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Abstract 
 
This qualitative report focus on perceived stress and parenting with respect to the change in life 
the first baby brings about; parenthood, pair relationship, and the whole life situation. Except 
for the episode of change, this report was set out to investigate parent’s current situation 
regarding perceived stress. The purpose of the report was to investigate how parents to a first 
born child experienced their life situation and the change in life a new baby brought about, 
and how this affect the cause and handling of stress. The questions this report was set out to 
answer were: 

- Why first-time parents do/or do not experience stress? 
- What role play demands, control, and social support? 
- What does parents experience as most stressful? 

 
The method used was interviews with questions developed from scientific and popular 
scientific literature. Subjects were parents who lived together and had received their first-born 
child about a year ago and who had the child at home, not at daycare or alike. 
 
The results showed that to become a parent for the first time seemed to be something that 
effect people in all aspects of their lives. There seemed to be a connection between the life 
situation of people and the experience of stress because of the parenthood. The cause of stress 
seemed to have a connection with demands, control and among all social support. There were 
also other causes to stress like the change, roll conflicts and the parents responsibilities towards 
the child. 
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Sammanfattning 
 
Detta kvalitativa arbete behandlar i huvudsak upplevd stress och föräldraskap med fokus på hela 
livssituationen, förändringen i livet det första barnet medför, föräldraskapet och parrelationen. 
Förutom i förändringen, var det nuet som rapporten ville undersöka. Syftet med rapporten var 
att undersöka hur nyblivna föräldrars upplevelse av sin livssituation och den förändring i livet 
ett barn medför samverkade med orsakerna till och hanteringen av stress. Frågeställningar som 
ställdes var: 
 

- Varför/varför inte upplever förstagångsföräldrar stress?  
- Vilken roll spelar krav, kontroll och socialt stöd? 
- Vad upplever förstagångsföräldrar som mest stressande? 

 
Intervjuer och intervjufrågor utformades efter vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. 
Försökspersonerna var sammanboende föräldrar som fått sitt första barn ungefär ett år tidigare 
och som hade barnet hemma. 
 
Resultaten visade att föräldraskapet var något som påverkade de intervjuade i alla de undersökta 
aspekterna. Ett samband tenderade även att finnas mellan deras livssituation och upplevelsen av 
stress på grund av föräldraskapet. Orsak till den upplevda stressen var bland annat upplevelsen 
av krav, kontroll och framförallt socialt stöd. Det förekom även andra orsaker till stress som 
förändringen, rollkonflikter och ansvar. 
 
Nyckelord: Stress, föräldraskap, livssituation 
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Inledning 
 
Stress är ett aktuellt begrepp i dagens samhälle och då oftast den arbetsrelaterade stressen. Stress 
i samband med föräldraskap är ett ämne som inte verkar har undersökts särskilt mycket vare sig 
i Sverige eller i andra länder. 
 
Det finns forskning (Östberg, 1999; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997) som visar på ett 
samband mellan föräldraskap och stress. Allmän stress grundar sig ofta i höga krav och brist på 
kontroll kombinerat med lågt socialt stöd. Stress hos föräldrar har en stark koppling till socialt 
stöd, men även till rollkonflikter, fördelning av hushållsarbete och uppmärksamhet från 
partnern. Övrigt som kan påverka hur människan hanterar stress och förändringar är deras 
upplevelse av fritids- och familjesituationen, sysselsättningssituationen samt de individuella 
egenskaperna. Hela livssituationen påverkar människans upplevelse av stress. 
 

Stress 
Under 1940-talet myntade kanadensaren Hans Seyle (1958) begreppet stress. Seyle beskriver 
tre olika faser, vilka träder i kraft när vi utsätts för stress. Dessa faser är alarmreaktionen, 
motståndsstadiet och utmattningsstadiet. Alarmreaktionen innebär att kroppen mobiliserar ett 
försvar när vi blir stressade. Vi kan dock inte befinna oss i försvarsställning hela tiden utan 
denna fas övergår i motståndsstadiet där vi anpassar oss efter rådande situation. Anpassningen 
kan dock förloras och då inträder utmattningsstadiet. Efter nämnda faser krävs återhämtning 
(Perski, 2001). 
 
Graden av stress beror på personens tolkning och värdering av händelsen och innefattar både 
en bedömning av händelsen och en bedömning av den egna förmågan att hantera situationen 
(Egidius, 1997). Om situationen upplevs som negativ och jobbig minskar tron på den egna 
förmågan att klara av situationen och upplevelsen av stress uppkommer. 
 
Enligt Lazarus (1966) refererad i Furnham (1997) uppkommer stress när det råder 
misstämmighet mellan situationens krav och människans upplevelse av sin förmåga att klara av 
dessa krav. Modellen försöker specificera miljöns stressorer och de individuella förmågor som 
kan leda till stress samt hur dessa faktorer interagerar med varandra. Det centrala i modellen är 
”hotet”. Hotet relateras till jaget, vilket människan alltid försöker bevara eller förbättra. Stress 
uppkommer när det råder misstämmighet mellan hotet och den egna förmågan att hantera 
hotet. 
 
Stress kan även uppstå när det finns oförenligheter mellan vad vi behöver eller förväntar oss 
och vad miljön erbjuder (Levi, 2001). För höga förväntningar leder ofta till besvikelse och 
stress. Det finns både positiv och negativ stress. Stressen blir ofta negativ om återhämtning inte 
är möjlig. 
 
Det kan vara svårt att hitta enskilda förklaringar till stress då människor lever med både fysiska 
och psykosociala påfrestningar i livet (Perski, 2001). Stress kan vara resultatet av en 
kombination av flera stressorer och inte bara resultatet av en särskild aspekt i livet. Det pratas 
mycket om stress i arbetslivet men relationer och familjelivet spelar en större roll vid stress än 
många tror (Sjukvårdsrådgivningen, 2005). Därför är det viktigt att se till hela livssituationen 
vid undersökning av stress.  
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Enligt Karasek och Theorell (1990) kan stress och hälsa förutses och förklaras med hjälp av en 
modell av krav, kontroll och socialt stöd. Med krav menas både externa krav från 
samhället/situationen och interna krav från en själv, eller fysiska och psykiska krav med syfte på 
arbetet och arbetsmiljön. Kontroll betyder i detta fall inflytande, deltagande, möjlighet att 
påverka sin situation samt möjlighet att använda sig av sina kunskaper. Socialt stöd, vilket 
innebär stöd från omgivningen som vänner och kollegor, kan mildra konsekvenserna av en 
situations negativa effekter. Med socialt stöd menas även möjlighet att identifiera sig med 
andra. Människan mår bra när hon har lagom höga krav och lagom av kontroll. Människor 
med exempelvis låga krav och liten kontroll blir passiva både på och utanför arbetet. En 
kombination av rimliga krav, kontroll över situationen och socialt stöd förbättrar människans 
förmåga att hantera stress. Forskning har visat att det finns ett starkt samband mellan socialt stöd 
och hälsa (Karasek & Theorell, 1990; Jeding, 1999; Perski, 2001). Detta samband är starkare för 
stressade och för kvinnor (Schwarzer & Leppin, 1989). 
 
Individens sätt att hantera och bemästra påfrestningar kallas coping. Det finns två sorters 
coping; problemfokuserad, som innebär att ta itu med problem samt emotionsfokuserad som 
innebär att hantera de känslor som en situation ger upphov till, till exempel med hjälp av olika 
försvarsmekanismer (Egidius, 1997). Optimister verkar vara mer stresståliga än pessimister 
(Seligman & Schulman, 1988 ref. av Furnham, 1997). Optimister använder sig oftast av 
problemfokuserad coping, det vill säga de fokuserar på att reducera källan till stress. De är även 
mer benägna att söka socialt stöd. Pessimister verkar i högre grad ge upp eller förneka stressen. 
Bra copingförmåga förutsätter att människan har möjlighet att förutsäga och kontrollera 
händelsen som utlöser stress, förmåga att se nya situationer som utmaningar, en tro på den egna 
förmågan och de resurser människan har till hands samt socialt stöd från omgivningen (Egidius, 
1997). 
 
Angelöw (1999) har definierat tre faktorer i människans livssituation som påverkar om 
människan är bra eller dålig på att hantera stress och möta förändringar. Dessa är individuella 
egenskaper, sysselsättningssituation samt fritids- och familjesituation. Om det föreligger obalans 
och/eller hinder inom något av dessa områden kan människans förmåga att hantera stress och 
förändringar reduceras. 
 
Efter en period av stress kan människan känna att ansträngningen övergår till överansträngning 
och att orken och resurserna tar slut (Perski, 2001). Om detta är ett faktum behöver kroppen 
vila för att återhämta sig. Många lyssnar på sig själv och tar sig tid för återhämtning medan 
andra reagerar med att arbeta ännu hårdare. Om ingen återhämtning tillåts blir stressreaktionen 
skadlig och människan riskerar att bli utbränd. 
 
De faktorer som människan blir stressad av kallas stressorer (Bronsberg & Vestlund, 2004). Det 
finns, grovt uppdelat, två typer av stressorer, vilka kan benämnas yttre och inre stressorer. Yttre 
stressorer kan vara krav från andra, bristande möjlighet att påverka, arbetsuppgifter samt familj 
och hemarbete. Inre stressorer kommer från vår uppväxt och från våra egna krav på oss själva. 
Med andra ord är stressorer de händelser, problem och omständigheter som framkallar stress 
(Östberg, 1999). Samma stressor kan påverka olika människor på olika sätt. 
 

Olika former av stress 
Relationsstress uppstår i kontakt med andra människor (Sahlin, 2005). Kvinnor upplever oftare 
relationsstress än män vilket kan bero på könsroller och fostran. De negativa effekterna av 
relationsstress är att kvinnan lägger så stor vikt vid relationen att hon negligerar sina egna behov 
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och känslor, vilket kan leda till trötthet, frustration, ilska, bitterhet, nedstämdhet och 
martyriserande. Vad som driver kvinnan är hennes dåliga samvete för att inte räcka till. Det 
positiva med att kvinnan lägger stor vikt vid relationer är hennes förmåga till empati, känslighet 
och inlevelse. Relationsstressen har visat sig vara mer påfrestande än den arbetsrelaterade 
stressen enligt en studie vid Karolinska Institutet där hjärtsjuka kvinnor undersökts (Angelöw, 
1999; Hertting, 1999). 
 
Prestationsstress innebär en stress att åstadkomma något samt en rädsla att misslyckas (Schenström 
& Lindqvist, 2005). Liksom kvinnor stressas mer av relationen verkar prestationen mer 
stressande för männen. 
 
Additionsstress innebär att medvetet eller omedvetet jämföra sig själv och sina prestationer med 
människor i sin närhet (Ernsjö-Rappe & Sjögren, 2004). Denna stressform finns framförallt hos 
personer med lågt självförtroende och låg självkänsla. 
 
Jämställdhetsstress innebär att vara stressad över att förhållandet inte är så jämställt som man vill 
att det ska vara (T. Nilsson, personlig kommunikation, September, 05, 2005). 
 
Ekonomisk stress kan den huvudsakliga försörjaren känna när den upplever att familjens 
ekonomi och levnadsstandard hänger på denna (Bronsberg & Vestlund, 2004). 
 
Hemstress är en stress kvinnan och mamman ofta känner och som grundar sig i stereotypa 
könsroller där kvinnan ansvarar för hemmet (Stressmottagningen, 2005). Kvinnan, till skillnad 
från mannen, stressar exempelvis upp sig när hon kommer hem från jobbet. Anledningen till 
att stressen bli negativ är att kraven är större än kontrollen över situationen. Konflikter inom 
familjen, osäkerhet i föräldrarollen och ett kärlekslöst förhållande är andra faktorer som kan 
bidra till hemstress (Perski, 2001). 
 
Tidsstress innebär att tiden inte räcker till det människan vill göra (Bäck-Wiklund & Bergsten, 
1997; Angelöw, 1999). I samhället i dag med ökat arbetstempo och effektiviseringar är det 
många som upplever tidsstress. Stressen kan även uppkomma hos människor som har för 
mycket tid men inget att fylla den med. Tidsstress kan innebära att människan inte ges 
möjlighet till återhämtning, vilket kan bero på upplevelsen av brist på tid. 
 
Föräldrastress definieras som förälderns uppfattning om stress på grund av föräldraskapet, det vill 
säga, en stress som uppkommer från kraven av att vara förälder (Östberg, 1999). Föräldrastress 
ses som en misstämmighet mellan situationens krav och personliga resurser. 
 
Positiv stress innebär att lagom mycket stress sporrar oss att anstränga oss lite extra och vara 
skärpta (Levi, 2001). Är stressen dock långvarig, stark eller upprepad blir stressen lätt negativ. 
Feedback, möjlighet till påverkan och självvalda aktiviteter påverkar stressen positivt och ger 
engagemang, entusiasm och arbetsglädje. 
 

Reaktioner på stress 
Stress innebär uppvarvning på grund av påfrestningar ofta i kombination med ångest, oro eller 
obehag (Levi, 2001). Förr var stress ändamålsenligt och förberedde människan på kamp eller 
flykt. Stress är ett sätt för människor att reagera. När påfrestningarna blir svåra att hantera kan vi 
känna känslor av ångest, oro och nedstämdhet. Intellektet reagerar på stress med bortglömning, 
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inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter. Andra reaktioner på stress är att reagera 
genom sitt beteende till exempel att röka, dricka eller äta mer. I värsta fall kan stress leda så 
långt som till självmord. 
 
Bernin (2001) definierar vanliga symtom och sjukdomar till följd av stress. Känslomässiga 
störningar är ett symtom, vilket tar sig uttryck i trötthet, känslor av otillräcklighet, isolering 
och sömnstörningar. Även de intellektuella funktionerna kan störas av stress på så sätt att vi får 
sämre koncentrationsförmåga samt sämre förmåga att hitta lösningar på problem och ta beslut. 
Engagemanget och uthålligheten minskar och vi får svårt att se mål och arbeta strukturerat. 
Vanliga sjukdomar som kan uppstå till följd av stress är fler förkylningar och infektioner än 
vanligt. Sjukdomarna bryter ut för att stressen påverkar vårt immunförsvar negativt. Stress kan 
även orsaka hormonrubbningar med problem som till exempel oregelbunden menstruation hos 
kvinnor. Andra fysiska symtom kan vara problem med magen och tarmarna, hjärt- och 
kärlsjukdomar, hudsjukdomar som utslag och herpes samt vanliga åkommor som 
återkommande huvudvärk eller migrän. Andra vanliga fysiska symtom som uppstår på grund av 
stress är muskel- och skelettproblem som ont i nacke och rygg. Alla dessa symtom och 
sjukdomar kan givetvis även utlösas av andra faktorer än stress och kan därför vara svåra att 
härleda till stress.  
 

Förändring 
Att en förändring sker innebär att något förändras men behåller sin identitet, det vill säga 
individen, situationen eller gruppen får helt eller delvis nya egenskaper men är ändå samma 
individ, situation eller grupp (Egidius, 1997). 
 
Antonovsky (1991) menar att svåra livshändelser och krav på förändringar i människors liv 
förutsätter vissa egenskaper. Människan måste kunna förstå vad som händer och sätta det i 
relation till sitt tidigare liv. Förståelsen grundas på en känsla av sammanhang, KASAM, vilken i 
sin tur baseras på upplevelsen av situationen som begriplig och hanterbar samt att livet upplevs 
som meningsfullt. Människans upplevelse av livet som meningsfullt påverkar hanteringen av 
stress och förändringar positivt. Alla förändringar är omvälvande och påfrestande, även de 
lyckliga. Många förändringar kan leda till stress även om förändringarna är positiva och 
förväntade (Levi, 2001). För att stressen ska minska trots förändringar och förväntningar krävs 
att människan har inflytande över sitt liv samt att han/hon kan fatta egna beslut, har kontroll 
och makt över sig själv. 
 
När en förändring sker i livet kan våra attityder till andra människor, händelser, situationer och 
även till livet förändras (Markham,1995). Det är viktigt att vara förberedd på förändringarna så 
att de berikar istället för utarmar framtiden. Det finns olika typer av förändringar: 
 

- Avsiktliga förändringar: Förändringar människan tar initiativ till själv till exempel att 
bestämma sig för att skaffa barn eller flytta. 

- Ofrivilliga förändringar: Förändringar människan inte är förberedda på till exempel att 
någon närstående dör eller att vinna på lotto. Positiva förändringar som är ofrivilliga 
kan vara lika omskakande som negativa förändringar då människan inte haft chansen att 
förbereda sig. 

- Fortskridande förändringar: Till exempel att människan blir äldre. 
- Kortsiktiga förändringar: Dessa påverkar människan mer än hon tror, till exempel att 

hälsa på farmor och farfar, gräla med partnern etcetera. 
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- Långsiktiga förändringar: Dessa kan vara avsiktliga, ofrivilliga eller fortskridande. Dessa 

förändringar är omvälvande och ger stora effekter på människan. Förändringen är 
oundviklig och tvingar människan att acceptera den. 

 

Individuella egenskaper 
Människans egenskaper påverkar hur hon hanterar stress och förändringar i livet (Angelöw, 
1999). Utifrån hur människan är hanterar hon sin situation. 
 
Personlighet kan beskrivas som en människas karaktäristiska beteendemönster med syfte på 
beteende, värderingar och reaktioner som är relativt stabila. Med beteende menas hur 
människan agerar i situationer. Människors beteende kan definieras som typ A-beteende eller 
typ B-beteende (Angelöw, 1999). Typ A människor sätter ofta kvantitet framför kvalitet. De är 
prestations-, tävlings- och konkurrensinriktade, dominanta, otåliga, tidsstressade, 
individualister, misstänksamma och ofta arbetsnarkomaner. Dessa människor löper större risk 
att drabbas av stressrelaterade sjukdomar än andra. Typ B människor beskrivs ofta som 
avslappnade människor utan höga krav på sig själv. De är vänligt inställda mot sig själva och 
andra. 
 
Tillfredsställelse har visat sig vara något stabilt över tid, det vill säga människor är tillfredsställda 
eller otillfredsställda i livet som resultat av sin personlighet (Dipboye, Smith & Howell, 1994). 
Detta betyder exempelvis att även om människor med låg tillfredsställelse på arbetet byter 
arbete så visar de ändå samma låga tillfredsställelse. Detta visar på att tillfredsställelse kan vara ett 
personlighetsdrag. Tillfredsställelse i en del av livet kan medge en så kallad ”spill over” effekt 
till andra delar av livet. Exempelvis om människan är tillfredsställd med sin fritids- och 
familjesituation kan detta spilla över och ge tillfredsställelse i till exempel 
sysselsättningssituationen. Människor som upplever att de själva kontrollerar sina framgångar 
och misslyckanden, som har bra självförtroende samt kompetens för vad det tar sig för, 
upplever en högre tillfredsställelse i livet än andra (Dipboye et al, 1994). Detsamma gäller 
människor som är glada, har lugnt temperament och är högpresterande. Vad som starkt visar på 
låg tillfredsställelse är människor som uttrycker negativa känslor som bekymmer, pessimism och 
missnöje. 
 
Värderingar visar vad människan anser vara rätt, önskvärt eller gott (Robbins, 1998). 
Värderingarna kommer från det genetiska arvet, kultur, föräldrar, vänner och liknande. 
Individers värderingar kan skilja sig åt väldigt mycket, men alla värderingar innehåller två 
komponenter; vad som är viktigt och hur viktigt det är. Värderingarna säger oss vad vi anser 
som rätt och fel samt hur saker ska och inte ska vara. 
 
Självförtroende har en människa som accepterar sig själv, såväl sina goda som dåliga sidor 
(Angelöw, 1999). Att acceptera sig själv som man är innebär att tycka om sig själv just nu utan 
att överge sina värderingar. Självförtroende leder till uppskattning av sig själv och en tro på sig 
själv och sina egna förmågor. Den egna uppfattningen av vad människan klarar av är realistisk 
och optimistisk och hon är trygg i sig själv. Det handlar inte om att människan behöver tycka 
om det hon accepterar. Med självförtroende menas även en tro på den egna förmåga att 
hantera stress och förändringar och även en insikt om sina starka och svaga sidor. Självinsikt är 
viktigt för hanteringen av stress och förändringar. Med självinsikt menas att människan känner 
till varför hon tänker, känner och handlar som hon gör. 
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Självbilden formas av självförtroendet (Maslach, 1985). Generellt sett är självbilden antingen 
realistisk, pessimistisk eller optimistisk. Den realistiska självbilden är hoppfull och bygger på ett 
genuint bra självförtroende medan den negativa och den optimistiska grundar sig i bristfälligt 
eller dåligt självförtroende. Att ha en god självuppfattning innebär att människan vet vem hon 
är och att hon är tillfredsställd med sig själv. Detta spelar en betydande roll när hon ska hantera 
stress och förändringar. I många situationer, särskilt i kontakt med andra människor, ställs höga 
krav på den enskilda individen. Samtidigt har människan även krav från sig själv. Vid lågt 
självförtroende ses hinder som oöverkomliga och krav som övermäktiga och inställningen till 
situationen blir passiv och maktlös. Låg självuppfattning blir en självuppfyllande profetia i och 
med att människan söker efter och lägger märke till det han/hon misslyckas med, just eftersom 
han/hon tror att de alltid misslyckas. För att kunna hantera stress och möta förändringar räcker 
det dock inte bara med att känna sig själv utan det är även av vikt att veta sina möjligheter och 
begränsningar. Resultatet av att inte veta detta blir en misstämmighet mellan ambitionen och 
den faktiska prestationen. Låg självuppfattning och att inte veta sina möjligheter och 
begränsningar leder till ökad risk för utbrändhet, vilket ses som en förlängning av stress. 
 
För att klara av förändringar bör människan vara flexibel och kunna anpassa sig (Markham, 
1995). Ju mer flexibel desto gynnsammare blir förändringen oavsett om förändringen är positiv 
eller negativ. Det krävs även att människan kan släppa taget och gå vidare mot en ny syn på sig 
själv och omvärlden. 
 
En människas reaktioner på stress och förändringar beror på hur hon uppfattar och tolkar 
situationen (Angelöw, 1999). Mentala föreställningar om sig själv kan vara positiva eller 
negativa och påverkar i högsta grad våra tankar och vårt beteende. Mentala föreställningar och 
tankar leder till olika känslor och förmågor att klara situationen där negativa tankar och en 
destruktiv inre dialog i samband med förändringar och stress leder till sämre självförtroende och 
känslor av hjälplöshet. Oförmåga att hantera stress beror ofta på ett tankemönster som 
snedvrider och förvanskar verkligheten. Positiva tankar och en inre, positiv röst leder till 
konstruktiva lösningar på problem och förändringar. Positivt tänkande gör människan 
handlingskraftig och hjälper denna att påverka och skapa sin framtid (Markham, 1995). 
 
Tankemönster som Angelöw (1999) nämner är att förstora upp obehagligheter och överdriva 
händelser, som till exempel sina egna misstag. Detta leder till svag självkänsla, oro och stress. 
Denna tankefälla kan leda vidare till katastroftänkande där människan alltid förväntar sig det 
värsta och där vanliga situationer förvandlas till katastrofer. Med konstruktiva tankemönster kan 
människan utveckla optimistiska och realistiska attityder och på så sätt se stress och förändringar 
som utmaningar. 
 
För att kunna hantera förändringar och samtidigt vara lycklig krävs att människan är medveten 
om sina innersta känslor (Markham, 1995). När människan rationaliserar sina känslor och 
förstår varför dom uppstår och hur hon agerar på känslan kan människan hantera förändringar 
och stress. 
 
Skuld beskrivs ofta i termer av otillräcklighet, olust, börda och borde (Elvin-Novak, 2001). 
Skuld skiljer människor från djur och ger oss möjlighet att känna empati och förståelse för 
andra. Skuld är något positivt och leder till att vi tar hand om varandra, det innebär att vi har 
relationer till andra och att vi känner ansvar för relationen. 
 
Att känna, ge och ta emot uppskattning och kärlek i livet är viktigt för att kunna hantera stress 
och förändringar. Ett kärlekslöst förhållande är en faktor som bidrar till hemstress (Perski, 
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2001). Humor gör att vi mår bra (Angelöw, 1999). Att kunna skratta åt händelser och att inte 
uppleva allt som allvarligt är viktigt. Människans förmåga till nytänkande, det vill säga förmågan 
att se saker ur olika perspektiv och att tänka i nya banor, påverkar också människan positivt. 
Att kunna sätta gränser och säga nej är viktigt ur stressynpunkt. Att alltid säga ja handlar om 
människans försök att ständigt anpassa sig till sin omgivning, vilket kan leda till stress då de egna 
behoven tenderar att negligeras (Röda, 2005). Att säga nej handlar om att sätta gränser. Att 
kunna kommunicera sin vilja och förstå andra reducerar stress. 
 
Övriga egenskaper som är essentiella för människans förmåga att hantera stress och förändringar 
är människans förmåga att motivera sig själv att ta itu med sin situation, att ha distans till 
problem samt att planera sin tid (Angelöw, 1999). Tidsbegreppet är något som stressar många 
människor. En del vill hinna göra mycket men tiden räcker inte till medan andra, som till 
exempel arbetslösa, ofta har så mycket tid att de inte vet vad de ska fylla den med. 
Stresshantering är en egenskap som påverkas av alla dessa egenskaper. 
 

Sysselsättningssituation 
För att hantera stress och förändringar är det viktigt att analysera hela människans livssituation 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2005). Sysselsättningssituationen är en del av livet och ser naturligtvis 
olika ut för olika människor där en del har arbete, andra är arbetslösa eller studerande, och så 
vidare. Inom sysselsättningssituationen finns ett antal faktorer som påverkar hur människan 
upplever sin situation. Hur människan upplever dessa faktorer visar på hur de hanterar stress 
och förändringar (Angelöw, 1999). När det gäller arbete, vilket är den kategori de flesta 
människor hamnar inom i sysselsättningssituationen, är arbetsmiljön det centrala. Arbetsmiljön 
innefattar både fysiska och psykosociala delar av arbetsplatsen (Hellberg, 2002). Detta innebär 
att människans upplevelse av arbetsuppgifterna som intressanta samt att hon har inflytande över 
uppgifterna, möjlighet att påverka sin situation påverkar människans hantering av stress och 
förändringar positivt (Angelöw, 1999). Bristande kontroll över sina arbetstider kan leda till 
skuldkänslor (Elvin-Novak, 2001). Arbetstiderna kan göra att människan känner sig begränsad 
och inte hinner med det hon vill. 
 
Att vid situationer som stress eller kris få emotionellt stöd och omsorg av andra personer gör 
stressen lättare att hantera (Egidius, 1997). Socialt stöd är en viktig faktor i hur vi hanterar stress 
på så sätt att andra människor ger oss självförtroende, lyssnar och finns där för oss (Levi, 2001). 
Inom sysselsättningssituationen återfinns socialt stöd främst hos arbetskamrater och ledare. 
 
Människans välbefinnande påverkas av arbetsglädjen (Dipboye et al, 1994). 
Arbetstillfredsställelse kan medge en ”spill over” effekt som innebär att trivsel med arbetet 
påverkar livet utanför arbetet positivt. Det motsvarande fungerar också, det vill säga att trivsel 
med det sociala livet påverkar arbetslivet positivt. 
 
Det uppstår lätt konflikter mellan de roller människan har i sitt liv, exempelvis mellan 
karriärkvinnan och hemmafrun eller mellan den högpresterande arbetaren och hemmapappan 
(Levi, 2001). Dessa rollkonflikter och kompromissandet mellan att ha flera ibland oförenliga 
roller kan leda till stress. Föräldrarollen kan till exempel vara svår att kombinera med ett 
krävande arbete där det förväntas övertidsarbete eller resor i tjänsten. Om människans roller blir 
för många och för olika uppstår lätt kompromisser, vilka kan vara stressframkallande 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2005). Andra faktorer inom sysselsättningssituationen är 
arbetsbelastning, ansvar, stimulans, utvecklingsmöjligheter, trygghet, uppskattning, information, 

7 



klimat och framtidsutsikter (Angelöw, 1999). Om dessa upplevs som negativa kan det påverka 
människans hantering av stress och förändringar negativt. Ansvar är en del av kontrollaspekten 
hos Karasek och Theorell (1990) liksom uppskattning är en del av det sociala stödet. 
 

Fritids- och familjesituation 
Fritids- och familjesituationen är en annan del av människans liv, vilken hör till människans 
livssituation. Eftersom det är viktigt att undersöka hela människans livssituation för att 
undersöka eventuell stress (Sjukvårdsrådgivningen, 2005) är även denna situation och 
människans upplevelse av den viktig. Betydelsefulla faktorer här, liksom inom 
sysselsättningssituationen, är upplevelsen av ett gott socialt stöd från medmänniskor, 
uppskattning från dessa samt upplevelsen av att krav och förväntningar från sig själv och andra 
är rimliga (Angelöw, 1999; Karasek och Theorell, 1990). 
 
Människan spelar olika roller i olika situationer. Rollkonflikter finns i hela människans 
livssituation, vilka kan upplevas som stressande och påverkar hur vi hanterar stress och 
förändringar (Sinkkonen, 2000; Perski, 2001). Relationer på fritiden, med såväl partner som 
kompisar är viktiga. Relationsstress uppstår i samspelet mellan människor om samspelet inte 
fungerar. Att inte hinna med måsten i livet är även det påfrestande (Angelöw, 1999). När det 
gäller tidsmässig belastning menas om människan har tillräckligt med tid till det som behöver 
göras eller om alla måsten upplevs som pressande, som exempelvis hushållssysslorna (Angelöw, 
1999, Bäck-Wiklund, 1997). Om upplevelsen av tidsmässig belastning är negativ kan 
människan drabbas av tidsstress, vilket är vanligt i dagens samhälle. 
 
En del människor upplever det som stressande om förhållandet är ojämställt där ena partnern 
utför större delen av hushållsarbetet. Detta kan benämnas jämställdhetsstress, något som 
kvinnor ofta känner (T. Nilsson, personlig kommunikation, 2005). Denna är ofta kopplad till 
ekonomisk stress, som är mansdominerad (Bronsberg & Vestlund, 2004). Jämställdhetsstress 
och ekonomisk stress kan ses som följder av varandra, där den parten som upplever stress att 
försörja sin familj kanske jobbar över, vilket kan leda till att allt hushållsarbete läggs på den 
andra föräldern, som då känner jämställdhetsstress. Möjlighet till avkopplande aktiviteter och 
möjlighet att utvecklas privat är andra faktorer inom fritids- och familjesituationen som positivt 
kan påverka hur människor hanterar stress och förändringar (Angelöw, 1999). 
 

Modersrollen 
En mor är en kvinna som fått barn (SAOB, 2005). En kvinna som på ett moderligt sätt tar 
hand om någon eller något. Att vara förstföderska innebär att kvinnan går in i en okänd roll 
som mamma (Rydén, 2004). 
 
Kvinnors identitet förändras när de får barn (Sinkkonen, 2000). Kvinnan reorganiserar sin 
identitet som förändras från att själv ha varit barn, partner och kanske karriärkvinna till att vara 
en mamma som är relativt bunden till sitt barn. Detta innebär en utmaning för kvinnan. De 
olika rollerna kan vara svåra att kombinera. Osäkerhet i föräldrarollen är en av faktorerna som 
bidrar till hemstress (Perski, 2001). En stor del av kvinnornas stress handlar om att balansera alla 
roller hon ska spela både i och utanför hemmet. 
 
Det finns en allmän syn på modersrollen i samhället (Ernsjö-Rappe & Sjögren, 2004). De egna 
förväntningarna på sig själva som mammor samt omgivningens förväntningar på mammor 
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bygger både på tidigare generationers mammor och deras prestationer samt på mammors liv 
idag med hushållsansvar och karriär samtidigt. Med en förändrad kvinnokultur kan det vara 
svårt för kvinnan att kombinera och samtidigt tillgodose barnets behov med de egna behoven, 
till exempel av arbete, intressen, partner och vänner. De olika rollerna en kvinna spelar kan 
leda till rollkonflikter. Dessa konflikter är ett resultat av det moderna samhället och kan vara 
mycket stressande för många mammor och leda till skuldkänslor (Rydén, 2004). Det finns krav, 
både externa och interna, på att mammor ska hinna med allt som en mamma ”ska” göra och 
samtidigt leva upp till bilden av den moderna kvinnan (Ernsjö-Rappe & Sjögren, 2004). Detta 
kan innefatta ett eget liv med kompisar, intressen och framgång i karriären samt att vara en bra 
mamma som är tillgänglig för sina barn. Kvinnan har alltid tagit ansvar för barnens välmående 
och utveckling . För att kunna förstå dagens kvinnor är det viktigt att känna till hur hon 
upplever sig själv, vilka mentala föreställningar hon har om moderskapet och hur hon tolkar sin 
situation till samhället och dess normer (Rydén, 2004). 
 
Mamman upplever sig, och framstår utan svårighet, som en dålig mamma om till exempel 
hennes jobb tar mycket tid, vilket kan leda till skuldkänslor (Ernsjö-Rappe & Sjögren, 2004). 
Tillgängligheten är en stor skillnad mellan mammor och pappor. Att finnas till hands har med 
försäkrandet av barnets trygghet att göra, vilket bottnar i ett ofta ogenomförbart kvinnoideal 
och leder till otillräcklighet och skuld (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Mammor kräver av 
sig själva att vara mer tillgänglig för barnen än vad pappan kräver av sig själv. Detta leder till 
höga krav på henne både på jobbet och hemma.  
 
Förr var endast mamman med barnet den första tiden, tog det till vårdcentralen och liknande, 
vilket ledde till att hon fick skulden om något var fel med barnet eller om det mådde dåligt 
(Sinkkonen, 2000). Antingen ansågs mamman vara för kall och avlägsen eller för 
överbeskyddande och dominant, felet var alltid hennes. I samhället idag är fortfarande 
mammans ansvar och tillgänglighet för barn stor jämfört med pappans. Exempelvis kan en 
mamma som är hemma med sina barn länge uppfattas som överbeskyddande och dålig som inte 
ger sitt barn utrymme att utvecklas med andra. När mammans handlingar, känslor och attityder 
styr, inte bara hur barnet mår här och nu utan också hur det kommer att utvecklas och må i 
framtiden, blir den enskilda mammans ansvarsbörda mycket stor (Elvin-Novak, 2001). Detta 
gäller inte för pappor då könsrollerna, och därför ansvaret, ser annorlunda ut. 
 
Det är viktigt men svårt att sätta gränser för ansvarstagandet för barn (Elvin-Novak, 2001). 
Gränserna för ansvarstagandet för barn är en vanlig orsak till konflikter när den ena inte tar det 
ansvar som den andra förväntar sig. Detta är dock något som föräldrarna sällan är medvetna om 
att de känner utan de tror att konflikten beror på annat. Kvinnors stress har ofta att göra med 
det övergripande ansvar hon har för barn och för det som ska ske (Bäck-Wiklund & Bergsten, 
1997). Som förälder, oftast mamman, kan det kännas jobbigt om den andra föräldern, oftast 
pappan, jobbar, tränar eller är borta mycket, men det kan även vara svårt att uppmärksamma 
sin partner på detta (Elvin-Novak, 2001). I dessa fall kan gränser behövas för när den ena 
förälderns ansvar slutar och den andras börjar för att undvika att ena föräldern, oftast mamman, 
tar hela ansvaret för barnet. Detta beror förmodligen på mammans upplevelse av sin tid som 
tillhörandes andra medan pappan anser sin tid tillhöra honom själv och att hans uppgift är att 
fördela den rättvist (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). 
 
Föräldrar har vissa kulturellt etablerade positioner och ansvar som ställer olika krav på dem och 
på hur de ska vara (Elvin-Novak, 2001). Kraven blir till attityder och känslor, vilka säger vad 
som är rätt och fel. När mammor handlar därefter och gör något som anses fel, får de 
skuldkänslor, inte för att handlingen var fel utan för att mammor har krav från sig själva och 
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från omgivningen som skiljer sig från pappors krav. Skuld är en känsla som många kvinnor 
känner och som ofta är förknippad med barnet. Därmed inte sagt att barnet mår dåligt på något 
sätt. Ansvar är en grogrund för skuld och det är ofta kvinnan som har och känner det största 
ansvaret för sitt barn. Mammor får lätt skuldkänslor då de sätter sig själva och sina egna 
önskningar i första rummet. En del lever med en ständig vardaglig skuld som de känner ska 
betalas tillbaka. Detta leder till en oavbruten kamp mellan när hon är skyldig, när hon är 
skuldfri och när hon tycker hon är värd att göra något för sig själv – att någon annan är skyldig 
något. Det är svårt att komma ifrån eller göra revolt mot skuldkänslor för det är svårt att hitta 
vägar som inte föder nya skuldkänslor. 
 
Skuld tar mycket energi (Ernsjö-Rappe & Sjögren, 2004). För många mammor finns många 
känslor och situationer som ger skuldkänslor. Kvinnor har höga krav på sig själva som ofta 
sträcker sig utanför deras makt. Ansvar för barn tar mycket på krafterna då kontrollen över 
situationen ofta brister (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Kravet på att vara tillräcklig som 
förälder leder till känslor av skuld. En viss grad av skuld är dock bra då det visar på empati och 
att föräldern bryr sig om sitt barn (Rydén, 2004). 
 
Ofta handlar föräldraskapet om en större förändring för kvinnan än för mannen (Elvin-Novak, 
2001). Kvinnan är oftast hemma längst och hon har det inbyggda ansvaret för barnet. En pappa 
uppfattas som en modern och bra pappa om han överhuvudtaget tar ut föräldraledighet medan 
en mamma som tar ut föräldraledighet är en självklarhet. Mammors föräldraledighet och ansvar 
för barnen tas för givet medan pappor får beröm för det han gör både från samhället i stort och 
av de människor han träffar. I till exempel tidningen Norrländska Socialdemokraten (2005-04-
15) uppmärksammades pappornas föräldraledighet med ett helsidesreportage om hur bra det var 
att papporna var lediga med sina barn. 
 
Pappan kan välja graden av engagemang och ansvar för barn på ett helt annat sätt än kvinnan 
(Elvin-Novak, 2001). Vissa pappor tar för givet att han till exempel ska träna tre gånger i 
veckan som tidigare. De menar att de är bättre på att ta för sig och göra saker själva som att 
träna, jobba eller jobba över och att mamman också får göra det. När pappan väljer sitt 
engagemang och ansvar till större delen än mamman blir det den sistnämnda som får ta ännu 
större engagemang och ansvar. Det kostar för den ena parten om den andra väljer sig själv. 
Graden av ansvar och engagemang är lika stor trots att pappan tar mindre del av den. Detta kan 
tydliggöras med städandet där den ena parten inte behöver ta större del i städandet om den 
andra tar mindre. När det gäller barn behöver de lika mycket omsorg trots att andra parten ger 
mindre, alltså blir det på den ena parten, oftast kvinnan, att täcka upp för den andras, oftast 
pappans, brister. 
 
Mamman och pappan blir ofta varandras möjligheter och begränsningar genom att de tar större 
eller mindre ansvar (Elvin-Novak, 2001). Om en inte kan eller vill ta ansvar, särskilt för barn, 
måste den andra ta vid. Omvänt gäller att om den ena tar mer ansvar behöver den andra inte ta 
lika mycket. Detta är en kvinnofälla då mamman anses ha ett slags biologiskt och inbyggt 
ansvar som mannen inte har. Ansvarskännandet har en nära relation till skulden, som hela tiden 
finns där om barnen försummas. Omsorgen för barnen fungerar inte om ingen tar ansvar eller 
engagerar sig. De som kommer i kläm när omsorgen brister är inte mamman eller pappan utan 
barnen. Anledningen till att pappan har möjlighet att välja och också väljer sin grad av ansvar 
och engagemang är att han i andras ögon ändå kan uppfattas som en bra pappa trots att han inte 
deltar så aktivt i sina barns vardagsliv. 
 
Maslach (1999) menar att föräldrar löper mindre risk att bli utbrända då de måste fokusera på 
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barnet och dess behov och släppa arbetet. Ny svensk forskning visar att nyblivna mammor 
anser att de mår bättre än jämnåriga kvinnor i allmänhet, vilket förmodligen tyder på de 
positiva känslor ett barn medför (Dagens medicin, 2005). 
 

”Att ha barn och gå hemma kräver också mycket. Det är obekvämt för mig att erkänna det, 
men jag tror nog att jag skulle kunna bli utbränd av att vara enbart mamma.” (Ernsjö-
Rappe & Sjögren, 2004, sid. 44). 

 

Fadersrollen 
En far är den som bär en faders omsorg, som vårdar, värnar och beskyddar (SAOB, 2005). 
 
Pappans identitet förändras när han får barn (Sinkkonen, 2000). Pappan går från att ha varit 
pojke och make till att vara pappa och förälder. Ansvaret växer och familjen blir beroende av 
honom. Detta kräver både mognad och förmåga att hantera situationen. Problem män kan 
stöta på är bristen på socialt stöd samt att viljan att uppnå det ideala faderskapet inte åstadkoms 
på grund av bristande ork och möjlighet. Mamman släpper i vissa fall inte in pappan till barnet, 
ofta på grund av en föräldrasyn som bygger på att mamman är viktigast för barnet (Ehrensaft, 
1994 respektive van Egeren, 2002 ref. av Rydén, 2004). 
 
Förr var pappans uppgift den första tiden att finnas till hands för att möjliggöra så att mamman 
kunde ta hand om barnet (Sinkkonen, 2000). Pappan och barnet skulle utveckla en relation 
först efter barnets första år. Efter denna epok skulle pappan träda in och bli mer delaktig i 
barnets liv då det hade framkommit att barn kan knyta an till fler än en person. Det viktiga var 
att barnet fick vård och kärlek, det spelade ingen roll av vem. 
 
Förändringen i samhället som skett är att pappor är mer med sina barn och ger dem tid och 
engagemang, vilket leder till att pappan blir mer primär för barnet. Förut tillbringade mamman 
mer tid med barnet den första tiden, vilket gjorde att pappans och barnets relation blev lidande. 
Nu är pappan mer med barnet i början av dess liv än vad han var tidigare, vilket ger pappan 
och barnet en annan relation. Förut innehöll relationen mest lek och fysisk aktivitet medan 
mamman, som var mer med barnet, stod för trygghet och närhet. En liknande relation börjar 
även mogna mellan pappan och barnet (Rydén, 2004). 
 
Pappor borde i och med förändringarna i samhället och den nya synen på fadersrollen bli mer 
mångsidiga och nyanserade i sin personlighet (Rydén, 2004). En förutsättning för att det ska 
ske är mer jämställda förhållanden mellan män och kvinnor. Tanken finns fortfarande i 
samhället att män är mer värda än kvinnor, men även att mammor är mer värda än pappor. 
 
Den sociala pappan är en pappa som funderar över vad som krävs och förväntas av honom och 
som försöker uppfylla dessa förväntningar (Sinkkonen, 2000). Detta kan medföra att mannen 
känner förvirring, ångest och tvivel över sina rättigheter och skyldigheter som förälder då detta 
kanske inte stämmer överens med hans bild av hur en pappa ska vara. Denna bild utgår ofta 
från hur pappor skulle vara förr. Den moderna papparollen är relativt ny och många pappor 
idag har ingen sådan pappa att relatera till. 
 
Stress hos pappor beror många gånger på upplevelsen av motstridiga krav och att han inte 
disponerar sin tid rättvist mellan olika kravställare (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Vissa 
män upplever det som stressande när kvinnan arbetar för då måste hans tid omprioriteras, vilket 
ökar upplevelsen av tidsstress. En mindre men dock stressande faktor är sömnbrist på grund av 
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vakna barn på nätterna. Däremot visar männen ingen stress på grund av misstämmighet mellan 
familj och arbete. Till skillnad från mammorna motiverar de inte varför de måste arbeta utan 
uttrycker att det kan vara skönt att komma ifrån. Män hänvisar oftare känslor av stress till 
arbetssituationen medan kvinnor förklarar stress utifrån situationen i hemmet. 
 
Pappor som yrkesarbetar visar stress när de upplever en konflikt mellan arbetet och hemmet 
(Burgess, 1997). Många tror att arbetet påverkar förhållandet till deras barn negativt. Pappor 
försöker ofta ta på sig ett stort familjeansvar och anpassa arbetet efter familjen. Detta visar sig 
bland annat i att de skaffar flextid, jobbar mindre övertid, tackar nej till befordringar som skulle 
innebära mer arbete samt inte är villiga att flytta bara för att arbetet kräver det. I Sverige har 
pappor den kortaste arbetstiden av alla pappor. 
 
En undersökning av föräldralediga i England visade att de pappor som tog ut föräldraledighet 
också var de som hade en hög position i arbetslivet (Rapport, 1994, ref. av Burgess, 1997). 
Antagandet som gjordes var att deras fruar hade bättre förhandlingsposition och kanske 
tvingade männen att vara pappalediga. Anledningen kan även vara att situationen tillät männen 
att vara föräldraledig med barnen i stället för att tvingas arbeta för att försörja familjen. 
 

Föräldraskap och parrelation 
Upplevelsen av föräldraskapet och parrelationen är viktig när män och kvinnor får barn 
(Rydén, 2004). 
 
I och med barnets födelse belastas föräldrarnas relation till varandra (Rydén, 2004). För att 
förstå relationerna i en familj är det viktigt att belysa att kvinnan ser på relationen med mannen 
som partner och med mannen som förälder som två olika relationer, medan mannen ser på 
relationen med mamman som partner och mamman som förälder som samma relation. 
 
Männen är beroende av relationen med kvinnan för att kunna engagera sig fullt ut i 
föräldraskapet (Belsky, 1984 respektive Van Egeren, 1998 ref. av Rydén, 2004). Det finns vissa 
faktorer som har betydelse för föräldraskapet. Dessa är kvinnans och mannens individuella 
karakteristika och deras förmåga att samarbeta samt kontextuella faktorer som socialt umgänge 
och ekonomi. 
 
Föräldrar upplever i hög grad stress på grund av faktorer som till exempel att tiden ska räcka 
till, vilket kan benämnas tidsstress (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Kvinnor upplever att 
hennes tid tillhör andra och försöker att få tiden att räcka till alla. Männen upplever tiden som 
sin egen och försöker dela den rättvist. Tidsstress resulterar ofta i bristande kontroll över 
situationen. När det gäller stress på grund av en konkurrens mellan arbetet och föräldralivet 
skyller kvinnorna problem på sig själva medan männen anser att problemen ligger hos andra 
som till exempel arbetet eller chefen. Vad stressen egentligen beror på är skillnaden i 
fördelningen av ansvaret för barn där kvinnan har det övergripande ansvaret. Kvinnan kan även 
stressas av känslan av att ansvaret borde delas bättre mellan föräldrarna. 
 
Annat som påverkar stress hos nyblivna föräldrar kan bland annat orsakas av rollförväntningar, 
fördelning av hushållsarbete och att uppmärksamheten mot partnern har minskat (Terry, 
Mchugh & Noller,1991, ref. av Rydén, 2004). Att få ett barn verkar oftare mer stressande för 
kvinnan än för mannen med anledning av att hon upplever sig mer missnöjd i sin föräldraroll 
(Östberg, 1999). Andra faktorer som verkar stressande för både mammor och pappor är arbetet 
och anställningen, känslor av otillräcklighet som förälder och brist på bekräftelse och stöd från 
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omgivningen. Dessa faktorer kan vid upprepning leda till depressiva reaktioner. Andra 
riskfaktorer är bristfällig ekonomi och samarbetssvårigheter i parförhållandet. Omsorgsproblem 
med barn påverkar stress starkt i och med att dessa mammor känner sig inkompetenta och låsta 
i sin roll. Mammor uttrycker oftare stress än pappor förutom när gäller social isolering. 
 
Socialt stöd av människorna omkring föräldrarna är essentiellt (Östberg, 1999). Bristande socialt 
stöd är den största anledningen till föräldrastress. Socialt stöd minskar stressorernas påverkan på 
föräldrabeteendet och minskar den upplevda föräldrastressen. Detta innebär att stressen inte har 
lika stort inflytande på föräldrar som har socialt stöd. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka stress kopplat till den enskilda föräldern och 
dess nuvarande situation. Mer precist att undersöka hur orsakerna till och hanteringen av stress 
hos nyblivna föräldrar samverkar med upplevelse av livssituationen och den förändring i livet 
ett barn medför (Figur 1). Det antas här att stress i föräldraskapet påverkas av samma variabler 
som annan allmän stress, som till exempel stress i arbetslivet. 
 
De frågeställningar som sökes besvaras är: 
 

- Varför/varför inte upplever förstagångsföräldrar stress?  
- Vilken roll spelar krav, kontroll och socialt stöd? 
- Vad upplever förstagångsföräldrar som mest stressande? 

 
 
 
 
    
 

 
 
Mamma/pappa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förändring 
 

Moders-
/fadersroll 

Föräldraskap och 
parrelation 
 

Fritids- och 
familjesituation 
 

Sysselsättnings-
situation 

STRESS 

Individuella 
egenskaper 
 

Figur 1. Kausal modell 
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Metod 
 

Intervjupersoner 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval. Elva personer erbjöds att delta i intervjun varav nio ville 
delta. Dock gjordes endast sex intervjuer då tre fick förhinder samt problem med att boka om 
intervjuerna. Fem intervjuer var med mammor och en med en pappa. Intervjuerna tog i 
genomsnitt cirka 90 minuter och utfördes i de intervjuades hem för att de skulle känna sig 
bekväma. 
 
Försökspersonerna utgjordes av: 

- Förälder i parrelation med gemensamt barn 
- Förälder som bor i Luleå 
- Förstagångsförälder 
- Förälder mellan 26 och 36 år 
- Mamma eller pappa 
- Förälder vars barn ännu var hemmavarande 
- Förälder vars barns ålder var under 1 år 

 

Material 
Metoden som valdes var intervjuer för att nå in på djupet hos intervjupersonerna och urskilja 
mönster i intervjun. En intervjuperson som ger långa, specifika, spontana och relevanta svar på 
intervjufrågor ger intervjun kvalitet (Kvale, 1997). Intervjufrågorna var utformade utifrån 
vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. 
 
Som mall till intervjuerna användes olika frågeområden, samt specificeringar av dessa (Bilaga 2). 
Frågorna baserades på den tidigare teoretiska referensramen. Författaren frågade efter 
intervjupersonernas upplevelse av de olika frågeområdena för att sedan gå in djupare och ställa de 
mer specifika frågorna. 
 
Enligt Kruuse (1998) är det viktigt att inte bara undersöka för att generalisera utan även utföra 
kvalitativa undersökningar på en eller ett fåtal personer då även det unika bör undersökas. 
 

Procedur 
Två provintervjuer genomfördes för att få en uppfattning om intervjusituationen. Vid 
kontaktandet med olika intervjupersoner presenterade författaren sig själv och att hon kom från 
Luleå Tekniska Universitet (Bilaga 1). Författaren förklarade omfattningen av materialet och 
intervjun och att den skulle handla om föräldraskap och stress. Samtliga intervjuade gick med 
på att använda bandspelare. De intervjuade blev upplysta om personuppgiftslagen och 
sekretesslagen, om tystnadsplikt samt att undersökningen kommer att presenteras skriftligt på 
Internet. De intervjuade som så önskar kommer att ha möjlighet att ta del av materialet på 
Internet. De intervjuade upplystes om att de har rätt att tacka nej eller avbryta intervjun när de 
vill. Som avslutning på intervjun framhävdes de fördelar och nackdelar som intervjupersoner 
kan uppleva efter en intervju, som till exempel att intervjun berikat dem, men att de även kan 
känna tomhet. 
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Bandspelare användes och anteckningar fördes för att öka möjligheten att mesta möjliga 
information från intervjuerna dokumenterades. 
 

Databehandling 
Varje intervju skrevs ner ordagrant och sammanfattades därefter. Repetitioner och avvikelser 
togs bort. Materialet analyserades utifrån Kvales (1997) bok ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun”. Författaren använde sig av några olika metoder vid analysen; 
meningskoncentrering, genom sammanfattning av det väsentliga ur intervjuerna samt till viss 
del meningskategorisering, då författaren genom analysen kommit fram till resultaten stress eller 
inte stress. Meningstolkning innebär att göra djupa mer eller mindre spekulativa tolkningar av 
texten för att sätta in den i sitt sammanhang, vilket författaren valde att göra. Ett 
tolkningssammanhang var ”kritiskt sunt förnuft”, genom att författaren var kritisk mot vad som 
sades och använde en vidare förståelseram än intervjupersonerna hade i ämnet. Det mest 
använda tolkningssammanhanget var den teoretiska förståelseramen, det vill säga teorin. 
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Resultat och analys 
 
Författaren har vid analysen främst utgått från Karasek och Theorells (1990) stressteori om krav, 
kontroll och socialt stöd samt från Östbergs (1997) studie om föräldrastress. Ur Bäck-Wiklunds 
& Bergstens (1997) och Rydéns (2004) undersökningar om föräldrar och stress har författaren 
funnit bra infallsvinklar. Från Angelöws (1999) tankar om människans hantering av stress och 
förändring har människans livssituation och hur den kan påverka hanteringen av stress och 
förändringar fångats upp. 
 

Förändringen 
I förändringen var det endast en som upplevde stark stress med tydliga fysiska åkommor. Hon 
kunde inte sätta den i sitt sammanhang utan försökte hålla kvar vid det gamla jaget.  
 

”Trodde att jag skulle vara den gamla jag med en unge på axeln. Men det hände så mycket 
med mig att det inte fanns något kvar av den gamla jag. Och där är konflikten som tog mig 
tre månader att… bara börja njuta och acceptera.” 

 
Hon verkade inte kunna sätta barnet i relation till sitt tidigare liv. Förändringen förefaller i 
början vara obegriplig och icke hanterbar (Antonovsky, 1991). Hon trodde att hon skulle bli 
en mamma med barnet över axeln och att hon skulle fungera precis som tidigare. Detta ledde 
till stress och stressen avtog inte då hon inte verkade känna inflytande och kontroll över sitt liv 
(Karasek och Theorell, 1990).  
 

”Hela första tiden, snacka om inre stress. Jag hade verk i armarna, jag sov ingenting, jag 
ammade och hade ont i brösten. Jag kommer knappt ihåg det där. Jag fattar inte vad jag 
hade föreställt mig. Jag har alltid varit enormt beroende av sömn, enormt. Jag hade inte tänkt 
tanken att jag inte kommer att få sova när jag skaffat barn. Snacka om chock. Jag kan 
nästan bli irriterad på mig själv, vad trodde jag? Ja, i alla fall de tre första månaderna tyckte 
jag var skitjobbiga. Varje dag gick ju men jag var inte avslappnad, inte. Stenhård i kroppen. 
Vad jag kommer ihåg. Jag tror att jag nog såg ganska normal ut. Jag kommer ihåg när 
kompisar var och hälsade på, jag tyckte bara det var jobbigt, ansvaret, eller att inte få sova, 
eller att bli mamma.” 

 
Stressens orsakades förmodligen mycket av rollkonflikten mellan henne själv och 
mammarollen. En spekulation är att stressen hon upplevde eventuellt kunde ha lindrats med 
hjälp av ett gediget socialt stöd (Östberg, 1999). 
 
Förutom rollkonflikter och brister i KASAM kan det antas att både de externa och de interna 
kraven på att vara mamma i samband med bristande kontroll, inflytande och möjlighet att 
påverka sin situation påverkade hennes långdragna stressreaktion på förändringen. Hon 
berättade endast lite om det sociala stödet men på grund av den långa stressreaktionen kan det 
antas att mamman hade behövt mer stöd. 
 

”Vi köper hus i samma veva också. Så hade jag ju barnet, var fysiskt trött. Så flytten tyckte 
jag var jobbig också. För att jag kände att antingen behövde jag hjälp av någon med henne. 
Jag hade ingen ork att göra nått, det tyckte jag var jättestressigt.” 
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För att ha bra copingförmåga krävs att människan har möjlighet att förutsäga och 
kontrollera händelsen som utlöser stress, förmåga att se nya situationer som utmaningar 
och en tro på den egna förmågan och de resurser människan har till hands samt socialt 
stöd. Denna intervjupersons copingförmåga var inte tillräcklig, varför det kan antas att 
hon inte hade kontroll, inte kunde tro att de egna resurserna räckte till och ett bristande 
socialt stöd. Situationens krav misstämde med hennes personliga resurser, vilket ledde till 
stress (Lazarus, 1966 ref. av Furnham, 1997). Hon fick stressrelaterade symtom, som 
sömnproblem och fysiska problem (Bernin, 2001). Denna intervjuperson var den enda 
som kände stress i förändringen på grund av sig själv och inte på grund av barnet. 
 
Barnet var anledningen till en lägre grad av stress i ett annat fall. Hon förstod inte varför barnet 
skrek och hon kände dåligt stöd från omgivningen. De hon pratade med tyckte att hon 
överdrev och menade att barn skriker. Det sociala stöd hon hade kom från sambon. Socialt 
stöd är viktigt och lindrar stress hos föräldrar (Östberg, 1999). Hon verkade ha förmågan att 
sätta förändringen i sitt sammanhang, upplevde den som meningsfull och trots allt hanterbar, 
vilket möjliggjorde förändringen (Antonovsky, 1991). Detta illustreras med citaten:  
 

”Jag vet att jag har sagt det till sambon någon gång att jag har ändå tyckt att, det har slagit 
mig hur naturligt allt har känts. För jag hade ingen aning om hur det skulle kännas. Jag var 
verkligen öppen för att jag kanske får panik och känner hjälp vad är det här för en varelse, 
den här vet jag inte vad jag ska göra med. Jag visste inte alls hur det skulle kännas men på 
nått sätt var det ändå så naturligt och man älskade ju barnet från första stund och man vill ju 
bara vara med barnet, ta hand om det och skydda det. Så det har känts väldigt naturligt men 
samtidigt så är det så stort och man förstår inte riktigt hur det har gått till.” 
 
”Mycket meningsfull (förändringen), det känns som att hela tiden känns mer meningsfull, 
att försöka ta hand om barnet och göra det bra för barnet. Det känns som en stor mening som 
man inte hade innan.” 

 
Övriga intervjupersoner upplevde inte någon stress i förändringen. Detta verkade bero på att 
de upplevde en känsla av sammanhang och kunde sätta förändringen i relation till sitt tidigare 
liv, vilket stämmer överens med Antonovskys (1991) tankar om förändringar. Detta belyses 
med följande citat: 
 

”Det här är för mig meningen med livet, att ha barn och liksom ha någon som man älskar så 
förbehållslöst det är så stort för mig, det är helt otroligt.” 
 
”Det känns som en så naturlig grej att anpassa hela sitt liv till att nu är vi två stycken som 
måste ta hand om ett barn och vi måste helt enkelt planera våra liv så det funkar.” 

 
”Det är helt otroligt roligt och underbart att vara mamma. Jag har väntat jättelänge och 
längtat efter barn. Första tiden var jag inne i en liten bebisbubbla. Det (att ha barn) var ju 
ingen match första halvåret.” 
 
”Absolut (meningsfullt) det är ju det bästa man har gjort, som man heller inte kunde tänka 
sig innan att det skulle vara. I och för sig det är ju en stor förändring, för jag kunde inte 
tänka mig att det skulle vara så här fantastiskt, det finns ju ingen människa som man kan 
vara så väldigt irriterad på ena sekunden och i andra älska så mycket. Så det är ju en stor 
förändring, att det är det bästa som man har gjort.” 

 
”Det var inte overkligt eller konstigt utan det var helt naturligt.” 
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Individuella egenskaper 
Fyra av intervjupersonerna upplevde bristande förmåga att hantera stress på grund av sina 
individuella egenskaper. De verkade vara prestationsinriktade tävlingsmänniskor som upplevde 
höga krav och var effektiva. Detta är egenskaper som kan orsaka stress (Angelöw, 1999). 
Uppmärksamhet och bekräftelse är något några värderar högt. Höga krav och bristande 
bekräftelse kan leda till stress (Karasek och Theorell, 1990). Prestationskrav kan leda till 
prestationsstress, vilket innebär stress över att åstadkomma något och rädsla för att misslyckas 
(Schenström & Lindqvist, 2005). 
 

”Ibland mår man illa. Man känner att man har höga krav, att man klarar inte det här, hur 
ska jag reda ut det här, hur ska jag göra det här…” 

 
”Som när man umgås med sina vänner, det gör man ju mer intensivt. När man träffas då är 
man med varann, då träffas man inte lika ofta som förr men det är ingenting negativt med 
det, det känns snarare som att man utnyttjar tiden bättre än vad man gjorde förr tycker 
jag.// Kommunikationen//tiden tillsammans med sambon eller när man träffar kompisar är 
mer, man får effektivisera.” 

 
Dessa intervjupersoner kan antas ha minskad förmåga att hantera stress och förändringar trots 
stressreducerande egenskaper som bra självförtroende och självuppfattning, optimism, bra 
copingförmåga, feedback, engagemang och accepterande av sin situation. En intervjuperson 
visade sin optimism genom hela intervjun och genom att försöka vända allt till det positiva. 
Citat som visar på stressreducerande egenskaper är: 
 

”Jag duger som jag är och är stolt över vad jag gjort, min utbildning, familjen, vännerna.” 
 

”Jag accepterar på ett annat sätt nu det jag inte kan förändra. Jag har absolut accepterat min 
situation.” 

 
”Jag får feedback från andra på att jag är rolig att ha med för jag skvallrar inte eller pratar 
om tråkiga saker. Jag känner sig nedstämd av sådant och försöker prata om och göra roliga 
saker och bjuda på mig själv.” 

 
De övriga, som inte upplevde stress på grund av de individuella egenskaperna, hade samma 
stressreducerande egenskaper som ovan men med egenskaper som mer karaktäriserar typ B 
människan. Dessa egenskaper gör att människan lättare kan hantera stress och förändringar 
(Angelöw, 1999). 
 

Sysselsättningssituation 
Alla intervjupersoner verkade uppleva stress i någon form, varav två verkade uppleva positiv 
stress. Positiv stress har sin grund i feedback, möjlighet till påverkan och möjlighet att själv välja 
arbetsuppgifter (Levi, 2001). De som verkade uppleva positiv stress i sin sysselsättningssituation 
rapporterade att de fick feedback på vad det gjorde och på sina åsikter. De kände även kontroll 
över, och kunde, påverka sin arbetssituation. 
 

”Jag är fri att välja vad jag ska göra. Det finns bra med resurser i arbetet för att göra det som 
behövs. Det är ingen som stoppar.” 
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”Jag tycker jag får gehör för det jag tycker och de idéer jag har, från både kollegor och chefer.” 
 
När det gäller krav och kontroll verkade två av intervjupersonerna uppleva att dessa faktorer 
var i balans. Det sociala stödet hade brister men så länge kraven och kontrollen var 
samstämmiga borde detta inte ha resulterat i negativ stress (Karasek och Theorell, 1990). 
 
De personer som kan ha upplevt mer negativ stress rapporterade obalans mellan krav och 
kontroll (Karasek och Theorell, 1990). Det sociala stödet varierade från person till person. 
 

”Jobbet är stressigt och man känner sig otillräcklig ibland då man inte hinner göra det man 
ska, det är jobbigt. Ibland känns det som att jag inte räckt till och hunnit gå till botten med 
frågor. Ledningen har inte alltid varit så tydlig och då får man mindre kontroll. På det här 
jobbet är det nog ganska höga krav men lite bristande kontroll.” 

 
”Man har oftast inga arbetskamrater, det kan vara ensamt.” 

 
”Kontroll, nej det har jag inte.” 

 
En intervjuperson upplevde att kraven inte stämde överens med de individuella förmågorna, 
vilket orsakar stress (Lazarus, 1966 ref. av Furnham 1997). 
 

”Det är jobbigt att inte leva upp till sina krav.” 
 
I en annan intervjupersons sysselsättningssituation fanns konflikter mellan de anställda, vilket 
ledde till bristande socialt stöd. Hon upplevde misstämmighet mellan krav och kontroll samt 
orättvisa. Hon som person värdesatte dessutom ett öppet klimat där människor lyssnar på 
varandra. Stress uppstår när det finns oförenligheter mellan vad vi behöver och vad miljön 
erbjuder (Levi, 2001) vilket verkade vara fallet för denna intervjuperson. 
 

Fritids- och familjesituation 
Två av intervjupersonerna föreföll uppleva viss stress i fritids- och familjesituationen. Vad som 
stressade dem verkade skilja sig åt. Den ena intervjupersonens stressor verkade vara att hon 
försökte ha kontroll över en situation som inte krävde kontroll, det vill säga, kraven var låga 
och kontrollen var redan hög. Detta kan ha lett till stress (Karasek och Theorell, 1990). 
 

”Jag har ganska bra kontroll. Och framförhållning. Jag har en livsplan över hur livet ska se 
ut.” 

 
Den andra intervjupersonen kan ha upplevt social isolering då hon uppgav att relationerna med 
kompisarna hade minskat sedan hon fick barn. Dessutom berättade hon att hon känt sig 
bunden i och med ett temperamentsfullt barn. Social isolering kan orsaka stress hos föräldrar 
(Östberg, 1999). 
 

”När man tänker på kompisar och så tycker jag ändå att det har förändrats. Jag har fortsatt 
prioritera det men samtidigt har det blivit en ändrad situation för att jag varit väldigt bunden 
och låst och inte kunnat komma loss lika mycket. Och sen tycker jag att en del kompisar som 
inte själva har barn inte hör av sig vilket jag tycker är lite synd. //  Lite tråkigt kan jag 
tycka att det är med vissa. Vi tycker nog båda två att kompisar är väldigt viktigt och vill ha 
mycket kompisar och även om vi fått barn så vill jag ju inte bara vara med familjen för det. 
Och vi har inte så jättemycket kompisar som har barn och lever det livet här.” 
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En intervjuperson svarade så knapphändigt på frågorna att det inte finns möjlighet att dra 
några slutsatser om hon upplevde stress eller inte i sin fritids- och familjesituation. Hon 
nämnde dock att hon hade bra socialt stöd genom vänner i samma situation, vilket 
reducerade eventuell stress. 
 
Övriga intervjupersoner verkade inte uppleva stress i fritids- och familjesituationen. En befann 
sig inte i den särskilt mycket på grund av arbete. En annan upplevde bra socialt stöd, vilket 
reducerade den eventuella stressen hon kan ha upplevt på grund av rapporterade rollkonflikter 
(Schwarzer & Leppin, 1989). Brist på jämställdhet där den ena parten gjorde det mesta av 
hushållssysslorna, reducerade förmodligen stress hos den sista intervjupersonen. Kvinnor stressar 
upp när de kommer hem från till exempel arbetet, vilket inte borde ha varit fallet hos denna 
intervjuperson. Hon uppgav att sambon tog den större delen av hushållsarbetet. Detta 
illustreras med nästa citat: 
 

”Jag tillhör ju dom som bara för att jag är tjej så ska ju inte jag behöva städa etcetera. Jag 
har aldrig gjort nått sånt så jag är jättedålig på det. Också har jag ju haft turen att träffa en 
sambo som inte har nått problem med sånt. Däremot har jag faktiskt dammsugit väldigt 
mycket nu för tiden. Skurar är det bara sambon som gör, dammsugandet är kanske fifty-fifty 
nu. Jag lagar mat han plockar undan, det har aldrig varit nått problem snarare tvärtom, att 
sambon har klagat att jag är så dålig.” 

 

Modersroll/fadersroll 
Tre intervjupersoner verkade uppleva stress på grund av att vara förälder. Den ena rapporterade 
om höga krav på sig själv att inte ge sitt barn vad det behövde av till exempel stimulans och 
utveckling. Hon sade sig vara ambitiös, engagerad, orolig och ansvarstyngd. Höga krav kan 
orsaka stress (Karasek och Theorell, 1990). Kvinnors stress har ofta att göra med det 
övergripande ansvar hon har för barn (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). 
 

”Jag drabbas av dåligt samvete jämt över om jag ger barnet vad det behöver.” 
 

”Jag gör mycket saker med barnet, ibland för mycket så det blir överstimulerat.” 
 

”Kan jag ge barnet en väg ut i livet, gör jag det rätt? Det känns som att allt (barnets 
utveckling) ligger på mig.” 

 
Dessutom berättade hon om rollkonflikter mellan henne själv och mammarollen. Hon pratade 
även tidigare om viljan att bli bekräftad som sig själv och inte bara som mamma. Stress hos 
föräldrar kan orsakas av de olika roller de ska balansera (Perski, 2001). 
 

”Jag lade mitt liv åt sidan, klev ur mig själv och klev in och blev en mamma. Jag fanns till 
för barnet. Mina egna behov och känslor var sekundära.” 

 
Hos den andra intervjupersonen som verkade uppleva viss stress återfanns orsakerna främst i 
den sociala isolering hon påtalade, vilken till viss del begränsade henne att göra det hon ville, 
som till exempel att träffa kompisar. 
 

”Det kan vara lite isolerat och ensamt att vara hemma.” 
 

”Jag har varit bunden och låst och inte kunnat komma loss.” 

20 



Stressen hon upplevde kan även ha berott på ett bristande socialt stöd. Socialt stöd är viktigt för 
föräldrars upplevelse av situationen (Östberg, 1999). 
 

”Vi har inte haft barnvakt, har inte velat eller tyckt det känts rätt.” 
 
Den tredje intervjupersonen verkade uppleva en viss stress trots att hon uppgav motsatsen. 
Detta grundas främst på uttalanden om det inbyggda ansvaret hon upplevde som mamma samt 
en omedvetenhet om jämställdhet och könsordning. Ansvaret för barn är ofta kopplat till stress 
hos kvinnan (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). 
 

”Det (inbyggt ansvar) kan jag uppleva ibland. Men det är mitt problem som jag får jobba 
med som kvinna/det är en själv som tar på sig det ansvaret.” 

 
De övriga verkade inte uppleva stress i sin moders-/fadersroll. Dessa rapporterade bland annat 
att de hade bra socialt stöd samt att de släppt kraven på sig själva eller levde upp till de krav de 
hade. 
 

”Nej (inga krav), ingen press nu, ingen press hemma.” 
 

”Jag tycker jag lever upp till mina krav.” 
 

Föräldraskap och parrelation 
Hälften av intervjupersonerna verkade uppleva någon sorts stress i föräldraskapet och 
parrelationen. En av dem rapporterade ingen stress men utifrån vad hon berättade när det 
gällde ansvar för barnet kopplat till jämställdhet, kan hon ha upplevt stress. Hon påtalade 
indirekt att de problem de hade med barnet berodde på hennes misslyckande. I nedanstående 
citat ser hon barnets vaknande som hennes misslyckande. Övergripande ansvar och brist på 
jämställdhet i ett förhållande kan orsaka stress (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). 
 

”Det finns skillnader mellan oss som föräldrar. På nätterna, till exempel, hör han inte lika 
bra. Det är en nackdel (att jag vaknar) annars kanske barnet skulle ha somnat av sig själv.” 

 
”Sambon är lugnare. När man är borta låter han barnet pyssla medan jag vill kolla.” 

 
En annan föreföll uppleva stress på grund av bristande bekräftelse från sambon. Bekräftelse är 
en del av det sociala stödet, vilket kan orsaka stress (Karasek och Theorell, 1990). Hon verkade 
värdera bekräftelse, tid och närhet från sambon högt. När det finns misstämmighet mellan vad 
människan behöver och vad hon får, kan hon uppleva stress (Levi, 2001). 
 

”Det har blivit förändringar (i parrelationen) både till det bättre och sämre. Vi är sämre på 
att bekräfta varandra, tiden till varandra är mindre och närheten är mindre.” 

 
”Vi har inte tillräckligt med tid till varandra och måste vårda relationen mer.” 

 
”Bekräftelsen från sambon är inte så bra.” 

 
Hon nämnde ofta att hon upplevde brist på tid för varandra och till allt som de ville hinna 
med. Föräldrar upplever ofta tidsstress, stress på grund av att tiden inte räcker till (Bäck-
Wiklund & Bergsten, 1997). 
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”Jag saknar egentiden och har stort behov av att vara själv.” 
 

”Vi har inte tid för varandra.” 
 

”Båda värnar om egentiden, vilket kan leda till irritation då de krockar.” 
 
Den tredje intervjupersonen verkade uppleva viss stress och saknade att vara med sambon 
tillsammans med andra på sociala tillställningar. Han berättade att den sociala biten nästan var 
obefintlig för dem. Detta har att göra med social isolering, vilket oftare orsakar stress hos 
pappor än hos mammor (Östberg, 1999). Han upplevde även ett dåligt socialt stöd, delvis för 
att de valt bort det. Bristande socialt stöd är den största anledningen till föräldrastress (Östberg, 
1999). 
 

”Det (tiden) är stor skillnad från innan. Det är mycket vi inte hinner göra nu till exempel se 
på tv eller mysa, gå på after work, gå ut och äta. Vi har inte haft barnvakt och kommer inte 
att ha det på länge.” 

 
”Allt vi har varit vana att göra det har vi inte tid med längre. Det känns lite frustrerande att 
inte ha tid till varandra.” 

 
”Det finns många saker som är kul men det går inte.” 

 
De övriga verkade inte uppleva någon stress i föräldraskapet och parrelationen. Dessa pratade 
lite om faktorer som kan framkalla stress och betonade framför allt att de hade bra socialt stöd, 
vilket lindrar eventuell stress (Karasek och Theorell, 1990, Östberg, 1990). 
 

”Vi har delat på detta sen första dan.” 
 

”Jag backar mycket tillbaka till min egen familj när jag behöver råd och hjälp. Vänner är 
också viktiga.” 

 
”De har verkligen lyssnat på mig, de är intresserade av mig som person, vad jag tycker, hur 
jag vill ha det, vad jag vill satsa på. Jag har fått det stödet.” 
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Diskussion 
 
Syftet med föreliggande arbete var att undersöka stress kopplat till den enskilda föräldern och 
dess nuvarande situation. Mer precist att undersöka hur orsakerna till och hanteringen av stress 
hos nyblivna föräldrar samverkar med upplevelse av livssituationen och den förändring i livet 
ett barn medför. Det verkade finnas ett samband mellan hela människans livssituation och 
upplevelsen av stress på grund av föräldraskapet. Föräldraskapet verkar vara något som påverkar 
människan i många aspekter av livet. Orsakerna till stress förefaller ha mycket att göra med 
krav, kontroll och framför allt socialt stöd, vilket stämmer överens med Karasek och Theorells 
(1990) teorier om stress. Det verkar dock finnas många fler orsaker, vilka bland annat är 
rollkonflikter, brist på tid till allt föräldrarna vill hinna med, ansvar för barnet, upplevelsen av 
social isolering och inte minst upplevelsen av jämställdhet i förhållandet samt de olika 
könsrollerna. Dock tycks livssituationen även ha påverkats i positiv riktning av föräldraskapet 
då många upplevde bland annat ett bättre självförtroende, ökat ansvar och ökade krav, livet 
som meningsfullt och omprioriteringar i livet när det gäller till exempel arbete. 
 
Angelöws (1999) indelning i sysselsättningssituation, fritids- och familjesituation samt 
människans egenskaper tycks på intet sätt vara uttömmande. Det finns förmodligen även andra 
faktorer som påverkar människans förmåga att hantera stress och möta förändringar. Dock 
menar Angelöw (1999) att människans upplevelse av dessa visar på hur människan hanterar 
både stress och förändringar. Det är viktigt att ta med hela människans livssituation för att 
kunna se vad som orsaker eventuell stress (Rydén, 2004; Sjukvårdsrådgivningen, 2005). 
 
Förändringen var kanske inte det viktigaste att undersöka här då den inte har med den 
nuvarande situationen att göra. Men den föreföll ändå delvis relevant då den för många 
intervjupersoner orsakade stress. 
 
Parrelationen har i allra högsta grad påverkats av att intervjupersonerna har fått barn. I 
intervjun återkom de med jämna mellanrum till hur det är nu och om det har förändrats från 
innan de fick barn. Många upplever en närmare relation till sin partner men även en 
rollkonflikt mellan sig själv som förälder och sig själv som partner. 
 
Det sociala stödet har visat sig vara viktigt i alla delar av människans livssituation, vilket 
stämmer överens både med Karasek och Theorell (1990) och med Östberg (1999). Om 
intervjupersonerna fått socialt stöd är det få som verkar uppleva någon större stress. I och med 
det sociala stödet får de både praktisk hjälp och någon att prata med och identifiera sig med 
som kanske även befinner sig i samma situation. Med socialt stöd upplevs inte problem som 
lika jobbiga, som i de fall människan upplever sig vara ensam. 
 
Det som verkade vara mest stressande hos särskilt en intervjuperson var upplevelsen av 
förändringen, vilken personen inte kunde sätta i samband med sitt tidigare liv. Detta medförde 
tydliga stressymptom, upplevelse av rollkonflikter och att förändringen inte var hanterbar. För 
en annan intervjuperson var mammarollen och fritids- och familjesituationen mer stressande då 
hon upplevde främst interna krav på sig att barnet skulle få en bra start i livet, stimulans och att 
det ansvaret låg på henne. En tredje intervjuperson upplevde bristen på tid och närhet med sin 
partner som det mest stressande. Detta var faktorer som hon värderade högt. Övriga faktorer 
som verkade stressande hos intervjupersonerna var ansvaret över barn och hem, arbetet samt ett 
bristande socialt stöd. 
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I intervjuerna var en vanlig kommentar att ”just i vårt fall blev det så att jag som mamma var 
hemma mest med barnet”. Alla trodde att deras fall är unikt. Vad de inte verkade vara 
medvetna om var att det är av en anledning som mammornas situation oftare lämpar sig för att 
vara hemma mer än papporna. Denna anledning är bland annat att samhället inte är jämställt, 
vilket gör det lättare för kvinnor att ta det större ansvaret och vara hemma. 
 
Det bör betonas att fem av sex intervjupersoner inte arbetade heltid vid intervjutillfället, vilket 
kan ha påverkat deras upplevelse av sysselsättningssituationen. Detta urskilde författaren framför 
allt hos en av intervjupersonerna, som talade överdrivet bra om sitt yrke. Det tyder på att 
hennes frånvaro från yrket och en längtan till yrket kan ha påverkat hennes bild av 
sysselsättningssituationen som något glorifierad. 
 

Reliabilitet 
Förändringen som skedde för de inblandade, med betoning på skedde, är dåtid och det är svårt 
för människor att referera korrekta uppgifter om någonting som hänt tidigare. Detta påverkar 
både reliabiliteten och validiteten negativt. 
 
I intervjusituationerna delgavs intervjupersonerna samma information både före och efter själva 
intervjun. Intervjuerna ägde rum hemma hos intervjupersonerna i en för dem bekant miljö för 
att försöka hålla miljön och situationen så konstant som möjligt mellan intervjupersonerna. Alla 
intervjuer gjordes med bandspelare vid köksbordet. 
 
Vad som dock kan ha påverkat reliabiliteten negativt var att frågorna och frågeområdena inte 
alltid följdes åt i samma ordning. Detta berodde på att författaren valde att följa upp vad som 
sades under intervjun för att inte avbryta och styra för mycket. Författaren ville åt de spontana 
och rika svaren, som påverkar kvaliteten hos en intervju positivt (Kvale, 1997). 
 
Det kan ha förekommit reaktivitet hos den av mina intervjupersoner som gav knapphändiga 
svar, det vill säga personen kan ha påverkats av det faktum att den blev intervjuad. Om detta är 
fallet reduceras reliabiliteten och validiteten i den intervjun (Svartdal, 2001). 
 
En del av intervjupersonernas svar kan bero på att vissa frågor som ställts varit ledande. Som 
man frågar får man svar och svaret beror mycket på frågans konstruktion. De ledande frågor 
som ställts medvetet har haft syftet att hitta oförenligheter mellan intervjupersonernas svar, vilka 
sedan använts för att verifiera tolkningar och därmed öka intervjuns reliabilitet och 
forskningsresultaten validitet (Kvale, 1997). 
 
Den vanligaste felkällan i kvalitativa intervjuer är att den intervjuade medvetet eller omedvetet 
censurerar eller snedvrider sina uppgifter (Kruuse, 1998). Det kan inte bortses från att något 
sådant har hänt, men det borde i sådana fall ha upptäckts i och med till exempel att 
intervjupersonen motsagt sig själv. 
 
Författarens förförståelse kan ha inverkat negativt på reliabiliteten. 
 

Validitet 
Utifrån Angelöws (1999) definitioner av situationerna och egenskaperna har författaren tolkat 
in vad definitionerna betyder och vad de har för koppling till hantering av stress och 
förändringar. Detta kan ha påverkat validiteten i uppsatsen negativt. 
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Validiteten kan ha reducerats genom att intervjupersonerna visste om att intervjun skulle 
handla om föräldraskap och stress. Författaren frågade dock inget om stress direkt utan tolkade 
den eventuella stressen utifrån bland annat deras uppgifter om krav, kontroll och socialt stöd. 
 
Utskriften av intervjun är en tolkning. Problem som har uppstått är att kvaliteten på 
bandspelaren var dålig, att författaren hört fel och därför skrivit ner fel eller att författaren tolkat 
den nedskrivna informationen fel (Kvale, 1997). Ljudkvaliteten var här dålig med brus från 
bandspelaren så det kan ha hänt att författaren vissa gånger hört fel. Dessutom pratade 
författaren ganska lågt för att inte ta över samtalet från den intervjuade och ibland var det svårt 
att höra vad intervjuaren och den intervjuade sade exakt på grund av bruset och bakgrundsljud 
som intervjuaren inte kunde rå över. En del hade barn som vaknade efter en stund och som var 
med vid intervjun. Detta var inte optimalt på något sätt men var enda möjligheten att 
genomföra intervjuerna. Tolkningen av det som sagts kan vara felaktig bland annat de gånger 
författaren inte fått bekräftelse från intervjupersonerna och då författaren antagligen blandar in 
sin egen förförståelse i tolkningen och analysen av det som sades (Kvale, 1997). 
 
Eftersom författaren skrivit själv så minskar möjligheten till kontroll av analysen eftersom denna 
är ensam uttolkare, det vill säga ingen har haft möjlighet att kontrollera och analysera 
intervjuerna parallellt. Detta kan ha reducerat validiteten. 
 

Begreppsvaliditet 
De faktorer författaren valt att undersöka mäter inte direkt stress utan är tolkade utifrån 
intervjun för att bedöma om intervjupersonerna upplevde stress. Författaren har frågat efter 
krav, kontroll och socialt stöd inom grupperna/situationerna, samt andra faktorer som 
Angelöw (1997) och andra anser orsaka stress. Utifrån teorierna och litteraturen har författaren 
tolkat om de upplever stress. 
 
De faktorer som antas påverkar stress och som vilar på en vetenskaplig grund är krav, kontroll 
och socialt stöd (Karasek och Theorell, 1990), förändringen (Antonovsky, 1997), föräldraskap 
och parrelationen (Bäck-Wiklund et al, 1997, ref. Rydén, 2004) samt socialt stöd och social 
isolering (Östberg, 1999). Det har varit svårt att hitta de ursprungskällor som Rydén (2004) 
använt i sin litteraturgenomgång, därför användes andrahandskällor, vilket kan minska 
validiteten då informationen redan är tolkad av Rydén. 
 

Intern validitet 
Författaren kan inte utesluta att en viss del av stressen intervjupersonerna upplevde hade andra 
orsaker än föräldraskapet och förändringen i livet ett barn medför. Riktiga slutsatser är inte 
valida förrän alternativa slutsatser har avfärdats (Svartdal, 2001). Författaren har funnit lite 
forskning på området föräldraskap och stress och har alltså bara visst stöd för sina påståenden i 
forskning. Underökningar av bland annat Östberg (1999) har dock visat att socialt stöd minskar 
stress hos föräldrar, vilket stämmer överens med Karaseks och Theorells (1990) teori om socialt 
stöd i arbetslivet. 
 

Extern validitet 
I denna uppsats har författaren haft avsikten att undersöka det specifika och inte generalisera 
resultaten till en större population (Kruuse, 1998). 
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Forskningsetiska överväganden 
Intervjupersonerna har informerats om eventuella följder och risker med intervjun, vem som är 
forskningshuvudman, att deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta 
deltagandet när som helst. Samtycke enligt 17§ (Lag om etikprövning, 2003:460) har givits 
efter att informationen från 17§ delgetts. Samtycket kan dras tillbaka när som helst enligt 19§ 
(Lag om etikprövning, 2003:460), men data insamlat innan dess får tas med i forskningen. 
Författaren har delgett alla information enligt 16§ och 17§ (Lag om etikprövning, 2003:460). 
 
Om inte författaren ses som en kompetent forskare enligt 11§ (Lag om etikprövning, 
2003:460) har uppsatsen överinseende av handledare, som är en vetenskapligt kompetent 
forskare. 
 
Med personuppgifter menas enligt 3§ (Personuppgiftslagen, 1998:204) uppgifter som kan 
kopplas till en levande person. Det är författaren som är ansvarig för de personuppgifter som 
samlas in. Intervjupersonerna har gett sitt samtycke till undersökning av honom/henne och 
denna person kan dra sig ur när som helst under forskningen. Ett problem med 
personuppgifterna i uppsatsen är att försökspersonerna har utgjorts av kompisars väninnor. 
Kompisarna kan då komma att veta vilka som intervjuats och kanske kan urskilja dem i 
uppsatsen. Detta har författaren försökt avhjälpa med att inte ta med barnets kön i uppsatsen 
och genom att, när det var möjligt, använda könsneutrala ord som ”intervjupersonen” i stället 
för ”hon” eller ”pappan”. 
 
Enligt 13§ (Personuppgiftslagen, 1998:204) får inte känsliga personuppgifter som hälsa 
behandlas. Det kan ha framgått i undersökningen att någon intervjuad inte mådde bra. Deras 
samtycke gör dock att dessa uppgifter får behandlas ändå enligt 15§ (Personuppgiftslagen, 
1998:204).  
 

Framtida forskning 
Vad författaren har lärt sig genom att själv ha gjort denna uppsats är vikten av att ha ett smalt 
syfte med en valid teoretisk grund. Om uppsatsen gjordes om skulle den enbart stödja sig på 
krav, kontroll och socialt stöd och hur dessa faktorer upplevs hos föräldrar. Vad som 
framkommit under intervjuerna var att det även hade varit viktigt att undersöka föräldrarnas 
upplevelse av barnets temperament, vilket stämmer överens med Östbergs (1999) 
undersökning. 
 
Intressanta funderingar som uppkommit under uppsatsarbetet och som författaren gärna skulle 
undersöka vidare är bland annat utbrändhet och föräldraskap. Det skulle vid dessa 
undersökningar vara intressant att använda enkätstudier på ett stort urval av föräldrar. En annan 
tanke är att undersöka hur jämställdhet eller brist på densamma påverkar upplevelsen av 
föräldraskapet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Inledning 

Åsa Koski 

LTU 

Föräldraskap och stress 

Samtycke – får dra sig ur när som helst. 

Tystnadsplikt 

Bandspelare? 

Har IP frågor? 

 

Avslutning 

Har IP något övrigt att ta upp? 

Berätta om hur använda informationen och uppgifterna: 

- Ingen annan har tillgång till intervjuerna. 

- Inga personuppgifter kommer att användas i uppsatsen. 

 

Efter intervjun kan IP känna sig tom då den gett och gett och inte fått något tillbaka. 

Men ofta kan intervjuer upplevas berikande då IP ofta lär sig saker om sig själv. 
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Bilaga 2 
 
Stress 
Stressorer 
Krav 
Kontroll 
Socialt stöd 
Coping 
Relationsstress 
Prestationsstress 
Ekonomisk stress 
Föräldrastress 
Jämställdhetsstress 
Additionsstress 
Bra stress 
Symtom 
 
Förändring 
Begriplig 
Hanterbar 
Meningsfull 
Avsiktlig/oavsiktlig 
 
Egenskaper hos sig 
själv 
Självförtroende 
Självbild 
Meningen med livet 
Motivera sig själv 
Krav på sig själv 
Tankemönster 
Återhämtningsförmåga 
Acceptans 
Tidsplanering 
Humor 
Leva i nuet/mål 
Distans till problem 
Förmåga att kommunicera 
Självkännedom 
Självrespekt 
Sätta gränser 
Uppskattning 
Kärlek 
Nytänkande 
Attityder 
Värderingar 
Stresshantering 

 
 
Sysselsättningssituation 
Socialt stöd 
Arbetsmiljö 
Lön 
Arbetskollegor 
Arbetsuppgifter 
Arbetsbelastning 
Inflytande 
Arbetstider 
Ansvar 
Stimulans 
Uppskattning 
Arbetsglädje 
Krav 
Förväntningar 
Trygghet 
Rollkonflikter 
Framtidsutsikter 
Identifikation m. jobbet 
Konflikter 
 
Fritids- och 
familjesituation 
Relationer 
Socialt stöd 
Rollkonflikter 
Fördelning av 
hushållsarbete 
Utvecklingsmöjligheter 
Pauser 
Förväntningar 
Ekonomi 
Uppskattning 
Krav 
Tidsmässig belastning -  
hinna gå på toa, duscha…  
Jämställdhet 
Kontroll 
 
 
 
 
 

 
 
Föräldraskap och 
parrelationen 
Skillnader mellan 
föräldrarna 
Roller 
Ansvar 
Socialt stöd 
Bekräftelse 
Feedback 
Förändringen 
Förväntningar på varandra 
Hushållsarbete 
Hemstress 
Ork 
Jämställdhet 
Uppmärksamhet 
Samarbete 
Relationen 
Missnöje med 
föräldrarollen 
Tid med barnet 
Kvalitetstid vs. 
Kvantitetstid 
Kommunikation 
 
Modersroll 
Roller/könsroller 
Ansvar 
Engagemang 
Kontroll 
Tillgänglighet 
Skuldkänslor 
Oro 
Stereotypisering 
 
Fadersroll 
Nu och då 
Roller/könsroller 
Jämställdhet 
Föräldraledighet 
Arbete 
Försörjare 

ii 


	Abstract
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	 
	Inledning
	Stress
	Olika former av stress
	Reaktioner på stress

	Förändring
	Individuella egenskaper
	Sysselsättningssituation
	Fritids- och familjesituation
	Modersrollen
	Fadersrollen
	Föräldraskap och parrelation
	Syfte och frågeställningar


	 Metod
	Intervjupersoner
	Material
	Procedur
	Databehandling

	 Resultat och analys
	Förändringen
	 Individuella egenskaper
	Sysselsättningssituation
	Fritids- och familjesituation
	Modersroll/fadersroll
	Föräldraskap och parrelation

	Diskussion
	Reliabilitet
	Validitet
	Begreppsvaliditet
	Intern validitet
	Extern validitet
	Forskningsetiska överväganden
	Framtida forskning


	Referenslitteratur
	 
	Bilagor
	Bilaga 1
	Bilaga 2




