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SAMMANFATTNING 

Stressrelaterade besvär ökar och familjelivet har en betydande roll för att bidra till individens 

hälsa. Det är av vikt att öka medvetenheten om en god balans mellan arbetsliv och familjeliv 

för att åstadkomma en god hälsa. Syftet med studien är att undersöka hur småbarnsföräldrar 

upplever livspusslet med arbetsliv och familjeliv utifrån ett folkhälsoperspektiv. Studien har 

använt sig av en kvalitativ metod och baseras på ett målstyrt urval av sex arbetande 

småbarnsföräldrar som har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. Det insamlande 

intervjumaterialet har analyserats med en manifest innehållsanalys. Studiens resultat påvisar 

att arbetstid, arbetsmiljö och flexibilitet har en stor betydelse när det kommer till stress inom 

arbetslivet hos småbarnsföräldrarna. Att få mer tid för familjelivet och ett ökat stöd från 

omgivningen hade enligt småbarnsföräldrarna underlättat vardagen och är något som de 

flesta av deltagarna hade önskat mer av. Vidare påvisar resultatet att småbarnsföräldrars 

hälsa påverkas av en obalans mellan arbetsliv och familjeliv, vilket ofta resulterar i stress, 

energibrist och fysisk överbelastning. Studiens slutsats är att småbarnsföräldrars hälsa 

påverkas negativt av en obalans mellan arbetsliv och familjeliv.  

Nyckelord: arbetsliv, hälsa, kvalitativ metod, obalans, småbarnsföräldrar, stress 

 

 



 

ABSTRACT 

Stress related disorders increases, and the family life plays an important role in contributing 

to individual health. By raising awareness of a good balance between working life and family 

life a good health could be achieved. The aim of the study is to examine how kindergarten 

parents experience the puzzle of life regarding the balance between working life and family 

life from a public health perspective. The study has a qualitative method and is based on a 

purposeful sample of six working kindergarten parents which has been interviewed through 

semi-structured interviews. The collected interview material has been analysed with a 

manifest content analysis. The study results show that working time, work environment and 

flexibility are important in the working life of the kindergarten parents. According to the 

kindergarten parents more time and improved support from the surrounding environment 

would have been a relief on the everyday life. Furthermore, the results show that the health of 

the kindergarten parents was affected by work-family imbalance mainly because of stress, 

lack of energy and physical strain. The study’s conclusion is that the health of the 

kindergarten parents is adversely affected by the imbalance between working life and family 

life. 
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1 INTRODUKTIONEN 

Att få livspusslet att gå ihop innefattar hur livets olika delar går att pussla ihop. Det vill säga 

hur individer får tid för arbete, familj och allt annat som upplevs vara viktigt i livet. Att få 

vardagen att gå ihop med både arbetslivet och familjelivet och få dess aktiviteter att 

samordnas med varandra är att få livspusslet att gå ihop. 

Svårigheter att få ihop livspusslet kan resultera i psykosociala påfrestningar och 

stressrelaterade besvär vilket idag är ett problem som ökar och står för drygt 3–4 procent av 

samtliga som söker vård. Besvären orsakar sjukskrivningar och kostar såväl individen som 

samhället enorma summor (Pellmer, Wrammer & Wrammer, 2012). Statens utgifter för 

sjukskrivningar år 2014 uppgick till 32 miljarder kronor per år jämfört med år 2010 där 

utgifterna låg på 21 miljarder kronor, vilket är en markant ökning. Sjukfrånvaron medför 

negativa aspekter för samhället, företagen och för den enskilde individen (Regeringen, 2015). 

Enligt Försäkringskassan har antalet nya sjukfall ökat med 98 000 under 2010 – 2015. Det är 

svårt att finna en enskild faktor till ökningen utan det handlar om påfrestningar i både 

arbets- och privatlivet (Försäkringskassan, 2016). Individer som drabbas av stressrelaterad 

ohälsa riskerar att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, trötthet, nedsatt immunförsvar, 

yrsel, sömnproblem med mera (Berggren & Weman, 2010). 

För att motverka denna utveckling har regeringen givit Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 

och välfärd i uppdrag att formulera ett nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning. 

Kunskap om förebyggande arbetsmiljö tillför att sjukfrånvaron succesivt minskas och 

riskerna för individer att skadas ska reduceras (Regeringen, 2017).  

Många kan idag uppleva att det inte finns någon gräns för när en individ jobbar och när en 

individ är ledig. Ett behov av flexiblare lösningar på arbetsmarknaden har resulterat i en 

framväxt av modernare sätt att organisera arbetet på. Att kunna utföra arbetsuppgifter såväl 

på en arbetsplats som i hemmet är en effekt av ett mer modernt, gränslöst och IT-baserat 

arbetsliv. Detta gränslösa arbetliv medför både fördelar och nackdelar för arbetsgivare och 

arbetstagare. På grund av att människor tillbringar mycket tid på arbetet i relation till det 

gränslösa arbetslivet är det extra viktigt att det finns en god balans mellan arbete och 

privatliv. Genom god balans mellan arbets- och privatliv skapas goda förutsättningar för att 

främja god hälsa. 

Motivet till val av ämne är att författaren fann ämnet intressant att belysa då det är ett 

folkhälsoproblem som påverkar alla individer i samhället. Idag känns området mer aktuellt 

än någonsin att få arbetslivet och ”livspusslet” att gå hand i hand.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa  

2.1.1 Beskrivning av hälsa  

Hälsa definieras på flertal vis och kan skilja sig från individ till individ. Världsorganisationen 

(WHO) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro från sjukdom eller handikapp” (WHO, 1998, s.1). WHO 

(1986) menar att hälsofrämjande gör det möjligt för individer att få en ökad kontroll och på 

så vis förbättra hälsan. Att kunna nå tillståndet fullständig hälsa innebär att kunna identifiera 

och förverkliga ambitioner och tillgodose de behov som behövs. Vidare måste individen 

kunna förändra och klara av sin miljö. Hälsa kan därmed ses som en resurs för vardagen. 

WHO (1986) lyfter upp att hälsa är ett positivt koncept som betonar en individs sociala och 

personliga resurser liksom fysisk kapacitet. Det finns ett flertal förutsättningar för hälsa så 

som fred, utbildning, mat, inkomst, social rättvisa, hållbara resurser med mera. En 

förbättring av hälsan kräver att det finns en säker grund i de grundläggande 

förutsättningarna (WHO, 1986).  

Hanson (2004) beskriver hälsa som en kvalitet eller tillgång som behövs för att människor 

och samhällen ska fungera väl. Att ha en god hälsa värderas högt när människor utfrågas om 

vad de sätter mest värde i livet. Hälsa bör därav ses som en förutsättning för energi och 

livsglädje (Hanson, 2004). Naidoo & Wills (2009) menar att hälsan är holistisk och 

innefattar olika dimensioner vilka var och en måste beaktas. Den första dimensionen berör 

en individs fysiska hälsa och innefattar kroppen. Den andra syftar till mental hälsa och avser 

en positiv känsla av och en tro på ett eget värde. Den tredje, emotionell hälsa innefattar 

förmågan att känna och ge en röst till känslor och att vilja utveckla och upprätthålla 

relationer. Den fjärde dimensionen avser den sociala hälsan och gäller känslan av att ha stöd 

tillgängligt från familj och vänner. Den femte och sjätte syftar till andlig hälsa och sexuell 

hälsa och anspelar på förmågan att genomföra moralisk eller religiösa principer och känslan 

att ha ett syfte i livet, ytterligare menar den till att acceptera förmågan att uppnå ett 

tillfredsställande uttryck för sin sexualitet (Naidoo & Wills, 2009). 

2.2 Hälsa i arbetslivet 

2.2.1 Arbetets betydelse för hälsa 

Hanson (2004) menar att hälsan påverkas positivt via det sociala samspelet och den 

omgivande miljön på en arbetsplats. Chefer, medarbetare och hälsoarbetare har möjlighet att 

göra arbetsplatsen till en plats för arbetsglädje, välbefinnande och hälsa. Naidoo & Wills 

(2009) menar att arbete är bra för hälsan eftersom det ger en inkomst, en känsla av 
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egenvärde, ett socialt nätverk av kollegor och vänner. Dock är det viktigt att lyfta upp att 

arbetet kan vara en orsak till ohälsa. Lagstiftningar och föreskrifter underlättar samhällets 

arbete att begränsa sjukdomar och skador på arbetsplatsen. Arbetsplatser som exponeras av 

farliga material har en negativ effekt på hälsan som kan leda till arbetsrelaterad cancer eller 

astma (Naidoo & Wills, 2009). 

WHO (2008) menar att otrygghet har en negativ effekt på den fysiska och den psykiska 

hälsan hos arbetstagarna. Arbetsförhållanden påverkar hälsan och jämlikheten i hälsan. 

Individer som upplever stress på arbetet har en 50 procent högre chans att drabbas av 

kranskärlsjukdomar och det är tydligt belagt att höga krav i arbetet, låg egen kontroll och 

bristande balans mellan insats och belöning är riskfaktorer för psykiska och fysiska 

hälsoproblem. Även orättvisor mellan könen påverkar hälsan, exempelvis diskriminering och 

orättvis fördelning av arbetsuppgifter och fritid (WHO, 2008). Individer som inte befinner 

sig i arbetet påverkar även samhället i form av kostnader i sjukersättning, rehabilitering samt 

färre människor som befinner sig i produktionen och bidrar till den ekonomiska 

värdeutvecklingen (Hanson, 2004). 

2.2.2 Stress i arbetslivet 

Stress kan definieras som ett tillstånd av ökad psykologisk, fysiologisk och beteendemässig 

beredskap. En stressreaktion anses inte vara farligt utan kan mer ses som en nödvändighet 

för människor att överleva. Seyle (1956) definierar stress som en alarmreaktion i kroppen i 

relation med en ökad fysiologisk, psykologisk samt beteendemässig beredskap. När 

omgivningen hotar individers välbefinnande och tillvaro uppstår stress. Hoten kan kallas för 

stressorer. Risken för att bli exponerad av en stressor kan medföra sjukdom om 

exponeringen blir långvarig. Kroppen behöver tid att återhämta sig ifrån stressorer och blir 

påfrestningen stor ökar risken för sjukdom (Lindwall & Johnson, 2010).  

Alla människor utsätts för stressorer förr eller senare under livet, arbetsplatsen är en arena 

där stress är vanligt förekommande och därför är det av vikt att arbeta hälsofrämjande på 

arbetsplatser. Faktorer som utlöser stress på en arbetsplats är exempelvis höga krav, låg 

kontroll, obalans i privatlivet, hög arbetsbelastning med mera. Melchior, Berkman, 

Niedhammer, Zins & Goldberg (2007) tar bland annat upp i sin studie att arbetstagare som 

upplever ovannämnda faktorer har en ökad risk för att sjukskrivas med psykiatrisk diagnos. 

Studien lägger en stor vikt på balansen mellan en hög arbetsbelastning och ett gott familjeliv. 

En obalans kan öka risken markant för depression. Vidare visar Feskanich, Hastrup, 

Marshall, Colditz, Stampfer, Willet & Kawachi (2002) i sin studie att stress ifrån arbetslivet 

och privatlivet ökar den psykiska ohälsan som i sin tur ökar risken för självmord.  Utöver 

psykiska problem som kan uppträda vid stress lyfter även Naidoo & Wills (2009) upp att 

stress kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, muskuloskeletala sjukdomar och 

en hög sjukfrånvaro.  

Ett modernare problem är just att många människor upplever att det inte finns någon tydlig 

gräns mellan arbete och fritid. I och med att allt fler arbeten erbjuder flexiblare arbetssätt 

som att arbeta IT-baserat medför det även att arbetet tas med hem i privatlivet i större 

utsträckning. Det gränslösa arbetslivet medför både positiva och negativa konsekvenser. En 
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fördel med det gränslösa arbetslivet är att arbetsmiljövinsterna har varit stora i den mån att 

farliga arbetsmoment har reducerats och företags produktivitet har ökat. Däremot är en 

nackdel att individen får ett större ansvar och förväntas själv ta ställning till när och var hen 

arbetar. Vidare medför även gränslöst arbete att arbeta utöver ordinarie arbetstid, att jobbet 

tas med hem och att jobba under helgdagar vilket gör att möjligheterna för återhämtning blir 

färre och kraven ökar (Arbetsmiljöverket, 2018). 

För att kunna uppnå ett maximalt välbefinnande krävs det att det finns en god balans mellan 

arbetsliv och privatliv. Haar, Russo, Suñe & Ollier-Malaterre, (2014) menar att en balans 

mellan arbete och fritid är viktigt för att kunna må bra och för att kunna tillfredsställa både i 

både arbetslivet och i privatlivet. Det är inte ovanligt att individer som drabbas av ett 

sviktande privatliv upplever ett lågt socialt stöd vilket i sig kan utlösa stress. García-Izquierdo 

& Ríos-Rísquez (2012) menar att stöd anses ha en modulerande effekt på förhållandet mellan 

bristande ömsesidighet och känslomässig utmattning. WHO (2013) menar att psykosocial 

stress kan öka exempelvis under ekonomiska svårigheter, vilket kan leda till ohälsosamma 

beteenden och en ökad efterfrågan på hälsovårdstjänster för både fysisk och psykisk hälsa. 

Brist på kontroll över arbete och hemmiljö kan skada hälsan. Ackumulering av psykosocial 

risk kan öka långsiktig stress och chanserna för en förtidig död. Både jobb med höga krav på 

anställda och jobb med låga krav på anställda innebär risk. Hälsan lider när människor har 

en liten kontroll över sitt arbete, genom att ha en liten möjlighet att använda sina färdigheter 

och liten chans att få fatta beslut (WHO, 2013). 

En vanlig förekommande orsak till stress är brist på tid såväl inom arbetet som i privatlivet, 

detta är något som påverkar individers förhållande mellan arbete och fritid. Däremot visar 

tidigare forskning att brist på tid inte alltid behöver vara negativt. Individer som visar ett 

större engagemang till sitt arbete och som anländer tidigt och lämnar sent ansågs vara 

berömvärda på jobbet. Att arbetstagare som har långa arbetsdagar kan vara ett tecken på 

moral och intresse för arbete. Tidhantering anses alltså vara individualiserad på samma sätt 

som stress är individualiserad (Olsson & Sundh, 2018). 

2.2.3 Strategier inom arbetslivet 

För att kunna förebygga och behandla stress på arbetsplatser är det viktigt att kartlägga vilka 

faktorer som utlöser stress och att arbetsplatsen arbetar hälsofrämjande. WHO (2013) 

skriver i publikationen Health 2020 att hälsofrämjande arbetsplatser som är utformade att 

förebygga sjukdom och optimera medarbetarnas välbefinnande kan gynna såväl anställda 

som arbetsgivare. Genom att förbättra arbetsvillkor och öka medarbetarnas delaktighet att 

påverka och förbättra sitt arbete leder till en hälsosammare och produktiv arbetsplats. För att 

kunna uppnå en balans mellan arbete och privatliv finns det ett antal åtgärder. Exempelvis 

familjeledighet, organisera arbetstiden, förbättra bestämmelsen av barnomsorg, avskaffa 

förhållanden som leder till skillnader i lön mellan kvinnor och män, granska öppettiderna för 

butiker med mera. Ytterligare är det av vikt att politiken inför åtgärder som uppmuntrar en 

mer rättvisfördelning mellan män och kvinnor när det gäller ledighet för barnomsorg. En 

förbättrad avstämning av familj och arbetsliv är en riktlinje i den europeiska 

anställningsstrategin och ingår i den europeiska processen för att bekämpa fattigdom och 
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främja social integration. Policyn upplyser att hälsa och välbefinnande upprätthålls genom 

att skapa social sammanhållning, säkerhet, en god balans inom arbetet och utanför arbetet.  

Arbetsplatser som tillåter mikropauser som att exempelvis ta en kopp kaffe eller att gå en 

promenad menas avgränsa upplevd stress vid både arbetet och i privatlivet (Olsson & Sundh, 

2018). Vidare är det viktigt att det finns en balans mellan ansträngning och belöning och för 

att kunna förebygga psykisk ohälsa krävs ett gott ledarskap, tydliga mål och 

anställningstrygghet (Forte, 2015). 

Arbetsgivaren har en viktig roll när det kommer till att forma strategier för en 

hälsofrämjande arbetsplats. Tidigare forskning visar att arbetsgivare som gör gynnsamma 

anställningsbedömningar av de psykosociala arbetsförhållandena hade en bättre 

självvärderad hälsa och lägre sjukfrånvaro bland anställda. Genom att skapa en högkvalitativ 

och stödjande arbetsmiljö och förutsättningar för medarbetare att utveckling med gott 

ledarskap kan rollkonflikter förebyggas (Ljungblad, Granström, Dellve & Åkerlind, 2014). 

Arbetsgivarens förståelse för arbetstagarnas arbetssituation är viktig. Genom att 

arbetsgivaren får en inblick i de faktorer som orsakar ohälsa är det möjligt att implementera 

hälsofrämjande åtgärder (Karanika-Murray & Weyman, 2013).  

Flexibla arbetstider är en återkommande strategi inom den tidigare forskningen och kan 

gynna privatlivet och specifikt småbarnsföräldrar. Den tidigare forskningen tar vidare upp att 

jämställdhet mellan könen är essentiellt för att kunna skapa en arbete- och livs balans (Haar, 

Russo, Suñe & Ollier-Malaterre, 2014).  

2.3 Hälsa i familjelivet 

2.3.1 Familjelivets betydelse för hälsa 

En familj kan definieras som människor med ett nära släktband, behöver inte vara biologiska 

men på något vis har en gemensam ekonomi. Det som kännetecknar en familj är att den har 

en samling värderingar som har en inverkan på inställningen till hälsa och livet. Att ha ett 

gott familjeliv är av betydelse för såväl barns som vuxnas hälsa. Familjen behöver vara en 

aktör som tillåter återhämtning och trygghet ökar det välmående (Svensson & Hallberg, 

2010). Naidoo & Wills (2009) menar att en långvarig exponering av stress kan leda till att 

individer gör mindre hälsosamma livstilsval som att exempelvis börja röka eller äta en sämre 

kost. En hälsofrämjande familj ska främja barns hälsa, välbefinnande och utveckling för att 

på så vis reducera barns riskbeteenden. Det är i familjen som inställningar byggs upp kring 

livsmedel, fysisk aktivitet, missbruk, hälsa och sjukdom (Christensen, 2004).  

Tidigare studier visar att socialt stöd stärker familjers hälsa genom att ha kontakt med sina 

barn, syskon och vänner skapar det ett socialt stöd som även får människor att må bättre 

(Borg, Hallberg & Blomqvist, 2006) Vidare visar studier att det finns hälsofrämjande och 

hälsofarliga egenskaper hos det hälsosociala stödförhållandet. Socialt stöd fungerar på olika 

nivåer. Det börjar med individen och sträcker sig vidare till familjen och samhället. Det 
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sociala aktiviteter och beteenden som hör samman med varierande sociala nätverk är viktiga 

eftersom de förstärker en individs känsla av tillhörighet. En familj kan bidra med socialt stöd 

och de kan innebära att vara omgiven av sin familj och själva känslan av anknytning och 

tillhörighet har visat sig ha betydelse för hälsan (Richmond & Ross, 2008).   

2.3.2 Stress i Familjelivet 

Att sträva mot ett gott familjeliv är inte alltid något som kan uppnås. Precis som i arbetslivet 

finns det toppar och dalar. Att få vardagen att gå ihop med arbetsliv och familjeliv går inte 

alltid hand i hand. Livspusslet kan uppfattas som svårt att pussla ihop och finns det en 

obalans inom familjelivet på grund av konflikter finns det en ökad risk för att stress uppstår, 

vidare kan detta påverka arbetslivet och individens hälsa. Även om det sociala stödet har 

bevisat sig minska stressnivåerna och dess konsekvenser så är stress inom familjelivet vanligt 

(Kaufmann & Kaufmann 2010). 

Stressorer inom familjelivet kan vara att inte få livspusslet och alla dess komponenter att gå 

ihop. Konflikter eller att bli arbetslös anses vara vanliga stressorer enligt Lindwall & Johnson 

(2010). Familjestress antas vara en riskfaktor för hjärtsjukdom som arbetsstress. I en tidigare 

studie visade familjestress vara en starkare faktor för återfall i sjukdomen än hjärtsjuka 

kvinnor som inte led av familjestress (Orth-Gomér, 2009).  

En jämförelse med män visar en rapport från Stockholmsregionen att kvinnor rapporterar i 

högre grad familjerelaterad stress och konflikt och en högre nivå av associerad känslomässig 

nöd än vad män gör. Studien visade att män upplevde i större utsträckning mental stress från 

jobbet och sällan i familjesituationer. Detta kan påvisa att kvinnor är mer känsliga för stress i 

familjen är vad män är (Orth-Gomér, 1979). Vidare visar tidigare studier att äktenskap kan 

minska den kardiovaskulära risken hos män medans stress från äktenskapet ökar risken för 

kvinnor. Äktenskapstressen ökade vidare risken i högre utsträckning än stress på jobbet hos 

kvinnliga patienter (Orth-Gomér, Schneiderman, Wang, Walldin, Blom & Jernberg, 2009). 

En familjs situation är beroende på personlighet och prioriteringar, genom att ha en positiv 

inställning till föräldraskap och en flexiblare arbetssituation tycks underlätta det allmänna 

välbefinnandet och arbetsförhållandet bland arbetsföräldrar (Eek & Axmon, 2014). 

2.3.3 Strategier inom familjelivet 

För att få livspusslet att gå ihop behöver stress förebyggas inom familjelivet. Det är viktigt att 

såväl familjen som samhället samarbetar mot att skapa en balans inom familjelivet. 

Samhället bör ge de verktyg som krävs för att ge de stöd som familjen kan behöva. I Sverige 

finns det flera strategier som arbetar mot ett gott familjeliv och svensk familjepolitik bidrar 

till höga födelsetal och ökad arbetskraft deltagande för speciellt kvinnor. Sverige har en utav 

det mest generösa föräldraförsäkringarna i världen. Denna försäkring syftar till att ge 

småbarnsföräldrar möjlighet att kombinera arbete- och familjeliv. Föräldraförsäkringen har 

ytterligare skapat en större jämställdhet mellan kvinnor och män. Idag arbetarkvinnor och 

män ungefär lika mycket, dock skiljer sig fördelningen av betalt förvärvsarbete och obetalt 

hemarbete skiljer sig fortfarande åt. En jämställd fördelning av föräldraledighet och 
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föräldrapenning kan vara avgörande när det kommer till kvinnors situation på 

arbetsmarknaden och målet mot ett mer jämställt samhälle (Försäkringskassan, 2013).   

Individuella egenskaper har visat sig ha en påverkan på hur jämställt uttagen ser ut kring 

föräldrapenning. En utredning från Försäkringskassan (2013) visar att mammor och pappor 

som är 40 år och äldre har en minskad sannolikhet för en jämställd fördelning jämfört med 

föräldrar mellan 30 och 39 år. Utbildning har vidare visat sig ha en betydande roll och 

föräldrar med högskoleutbildning har ökad sannolikhet för ett jämlikt uttag jämfört med de 

med gymnasial utbildning. Vidare fann det att föräldrar födda i Sverige har en större 

sannolikhet för jämlikt uttag än föräldrar födda utanför Sverige. Föräldrar som arbetar i 

offentlig sektor hade en mer jämlikfördelning än föräldrar som arbetar i privat sektor 

(Försäkringskassan, 2013).  

Samhället har ett ansvar att stödja föräldrar till att barn ska få rätt förutsättningar till en god 

hälsa. Samhället och svensk politik ska erbjuda föräldrar goda livsvillkor som även det är en 

förutsättning för ett gott föräldraskap. Detta genom att skapa ett starkt skyddsnät som 

barnbidrag, föräldrapenning, tillgänglighet till vård, skola, förskola samt fritidsverksamhet. 

Regeringen beslutade år 2009 om en nationell strategi och att utveckla ett föräldrastöd. Detta 

stöd syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga via föräldrarna. Alla 

föräldrar ska alltså erbjudas samma stöd och hjälp (Regeringen, 2013).  

Tidigare studier menar att politik som syftar till att öka det nationella välbefinnandet bör 

särskilt ta hänsyn till kvaliteten på arbetsförhållanden och faktorer som underlättar 

personliga relationer. Politik som ökar medarbetarnas känsla av kontroll och stöd på 

arbetsplatsen kommer sannolikt att leda till ett ökat välbefinnande. Genom att tillhandahålla 

föräldraledighet, förmågan till flexibel arbetstid, balans mellan arbete och liv och ett förbud 

på långa arbetstider kan hälsan främjas (Stansfeld, Shipley, head, Fuhrer & Kivimaki, 2013). 

2.4 Teoretiskt ramverk 

I denna studie har två teoretiska utgångspunkter valts, Krav-kontroll-stödmodellen samt 

Känsla av sammanhang (KASAM). Teorierna valdes på grund av att de är två relevanta 

teorier i relation till studiens syfte eftersom de båda kan kopplas till såväl arbetsliv, familjeliv 

samt stress och hälsa.  

2.4.1 Krav-kontroll-stödmodellen  

Enligt Karsek och Theorell (1990) är krav-kontroll-stödmodellen en teoretisk modell som 

kan förklara hur en bättre psykosocial arbetsmiljö kan åstadkommas. Modellen förklarar 

förhållandet mellan arbete och psykisk hälsa. 

Inom modellen ingår tre faktorer; krav är en faktor som de flesta arbetande 

småbarnsföräldrar upplever. Det kan bland annat gälla förväntningar som sätts på individen 

såväl inom arbetet som i privatlivet. I denna studie berörs främst psykiska och emotionella 

krav som ställs på individer inom arbetslivet och privatlivet. Den andra faktorn är kontroll, 
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som inom arbetslivet berör förmågan att genomföra arbetet utifrån vissa 

egenskaper/färdigheter samt det beslutsutrymme som arbetstagaren har. Inom familjelivet 

kan känslan av kontroll höra samman med bristande struktur och planering. Är familjelivet 

stressat är det inte ovanligt att känslan av kontroll även är bristfällig. Den tredje faktorn är 

socialt stöd vilket är en viktig faktor såväl inom arbets- och familjelivet. Socialt stöd kan 

innebära vägledning, stöd, återkoppling eller en gemenskap (Karsek & Theorell, 1990). Det 

sociala stödet handlar främst om det emotionella stöd som arbetslivet och familjelivet kan 

tillföra till en individ. Vidare handlar det om instrumentellt stöd vilket handlar om att 

praktiskt stöd och resurser som kan underlätta vardagen i både arbets- och familjeliv. 

För att skapa goda förutsättningar till en hälsosam livsstil måste det finnas en balans mellan 

krav och kontroll och att en socialt stödjande omgivning finns åtkomligt (Hanson, 2004). 

2.4.2 KASAM 

Enligt Antonovsky (2005) är känsla av sammanhang (KASAM) en teori som kan tillämpas 

såväl i stressrelaterade situationer i arbetet eller i familjen. Inom modellen finns det tre 

tillhörande komponenter:  

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att en arbetsplats eller en familj som 

stärker upp KASAM kan stress minskas och tänkbara situationer kan bli mer begripliga, 

hanterbara och meningsfulla. Den första komponenten begriplighet syftar till att saker och 

ting ska vara gripbara och ha ett sammanhängande koncept. Genom att uppleva situationer 

som strukturerade, fattbara och förutsägbara är det möjligt att uppnå en hög känsla av 

begriplighet. Den andra komponenten är hanterbarhet och syftar till de krav som ställs på en 

individ. För att kunna ha en hög känsla av hanterbarhet är det viktigt att det finns tillräckliga 

resurser för att klara av kraven. Den sista och tredje komponenten är meningsfullhet och 

innefattar vad saker och ting har för mening. Att uppleva meningsfullhet innebär att känna 

engagemang och motivation till att exempelvis utföra vissa handlingar.  

Antonovsky (2005) menar att om en individ upplever de tre komponenterna kan det 

resultera till att individen befinner sig i en god hälsa. Detta påvisar att individer som drabbas 

av sjukdomar eller som tidigare upplevt psykiska påfrestningar kan ha en god hälsa. De tre 

komponenterna går vidare att använda sig av i hälsoarbete på grund av att det är möjligt att 

mäta individers hälsa. Känslan av sammanhang kan avgöra hur personer hanterar stressiga 

situationer. Stressiga situationer har en stor påverkan på hälsotillståndet men ifall det finns 

en hög känsla av sammanhang kan det resultera till att individen upplever situationen som 

kontrollerad. 

2.5 Problemformulering 

På grund av att stressrelaterad ohälsa har blivit ett mer förekommande problem påverkar det 

folkhälsan och är av vikt att uppmärksamma. Människor idag vet att höga krav på 

arbetsplatsen resulterar i ohälsa men att ha både höga krav på arbetsplatsen och i familjelivet 

kan också resultera i att återhämtning inte prioriteras. Att hinna städa, laga mat och umgås 
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med sin familj samtidigt som det ska finnas tid för sig själv är inte alltid realistiskt att uppnå. 

Många människor har det ytterligare svårt att släppa sitt arbete och kan ta med sig 

arbetsrelaterade besvär till hemmet. Därmed blir det gränslösa arbetslivet påtagligt och kan 

bidra till en ökad stress och oro hos människor.   

Det är inte ovanligt att arbetet fortsätter inom familjelivet i form av hushållssysslor, 

exempelvis genom att hämta/lämna barn till och från förskolor/skolor, laga mat, städa, 

läxhjälp med mera. Att ha en fritid ska innebära tid för återhämtning och är nödvändig för 

alla individer. För att kunna skapa en god balans mellan arbets- och familjelivet är det av vikt 

att tillgodose en god hälsa. Att tillföra ny kunskap kring vikten av en god balans mellan 

arbetsliv och familjeliv är av vikt för folkhälsan i Sverige. I och med att stress i arbetslivet har 

varit en het fråga under de senaste åren har även arbetsrelaterad stress och dess påverkan på 

familjelivet blivit intressantare och vad som egentligen får livspusslet att gå ihop. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever livspusslet med 

arbetsliv och familjeliv utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

Frågeställningar: 

• Hur upplever småbarnsföräldrar sin arbetssituation? 

• Hur upplever småbarnsföräldrar sitt familjeliv? 

• Hur beskriver småbarnsföräldrar sin hälsa relaterat till arbetsliv och familjeliv? 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Metodval 

En kvalitativ metod valdes för att kunna besvara studiens syfte och huruvida 

småbarnsföräldrar får ihop livspusslet med arbetsliv och familjeliv. Holloway & Wheeler 

(2010) menar att kvalitativ forskning främst fokuserar på människor som ger mening till sina 

erfarenheter. Det är enklare att förstå, beskriva och tolka sociala fenomen och forskare kan 

utforska individers beteenden, upplevelser, känslor och erfarenheter. Kvalitativ forskning är 

kontextbunden, vilket syftar på att forskaren i fråga måste vara kontextkänslig. Det finns 
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ytterligare en stor flexibilitet inom kvalitativ metod vilket leder till att intervjuaren och den 

intervjuade får en djupare relation än vad som är fallet i kvantitativ forskning. 

Vidare genomfördes studien men hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. Genom att utföra 

intervjuer ges möjligheten att få en större förståelse över intervjupersonernas situation. 

Intervjupersonerna har valts utifrån förvalda kriterier som är relevanta för studiens syfte 

(Bryman, 2011).  

4.2 Urval 

Ett målinriktat urval har gjorts, vilket innebär att intervjupersonerna valdes utifrån studies 

syfte och frågeställningar, och innefattar att arbetande småbarnsföräldrar rekryterades till 

studien. Målet med urvalet var att välja ut medverkande på ett så välplanerat vis som möjligt 

och välja ut individer som ansågs vara relevanta för studien (Bryman, 2011). Vidare var ett 

mål i studien att få tag i så pass många deltagare för att stärka studiens trovärdighet även om 

kriterierna låg runt fem till sex intervjupersoner. 

Urvalet ansågs även som lämpligt för att få fram deltagarnas upplevelser och tankar kring 

deras arbetssituation, familjeliv och hälsa. Intervjupersonerna valdes ut från en 

förhållandevis stor förskola i Stockholms tätort. Författaren valde att en förskola skulle vara 

lämpligt till studien för att därifrån tillsammans med förskolelärare kontakta 

småbarnsföräldrar som ville vara med och delta på intervju. Ett möte ägde rum på förskolan 

för att berätta om studiens syfte för involverade förskolelärare. Vidare planerades hur 

intervjuerna skulle gå till samt hur kontakt med småbarnsföräldrar skulle gå till väga. 

Förskolan hade fyra förskolelärare på plats varav författaren hade kontakt med två av dessa. 

Med hjälp av förskolelärare kontaktades föräldrar som uppfyllde studiens kriterier och de 

som var intresserade tackade ja till intervjun. Författaren tilldelades vidare 

kontaktinformation till småbarnsföräldrarna och därefter skedde kommunikationen via 

författaren och deltagarna. Via mail skickades ett missivbrev ut till deltagarna (Bilaga A), 

vidare bestämdes tid och plats för intervjun.  

4.2.1 Intervjupersoner  

I denna studie tackade totalt tio personer ja till att delta i studien dock var det endast möjligt 

att utföra intervjuer med sex av dessa personer på grund av avhopp och svårigheter att lyckas 

planera in en tid som passade småbarnsföräldrarnas upptagna vardag.  

 Ett kriterium var att intervjupersonerna skulle vara blandat med kvinnor och män för att få 

ett så pass varierande resultat som möjligt, två män och fyra kvinnor tackade slutligen ja till 

att delta i studien. För att uppnå studiens syfte var det även ett kriterium att deltagarna var 

småbarnsföräldrar och var i arbete. Deltagarna i studien arbetade inom vård och omsorg, 

handel och bygg och anläggning.  Åldersspannet mellan deltagarna låg mellan 27–50 år. 

Hälften av deltagarna hade ett barn och en utav dessa hade ingen parrelation, resterande 

deltagare hade 2–3 barn och befann sig i en parrelation.  
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4.3 Datainsamling 

För att samla in data till studien genomfördes en semistrukturerad intervju vilket syftar till 

att ett antal förutbestämda frågor skapades men att det fanns möjlighet och utrymme för 

flexibilitet och följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2010). Ordningsföljden på frågorna har 

därmed växlat samtidigt som ett visst tema med olika frågor har behandlats. Genom att ha 

denna typ av intervju har det blivit möjligt att ställa uppföljningsfrågor för att få en bättre 

förståelse för deltagarnas upplevelser. Till hjälp utformades en intervjuguide (se bilaga B) 

som innefattade tre teman som representerar studiens frågeställningar. Intervjuguiden 

innefattade totalt 24 frågor tillsammans med sju korta inledande bakgrundsfrågor. Bryman 

(2011) menar att det är vanligt att utforma en intervjuguide som innehåller teman i syfte av 

att utgöra en ram för var som ska tas upp i intervjuerna.  

För att testa intervjuns tidsomfattning genomfördes en pilotintervju med en arbetande 

småbarnsförälder. Anledningen till att en pilotintervju genomfördes var för att se att 

intervjufrågorna fungerade och att frågorna var lätta att förstå samt att inte tiden skulle 

överskridas. Efter pilotintervjun gjordes en bedömning hur vissa frågor kändes relevanta och 

därefter ströks tre frågor och vissa omformuleringar skedde (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Intervjuerna genomfördes med sex personer under fem dagar varav intervjun varade mellan 

16–27 minuter beroende på hur pratsam deltagaren var. Intervjuerna skedde på förskolan i 

ett tyst och omslutet rum för att skapa största möjliga fokus. Förskolan hade en stor uteplats 

där förskolebarnen befann sig under själva intervjun. Intervjuerna spelades in via en 

mobiltelefon som ljudfil. Mobilen användes på grund av att ljud upptagningsförmågan i 

mobilen var i så pass god kvalité att den kunde brukas. Innan inspelningen gavs även ett 

muntligt och skriftligt samtycke. Intervjuerna skedde spritt under en arbetsvecka såväl vid 

lämning på morgonen som hämtning på eftermiddagen.  

4.4 Databearbetning och analys 

I studien valdes en innehållsanalys som analysmetod vilket enligt Kvale & Brinkmann (2014) 

anses vara en effektiv form vid kodning eller kategorisering av intervjutalandena. Elo & 

Kyngäs (2007) menar att innehållsanalys är lämpad när det kommer till att analysera det 

värdefulla och känsliga fenomenet.  

Det första steget efter alla intervjuer var genomförda var att påbörja studiens analys och 

förbereda intervjumaterialet för analys. Kvale & Brinkmann (2014) menar att en överföring 

från talspråk till skriftspråk ska ske vid analys. Transkribering är det första steget i 

förberedelserna för analys. Att transkribera innebär att ändra en form till en annan. Först 

transkriberades allt material som inkom under intervjuerna, vilket innebär att allt som 

respondenten sa under intervjun skrevs ner. Författaren skrev ner intervjumaterialet efter 

varje intervju i ett Word-dokument som summerades till 46 sidor.  

Varje intervju och transkribering fick ett eget Word-dokument och respondenterna kodades 

med IP samt av en siffra mellan ett och sex. Detta underlättade identifieringen av att 

uttalande.  Uttryck som ”hm”, ”eh” samt längre pauser markerades med hakparentes och tre 
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punkter […]. När allt material var transkriberat läste författaren igenom allt material ett 

flertal gånger för att på så vis kunna finna mönster, teman och kategorier (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Meningskoncentrering menar Kvale & Brinkmann (2014) är en form av kategorisering som 

baseras på utskrivna intervjuer. Koncentreringen innebär att intervjupersonens yttrande dras 

samman till kortare formuleringar och därmed kodas. Har respondenten haft långa 

uttalanden under intervjun kan dessa dras samman och få fram huvudinnebörden genom att 

formulera om texten till färre ord. Författaren kondenserade meningarna för att korta ner 

och få fram det viktigaste budskapet.  

Efter kondenseringen fick meningsenheterna koder för att enklare hitta enheternas innehåll 

för senare framtagning av dem. Kvale & Brinkmann (2013) menar att kodning innebär 

nedbrytning av en text i hanterbara stycken med tillhörande nyckelord för att enklare 

identifiera det centrala innehållet. Genom att bryta ner data i hanterbara stycken och ta ut 

det viktigaste innehållet i meningen kan en kod sättas som en etikett som kunde beskriva 

ursprungsmeningens innehåll. Koderna antecknades i ett eget Word-dokument tillsammans 

med eventuella funderingar kring koderna. Kodning leder oftast till kategorisering vilket 

innebär att meningen i långa intervjutalanden reduceras till några få enkla kategorier (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

Koderna i studien som beskriver meningsenheternas innehåll skapade underkategorier som i 

sin tur slogs in i huvudkategorier. Koder som var lika fördes samman och resulterade i 15 

underkategorier som vidare fördes samman till tre huvudkategorier som i sin tur var en 

spegling av studiens frågeställningar samt de tre teman som var i intervjuguiden. Variation, 

flexibilitet, påverkan av arbetssituation, planering, stöd från arbetsplats gick in i 

huvudkategorin småbarnsföräldrars arbetssituation. Tidsanpassning, stöd från familj, stöd 

från omgivning, ekonomisk trygghet, psykisk påverkan gick in i huvudkategorin 

småbarnsföräldrars familjeliv. Sist men inte minst gick underkategorierna 

hälsosamarbetssituation, psykosocial miljö, hanterbarhet och krav, prioritering samt 

resurser in i huvudkategorin småbarnsföräldrars hälsa relaterat till arbetsliv och familjeliv 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Tabell 1: Ett manifest analysschema från en innehållsanalys med meningsenhet, koncentrering, 

kodning, underkategori samt kategori.  

Meningsenhet Koncentrering Kod Underkategori Kategori 

… även om man 

släpper sitt jobb efter 

dagen kan man bära 

med sig det hem 

ibland eller känslor 

som man känner att 

man måste få bort… 

Så då är ett knep att 

Svårt att släppa 

arbetet efter 

arbetstiden. 

Enklare att 

släppa jobbet 

om man får 

prata om det  

Arbetssituationen 

påverkar efter 

arbetstid. Söker 

stöd hos anhöriga 

Påverkan av 

arbetssituation  

Småbarnsföräldrars 

arbetssituation 
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ventilera ut och prata 

om det 

Alltså helt ärligt så är 

det som känns mest 

stressigt att vi inte har 

tillräcklig tid med 

varandra…det känns 

som man inte får 

tillräckligt med tid för 

sin familj vilket är 

stressande 

Stressigt att 

inte ha 

tillräckligt med 

tid med 

familjen 

Tidsbrist orsakar 

stress i 

familjelivet 

Psykisk 

påverkan 

Småbarnsföräldrars 

familjeliv 

Oftast sitter jag eller 

jobbar i konstiga 

positioner…så dels 

den fysiska 

belastningen…att man 

har ont i 

kroppen…ljudnivåerna 

påverkar negativt… 

att vara uppe i varv 

och vara stressad 

Fel belastning 

på kroppen 

orsakar smärta 

och 

ljudnivåerna 

orsakar stress  

Ergonomin och 

omgivningen 

påverkar både 

fysiskt och 

psykiskt. 

Psykosociala 

miljön 

Småbarnsföräldrars 

hälsa relaterat till 

arbetsliv och 

familjeliv 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitativ forskning av god kvalité innefattar enligt Holloway & Wheeler (2010) fyra 

kvalitetskriterier.  

Trovärdigheten innefattar att författaren utför studien enligt de regler som gäller. 

Trovärdigheten handlar om att lyckas fånga intervjupersonernas sociala verklighet och att de 

känner igen sig i hur denna verklighet beskrivs av forskaren. Vidare är det intressant att titta 

på huruvida studiens resultat är trovärdigt (Holloway & Wheeler, 2010). Författaren har 

försökt upprätthålla trovärdigheten i studien genom att hålla sig till de regler som förmedlats 

och att tydligt redogöra hur studien har gått tillväga. Vidare har författaren även under 

intervjun sett till att tolkningen av deltagarnas svar stämmer överens med deras bild.  

Överförbarheten syftar till att resultatet av en studie ska vara överförbart, de vill säga att den 

ska kunna praktiseras även i andra sammanhang och kunna upprepas i liknande situationer 

(Holloway & Wheeler, 2010) Detta har författaren försökt upprätthålla genom att redogöra 

för tillvägagångssättet och sammanhanget där studien genomförts.  
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Pålitlighet innefattar att studien ska visa samma resultat även om studien genomförs flera 

gånger. Alltså är det intressant att se om undersökningen fått likartat resultat tidigare. För att 

en studie ska kunna vara pålitligt måste den vara konsekvent och korrekt (Holloway & 

Wheeler, 2010). Pålitligheten handlar om att beskriva forskningsprocessen på ett detaljerat 

sätt. Författaren har därmed beskrivit sammanhanget för studien i detalj.  

Möjligheten att styrka och konfirmera syftar till att författaren ska ha haft kontroll över 

värderingar och förhållit sig objektiv till den grad att undersökningen inte har påverkats 

(Holloway & Wheeler, 2010). För att tillgodose detta kriterium har författaren försökt 

förhålla sig objektiv och neutral i den mån som är möjlig.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra allmänna huvudkrav inom forskning. Dessa krav innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att informera deltagarna om studiens syfte och hur studien 

kommer att genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). Författaren delade ut ett missivbrev 

(Bilaga A) på plats där deltagarna gavs möjlighet att ta del av studiens syfte och 

genomförande.  

Samtyckeskravet innefattar att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie gav samtliga deltagare både ett skriftligt och 

muntligt samtycke för deras deltagande i studien. Det muntliga samtycket spelades in på 

mobilen innan intervjun. Författaren förklarade tydligt för deltagarna att de kunde avbryta 

sitt deltagande när de ville.  

Konfidentialitetskravet innefattar de uppgifter som behandlar deltagarna och att de ska 

förvaras så att obehöriga inte kan nå dessa (Vetenskapsrådet, 2002). Författaren klargjorde 

för deltagarna att deras deltagande är anonymt och att ingen obehörig kommer att ta del av 

materialet och att ljudfilerna på mobilen kommer även att raderas vid studiens slut. 

Nyttjandekravet avser de uppgifter som samlas in om enskilda personer och att uppgifterna 

endast får nyttjas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Författaren berättade även 

att de material som tillkommer kommer endast att nyttjas till denna studie.  

5 RESULTATREDOVISNING 

Detta kapitel redovisar studiens resultat utifrån sex intervjuer. Vid analys framkom 15 

underkategorier som i sin tur slogs in i huvudkategorier. Huvudkategorierna har en 

reflektion i studiens frågeställningar samt de tre teman som var i intervjuguiden. Variation, 
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flexibilitet, påverkan av arbetssituation, planering, stöd från arbetsplats gick in i 

huvudkategorin småbarnsföräldrars arbetssituation. Tidsanpassning, stöd från familj, stöd 

från omgivning, ekonomisk trygghet, psykisk påverkan gick in i huvudkategorin 

småbarnsföräldrars familjeliv. Sist men inte minst gick underkategorierna 

hälsosamarbetssituation, psykosocial miljö, hanterbarhet och krav, prioritering samt 

resurser in i huvudkategorin småbarnsföräldrars hälsa relaterat till arbetsliv och familjeliv 

som presenteras nedan i resultatet.  

5.1 Småbarnsföräldrars arbetssituation 

Generellt verkade arbetssituationen hos intervjupersonerna vara väldigt varierande vilket 

kan bero på att samtliga intervjupersoner har olika arbeten. De flesta deltagarna var nöjda 

med sitt arbete och att arbetet i sig var roligt, spännande och varierande. Något som de flesta 

av intervjupersonerna höll med om var att arbetsmiljön hade kunnat varit bättre. Att ständigt 

utsättas för höga ljudnivåer, dåliga arbetspositioner och att arbeta såväl i värme som i kyla 

ansågs negativt. Flera av intervjupersonerna upplevdes ha en någorlunda arbetssituation 

med en varierande arbetsbörda. Flera tyckte att arbetsuppgifterna såg väldigt olika ut från 

dag till dag och att stress var mer förekommande under vissa perioder 

Arbetsbördan skiftar väldigt mycket, ena dagen kan vi ha knappt några patienter alls och 

andra dagen kan vi ha jättemycket och vi måste stressa jättemycket […] så att det ser väldigt 

olika ut. Men rent generellt skulle jag säga att arbetsbördan är acceptabel, särskilt för att vara 

inom sjukvården (IP1) 

Resterande intervjupersoner upplevde arbetssituationen som bra men stressig. Att kunna ha 

ett flexibelt jobb med flexibla arbetstider ansågs främja arbetssituationen och arbetstiderna 

upplevdes av intervjupersonerna som någorlunda påverkbara. Att ha en fast anställning 

ansågs som tryggande och minskar oron för att ekonomin inte ska gå ihop.  

På grund av att jag har en osäker anställningsform skapar det väldigt mycket stress och oro 

just nu […] En fast tjänst skulle förändra mycket och skulle leda till trygghet (IP4) 

Tidsbrist är ett stort problem […] man ligger alltid efter med något. Tid för återhämtning är 

obefintligt om du har barn med särskilda behov (IP6) 

Även om stress är något som är förekommande på alla arbetsplatser så verkade inte stressen 

vara det största problemet hos intervjupersonerna. Utan att ha en liten mängd stress under 

en kort period ansågs snarare som något positivt. Flera nämnde att ibland behöver man 

stress för att även komma igång med arbetet och inte ha det för lugnt under arbetspasset.  

Jag mår faktiskt bra av att ha lite stress […] jag tycker inte heller om när det är för lugnt (IP1) 
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För att summera vad intervjupersonerna ansåg vara en god arbetsplats ansågs helt enkelt 

vara en plats där flexibla arbetstider existerar. Att kunna gå ner i arbetstid ansågs vara ett 

drömscenario på grund av att de skulle ge mer tid till familjen och att inte alltid komma hem 

och vara trött efter en lång arbetsdag. Däremot var det flera av intervjupersonerna ville 

belysa att de älskade att jobba och att de egentligen inte hade något emot den nuvarande 

arbetstiden även om det skulle vara bekvämt och underlättande att ibland kunna gå tidigare 

från jobbet. Vidare upplystes vikten av planering och att genom att planera inför arbetsdagen 

skulle det öka kontrollen och på så vis minska stressen.  

Det som skulle underlätta min arbetssituation är generella grejer som att bibehålla någon viss 

struktur på arbetet och att allt flyter på […] att vara påläst eller förbered och att man kan 

känna att man har en viss kontroll över saker och ting (IP2) 

Andra strategier som småbarnsföräldrarna använde sig av var att samarbeta med sina 

respektive familjer för att få arbetssituationen att gå ihop. Vidare hade arbetskamrater en 

stor betydelse för deltagarna och att det fanns arbetstagare som visade stöd. Genom att 

kunna prata med sina kamrater om arbetsproblem eller familjeproblem ansågs 

arbetssituationen bli mer behaglig. Att ha en förstående arbetsgivare var av största vikt som 

småbarnsförälder då det är vanligt att barnet blir sjuk eller att barnet behövde hämtas 

tidigare ifrån förskolan av olika anledningar. Flera av intervjupersonerna nämnde att 

arbetsplatsen hade en bra inställning till föräldraledigheten och hade aldrig stött på något 

problem med att ta ledigt. 

Jag har aldrig haft något problem med att gå tidigare från jobbet eller att ta ut föräldraledighet 

och oftast är det okej för min chef att sluta tidigare för att barnen ska kunna få gå hem tidigare 

från förskolan […] så det känns bra (IP5) 

5.2 Småbarnsföräldrars familjeliv  

Allmänt tycker intervjupersonerna att familjelivet upplevs som stressigt och det kan vara 

svårt att få många moment att klaffa med varandra. Exempelvis ansågs städning, 

hämtning/lämning från förskolan, matlagning och bristen på tid vara stressorer i familjelivet. 

Vissa av intervjupersonerna upplevde mer stress på grund av pågående situationer som delad 

vårdnad av barn, flytt och osäkra anställningsformer. En del upplevde att det var extra svårt 

med tidsanpassning till förskolan och att hinna hämta/lämna sitt barn i tid. Att komma till 

och från jobbet i tid ansågs även vara stressigt.  

Ibland får jag dåligt samvete när jag måste lämna ifrån mig mitt barn till en egentligen okänd 

människa…en människa jag egentligen inte känner på en förskola. För att sedan gå till jobbet 

och tjäna pengar […] för att sedan kunna försörja och ta hand om min familj men ändå knappt 

få någon tid att umgås med min familj. Det blir något paradoxalt med det hela (IP1) 

Bortsett från den stress som intervjupersonerna upplevde kring familjelivet belyste flera av 

intervjupersonerna att familjelivet ger otroligt mycket tillbaka, att det helt enkelt är 



17 

glädjefullt och givande att ha en familj att komma hem till som stöttar och finns där. De 

menade ytterligare att familjelivet har ändrat livssynen och att nya värderingar har skapats. 

Att ha en familj att tänka på och prioritera gör att det tidigare livet som fanns innan barnen 

tillkom inte längre är relevant.  

Finns inte en dag då man inte skrattar eller förvånas över saker som ens barn gör […] man blir 

stärkt av sin familj (IP2) 

För att det ska finnas ett gott familjeliv upplevde flertal av intervjupersonerna att ett ökat 

stöd från omgivningen skulle tillföra mycket. Småbarnsföräldrarna tyckte gemensamt att en 

ökad tillgänglighet av barnpassning hade gett mer tid till varandra och sig själva. Städning 

var det flera som nämnde och att det är en stress som ständigt är i tankarna och att tiden till 

att städa och tvätta inte räcker till. Därav hade städhjälp avlastat mycket i hemmet. Att kunna 

gå från jobbet tidigare hade varit av vikt och skulle resultera till mer tid till familjen. Andra 

knep som intervjupersonerna tog upp var att planera mycket i förväg, exempelvis genom att 

handla maten i förväg eller att bestämma en dag då alla hjälps åt att städa. De flesta av 

småbarnsföräldrarna önskade att någon utomstående kunde hjälpa till med städning, 

matlagning, hämta/lämna från dagis samt hjälp med ekonomin vissa perioder.  

Något som hade underlättat familjelivet är om det fanns anhöriga som kunde passa barnen när 

det behövs, våran tillgång till barnpassning är som sagt väldigt begränsad (IP4) 

Intervjupersonerna som hade en partner involverad upplevde generellt sätt en jämställd 

fördelning av arbetsuppgifter i hemmet. De flesta av deltagarna hade strategier för vård av 

barn samt när det kom till att ta ut föräldraledighet. Exempelvis att personen som tagit ut 

minst föräldraledighet skulle VABBA vid vård av sjukt barn, alternativt att respektive partner 

tar varannan dag samt anpassar sig efter den rådande arbetssituationen. Vissa upplevde en 

viss oro på grund av att föräldraledigheten hade lett till ekonomin hade blivit sämre efter. 

Medan vissa upplevde att ekonomin hade mer varit en prioriteringsfråga och att folk helt 

enkelt väljer vad som är viktigt att lägga pengar på. Något som var gemensamt för de 

intervjupersoner med en partner involverad var att de upplevde för lite tid tillsammans och 

att den energi och ork som fanns kvar efter jobbet gick till hushållssysslor och att ta hand om 

barnen. För att stärka familjelivet ytterligare upplyste deltagarna att de behövde mer tid för 

sig själva och mer tid för respektive partner.  

Jag och barnen träffas mycket men jag och sambon går istället om varandra rätt mycket, det 

skulle vara trevligt om vi gjorde mer saker tillsammans (IP4) 

5.3 Småbarnsföräldrars hälsa relaterat till arbetsliv och familjeliv 

Intervjupersonerna definierade hälsa på olika vis men hade även många likheter. Flertal 

nämnde att hälsa är när det finns en balans mellan det psykiska tillståndet och det fysiska 

tillståndet. Vissa tyckte att hälsa var när en individ befinner sig i ett lyckligt tillstånd och 
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orkar göra de åtaganden som finns medan andra tyckte att hälsa var när en individ är pigg 

och frisk.  

Jag tycker att hälsa är om man har sinnesro […] en bra kost […] att man generellt är frisk (IP5) 

För mig är hälsa ett tillstånd där krav och stressorer är i balans med individens möjlighet till 

återhämtning mentalt och fysiskt (IP6) 

När det kom till intervjupersonernas arbetssituation och huruvida den är hälsosam skiljde 

svaren sig åt. Rent generellt tyckte deltagarna att en hälsosam arbetssituation är när en 

individ har trivsamt arbete, att arbetet tillfredsställer och ger något tillbaka eller med andra 

ord är givande. Flera nämnde arbetstiden och önskan om att kunna styra och påverka sina 

arbetsdagar mer. Det är viktigt att det finns tid för vila och tid att återhämta sig och att det 

råder en god stämning på arbetsplatsen. Att uppleva mindre stress i arbetet ansågs vara 

främjande för hälsan och att kollegor sinsemellan kan samarbeta. Flera av 

intervjupersonerna upplevde att de inte har en hälsosam arbetssituation främst på grund av 

stress och dels på grund av arbetsmiljön. Vissa av deltagarna hade även planer på att byta 

jobb på grund av den rådande arbetssituationen och dess påverkan på hälsan och familjelivet.  

En hälsosam arbetssituation för mig skulle vara om jag hade mindre stress på jobbet och att 

det fanns ett bättre teamwork…jag upplever att min nuvarande arbetssituation påverkar min 

hälsa negativt på grund av den stress jag upplever konstant på mitt jobb […] stressen påverkar 

mitt psykiska tillstånd och mitt familjeliv (IP3) 

Arbetssituationen påverkade familjelivet till viss del men inte till den punkten att de 

upplevde att det inte var hanterbart. Exempelvis påverkar arbetssituationen orken och att 

tiden inte räcker till att umgås med familjen. Att ha en osäkeranställnings form skapade även 

känslor som oro och osäkerhet kring framtiden och möjligheten att försörja sina barn. 

Genom att ha ett gott familjeliv kan hälsan främjas och att finna en balans mellan familjelivet 

och arbetslivet ansågs vara en prioritering. Några av intervjupersonerna lyfte upp vikten av 

att själv vara lycklig och att vara lycklig som individ speglar även familjelivet. De flesta tyckte 

även att familjelivet var relativt gott men att det fanns förbättrings moment och delar som 

skulle behövas utvecklas för att uppnå en större balans. Att ha ett ökat utbud av stöd, pengar, 

tid och bättre arbetssituation skulle resultera till ett ökat välmående.  

Jag har generellt sätt ett gott familjeliv […] sen finns det flera aspekter att ta in och familjelivet 

kan bli bättre men det kan även bli sämre...jag skulle vilja ha ett större stöd utifrån eftersom vi 

inte har lika stor tillgång till barnpassning (IP1)   

Flera av intervjupersonerna upplevde kraftlöshet och det var inte ovanligt att det orsakade 

konflikter i hemmet vilket hade en psykisk påfrestning och ytterligare spädde på stressen. 

Arbetet orsakade en fysisk påverkan i större grad än vad familjelivet gjorde. Däremot 

påverkade ljudnivåerna hos småbarnsfamiljerna och den mentala hälsan hade en större 

påfrestning i hemmet. Några av deltagarna upplevde att de satte sin familjs hälsa i 
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prioritering. De deltagare som hade ett fysiskt jobb ansåg de som positivt och upplevde att de 

inte tänkte lika mycket på sin fysiska hälsa under fritiden.  

I och med att jag har ett påfrestande arbete och en familj som kräver mycket tid känner jag mig ofta 

trött, stressad och har svårt att slappna av […] Oftast är jag lättirriterad och kan ibland ta ut det på min 

familj (IP2). 

Jag ser det som positivt för fysiken att jag får röra mig mycket under mitt arbete och jag gillar att röra 

mig […] jag tror att det påverkar min hälsa till de bättre (IP4). 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

En kvalitativ ansats ansågs av författaren vara till studiens fördel i relation till studiens syfte 

och frågeställningar. På grund av att studien är ute efter småbarnsföräldrars egna tankar, 

upplevelser och uppfattningar kring stress i arbets- och familjelivet så ansågs en kvalitativ 

ansats vara den lämpligaste metoden. En kvantitativ metod har exempelvis ett större fokus 

på att kvantifiera resultaten och i viss utsträckning generalisera (Ejlertsson, 2012).  

Genom att använda sig av en kvalitativ metod skapar fler möjligheter till en mer ingående 

beskrivning jämfört med en kvantitativ metod. Genom en kvalitativ metod skapas fler 

möjligheter för författaren att tillämpa egna värderingar vilket även kan vara en nackdel när 

det kommer till att förhålla sig objektiv. Personliga värderingar, tankar och förutfattade 

meningar anses därför ha en stor påverkan på hur författaren väljer att utforma sin studie. 

Exempel i denna studie har författaren valt studiens ämne utifrån ett eget intresse och egna 

värderingar. En tanke som författaren vill lyfta upp är att kvalitativ metod kan medföra 

svårigheter att förhålla sig värderingsfri och neutral. Detta är även något som Bryman (2011) 

instämmer om och att det är en kritisk del inom kvalitativ metod och att kvalitativ forskning 

är alldeles för subjektiv vilket kan påverka resultaten. Hade författaren istället valt en 

kvantitativ metod hade det möjligtvis underlättat objektiviteten i studien.  

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Motivet till varför studiens urval riktade sig till en förskola var i syfte av att få ett så pass 

varierande urval av småbarnsföräldrar med olika bakgrunder och förutsättningar. Hade 

studien istället valt ett företag med liknande arbetsuppgifter hade resultaten möjligtvis 

påverkats negativt i den mån att svaren skulle bli för lika gällande arbetssituationen. Att utgå 
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ifrån förskolan som plats för urvalet uppmuntrade intervjupersonerna att kunna vara så pass 

ärliga som möjligt då ingen arbetsgivare eller arbetskamrat var i närheten.  

Studien använde sig av ett målstyrt urval på grund av att de angås vara mest relevant i 

relation till studiens syfte. På grund av att det var förskolelärare som hörde av sig till 

eventuella deltagare finns det en risk att förskolelärarnas åsikter kan ha haft en påverkan i 

val av intervjupersoner. Exempelvis finns det en risk att intervjupersonerna valdes på grund 

av att de ansågs vara lämpliga till studien av andra anledningar som inte författaren var 

medveten om. Författaren hade kunnat fråga förskolelärarna om eventuell klasslista för att få 

småbarnsföräldrarnas kontaktinformation för att på så vis kontakta föräldrarna på egen 

hand. På så sätt hade risken för förskolelärarnas påverkan i val av intervjupersoner kunnat 

undvikas.  

Förskolan har däremot sett till att intervjuaren och intervjupersonerna inte har haft någon 

som helst koppling till varandra och intervjupersonerna var okända personer för 

intervjuaren. Detta kan ha lett till att intervjupersonerna ville besvara frågorna så utförligt 

och ärligt som möjligt.  

Totalt tillfrågades tio personer om att delta i en intervju varav sex personer intervjuades. En 

person utav dessa tio valde att dra sig ur intervjun samt tre personer hade svårt att hitta en 

passande tid att genomföra intervjun på grund av stressig vardag. I syfte av att nå ett mer 

varierande och generaliserbart resultat tillfrågades fem män och fem kvinnor i början av 

rekryteringen av intervjupersoner. Fyra män svarade ja och sex kvinnor svarade ja till att 

delta i studien. När väl intervjuerna skulle ske hoppade två män och två kvinnor av från 

studiens deltagande. Detta orsakade en mer ojämn fördelning av könen i studien. När det 

kom till intervjupersonernas antal av barn var det väldigt varierande och det kunde skilja sig 

allt ifrån ett till fem barn per deltagare. Detta ansågs av författaren som positivt då det var 

möjligt att få ett mer varierande svar till skillnad från om alla intervjupersoner hade haft lika 

många barn.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer vilket innebär att ett antal 

förutbestämda frågor tillämpades men det fanns plats för flexibilitet. En semistrukturerad 

intervju valdes på grund av att författaren ville ha plats för rörlighet inom intervjun och att 

följdfrågor var möjliga att ställa under intervjun. Genom att ha en intervjuguide som en 

utgångspunkt har teman kunnat följas och det har underlättat att datainsamlingen ska täcka 

studiens syfte.  

Holloway & Wheeler (2010) menar att intervjuguiden även säkerhetsställer att intervjuerna 

ser någorlunda lika ut och att liknande data tillkommer från intervjupersonerna. 

Intervjuguiden ser till att tid sparas och att författaren får själva bestämma vilka frågor som 

är av vikt. En intervjuguide kan såväl vara lång och detaljerad men den är även möjlig till 

förändring och förbättring. Författaren skapade en intervjuguide som berörde 

bakgrundsfrågor och tre teman som syftade till studiens frågeställningar. Studiens 

intervjuguide hade relativt många frågor vilket kan ha resulterat till en omfattad analys.  
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Pilotintervjun som genomfördes innan de riktiga intervjuerna resulterade till att 

intervjuguiden behövde redigeras och frågor som upplevdes som repeterande och onödiga 

togs bort eller omformulerades. Kvale & Brinkmann (2014) menar att genom att en forskare 

genomför flera pilotintervjuer stärks känsligheten för såväl intervjuaren som 

intervjupersonernas kroppsspråk. Intervjuguiden förhöll sig från 16–27 minuter beroende på 

hur pratglad deltagaren var vilket ansågs av författaren vara en realistisk tid.  

Vidare upplevde författaren att intervjuguiden skulle ge mer detaljerade och djupare svar 

genom att ha fler frågor. Frågorna utformades utifrån vad författaren ansågs vara relativt till 

studiens syfte och frågeställningar. När intervjuerna sedan utfördes på plats på förskolan var 

intervjuguiden till bra handledning och alla intervjupersoner hade lätt att förstå vad frågorna 

syftade till. Däremot upplevdes det som att vissa av deltagarna hade lätt att upprepa sina svar 

och att frågorna därmed blev till viss del repeterande. Alla intervjupersoner förstod första och 

andra temat i intervjuguiden men det sista temat som berörde studiens tredje frågeställning 

och som var kopplat till hälsa var det några intervjudeltagare som uteslöt själva begreppet 

hälsa vilket kan ha berott på att frågorna inte var tillräckligt bra formulerade. 

Intervjun skedde på plats på förskolan vid hämtning eller lämning av intervjupersonernas 

barn. Författaren bestämde tid och plats för intervjun i samråd med förskolelärarna och 

intervjupersonerna. Vidare hölls intervjuerna i ett tyst rum för att uppnå största möjliga 

koncentration. Även om förskolan som intervjuplats inte anses vara det optimala på grund av 

ljudnivåer och störsfrekvenser lyckades ändå intervjuaren tillsammans med förskolans lärare 

hitta en lugn och stör fri intervjuplats. Holloway & Wheeler (2010) menar att miljön har en 

stor betydelse när det kommer till intervjuns kvalité det är viktigt för författaren att ha i 

åtaganden att intervjuplatsen kan ha störningsmoment och därav också vara förbered på att 

hantera dessa. En del av intervjupersonerna upplevdes som stressade på grund av att 

intervjuerna skedde vid lämning/hämtning av barnen vilket kan ha påverkat att de ville ta sig 

hem eller att de hade andra åtaganden trots att de hade tackat ja till intervjuns tid och plats.   

Eftersom intervjuerna spelades in via mobilen finns det en risk att intervjupersonerna 

upplevde press alternativt stress kring att deras svar spelades in vilket kan ha resulterat till 

såväl en positiv som negativ aspekt. En positiv aspekt är att det kan ha lett till utförliga svar 

medan den negativa aspekten kan vara att osäkerhet kring att bli inspelad resulterar till 

stress som kan leda till mindre djupa och detaljerade svar.   

En del av respondenterna gav utförliga svar medans andra gav mer kortfattade svar. Vissa 

deltagare upplevdes även som stressade och de kan ha berott på att det inte var lång tid kvar 

tills barnet på förskolan skulle hämtas. Författaren hade här kunnat tillsammans med 

föräldern planera in en bättre tid för själva intervjun. De deltagare som gav mer kortfattade 

svar upplevdes vara mer stängda och obekväma/nervösa av intervjun. Författaren hade 

kunnat försökt få ut mer utförliga svar ifrån dessa deltagare genom att ställa fler följdfrågor 

och att exempelvis be intervjuaren i fråga att förklara ytterligare hur hen tänkte kring frågan. 

Vidare hade det varit av vikt om författaren hade kunnat få intervjupersonerna mer bekväma 

under samtalet. Däremot upplevdes svaren vara genuina och ärligheten upplevdes aldrig som 

ett problem under intervjun. 
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6.1.4 Analysdiskussion 

En kvalitativ innehållsanalys ansågs vara en relevant och effektiv analysmetod till studien på 

grund av att metoden analyserar värdefulla företeelser och är effektiv vid kodning eller 

kategorisering (Elo & Kygnäs, 2007). En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att 

författaren verkligen sätter sig in i materialet och upptäcker mer detaljer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Transkriberingen efter intervjuerna skedde rullande efter varje intervju dels för att 

författaren ville vara så insatt i varje intervju och genom att lyssna på inspelningen flera 

gånger och sedan skriva ut hela inspelningen gjorde att detaljer och mönster kunde hittas 

effektivare. Önskvärt hade varit om intervjupersonerna hade fått kunna läsa igenom svaren 

och på så sätt klargöra att författaren uppfattat svaren rätt. Bryman (2011) menar att en 

respondentvalidering kan vara av vikt då forskaren får en bekräftelse att analysen 

överensstämmer med intervjupersonernas uppfattningar. I denna studie fanns det dock 

ingen möjlighet till en respondentvalidering på grund av att det skulle ta mycket tid att låta 

varje intervjuperson läsa igenom analysen och sedan få kommentera huruvida författaren 

uppfattat materialet rätt. Alltså medförde tidsbristen att analysen endast baseras på 

författarens egna uppfattningar. Detta kan ha lett till att författaren har misstolkat eller 

missuppfattat respondenternas svar vilket kan ha en påverkan på studiens resultat och 

analys.  

När det kommer till studiens kodning och kategorisering skapades huvudkategorierna utifrån 

studiens frågeställningar. Huvudkategorierna var i sig lätta att skapa och många 

underkategorier fann sin plats i huvudkategorierna att det istället gjorde det svårt att skapa 

underkategorier och det tog även mycket tid ifrån studien att forma dessa underkategorier 

vilket orsakade stress att placera koderna in i underkategorier.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

Författaren har i största möjliga mån försökt att förhålla studien i god kvalité detta genom att 

förhålla sig till de fyra kvalitetskriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera (Holloway & Wheeler, 2010). Studien har därmed 

försökt att redogöra och detaljerat förklara studiens tillvägagångssätt och på så sätt får 

läsaren en inblick över studiens kvalité. 

En svaghet är att studien inte har kunnat genomföra en respondentvalidering vilket hade 

kunnat öka studiens trovärdighet. Däremot har författaren under intervjuerna försökt att 

bekräfta intervjudeltagarnas upplevelser. En ytterligare svaghet är att möjligheten att styrka 

och konfirmera inte har varit så pass stark som författaren önskat. Det har varit svårt för 

författaren att förhålla sig objektiv/neutral när en stor del av analysen är grundad på 

författarens uppfattningar av intervjupersonernas svar. För att bibehålla intervjupersonernas 

konfidentialitet kan även överförbarheten vara svår att uppnå och därmed kan det vara svårt 

att bedöma i vilken utsträckning som studiens resultat är överförbara till liknande 

sammanhang.  
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Författaren har i största möjliga mån siktat mot att ha ett så neutralt förhållningssätt men 

det har varit svårt att helt bortse från egna värderingar. Studiens resultat kan därav ha 

påverkats av författarens egna uppfattningar vilket i sin tur kan påverka studiens kvalité.  

6.1.6 Etikdiskussion 

Studiens etiska riktlinjer har upprätthållits genom att alltid ha frivillighet, integritet, 

konfidentialitet i åtanke. En styrka är att varje intervjuperson noggrant läste igenom studiens 

missivbrev och en del ställde även följdfrågor vilket gjorde att deltagarna fick en detaljerad 

beskrivning av studiens syfte. Utöver de mailades missivbrevet ut till alla deltagare vilket 

gjorde att de fick tid att läsa igenom informationen innan intervjun och på plats. Däremot 

finns det alltid en risk att någon utav deltagarna endast valde att ”skumläsa” informationen 

alternativt valde att inte läsa vilket kan ha resulterat till att de inte förstod studiens syfte till 

fullo.  

Författaren krävde både ett skriftligt och ett muntligt samtycke för att vara tydlig om att varje 

intervjuperson godkände sitt deltagande. Även om författaren förklarade för deltagarna att 

deltagandet var frivilligt och att det var möjligt att avbryta intervjun/deltagandet när som 

helst så finns det en möjlighet att deltagarna upplever att de inte vill berätta att de längre inte 

vill vara med och delta i studien. Vidare finns det en risk att deltagarna upplevde sig tvingade 

att delta i undersökningen på grund av att det var förskolelärarna som hörde av sig till 

småbarnsföräldrarna vilket i sin tur även kan ifrågasätta intervjupersonernas anonymitet. 

Författaren hade kunnat förhindra detta genom att på egen hand kontakta 

småbarnsföräldrarna exempelvis via en eventuell klasslista med kontaktinformation.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om småbarnsföräldrars arbetssituation 

Intervjupersonernas arbetssituation i allmänhet upplevdes som sund och den stress som 

arbetsplatsen bidrog till ansågs vara någorlunda hanterbar vilket påvisar att deltagarna hade 

en hyfsad kontroll. Kraven kunde dock upplevas som högre än den kontroll deltagarna 

upplevde på grund av att arbetsbördan kunde variera och ibland var kraven så pass höga att 

en obalans uppträdde mellan kontroll och krav vilket kan ha skapat stress hos arbetstagarna. 

Vidare upplevde de intervjupersoner som hade en osäker anställningsform en låg kontroll 

och hög grad av stress. Tidsbrist var ett vanligt förekommande fenomen vilket kan orsaka att 

kraven blir allt för höga när inte arbetsuppgifter hinner göras klart under dagen. 

Intervjupersonerna upplevde ofta en press att hinna göra klart arbetsuppgifter främst för att 

andra arbetskollegor var beroende av att uppgifterna blev klara efter arbetspasset vilket kan 

ha påverkat balansen mellan krav och kontroll (Karsek & Theorell ,1990). 

Genom att förbereda och planera inför varje arbetspass kunde kontrollen över 

arbetssituationen stärkas och genom att arbeta i team och samarbeta med arbetskollegor 
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kunde såväl kontroll och krav minskas men även det sociala stödet stärkas. Stöd var en faktor 

som intervjupersonerna upplevde spela en stor roll och att ha ett gott stöd ifrån arbetsgivare 

och kollegor ansågs reducera stress och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Att ha kontroll 

över sin arbetssituation gjorde att arbetsuppgifterna blev mer hanterbara. Genom att ha en 

stödjande familj/vänner ökade balansen i arbetslivet. Att kunna prata och diskutera med 

kollegor om såväl arbetet som familjelivet ökade gemenskapen. Genom att arbetsgivaren är 

stöttande kunde intervjupersonerna gå tidigare från jobbet och ta ut föräldraledighet utan att 

känna sig allt för stressad (Karsek & Theorell ,1990). Att sträva mot en god balans mellan 

krav och kontroll i arbetslivet är hälsofrämjande, dock är det bra att ha i åtanke att kraven 

heller inte bör sänkas till allt för låga krav och allt för hög grad av kontroll då det kan 

resultera till att arbetet längre inte blir stimulerande i längden.  

Intervjupersonernas känsla av sammanhang påverkas huruvida arbetssituationen upplevdes 

som begriplig, hanterbar och meningsfull. Genom att ha en hög grad av alla dessa tre 

komponenter menar Antonovsky (2005) att god hälsa är uppnåbar. I arbetslivet är alla dessa 

tre komponenter en viktig del i att uppnå en god hälsa och kunna minska arbetsrelaterad 

stress. Genom att flertal av intervjupersonerna i perioder inte upplevde arbetssituationen 

som kontrollerad påverkade de även individernas hanterbarhet vilket kan ha påverkat 

deltagarnas känsla av sammanhang. En viktig komponent när det kommer till balans inom 

arbetslivet är meningsfullheten. Ifall arbetstagare inte upplever meningsfullhet inom arbetet 

finns det en risk att arbetet inte längre har något syfte och att arbetet på så sätt blir tråkigt, 

jobbigt och stressfullt. Genom att ha en hög grav av meningsfullhet ökar även begripligheten 

och hanterbarheten i den mån att saker och ting har ett syfte och att arbetstagarna får 

belöning för arbetet. Detta kan exempelvis arbetsgivaren upprätthålla med hjälp av 

belöningar i form av pengar och uppskattning. Att arbetstagare på en arbetsplats upplever en 

hög känsla av KASAM kan även resultera till att effektivitet på arbetsplatsen blir bättre på 

grund av att arbetstagarna är mer motiverade, har en ökad kontroll på arbetet samt upplever 

saker och ting som begripliga. Eftersom vissa av intervjupersonerna upplevde att stressiga 

situationer var svåra att hantera kan en slutsats dras att dessa individer har en lägre grad av 

KASAM. Individer med hög grad av KASAM ska kunna möta påfrestningar och stressfulla 

situationer.  

6.2.2 Diskussion om småbarnsföräldrars familjeliv 

Familjelivet upplevde intervjudeltagarna som stressigt och att tiden var svår att få ihop. Det 

fanns många stressorer som påverkade familjelivet samtidigt som familjelivet gav stor grad 

av glädje, meningsfullhet och socialt stöd. Rent generellt upplevdes krav vara högre än 

kontrollen och det ansågs vara en anledning till att stress var vanligt förekommande i 

familjelivet. Kraven berodde oftast på att det fanns många åtaganden att utföra i hemmet 

vilket resulterade till att tiden för att umgås nästan obefintlig. Genom ett ökat stöd från 

omgivningen exempelvis genom barnvakt hade stressen kunnat reduceras och 

småbarnsföräldrarna hade fått mer tid för såväl sig själva som sin familj. Att planera ansågs 

öka kontrollen, exempelvis genom att handla i förväg kunde kontrollen bli starkare och 

situationen efter arbetstiden upplevdes som mer hanterbar.  
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Att ha en partner involverad resulterade till att arbetsbördan blev delad och därmed 

upplevdes stressiga situationer mer hanterbara. Jämlikhet är en viktig faktor när det kommer 

till ett hälsosamt familjeliv. I denna studie bekräftades den hypotesen i den mån att deltagare 

som var under 40 år hade en jämlik fördelning av arbetsuppgifter och föräldraledighets dagar 

jämfört med deltagare som var över 40 år.   

Antonovskys (2005) komponent meningsfullhet verkade ha av störst betydelse när det kom 

till familjelivet och var den komponenten som gav en låg känsla av begriplighet och 

hanterbarhet en mening. Att småbarnsföräldrarna upplevde en så pass stor meningsfullhet i 

familjelivet gav motivation att långsiktigt prioritera sina familjemedlemmar framför det egna 

välmåendet. Ytterligare var Karsek och Theorells (1990) faktor kring socialt stöd en viktig 

komponent och främjade även hälsan inom arbetslivet. I och med att familjen gav ett stort 

stöd och uppmuntran kunde meningsfullheten, hanterbarheten, begripligheten, kontroll 

samt krav förbättras. Däremot hade det sociala stödet kunnat förbättras i form av ett större 

stöd ifrån omgivningen exempelvis genom barnpassning. För även om familjerna i fråga 

prioriterade sina familjemedlemmar före sig själva behöver alla individer tid för 

återhämtning och egen tid för att själv kunna bli lycklig och skapa ett eget välmående.  

6.2.3 Diskussion om småbarnsföräldrars hälsa relaterat till arbetsliv och familjeliv 

Att hälsa definierades olika av intervjupersonerna kan delvis bero på att deltagarna har olika 

förutsättningar, värderingar, livsåskådningar samt utbildning. Ett exempel på detta är att 

deltagare som hade en högskoleutbildning automatiskt hade en mer detaljerad och 

omfattande syn på vad hälsa är jämfört med deltagarna med en gymnasial och lägre 

utbildning gav en mer övergripande syn på hälsa. De deltagare med en högre utbildning 

upplevdes därmed även ha högre krav och förväntningar på hur en hälsofrämjande 

arbetsplats skulle se ut jämfört med deltagare med lägre utbildning.  

Att helt enkelt våga ställa krav på sin arbetsplats kan vara avgörande i de förutsättningar en 

individ har för en god hälsa. Intervjupersoner med en osäker anställningsform hade 

möjligtvis mindre möjlighet att ställa krav på sin arbetsplats vilket kan skapa ojämlikhet. Åt 

andra hållet hade deltagare med lägre utbildning ett större fokus på att prioritera familjelivet 

och att finna tid med varandra och helst arbeta procentuellt mindre. Detta kan bero på att 

deltagarna med en högre utbildning upplever sitt arbete som roligare och har bättre 

arbetsförhållanden jämfört med deltagarna med en lägre utbildning.  

Att deltagarna upplevde höga krav och låg kontroll i arbetslivet och familjelivet har enligt 

tidigare studier påvisat att de kan öka chansen för sjukskrivning med psykisk diagnos 

(Melchior et al., 2007). Deltagarna själva upplevde att flexibla arbetstider hade kunnat 

förbättra deras välmående. Flexibel arbetstid är även en återkommande strategi inom 

tidigare forskning och studier visar att privatlivet kan gynnas av ett flexiblare arbete (Haar et 

al., 2014).  

Att uppleva både arbetsliv som familjelivet som begripligt, hanterbart och meningsfullt är av 

största vikt för att uppnå en god hälsa. Många av deltagarna upplevde att de inte fanns tid för 

sitt egna välmående och därav finns det heller ingen tid för återhämtning vilket i sin tur 
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påverkade hälsan negativt. Svensson & Hallberg (2010) menar i sin studie att tid för 

återhämtning är essentiellt för välmående. Genom att få en större känsla av kontroll på 

arbetsplatsen och familjelivet skapas goda förutsättningar för deltagarna att förbättra både 

de fysiska och psykiska välmående. Studier påvisar att politik som ökar känslan av kontroll 

och stöd på arbetsplatsen kommer att öka välbefinnande. Detta genom att tillhandahålla 

föräldraledighet, flexibla arbetstider samt en balans mellan arbete och familjeliv (Stansfeld et 

al., 2013). Deltagarna i studien upplyste flertal gånger att ett ökat stöd från omgivningen och 

arbetsplatsen skulle underlätta livet och reducera de psykiska påfrestningarna. 

7 SLUTSATSER 

Småbarnsföräldrarna upplever att deras arbetssituation är relativt god men med plats för 

förbättringar. Det som främst behöver förbättrats är arbetstid, arbetsmiljö och flexibilitet. 

För att ha en god arbetssituation krävs det god struktur, hanterbar arbetsbörda och 

anpassbarhet. Familjelivet ansåg alla deltagare vara det mest betydelsefulla i livet och att 

prioritera sina barn och att alltid anpassa sig efter barnens behov tillhörde vardagen. 

Småbarnsföräldrarna upplevde att med mer tid och ett förbättrat stöd från omgivningen 

hade stressen och den psykiska påfrestningen reduceras. De strategier som 

småbarnsföräldrarna hade för att hantera obalansen mellan arbetsliv och familjeliv var att 

skapa en bättre struktur genom att planera och förbereda och försöka få mer tid för varandra. 

Småbarnsföräldrarnas hälsa påverkades till viss del och berörde främst stress, energibrist och 

fysisk belastning. För att kunna förbättra hälsan är en slutsats utifrån intervjuerna att 

obalansen mellan arbetslivet och familjelivet påverkar hälsan negativt i form av stress och 

påfrestningar på den mentala hälsan.  

7.1 Förslag till utveckling och fortsatt forskning 

Fortsatt forskning och utveckling gällande hur småbarnsföräldrar får ihop livspusslet med 

arbetsliv och familjeliv anses vara av vikt. Ämnesområdet blir allt mer aktuellt för sin tid och 

därav kan fortsatt forskning föra fram ytterligare kunskap kring området och varför 

ämnesområdet är av vikt att belysa. Det finns gott om evidensbaserad forskning angående 

stress i arbetslivet men inte i relation till familjelivet och balansen däremellan.  

Genom att utveckla mer evidensbaserad kunskap kring ämnet och åtgärder är det möjligt att 

förebygga och främja hälsan både på arbetsplatsen och i familjelivet. Fortsatt forskning om 

vilka insatser som kan främja en god balans är av vikt och av intresse.  Att uppmärksamma 

ämnesområdet ökar chanserna att nå alla i samhället och öka förståelsen/vikten för en balans 

mellan familjeliv och arbetsliv vilket i sin tur kan främja hälsan hos individen och därmed 

folkhälsan. Om stressen fortsätter att öka och obalansen mellan arbetslivet och familjelivet 
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blir allt större utan att åtgärder sätts in i tid finns det en risk för en markant nedgång av 

folkhälsan. 

Genom att tillåta flexiblare arbetstider på arbetsplatsen kan såväl arbetsgivare som 

arbetstagare gynnas i den mån att stress reduceras vilket i sin tur även kan gynna 

arbetsplatsens produktivitet. Att ha medarbetare som upplever arbetsplatsen som god kan 

det tillföra god stämning, bättre samarbete och bättre effektivitet. Arbetsgivaren har därmed 

en viktig roll när det kommer till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats som kan utjämna 

balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Utöver detta är det viktigt att familjer har möjlighet 

att få stöd från samhället exempelvis i form av stödgrupper, barnpassning med mera för att 

på så sätt stärka det sociala skyddsnätet och det sociala stödet.  
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BILAGA A; MISSIVBREV 

 

Hej! 

Mitt namn är Linnea Lindgren och studerar för nuvarande min sista termin på 

folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska skriva ett examensarbete 

vars syfte är att undersöka hur småbarnsföräldrar får ihop livspusslet med arbetsliv och 

familjeliv. 

Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du är en småbarnsförälder i arbete och 

jag anser att just dina upplevelser och tankar kan vara betydelsefulla för denna studie. Denna 

intervju förväntas ta cirka 20 minuter och kommer att spelas in. Denna intervju är 

individuell och kommer att ske mellan intervjuaren och respondenten vid ett tillfälle. Du som 

respondent kan välja att avbryta intervjun när du vill. Ytterligare kommer ditt deltagande 

vara anonymt och dina personuppgifter kommer att kodas vid överföring från ljudfil till text, 

efter överföringen kommer ljudfilen att raderas. Det material som lämnas in kommer endast 

att nyttjas under studiens syfte och inga obehöriga kommer att kunna ta del av dina svar.  

Examensarbetet syftar till att öka kunskapen om stress i arbetslivet och vikten av en god 

balans mellan arbetsliv och familjeliv. Examensarbetet förväntas vara klart i maj 2018 och 

kommer då att publiceras i databasen Diva på Mälardalens högskola. 

Vid övriga frågor kan du kontakta Linnea Lindgren, lln15002@student.mdh.se , 0707141592.  

 

Med vänlig hälsning Linnea Lindgren 

 

Folkhälsovetenskapliga programmet 
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV). Mälardalens högskola 

2018-03-19 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildningsnivå (Förgymnasial utbildning, gymnasial utbildning, efter 

gymnasial utbildning) 

3. Vad är ditt civilstånd? (Om individen har partner, arbetar hen och i så fall i vilken 

omfattning?) 

4. Hur många barn har du? (Ålder?) 

5. Hur definierar du hälsa? 

6. Vad arbetar du inom? 

7. I vilken omfattning arbetar du? (Ex. Heltid, 75 % med mera.) 

Tema 1 – Småbarnsföräldrars arbetssituation 

1. Hur upplever du din nuvarande arbetssituation ut? 

2. Vad tycker du är bäst/sämst om när det gäller ditt arbete i relation till ditt familjeliv? 

3. Har du några knep/strategier för att få arbetssituationen att gå ihop med familjelivet? 

4. Vilka faktorer kan främja/underlätta din arbetssituation (ex gå ner i arbetstid)? 

Tema 2 – Småbarnsföräldrars familjeliv 

1. Hur upplever du ditt familjeliv? 

2. Vilka direkta effekter fick barn på ditt liv? 

3. Vilka saker upplevs som mest stressande inom ditt familjeliv (Ex. hämtning/lämning 

på dagis) 

4. Vilka faktorer skulle kunna främja/underlätta ditt familjeliv (Ex. Städhjälp, beställa 

hem mat online, barnpassning med mera).  

(Om partner är involverad) 

5. Hur fördelar du och din partner arbetsuppgifter i hemmet? 

6. Hur fördelade du och din partner på föräldraledigheten i procent/antal månader.  

7. Hur har ni fördelat vård av sjukt barn? 

Tema 3 – Småbarnsföräldrars hälsa relaterat till arbetsliv och familjeliv.  

1. Vad anser du vara en hälsosam arbetssituation (följdfråga, anser du att du har en 

hälsosam arbetssituation? 

2. Upplever du att din nuvarande arbetssituation påverkar din hälsa? 

3. Upplever du att din nuvarande arbetssituation påverkar ditt familjeliv? 

4. Vad anser du vara ett gott familjeliv? (följdfråga, anser du att du har ett gott 

familjeliv?) 

5. Hur skulle en bättre arbetssituation förbättra ditt familjeliv och vice versa? 

 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga?  
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