet är 

väldigt viktig för 

mig att det 

fungerar. för 
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efter klockan 23 

är de inte många 

som är vakna i 

vårt hus, 

förutom jag som 

är vaken till 00 

eller 01 varje 

natt, då får jag 

den här egen 

tiden och kan 

varva ner, det i 

sig är också en 

väldigt bra 

antistressor. 

även om den 

inte tillhör det 

tre stora men för 

mig funkar det 

också väldigt 

bra, då varvar 

jag ner, det kan 

ha varit hur 

mycket som 

helst under 

dagen, då 

bunkrar jag upp 

det och tar ut det 

sen på den här 

egna tiden eller i 

annan form.  

 

 Mamma 1 Mamma 2 Pappa 1 Pappa 2 

Kod 4 Nej har bara haft 

viss utbildning i 

stress via min 

guide-utbildning 

som reseledare 

Nej det har jag 

inte. Inte av 

BVC eller 

MVC, och jag 

kan inte 

komma ihåg 

det från 

gymnasietiden. 

Det pratar man 

ju inte om.  

 

Inte vad jag 

kommer ihåg, 

kan hända att 

jag har fått 

det men jag 

kommer 

generellt inte 

ihåg mycket 

från barndom 

och 

grundskola 

och sådant. 

Ingen utbildning 

om stress i andra 

sammanhang än 

när jag läste till 

officer, då 

testade vi våra 

gränser i allt, 

både fysiskt och 

psykiskt som 

normala 

människor inte 

ska utsättas för 
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egentligen, vi 

testade var våra 

stresströsklar 

ligger och allt 

sådant. Det jag 

fick lära mig är 

att de absolut 

största 

antistresstorerna, 

de ska man 

värna om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


