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Småbarnsåren 

En studie av föräldraskap, faktorer som påverkar 

måendet samt känslan av sammanhang 
 

Angelica Enqvist och Yasmin Mahmoud 

 

Att bli förälder innebär stora förändringar i människors liv, förändringar som 

för många personer kan vara omvälvande. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur svenska småbarnsföräldrar mår och upplever sin livssituation. 

Femton föräldrar intervjuades och skattade sin känsla av sammanhang med 

hjälp av KASAM-enkäten. Genom tematisk analys blev det tydligt att 

deltagarnas upplevelse var mestadels positiv även om den kantades av känslor 

av stress och i vissa fall psykisk ohälsa. Möjlighet till avlastning hade 

inverkan på deltagarnas välmående vilket blev tydligt då deltagarna med 

möjlighet till egentid fick aningen högre resultat på KASAM än de övriga 

föräldrarna. Deltagarna upplevde även att bilden av föräldraskap i sociala 

medier inte stämmer överens med verkligheten och att mer lättillgänglig 

information för nyblivna föräldrar behövs. Förhoppningen är att denna studie 

ska leda till mer kunskap om föräldrars mående för att på sikt öka gruppens 

välbefinnande. 
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Inledning 

 

Större delen av befolkningen får någon gång under sin livstid möjlighet att få barn och bli 

förälder. Oavsett om barnen är biologiska, adopterade eller bonusbarn är upplevelsen av 

föräldraskap någonting som påverkar livet på många olika sätt och som ger möjlighet till 

utveckling både för familjen och den enskilda individen. Syftet med denna uppsats var att 

undersöka hur svenska småbarnsföräldrar upplever sin livssituation och få en insikt i föräldrars 

mående med hjälp av intervjuer. För att få en djupare förståelse för deltagarnas känsla av 

sammanhang i livet användes livsstilsformuläret KASAM. Eftersom tidigare studier har visat 

att föräldrar upplever svårigheter att balansera föräldrarollen med tillvarons andra krav ville 

författarna se om detta även gällde svenska föräldrar. Att föräldraskap är någonting som många 

människor upplever på ett eller annat sätt gör det till ett område där mer forskning behövs för 

att på så sätt kunna stödja föräldrar och därmed öka välbefinnandet för både vuxna och barn. 

 

 

Stressens inverkan på föräldraskap 

 

Även om föräldrar känner kärlek till sitt barn kan upplevelsen av föräldraskapet vara stressfyllt 

eftersom det är förknippat med stora förändringar i främst kvinnors liv, detta eftersom mödrar 

i större utsträckning är den som tar ansvar för vård av barn (Widarsson, Engström, Rosenblad, 

Kerstis, Edlund & Lundberg, 2013). Höga nivåer av stress bland pappor och mammor kopplas 

ofta samman med föräldrars missnöje inför förändrad inkomst, brist på stöd och dålig sömn. 

Studien har visat att kvinnorna upplevde mer stress och sjukdom än män. Högutbildade 

mammor påverkades däremot mindre negativt av övergången i livet än papporna med låg 



utbildningsnivå. Kvinnorna ansåg sig även ha större ansvar när det gällde barnet och hushållet 

och kändes sig mer begränsade av föräldraskapet än männen. 

För nyblivna föräldrar kan föräldraskapet vara en blandning av stress och belöningar 

(Umberson, Pudrovska & Reczek, 2010). När barnen är små kan föräldrarnas välbefinnande 

påverkas av stress. En studie visade att småbarnsföräldrarna oroade sig mer än individer utan 

barn. Generellt beskrev författarna att de som inte hade barn upplevde högre välbefinnande 

jämfört med de deltagare som hade barn. 

 

 

Övergången till föräldraskap 

 

En studie utförd av Saxbe, Rossin-Slater och Goldenberg (2018) visade att övergången till 

föräldraskap är en tid av mycket risker, ökad känslighet och möjligheter inte bara för det 

nyfödda barnet utan också för hela familjen. Föräldraskapet kommer med många riskfaktorer, 

exempelvis förändrade psykologiska, sociala, ekonomiska och biologiska beteenden. Även om 

det till stor del är glädjande att få ett barn kan föräldrar drabbas av sömnstörningar, psykosocial 

stress, förändring i fysisk hälsa och ökad sårbarhet för humörstörning. Många föräldrar 

upplever nedstämdhet under den första tiden efter förlossningen, vilket kan öka risken för en 

framtida depression. Att bli förälder kan följas av en förändring vad gäller relationer, identitet 

och dagliga rutiner som upplevs som utmanande. 

Rizzo, Schiffrin och Liss (2013) menar att många människor framställer föräldraskapet som 

det mest tillfredställande en människa kan uppleva i livet men forskarna förklarar att denna bild 

kan vara skadlig för mångas mentala hälsa då föräldrar upplevde att det fanns många 

förväntningar att leva upp till. Undersökningen visade att många föräldrar hade höga nivåer av 

stress och depression. Tre av fem deltagare beskrev att de upplevde psykisk ohälsa. Att tro att 

mammorna är mest lämpade som föräldrar var sammankopplat med högre stress och lägre 

livstillfredställelse. Många mammor avvisade hjälp från familjemedlemmar i början vilket 

ledde till att familjemedlemmar slutade erbjuda hjälp, vilket kan ge konsekvenser i form av ökat 

ansvar hos mammorna. När mammorna känner att de måste uppfylla sina barns behov förlorar 

många mammor sin personliga frihet vilket kan leda till psykisk ohälsa. 

En studie visar att bli förälder påverkar män och kvinnor på många olika sätt (Banducci, 

Elder & Greene, 2016). Det kan vara en förändring av identitet, sociala roller, ekonomi, sociala 

nätverk och det orsakar också ökad stress i livet. Att bli förälder kan även ge stor glädje. Trots 

att den moderna familjens liv har utvecklats på många betydelsefulla sätt fortsätter 

föräldraskapet att forma män och kvinnors liv på olika sätt vilket förstärker traditionella 

könsroller och beteende.  Forskare har utforskat effekterna av föräldraskapet och lagt märke till 

att det har viktig påverkan på glädje och psykiskt välbefinnande. Dessa effekter kan vara olika 

beroende på kön. Eftersom föräldraskapet förändrar och påverkar kvinnor och mäns liv på olika 

sätt kan barnets uppväxt påverka åsikterna i exempelvis politiska frågor. 

Sambanden mellan föräldraskap och välbefinnande har blivit ett intressant ämne för många 

forskare att studera. En studie av Nellson, Kushlev och Lyubomirsky (2014) visade att 

föräldrarna var glada medan de spenderar tid tillsammans med sina barn. Även om föräldrars 

erfarenhet ibland kan verka avskräckande kan föräldrarna fortfarande beskriva högt 

välbefinnande om de anser att de har upplevt positiva känslor under dagen, till exempel när de 

känt tacksamhet inför föräldraskapet. Det är ett krävande, livslångt engagemang att ha ett barn 

och föräldraskapet i sig kan påverka föräldrars välbefinnande, därför är det viktigt att 

grundläggande mänskligt behov uppfylls, till exempel stabil ekonomi och god sömn. 

En studie av Elvin-Nowak (1999) som handlade om arbetande mödrar och skuld visade att 

de medverkande kvinnorna i hög grad upplevde att deras föräldraskap kantades av skuldkänslor. 

Situationer som orsakade dessa känslor var bland annat när de hade barnvakt för att göra saker 



på egen hand, som att gå på bio med vänner, eller när de inte kände att de levde upp till det 

upplevda idealet av en god mor. De kvinnor som medverkade i studien upplevde även skuld 

när de inte klarade av att kombinera kraven från föräldraskapet med kraven på arbetet, till 

exempel när de inte lyckades komma i tid till jobbet då morgonen med barnen drog ut på tiden.  

Ett flertal studier har gjorts (Nellson et al., 2014) vilka visar att äktenskaplig status påverkar 

föräldrarnas välbefinnande genom exempelvis ökad stress, ekonomisk belastning samt negativa 

känslor.  Ensamstående föräldrar upplever mer stress än gifta föräldrar eftersom de har mer 

ansvar för hushållsarbete samt barnomsorg även om de arbetar heltid. 

 

 

Hälsa som begrepp 

 

Guldotti (2011) beskriver innebörden av hälsa som en grundlinje av välbefinnande. Flyttas 

fokus från folkhälsa och medicin har begreppet dock en djupare betydelse av hälsa som inte är 

enkel. Enligt författaren definierar världshälsoorganisationen hälsa som “ett tillstånd av 

fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande, och inte bara avsaknad sjukdom” 

(World Health Organization [WHO], 2018). Enligt Medin och Alexandersson (2000) finns det 

flera faktorer som påverkar hälsan, exempelvis kön, ålder och arv. Även personliga 

livsstilsförhållanden som kost, motion och alkoholkonsumtion påverkar.  

 

 

Hälsa hos män och kvinnor 
 

I en undersökning gjord av Cau, Falcao och Arnaldo (2016) utforskades hälsan hos bland annat 

vuxna män och kvinnor. De fick svara på olika frågor som värderade hälsan. Deltagarna fick 

skatta sin hälsa som god eller dålig. Resultatet visade att 54 % av deltagarna hade skattat deras 

hälsotillstånd som dålig. Deltagarna bestod av 55 % kvinnor, 71 % av dessa var antingen gifta 

eller i relation. Dålig självskattad hälsa ökade betydligt med åldern speciellt bland vuxna i 

Maputo (Cau et al., 2016). Kvinnorna värderade sin hälsa sämre jämfört med män. Kvinnorna 

som var singlar, änkor eller skilda visade signifikant sämre självskattad hälsa. Utbildningen 

spelade också stor roll när det gäller hälsan eftersom de som hade högre utbildning tenderade 

att skatta sin hälsa mycket högre än de individer som hade lägre utbildningsgrad. 32 % av 

deltagarna uppgav att de inte hade någon utbildning. Undersökningen visade också att de som 

hade ett fysiskt krävande arbete rapporterade lägre självvärderad hälsa. Det har gjorts mycket 

forskning i utvecklingsländer vad gäller självskattad hälsa, exempelvis har delar av Afrika 

fortfarande begränsat förståelse om dålig hälsa. Många av de som inte hade tillgång till 

dricksvatten och hade ett lågt kontaktnät värderade sin hälsa dålig. 

Westin och Westerling (2006) ; Burström, Diderichsen och Witherhead (2017) beskriver i 

sina artiklar att ensamstående mammor behandlas annorlunda och är mer sårbara jämfört med 

gifta mammor. De ensamstående mammorna visade sämre hälsa. Båda studierna gjordes i 

Sverige vid olika tillfälle. Kvinnorna som deltog i studien hade blandat ursprung men flera av 

de ensamstående mammorna var ursprungligen från ett annat land än Sverige (Westin & 

Westerling 2006). Stor skillnad visades även bland mödrarna i fråga om utbildning. I denna 

artikel var de ensamstående mammorna arbetslösa i högre grad än de mödrar som var i relation. 

De ensamstående fäderna beskrev sig som delvis arbetslösa men med bättre 

sysselsättningssituation än de ensamstående mammorna. När det gällde den ekonomiska 

situationen skattade papporna sin ekonomi som bättre än de ensamstående mödrarna. På 

frågorna om hur föräldrarna mådde svarade alla föräldrar mindre än bra men antalet 

ensamstående mammor som svarade att de inte mår bra var högre än de mödrar som lever i 

relation. Det har även visat sig att speciellt utrikesfödda kvinnor med låg inkomst och låg 



utbildning tenderar att avstå från sjukvård, även om det finns behov av vård medan män i högre 

grad utnyttjar möjligheten till medicinsk vård vid behov. 

En studie gjordes av Benzeval (1998) undersökte hälsan hos ensamstående föräldrar boende 

i Storbritannien. Studien visade att ensamstående mammor generellt har ett sämre hälsotillstånd 

än föräldrar som lever i en relation. Det kan finnas många orsaker till att ha sämre hälsa, en av 

de anledning är socioekonomiska och sociala relationer. Att bli förälder kan vara en stressfylld 

upplevelse och ensamstående föräldrars upplevelse av stress kan ha tillfällig eller varaktig 

effekt på hälsan. Skilsmässa och separation kan leda till mycket oroligheter som i sin tur kan 

vara orsaker till dålig hälsa. 

Westin och Westerling (2007) gjorde en studie som handlade om hälsan hos ensamstående 

föräldrar och föräldrar som lever i relation. Det gjordes en kvantitativ studie med svenska 

föräldrar som hade barn under 18 år. Föräldrarna som undersöktes hade olika ursprung men var 

svenska medborgare. Författaren beskriver att hälsan varierade mellan ensamstående föräldrar 

och föräldrar som lever i relation. Ensamstående föräldrar har sämre hälsa på grund av andra 

bekymmer, exempelvis sociodemografisk och socioekonomiska faktorer. Tidigare forskning 

har visat att föräldraskap kan leda till psykisk ohälsa samt ökad ekonomisk stress. Att arbeta 

och samtidigt ha en familj ökar tidspressen i vardagen vilket kan få negativa konsekvenser för 

välbefinnandet. 

Mckenzie och Carter (2013) beskriver att föräldraskapet är en stor förändring i människors 

liv. Föräldrar lär sig att ta ansvar för att klara av nya sociala roller. De flesta föräldrar anpassar 

sig snabbt efter den stora förändringen. I denna studie har man inte funnit statistiskt signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor med avseende på föräldraskap och mental hälsa. 

Tidigare forskning som gjordes i USA, Florida  (Reid, 2015) har undersökt barn mellan 6 

och 17 år om hur föräldrarnas emotionella hälsotillstånd var relaterad till barnens humör och 

ångestsyndrom. Studien har visat att barn som bor hos ensamstående föräldrar tenderar att i 

högre grad lida av affektiva och ångestrelaterade syndrom än barn med sammanboende 

föräldrar. En annan studie (DeKlyen, Brooks-Gunn, McLanahan & Knab, 2006) visar att 

depression och ångest är högre bland kvinnor än män. Vidare beskriver Shafer och Pace (2015) 

att de flesta människor kommer uppleva depression någon gång under sin livstid. Det har visat 

sig att kvinnorna upplever mer nedstämdhet än män och att detta är vanligt bland mammor. 

Föräldrarollen är utmanande och stress kan lätt uppstå när föräldrar försöker balansera olika 

sociala roller. Anledningen till att mammorna upplever mer depression och nedstämdhet när de 

har ett nyfött barn kan vara att det ställs högre krav på mammorna vid till exempel matning och 

att de i högre grad tar hand om barnet nattetid. 

 

 

Socialt nätverk 

 

Widarsson et al. (2012) rapporterar att mammorna har större sociala kontakter och är mindre 

isolerade än papporna när de är föräldralediga. Anledningen kan vara att kvinnorna 

upprätthåller de kontakter de fick med hjälp av föräldragrupper samt att mammor generellt tar 

större delen av föräldraledighet när barnet är under 1 år. I Sverige tar papporna oftare 

föräldraledighet när barnet är äldre än 1 år och har därför inte samma möjlighet att hålla kvar 

sina relationer från föräldragrupperna. Nomaguchi (2012) gjorde en studie i USA om relationen 

mellan föräldrar och barn. Författaren beskriver att småbarnsföräldrar upplever ofta att de har 

en utmärkt relation med sina barn fram tills dess att de börjar i skolan. De kan även uppleva en 

rollöverbelastning med tidskrävande dagliga rutiner och svårigheter att balansera arbete och 

familjeansvar eller barnomsorg. Föräldrar med tonårsbarn hade andra orosmoment, exempelvis 

konsumtionen av droger och alkohol. 

 



 

Användandet av sociala medier 
 

Jang och Dworkin (2014) beskriver att föräldrars användande av sociala medier har ökat och 

att det blivit vanligare att lägga ut bilder på barnen när det gäller dagliga händelser, barns 

utveckling, prestation samt föräldrarnas tankar eller bekymmer. Föräldrar använder sociala 

nätverk av olika anledningar. Det kan vara att föräldrarna får möjlighet att kunna söka eller dela 

information samt att behålla befintliga sociala relationer eller att öka sina sociala nätverk. 

Eftersom sociala nätverk tillhandahåller olika kommunikativa funktioner som tillfredsställer 

föräldrabehovet finns det ett växande antal föräldrar som använder sociala nätverk. Författarna 

nämner att det inte finns någon skillnad vad gäller användande av sociala nätverk när det gäller 

män och kvinnor, däremot använder yngre föräldrar sociala nätverk mer än äldre föräldrar. 

Högutbildade föräldrar är mer engagerade i olika aktiviteter via sociala nätverk än lågutbildade 

föräldrar. Föräldrarna använder också sociala nätverk för att kommunicera med familjen och 

vänner. 

Tidigare forskning (Vannucci, Flannery & Ohannessian, 2017) visar att sociala mediers 

användning är centralt för de växande vuxna men konsekvensen av användande i sociala medier 

är inte väl förstådd. Det har forskats kring samband mellan användande av sociala medier och 

ångest. Resultatet visade att dagligt användande av sociala medier var associerat med 

ångestproblematik för den växande personen. Sociala medier kan bidra till stress som i sig ökar 

förekomsten av bland annat ångestsyndrom hos unga vuxna. Aktivitet på Facebook var i många 

fall associerad med fysiologiska stressreaktioner. Användandet av sociala medier orsakade en 

generell överbelastning av kommunikation på grund av att individen överväldigades av 

information från blandade kanaler vilket sammankopplades med psykisk smärta. Sociala 

medier kan ha negativa effekter på individer, till exempel att många användare jämför sig med 

andra och tror att andra har ett bättre och mer lyckligt liv. Att jämföra sig med andra kan ha 

effekt på hälsan och leda till ångest samt störningar i den vardagliga funktionen. Studien visade 

även att de vuxna som har ökad allvarlig nedsatt förmåga och ångest tenderar att vara mer aktiva 

på sociala medier. Individer med mycket ångest engagerar sig i högre grad i sociala medier för 

att öka sitt självförtroende eller reducera negativa känslor genom att få kommentarer eller 

“likes” på sina bilder och texter. Vuxna som är oroliga kan även vända sig till sociala medier i 

första hand för att reglera oron i samband med social utvärdering och förväntat avslag.  

 

 

Psykisk ohälsa 
 

En studie (Vannucci, Flannery & Ohannessian, 2017) beskriver psykisk ohälsa som en sjukdom 

som kan ha djupt negativt inflytande på sättet familjen fungerar. Föräldrar som har allvarlig 

psykisk ohälsa står i riskzonen för fattigdom, arbetslöshet, äktenskapsdysfunktion samt social 

isolering. Barn som har föräldrar med psykisk ohälsa löper större risk att själva drabbas av 

psykisk sjukdom och riskerar även sämre skolprestation, sämre sociala färdigheter samt annan 

problematik som kan stå i vägen för en hälsosam utveckling. Studien beskriver att det finns 

många vuxna som lider av psykisk sjukdom i USA och de flesta av dem är föräldrar. Ungefär 

2.7 miljoner föräldrar som har barn i åldern 0–18 år har beskrivit att de lider av allvarlig psykisk 

sjukdom och 2 miljoner mödrar hade större risk för psykisk sjukdom jämfört med män. Studien 

visade att asiatiska föräldrar hade lägst allvarlig psykisk ohälsa jämfört med grupper med annan 

bakgrund. Generellt är kontroll över den psykiska ohälsan hos föräldrar väsentlig för familjens 

välbefinnande och hälsa. 

Enligt Mohammed, Abu Awad, Creedy och Gamble (2018) är förlossningsdepression ett 

vanligt hälsoproblem som drabbar många kvinnor. Graviditet, förlossning och tiden efteråt är 



en viktig period i kvinnornas liv men det kan också uppstå känslomässiga svårigheter.  

Förlossningsdepression drabbar vanligtvis kvinnor under de första fyra veckorna efter barnets 

födsel men det kan också uppkomma upp till ett år efter förlossningen. I denna undersökning 

förekom förlossningsdepression i högre grad bland invandrarkvinnor jämfört med den infödda 

befolkningen i Jordanien. Syriska kvinnor står ofta inför betydande stress i samband med 

trauma, svårigheter att anpassa sig till den nya livsstilen och avsaknad av familj och vänner. 

Det kan också bero på att de känner sig diskriminerade i det nya landet de kommit till och 

känner osäkerhet inför framtiden. Att ha litet eller inget socialt stöd är förknippat med ökade 

känslor av ensamhet samt ökar risken för depression. Syriska mödrar har ett stort behov av 

socialt stöd eftersom de känner sig ensamma, separerade från närstående och upplever ett 

utanförskap i samhället. Nomaguchi (2012) beskriver att småbarnsföräldrar stressar mycket och 

har lägre psykologiskt välbefinnande jämfört med föräldrar med äldre barn. Att bli förälder 

orsakar många gånger konflikt mellan föräldrarna eftersom det medför förändring av 

hushållsarbete och minskar fritiden för föräldrarna. Däremot rapporterade föräldrarna som hade 

barn under fem år en högre nivå av tillfredsställelse tillsammans med sina barn än de föräldrar 

som hade barn i skolålder eller tonåren. 

 

 

Känsla av sammanhang 

 

Livsstilsformuläret KASAM är ett mätinstrument framtaget av Aaron Antonovsky som mäter 

individers grundläggande känsla av sammanhang med hjälp av tre centrala teman, begriplighet 

(B), hanterbarhet (H) och meningsfullhet (M) (Antonovsky, 2005). Känsla av sammanhang är 

centralt i det salutogena perspektivet, ett perspektiv som Antonovsky är upphovsmakare till och 

vars intresse ligger i vad som gör att personer trots yttre påfrestningar ändå klarar av att 

upprätthålla god fysisk och psykisk hälsa. Det salutogena perspektivet står i motsats till det 

patologiska synsättet där fokus ligger på att försöka förklara varför människor bli sjuka. Med 

ett salutogent synsätt vill man istället veta vad som gör att människor som utsatts för livets 

stressorer klarar sig bra. Känsla av sammanhang (KASAM) beskrivs då som en hållning som 

påverkar hur en individ möter och hanterar livets svårigheter. Individer med höga KASAM-

poäng har höga värden på dessa komponenter medan personer med låga KASAM-poäng har 

lägre värden. Begriplighet innefattar hur inre och yttre stimuli uppfattas, som kaotiskt brus eller 

som information som hänger samman och är förutsägbar. Hanterbarhet handlar om hur 

lättillgängliga man finner resurser med vilka man kan hantera de krav som kommer med dessa 

stimuli. Den slutgiltiga komponenten, meningsfullhet, handlar om vikten av att vara delaktig i 

livet och vardagen. Ett lågt resultat på en eller flera av dessa komponenter kan tyda på att den 

sociala rollen som antagits inte ger möjlighet till utveckling och att ens förmågor inte kommer 

till användning. KASAM är ett välbeprövat mätinstrument vilket ger en övergriplig bild av 

individers motståndskraft vid exempelvis stress. Forskning har visat att individer som skattat 

sin känsla av sammanhang som hög generellt har högre förmåga att bibehålla psykisk och fysisk 

hälsa. (Hansen, Kristensen, Cederlund, & Tromborg, 2017) Det finns även samband mellan låg 

KASAM och depression, speciellt om det är komponenten meningsfullhet som drar ner 

poängen (Kövi, Odler, Gacsályi, Hittner, & Hevesi, 2017). 

 

 

Syfte och frågeställning 

 

Då flertalet tidigare studier har visat att föräldraskapet innebär många förändringar och att 

föräldrarollen kan vara påfrestande (Saxbe el al., 2018) var syftet med denna undersökning att 

se ifall detta även gällde för föräldrar boende i Sverige. Författarna ville undersöka hur svenska 



småbarnsföräldrar upplever sin livssituation för att få en insikt i föräldrars mående. Forskning 

visar att föräldrars mående påverkar barnen, och att psykisk ohälsa kan ha negativ inverkan på 

barns uppväxt vilket innebär att föräldrar som grupp är ett viktigt forskningsområde. För att ge 

undersökningen ökad validitet och djup valdes att utöver deltagarnas berättelser använda sig av 

livsstilsenkäten KASAM för att se ifall resultatet överensstämde med resultatet från 

intervjuerna. Frågeställningen för undersökningen var mer precist: Hur upplever föräldrar 

boende i Sverige sin livssituation och mående?  

 

 

Metod 

 

 

Deltagare  
 

Deltagarna hittades dels via författarnas kontaktnät men också genom en Facebook-grupp som 

riktade sig till föräldrar i närområdet. Därefter gjordes ett bekvämlighetsurval där de deltagare 

som valdes ut var de deltagare som först tog kontakt med författarna. I studien deltog 15 

personer (3 män och 12 kvinnor) i åldrarna 24–37 år där medelåldern var 29.8 år. Deltagarnas 

sysselsättning varierade mellan hel-och deltidsarbete, studier och föräldraledighet. 11 av 

deltagarna levde i relation med den andra föräldern, de övriga fyra var ensamstående antingen 

på heltid eller deltid. Alla hade barn i förskoleåldern eller yngre förutom två som hade barn 

som gick i förskoleklass. Deltagarna hade mellan ett och tre barn, medelvärdet var 1.5. Alla 

deltagare utom en var bosatta i Mellansverige. Alla deltagare som blev intervjuade valde att 

även svara på enkäten. Ingen ersättning utgick för deltagarnas medverkan. Under 

intervjuprocessen tilldelades varje deltagare en siffra utifrån ordningen de intervjuats, detta för 

att göra det möjligt att skilja deltagarna åt när citat valdes ut till resultatdelen av studien. I 

resultatdelen förkortades sedan ordet deltagare till D följt av siffran som tilldelats. 

 

 

Material 
 

I denna undersökning användes främst kvalitativ men också kvantitativ metod. Den kvalitativa 

delen bestod av semistrukturerade intervjuer med 20 öppna frågor som gav deltagarna möjlighet 

till egen tolkning och fortsatt diskussion i form av följdfrågor från författarna. Fråga 1–5 

innehöll korta frågor om ålder, civilstånd, sysselsättning, ålder på barnet och antal barn. De 

sista 15 frågorna handlade om deltagarnas föräldraskap och livssituation. Exempel på frågor 

som ställdes var; “Vad är den största förändringen du upplever efter att du fått barn?”, 

“Upplever du att din ekonomiska situation ser annorlunda ut nu än innan barn?” och “Vad skulle 

du säga är det bästa med att vara förälder?”.  

Den kvantitativa delen bestod av livsstilformuläret KASAM, en enkät med 29 frågor. 

Svarsalternativen bestod av en sjugradig skala. Enligt instruktionerna för poängräkning räknas 

åtta av frågorna till komponenten meningsfullhet, tio av frågorna till komponenten begriplighet 

och tio av frågorna till komponenten hanterbarhet. Tretton av frågorna skalvänds vilket innebär 

att svarsalternativ 7 räknas som 1 och svarsalternativ 1 räknas som 7 och så vidare. På så sätt 

räknas poängen för de tre olika komponenterna ut var för sig och sedan samman. Fråga 3 är 

fristående och ska sedan adderas till poängen för att få fram den totala KASAM-poängen. Ett 

exempel på en fråga i komponent (M) är, ‘Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om 

vad som händer omkring dig?’, och hade svarsalternativ 1 (mycket sällan eller aldrig) och 7 

(mycket ofta), i komponent (B) ‘När du talar med andra människor, har du då en känsla av att 

de inte förstår dig?’ och hade svarsalternativ 1 (har aldrig den känslan) och 7 (har alltid den 



känslan) och i komponent (H) ‘När du varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete 

med andra, hade du då en känsla av att det...?’ och hade svarsalternativen 1 (kommer säkert inte 

att bli gjort) och 7 (kommer säkert att bli gjort). 

 

 

Procedur  
 

Deltagarna kontaktades via Facebook och genom författarnas egen bekantskapskrets. 

Deltagarna fick en kort sammanfattning om studiens syfte samt tillfrågades om de var 

intresserade och ville delta i studien. Missivbrev bifogades via Facebook där undersökningens 

syfte förklarades tillsammans med vilka deltagare författarna efterlyste. Missivbrevet innehöll 

även information om författarna, handledaren, information om de fyra etiska principerna 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) samt att 

dessa skulle följas. Deltagarna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och att 

deltagarna hade rätt att avbryta studien när som helst. Deltagarna fick även information om att 

alla personuppgifter som skulle kunna spåras tillbaka till deltagarna skulle uteslutas i uppsatsen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan genomförandet av intervjun tilldelades deltagarna en kopia av 

missivbrev med kontaktuppgifter till författare och handledare. 14 intervjuer genomfördes i 

neutrala miljöer med en eller båda författarna medan en intervju genomfördes på distans med 

hjälp av Skype då deltagaren befann sig i en annan del av landet och ett fysiskt möte inte var 

möjligt. Alla intervjuerna var mellan 30 och 45 minuter långa. Efter att intervjun var genomförd 

fick deltagarna fylla i en utskriven kopia av KASAM-enkäten som sedan sparades av 

intervjuaren. I fallet med deltagaren som bodde i ett annat län fylldes enkäten i online och 

bifogades sedan till författarna som därefter fyllde i deltagarens svar i en fysisk enkät. 

 

 

Databearbetning 

 

Kvalitativ analys av intervjuerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon vilket 

innebar att de ordagrant kunde transkriberas från ljudfil till textdokument. Det transkriberade 

materialet uppmätte totalt 102 sidor i 12 punkters Times New Roman. Transkriberingen lästes 

sedan igenom i sin helhet flera gånger av båda författarna för att få en bild av sammanhanget i 

varje enskild deltagares berättelse. Därefter meningskoncentrerades innehållet till en kortfattad 

sammanfattning av varje intervju för att få fram essensen av svaren (Kvale & Brinkman, 2014). 

För att öka validiteten kontaktades fem slumpmässigt utvalda deltagare på nytt efter att 

meningskoncentreringen var gjord. Deltagarna fick läsa igenom texten och alla fem ansåg att 

kärnan i intervjun fångats upp på ett tillfredsställande sätt. Nästa steg var att författarna 

tillsammans sökte efter teman vilka sedan sammanställdes i en tabell för att kunna se hur många 

av deltagarna som gav svar som överensstämde med varandra. När detta var gjort beslutade 

författarna sig för att använda sig av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Man diskuterade 

tolkningar och teman tills man kom överens om fyra centrala teman. Att de två författarna 

fortsatte analysen tills konsensus nåtts om tolkning av data och formulering av teman var en 

viktig del av analysen.  

 

Intervjuerna i relation till KASAM. Med hjälp av det statistiska datorprogrammet SPSS tog 

författarna fram enkel statistik för att få fram medelvärdet och standardavvikelse på enkäten 

KASAM och de tre KASAM-komponenterna. Ingen inferentiell statistik användes. För att få 

fram de sammanlagda KASAM-poängen för varje deltagare adderades poängen för de tre 

komponenterna med deltagarnas svar på Fråga 3 som var fristående från de andra 

komponenterna. Det räknades även medelvärdet och standardavvikelsen på kvinnor och män i 



KASAM för att se ifall dessa skilde sig åt. Kvinnorna kodades med 0 och männen med 1. 

Därefter beräknades medelvärdet och standardavvikelsen på kön i frågan om de hade egentid 

eller inte. Egentid kodades med 1 och ingen egentid med 0.  Eftersom författarna vid 

konstruktionen av intervjuguide hade tillgång till frågeformuläret KASAM valdes vissa frågor 

ut och omformulerades i intervjun, exempelvis fråga 15 i KASAM, “När du ställs inför ett svårt 

problem är lösningen...” där svarsalternativ 1 lyder “alltid förvirrande och svår att finna” och 

svarsalternativ 7 är “fullständigt solklar” motsvarar “Känner du att du kan hantera eventuella 

motgångar?” i intervjun. Vissa frågor gick även in i komponenterna meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet, exempelvis frågan som lyder “Upplever du att din ekonomiska 

situation ser annorlunda ut än innan barn?” vilket går in i hanterbarhet som handlar om resurser. 

Tanken var att få indikationer på vad i de olika komponenterna som kunde påverka poängen 

oavsett om resultatet blev högt eller lågt. På så sätt kunde deltagarnas svar jämföras med hur 

deltagarna låg till på KASAM utifrån teman i intervjuerna, exempelvis egentid. Man ansåg även 

att de centrala teman som framträdde speglade deltagarnas resultat i KASAM. I denna uppsats 

har författarna valt att använda sig av livsstilsenkäten KASAM och med termen känsla av 

sammanhang är det enkäten som åsyftas, inte teorin bakom. 

 

 

Resultat 
 

 

Kvalitativa resultat 
 

Livssituation och psykosocial hälsa. När deltagarna ombads beskriva sin livssituation så var 

det mestadels i positiva ordalag. De flesta kände att de hade tillvaron under kontroll även om 

många tog upp stress som en negativ aspekt. Tretton av de femton deltagarna sade sig uppleva 

stress. Som exempel på stressiga situationer nämndes vardagsmorgnar med tider att passa som 

ett stort stressmoment. Ett genomgående tema som uppmärksammades var att deltagarna 

upplevde sig ha svårt att få ihop livspusslet med barn och heltidssysselsättning. En deltagare 

beskriver en stressfylld eftermiddag: 

När jag hämtar barnet från dagis och barnet är väldigt trött och börjar gnälla redan innan 

vi kommer hem. Väl hemma upptäcker man att det inte finns mat och jag måste börja laga 

kvällsmat snabbt för får han inte mat blir han ännu mer ledsen och gnällig. Han är hungrig, 

trött, gnäller och vill att jag bär honom men jag måste ju samtidigt laga maten. Jag måste 

duscha honom och sen är det läggdags. (D12) 

Deltagarna tog även upp andra stressmoment, till exempel när barnet inte vill äta eller när barnet 

har kolik. Många ansåg sig ha kontroll på situationen genom att ha rutiner och strategier för att 

ta sig igenom dagen. Exempel som gavs på detta var flera mobillarm för att strukturera upp 

tiden eller att alltid tänka på att vara ute i extra god tid. Elva av de femton deltagarna sade sig 

kunna hantera de eventuella motgångar man möter som förälder. På frågan om deltagarna blivit 

bättre eller sämre på att hantera motgångar sen man fick barn gick åsikterna isär. Medan många 

upplevde det som att föräldraskapet gett bättre verktyg för att hantera svårigheter i livet 

upplevde många att de på grund av tröttheten och stressen inte hanterade det bra.  

Deltagarna fick med hjälp av en öppen fråga beskriva sitt mående dagen för intervjun. Elva 

av de femton deltagarna sade sig spontant må bra men under samtalets gång och genom svar på 

andra frågor talades det om faktorer som påverkade hälsan negativt. En av de faktorerna var 

brist på sömn och en känsla av utmattning i olika grad. Deltagarna som hade de yngsta barnen 

uppgav att det var barnens sömn som styrde hur de sov och att det inte var någonting som gick 

att påverka. En deltagare berättar: “Rent logiskt så finns det ingen lösning på sömnfrågan just 



nu, utan barnet får köra sitt race. Jag ser ingen lösning och på något sätt blir det lättare då.” 

(D7). 

Sju deltagare kom in på psykisk ohälsa som på olika sätt kopplades till föräldraskap, antingen 

genom förlossningsdepression eller på grund av stress. Främst uppgavs den psykiska ohälsan i 

samband med första tiden med barnet. En deltagare berättar om svårigheten att få hjälp som 

nybliven förälder: 

Idag mår jag jättebra. Det har varit en resa mot att hamna där jag befinner mig idag. Jag 

fick en förlossningsdepression efter första barnet som inte fångades upp riktigt av 

barnmorskor och jag fick till och med träffa en psykolog men hon tyckte att jag bara var 

stressad. Sen gick jag nog med det där tills det började klinga av och jag började jobba 

och jag fick nästa barn och mådde ganska dåligt när yngsta föddes då också men nu 

krävde jag att få bättre hjälp redan innan han föddes och efter att han var född, så idag 

mår jag nog bättre än innan han var född eftersom jag faktiskt fick hjälp nu med gammalt 

som legat kvar sen äldsta föddes. (D9) 

Att det psykiska måendet förbättras i takt med att barnen blir större var det flera av deltagarna 

som beskrev. Den första tiden omtalades som väldigt intensiv men att man med tiden hittar mer 

tid att fokusera på sig själv. En deltagare hade följande att säga: 

Jag har vågat ta steget att jobba på mig för första gången och är stolt över mig själv för 

det har jag aldrig gjort förut. Jag har uppfostrat och tänkt på andra. Var de nöjda då var 

jag nöjd också. Med tiden hade det inte varit bra eftersom jag var stressad och inte kunnat 

vara mitt bästa jag. Nu kan jag fokusera på mig själv när barnen är på förskolan. När min 

man kommer hem kan jag vara en bra mamma och en bra fru. (D14) 

 

Egentid. Deltagarna fick frågan om de upplevde att de hade egentid och vad de i så fall 

använde den till. Av de femton deltagarna var det sex stycken som uppgav att de hade möjlighet 

till egentid. Ingen av deltagarna sade sig ha ett behov av att vara ensamma längre perioder utan 

exempel på egentid som gavs var tid att kunna studera i lugn och ro, kunna gå ensam på affären 

eller se en film utan att bli avbruten. En ensamstående deltagare gav följande exempel på hur 

ensamtid utnyttjas: 

Varannan helg har jag haft helt för mig själv senaste månaderna, nu har det ebbats ut till 

var tredje helg, på grund av barnets andra förälder, men jag försöker verkligen njuta av 

tiden som jag är själv även om helgerna. Jag vet en helg så gick den åt till en hemtenta. 

Och jag satt hela helgen. Men jag behövde i alla fall inte skaffa barnvakt för att skriva 

tentan. (D6) 

De övriga som hade möjlighet till tid för sig själva var de deltagarna som antingen hade en 

partner eller nära anhörig som kunde ta hand om barnet eller barnen vilket visar på vikten av 

att ha ett bra kontaktnät för deltagarna. Deltagarna som inte uppgav sig ha egentid hade olika 

skäl till detta. Antingen var det ett eget beslut, de ansåg sig av olika skäl inte ha något behov av 

det, eller så hade de inget val då det fanns ingen eller mycket begränsad möjlighet till avlastning. 

De deltagarna som sa sig ha minst egentid var de som var föräldralediga. Inte bara beskrev 

de sig som bundna till barnet dagtid, när den andra föräldern var på arbetet, utan också att de 

hade svårt att släppa ifrån sig ansvaret när de väl hade möjlighet. En deltagare berättar: 

Jag skulle nog kunna få mer egentid om jag bad om det. Jag tycker ju, jag är van vid att 

ha med barnet överallt så det blir ju, jag har inte svårt för att lämna honom ifrån mig, om 

sambon är såhär ‘jamen jag tar honom en och en halv timme’… ‘ja fast du behöver inte!’ 

(D3) 

En annan föräldraledig deltagare beskriver det som att det blir lättare och lättare ju äldre barnet 

blir: 

Alltså det börjar komma nu. Häromdagen faktiskt var jag hemifrån i sex timmar utan 

något av barnen och det är första gången sen yngsta barnet föddes. Eftersom både jag och 



den andra föräldern tror väldigt mycket på fri amning och barnet ammar fortfarande 

mycket och har ammat hela tiden fram till att han var ett halvår ungefär. Nu överlever 

han liksom lite utan mig. Så nu börjar min egentid komma tillbaka. (D9) 

Oavsett hur egentiden definierades av deltagarna återkom flera respondenter till hur viktig den 

var, om inte för dem själva så för deras partner.  

 

Yttre påverkan. För att ta reda på ifall yttre påverkan kunde påverka föräldrars mående 

ställdes det frågor om hur man uppfattade att föräldraskap framställdes i sociala medier där alla 

deltagarna sade sig vara aktiva i olika grad. Beskrivningarna stämde överens och uppfattningen 

var att föräldraskap framställdes på ett sätt som inte överensstämde med sanningen utan målade 

upp en fantasi där allt var perfekt med glada barn, städade hem och utsövda föräldrar, en bild 

som flera deltagare trodde kunde vara skadlig för föräldrar. En deltagare beskriver: 

Det var nog när första barnet föddes som jag förstod hur förljugen den där bilden är. Nu 

vet jag ju det. Men jag tänker att det är sorgligt för det kommer alltid att finnas såna som 

inte fått sitt första barn än. Och jag ser det ju sen i föräldragrupper när mammor framför 

allt har skrivit att de fått sitt första barn och varför sover han inte? /.../ Och jag förstår 

varför de ställer de frågorna. För de har inte fått höra någonstans att det kan vara så. (D9) 

Detta bekräftas av andra deltagare som berättar om hur annorlunda det blivit när barnet kommit 

jämfört med hur de trott att det skulle bli med stöd av sociala medier. En deltagare berättar: 

Med första barnet då tog jag in allt. Det var att läsa varenda mammatidning och det var 

ju ett lexikon, det var så man skulle göra och så man skulle känna och så allting skulle 

funka. Sen hade jag en sån där förlossningsdepression och fick ringa psyket tillslut så det 

är ju uppenbarligen inte sunt. Men man får ju också lära sig en läxa med det så efter det 

så har jag kört mitt eget race. (D8) 

Vad för sociala medier man följde diskuterades och flera deltagare menade att det påverkade 

vilken bild av föräldraskapet man fick. Medan personer man var bekanta med la upp mer 

sanningsenliga bilder och texter var bloggprofiler och kända föräldrar mer benägna att lägga 

upp mer tillrättalagda bilder. Deltagarna menade att bilder på ett helt normalt hem och barn 

upplevdes som mer positivt och gav högra igenkänningsfaktor än ständigt renstädade hem och 

konstant lyckliga familjer. En återkommande uppfattning var att kvinnor dömdes hårdare än 

män i sociala medier och att dessa i allmänhet hade högre krav på sig än män att prestera och 

vara en perfekt förälder. Denna bild trodde deltagarna gjorde att kvinnor påverkades mer 

negativt än män. 

Jag får intrycket av att det är jobbigare att vara mamma än pappa, att det ställs mycket 

mer krav på mammor att man ska göra si och göra så, man ska ha egentid men tar man 

egentid då är man en dålig mamma, och tar man egentid när barnet är för litet så är man 

en dålig mamma för det. /..../ Framför allt verkar det som, eller jag upplever i alla fall att 

det är mycket mer press och stress på mammor än vad det är på pappor. Och när papporna 

passar barnen så är det barnvakt. Fastän de är lika mycket föräldrar som en annan. För 

möter någon mig ute utan mitt barn då får jag frågan ‘vart är han då?’ Men de skulle 

aldrig ställa en sån fråga till min sambo. (D3) 

 

Föräldraskap. När diskussionen kom in på vad som var det bästa med att vara förälder var 

deltagarna överens om att det bästa var kärleken och närheten barnen gav. Även om många 

beskrev föräldraskapet som tungt och krävande så fick man ändå väldigt mycket tillbaka.  

Den där närheten som ett barn vill ge en hela tiden, och verkligen bara vill ge en hela 

tiden, helt utan förbehåll eller krav på motprestation. /..../ Det spelar ingen roll hur jag ser 

ut, mitt barn kan tala om för mig att jag är ful eller tjock eller vad som helst men ändå är 

jag det bästa som finns. (D9) 



Flera av deltagarna uttryckte även en tacksamhet över att ha blivit föräldrar och ansåg att det 

gett livet mening och glädje. 

Det går inte sätta ett ord på det. Det är ett mirakel, att veta att man gett liv och att man 

har någon man delar DNA med. Jag ryser när jag pratar om det. Det är det bästa som har 

hänt mig. (D14) 

Deltagarna tillfrågades om de upplevt några större förändringar i livet efter att de blivit föräldrar 

och i så fall vad den största förändringen var. Där var deltagarna överens om att det mest 

markanta var känslan av att behöva sätta sig själv i andra hand till förmån för en helt ny individ 

som man hade allt ansvar för. De flesta upplevde det som någonting mycket positivt, att det gett 

livet ny mening, men många upplevde det också som påfrestande att få sin frihet begränsad och 

inte kunna vara spontan på samma sätt som innan. Deltagarna som levde med barnets andra 

förälder beskrev i flera fall en frustration över att behöva anpassa sig efter sin partner. Om 

denne behövde göra något blev man bunden till hemmet och barnet och kunde inte göra det 

man själv hade tänkt sig. Många upplevde att de lätt satte sig själva och sina behov i sista hand 

till förmån för barnet, oavsett hur viktiga behoven var. Tre av de ensamstående föräldrarna 

upplevde att föräldraskapet var extra krävande eftersom de inte hade förväntat sig att behöva 

göra det på egen hand. En deltagare förklarar: 

Det är ju lite frustrerande och jag känner ibland att jag har ju absolut valt mitt föräldraskap 

och det är fantastiskt, men jag visste ju inte att jag skulle bli ensam. Och jag visste väl det 

tillslut men det är ju inte det man oftast planerar när man blir gravid, man tänker ju att det 

ska vara tvåsamhet. Det är absolut många som skaffar barn på egen hand men då är man 

kanske förberedd på ett annat sätt. (D2) 

På frågan om deras ekonomiska situation såg annorlunda ut nu än innan barn och i så fall på 

vilket sätt svarade hälften av deltagarna att de tyckte att den var bättre än innan medan andra 

halvan sa att den var sämre. De som ansåg att den var bättre menade att de antingen hunnit byta 

jobb sedan de fått barn, eller att de blivit mer ekonomiska. De som ansåg att den var sämre hade 

antingen börjat studera, var föräldralediga eller hade separerat och därför hade endast en 

inkomst till skillnad från innan. Många upplevde att de la mer resurser på barnen än på sig 

själva eftersom barn växer och ständigt behöver nya saker. 

Deltagarna var överens om att det kom begränsningar med föräldraskapet, det gick inte att 

göra samma saker som innan. En del deltagare kände sig mer begränsade än andra, många 

berättade att de försökte att inte låta sig begränsas utan ta med barnen på det de ville göra och 

inte vara rädd för att sätta sig i situationer som kan upplevas som påfrestande. En deltagare 

berättar om en insikt under en spontan shoppingrunda: 

Och så kollar man upp där i spegeln och då står man liksom i ett omklädningsrum på 

H&M med en barnvagn och tre ungar och då är det liksom, två hoppar på bänken och en 

annan testar en bh och så står man ändå där och kollar i lugn och ro, ‘jamen den här tröjan 

var ändå ganska snygg.’ Känner liksom att inte fan har man några gränser längre. (D8) 

Den samlade känslan var att begränsningarna var märkbara men att mycket handlade om 

inställning och tålamod på vilket sömnen hade en stor inverkan. Bara sömnen fungerade bra 

var den allmänna uppfattningen att man kunde klara av det mesta. 

 

 

Kvalitativa resultat från intervjuerna i relation till livsstilsenkäten KASAM 
 

I det här avsnittet relateras de kvalitativa resultaten från intervjuerna till deltagarnas svar på 

KASAM-enkäten. För deltagarnas medelvärde på de tre komponenterna (se Tabell 1). Här 

redogörs även medelvärdet på den totala KASAM-poängen för de manliga respektive 

kvinnliga deltagarna. 

 



Tabell 1  

Medelvärde (och standardavvikelse) uppdelat på kvinnor och män 

  Kvinnor  Män  Totalt  

KASAM  109.75 (14.11)  106.00 (12.29)  109.00 (13.43)  

Meningsfullhet  29.75 (6.21)           29.00 (7.00)           29.60 (6.11)  

Begriplighet             37.83 (3.85)             36.66 (5.50)  37.60 (4.03)  

Hanterbarhet  38.58 (6.76)  37.66 (2.88)  38.40 (6.10)  

 

Deltagarna tillfrågades under intervjun om de hade möjlighet till egentid eller inte. De 

deltagarna som uppgav att de hade egentid låg aningen högre i KASAM-enkäten än de som 

berättade att de inte hade det (se Tabell 2). Skillnaden var störst i begriplighet. 

 

Tabell 2  

Medelvärde (och standardavvikelse) uppdelat på om deltagaren hade egentid eller inte 

  Egentid  Inte egentid        

KASAM  110.66 (12.27)  106.50 (15.85)    

Meningsfullhet  29.77 (5.04)           29.33 (7.99)        

Begriplighet  38.22(4.17)             36.66 (3.98)        

Hanterbarhet  38.66 (6.67)  38.00 (5.72)        

 

Deltagarna ansåg sig under intervjun må bra och vara nöjda med sin livssituation, även om 

upplevelsen påverkades av faktorer som stress och brist på sömn. Deltagarna var överens om 

att egentid och avlastning var viktigt vilket även speglas i resultatet från KASAM-enkäten då 

deltagarna som uppgivit att de haft möjlighet till egentid har ett aningen högre medelvärde än 

de utan.  

I komponenten meningsfullhet har författarna sorterat in frågor som handlar om vad som är 

det bästa med att vara förälder samt vad upplever deltagarna för begränsningar i föräldraskapet. 

Även om deltagarna upplevde stor kärlek till sina barn och njöt av föräldraskapet upplevdes 

även många att livet begränsas. Stress och sömnlöshet kan påverka den psykiska hälsan, likaså 

förlossningsdepression eller tidigare obearbetad psykisk ohälsa. I komponenten begriplighet 

har författarna sorterat in frågorna som handlar om sociala medier och påverkan. Deltagarna 

var överens om att sociala medier kunde ha en negativ påverkan på den psykiska hälsan och 

upplevelsen av föräldraskapet. Även upplevelsen som de ensamstående deltagarna delat med 

sig om går in under denna komponent. I den slutgiltiga komponenten, hanterbarhet, hamnar 

frågor som handlar om ekonomi, egentid och hur man upplever motgångar. Deltagarna 

upplevde att ekonomin förändrats antingen till det bättre eller till det sämre beroende på hur 

den sett ut innan. Elva av deltagarna upplevde att de kunde hantera motgångar även om 

åsikterna gick isär ifall förmågan blivit bättre eller sämre sedan de blivit föräldrar. 
 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur svenska småbarnsföräldrar upplever sin livssituation 

för att få en insikt i föräldrars mående. Deltagarna intervjuades i 30–45 minuter och fick svara 

på enkäten KASAM. Nedan diskuteras tolkning av resultatet, metoddiskussion, 

rekommendationer för framtida studier samt slutsats. 

 

 

Resultatdiskussion 

 



Resultatet i denna undersökning visade att de deltagande föräldrarna upplevde sin livssituation 

som mestadels positivt men att komponenter som stress, psykisk ohälsa och brist på avlastning 

kunde göra föräldraskapet påfrestande. Det visade sig även att deltagarna hade ett lågt 

medelvärde på enkäten som mäter känsla av sammanhang (KASAM) och att deltagarna som 

uppgivit sig ha möjlighet till egentid hade aningen högre medelvärde än de utan. 

 

Resultatet av intervjuerna. Resultatet från intervjuerna visade att tretton av de femton 

deltagarna upplevde stress i sin vardag även om föräldrarna beskriver att de för det mesta hade 

tillvaron under kontroll. Tidigare forskning visade att även om föräldrar kände kärlek till barnet 

kunde föräldraskapet upplevas som stressfyllt, främst för kvinnor då dessa i större utsträckning 

är de som tog större ansvar för barnet (Widarsson, Engström, Rosenblad, Kerstis, Edlund & 

Lundberg, 2012). Vidare visade resultatet att många föräldrar upplever att de får mindre sömn 

på grund av barnet vilket kan ha effekt på hälsan. Att bli förälder kan vara stressfylld upplevelse 

som kan vara tillfällig eller varaktig effekt på hälsan (Benzeval, 1998). 

Sju deltagare beskrev att de har eller har upplevt psykisk ohälsa, antingen på grund av stress, 

föräldraskapet i sig eller förlossningsdepression. Flera av mödrarna uppgav att de fick 

förlossningsdepression efter första barnet föddes och att de inte fångades upp av vården utan 

antingen fick ta tag i att söka vård själva eller att de fick gå med depressionen tills den minskade 

av sig självt. Tidigare studier visade att förlossningsdepressionen som är ett vanligt 

hälsoproblem som drabbar många mödrar. Förlossningsdepressionen kan uppstå under de första 

fyra veckorna efter förlossning men kan också uppstå när som helst under det första året 

(Mohammed, Abu Awad, Creedy & Gamble, 2018).  Föräldrarollen kan vara utmanande och 

stress kan uppstå när föräldrarna försöker att balansera de olika rollerna. Mammorna upplevde 

generellt mer nedstämdhet än papporna under första tiden med ett nyfött barn eftersom det ställs 

mer krav på mödrar än fäder vilket i sin tur kan leda till ökad sömnlöshet (Shafer & Pace, 2015). 

Ett flertal av de kvinnliga deltagarna upplevde att de var begränsat som föräldrar och inte 

kunde vara spontana på samma sätt som innan de fick barn. Resultatet från denna undersökning 

stämde bra överens med en studie av Widarson el al. (2003) som beskrev att kvinnorna har mer 

ansvar som förälder när det gäller hushållet och barnet än männen som gjorde att de upplevde 

större begränsning i sitt föräldraskap. 

Bilden av föräldraskap i sociala medier är enligt deltagarna i denna studie ingenting som 

stämmer överens med verkligenheten utan visar en perfekt fantasi med utsövda föräldrar, glada 

barn och konstant välstädade hem. Flera deltagare upplevde denna bild som direkt skadlig, 

främst för nyblivna förstagångsföräldrar. Resultatet från denna undersökning stämde överens 

med studien av Rizzo, Schiffrin och Liss (2013) som menar på att föräldraskap i sociala medier 

ofta framställer föräldraskapet som det mest tillfredsställande människor kan uppleva i livet 

vilket kan vara skadligt för mångas psykiska hälsa då den bilden inte alltid stämmer. Deltagarna 

diskuterade det faktum att många personer med stora plattformar lägger upp bilder och texter 

som visar ett perfekt föräldraskap. Detta kan påverka de som följer sådana konton och som inte 

upplever föräldraskapet som alltigenom underbart att inte våga lägga upp någonting för egen 

del eftersom deras mer realistiska bild av föräldraskap i kontrast med det perfekta framstår som 

dåligt. 

Även om deltagarna i denna undersökning upplevde föräldraskapet som både tungt och 

krävande på många sätt beskrivs även en tacksamhet över att vara förälder eftersom man 

uppfattar att det gett livet mening och glädje. Undersökningen av Banducci, Elder och Greene 

(2016) bekräftade att nedkomsten av ett barn påverkar livet på många olika sätt, samtidigt som 

barnen ger föräldrar mycket glädje. Detta bekräftades även av en studie av Nellson et al. (2014). 

Den studien visade också att många ensamstående föräldrar upplever föräldraskapet som extra 

krävande eftersom de inte hade förväntat sig att behöva göra allting på egen hand till skillnad 

från gifta föräldrar. Studien gjord av Elwin-Nowak (1999) visade dock att även mödrar i 



relation med fadern upplever en ökad press i sitt föräldraskap då mycket av ansvaret för barn 

fortfarande ligger på kvinnor även när de arbetar heltid.  

 

Intervjuerna i relation till livsstilsenkäten KASAM. Deltagarnas resultat på KASAM-

enkäten hade ett medelvärde på 109.00 (se tabell 1).  Enligt instruktionerna räknades resultat 

under 120 poäng som lågt. Kvinnorna hade ett något högre medelvärde än männen. 

Undersökningen pekade även mot att egentid var viktig för deltagarna eftersom de deltagare 

som uppgivit att de har möjlighet till egentid fick något högre värde på KASAM än de utan (se 

Tabell 2). Resultatet visade att bland deltagarna var meningsfullhet den svagaste komponenten 

följd av begriplighet och hanterbarhet. Antonovsky (2005) skrev i sin bok att kombinationen 

av lågt resultat i meningsfullhet med högre resultat i begriplighet och hanterbarhet kan innebära 

att trots att man i sin sociala roll får livserfarenheter och en bra balans mellan över- och 

understimulering så upplever man ingen tillfredsställelse eftersom ens förmågor inte kommer 

till sin rätt i den livssituation man befinner sig i. Tidigare forskning har även visat en korrelation 

mellan svagt resultat på meningsfullhet och depression (Kövi et al., 2017). 

Både det kvalitativa och det kvantitativa resultatet tyder på att deltagarna i studien inte var 

helt tillfreds med sin tillvaro. Att resultatet på meningsfullhet är särskilt lågt stämmer överens 

med deltagarnas beskrivning av utmattning och stress. Även om deltagarna upplever sitt liv 

som meningsfullt kan brist på sömn, vila och avlastning göra tillvaron tung och påverka 

motivationen för vardagliga sysslor och måsten. Eftersom flera av deltagarna i undersökningen 

tagit upp psykisk ohälsa finns det en möjlighet att detta speglas i resultatet. För en person med 

psykisk ohälsa kan vardagen vara svår att hantera. Studien av Shafer och Pace (2015) visade att 

kvinnor påverkas mer av nedstämdhet än män, speciellt om kvinnorna hade barn, eftersom 

samhället ställer högre krav på mammor. Detta är en uppfattning som flera av de kvinnliga 

deltagarna delar. Trots detta fick kvinnorna högre medelvärde på KASAM-enkäten (se Tabell 

1) vilket kan ha påverkats av snedfördelningen mellan könen i denna undersökning då de också 

fick högre standardavvikelse än männen. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Val av forskningsområde skedde enligt författarnas förförståelse om föräldraskap i egenskap 

av mödrar till små barn och av intresse för psykisk hälsa. Syftet grundar sig i författarnas 

erfarenhet av påfrestande småbarnsår och av andras upplevelser av lite eller ingen hjälp av 

vården samt omgivningens uppfattning av tabu att tala om eventuella baksidor med 

föräldraskapet, vilket bekräftades av deltagarna som upplevde en press från framförallt sociala 

medier att inte tala om det negativa utan bara det positiva sidorna av föräldraskapet. Författarna 

har med sin förförståelse i åtanke noga bearbetat intervjuguiden för att hålla frågorna så öppna 

och neutrala som möjligt, detta för att undvika eventuella bias och minimera risken att styra 

deltagarna i någon riktning eller färga undersökningen. Meningen var att deltagarna skulle 

tillåtas berätta fritt. Författarna ser sin förförståelse som en fördel mer än en nackdel, detta 

eftersom under intervjusituationerna upplevde att deltagarna kände sig trygga med att dela med 

sig av sina tankar och känslor till en medförälder som kunde känna igen sig och lyssna utan att 

döma. 

Beslutet att använda sig av huvudsakligen kvalitativ metod grundar sig i att författarna ansåg 

att det saknades forskning i området och att man ville fånga så många olika erfarenheter och 

åsikter som möjligt, någonting som inte kändes möjligt i en enkätstudie. Valet att trots detta 

också använda sig av livsstilsformuläret KASAM grundade sig i uppfattningen att det för 

många kan vara känsligt att tala om negativa känslor som kan uppkomma som småbarnsförälder 

och att KASAM-enkäten bidrar med en översikt som är lättare att få via statistik än via intervju. 



Eftersom tanken med KASAM-enkäten är att få insyn i individers känsla av sammanhang, det 

vill säga grundläggande förmåga att hantera motgångar i livet, ger det också en bild av 

deltagarnas förutsättningar för att hantera stressen som föräldraskapet kan innebära. Det var 

författarnas åsikt att enkäten skulle minska risken för att undersökningen färgas av författarnas 

egen erfarenhet men även för att kunna se ifall deltagarnas resultat på enkäten överensstämmer 

med deras berättelser under intervjuerna. Sättet författarna valt att relatera intervjufrågorna till 

KASAM-enkäten och sortera vissa frågor efter de tre komponenterna upplevs av författarna 

som positivt då det blir lättare att få översikt över vad som ingår i komponenterna och hur 

deltagarnas svar ser ut, samtidigt som det kan vara en nackdel då det är författarnas tolkning av 

komponenterna i kombination med frågorna i enkäten som styrt vilket tillför en risk för 

misstolkning. Författarna har för att försöka minimera risken därför diskuterat detta noggrant 

med varandra och haft detta i åtanke när intervjuguide skrivits. Eftersom undersökningen i 

första hand gjorts kvalitativ upplevde författarna det emellertid som problematiskt att koda 

svaren, exempelvis om svaret på frågan hur deltagaren mår var ‘jag mår bra men är väldigt 

påverkad av stress’. Detta gjorde att möjligheten att föra in variabler i SPSS försvårades 

avsevärt. Att författarna därför endast valde egentid som variabel berodde på att diskussioner 

om avlastning och tid för sig själv förekom i alla intervjuer. Eftersom studien till största del 

byggde på intervjuer valdes att inte undersöka fler variabler i relation till KASAM utan att 

istället låta deltagarnas berättelser tala för sig själva. 

Eftersom denna studie endast har 15 deltagare är det inte möjligt att generalisera resultatet 

på populationen föräldrar i någon större utsträckning. Eftersom en mättnad kunde noteras i 

deltagarnas berättelser och inga nya teman kunde uppmärksammas är det dock författarnas 

uppfattning att deltagarnas bild av småbarnsåren som en period som är mycket påfrestande för 

många människor stämmer överens med verkligheten. Det är också författarnas uppfattning att 

mer forskning behövs för att på sikt kunna hitta sätt att minska föräldrars börda för att kunna 

öka välbefinnandet i denna grupp. 

Eftersom deltagare enbart söktes efter kriteriet förälder gjordes ett bekvämlighetsurval där 

de som först tog kontakt med författarna togs med i studien. Det visade sig under intervjuerna 

att deltagarna hade olika ursprung, relationsstatus och ålder. Detta var en fördel då det gav en 

nyanserad bild av föräldraskap som kan se olika ut beroende på familjens bakgrund och 

förutsättningar. Urvalet begränsades dock eftersom tolv av deltagarna som kontaktade 

författarna var kvinnor och endast tre deltagare män. Detta kan bero på att facebookgruppen 

där deltagarna till största del hittades hade en ojämn fördelning av män och kvinnor där 

majoriteten av föräldrarna var mödrar. Författarnas förhoppning var att få jämna grupper 

avseende kön för att kunna göra en mer grundlig jämförelse av deltagarnas berättelser och 

KASAM-resultat men detta var på grund av urvalets begränsning inte möjligt. För detta hade 

det krävts ett handplockat urval eller att deltagare söktes i fler forum. 

 

 

Slutsatser och fortsatt forskning 
 

Eftersom denna studie och flera andra som tidigare gjorts visar på att föräldrar i stor 

utsträckning upplever stress och psykisk ohälsa finns det stor anledning att göra större, framtida 

studier. Exempel på detta skulle kunna vara en kvantitativ studie där man undersöker mödrar 

och fäders upplevelser och mående.  På så vis skulle även en jämförelse mellan könen vara 

möjlig för att se ifall dessa skiljer sig åt och i så fall undersöka varför. Man skulle även kunna 

undersöka ifall upplevelsen och måendet skiljer sig åt mellan ensamstående föräldrar och 

föräldrar som lever i relation eftersom tidigare studier visade att ensamstående föräldrar 

upplever högre stress än föräldrar som lever tillsammans. Indikationer på detta finns även i 

denna studie då ensamstående föräldrar generellt har svårare att få avlastning och eftersom 



föräldrarna med egentid i denna undersökning hade aningen högre poäng i KASAM än de utan 

ges en antydan om hur viktig avlastning är för många föräldrar. När författarna sökte tidigare 

forskning i området för att använda i studien upptäckte man att det fanns ytterst lite material 

om vård och information riktad till föräldrar med psykisk ohälsa. Eftersom flera av deltagarna 

i studien vittnade om svårigheterna i att få hjälp som nybliven förälder när man upplever 

nedstämdhet hoppas författarna att man i framtiden kommer arbeta på att öka vårdens rutiner 

kring detta för att kunna erbjuda dessa föräldrar professionell hjälp. Resurser bör även läggas 

på att utforma mer material till blivande föräldrar med information och fakta om föräldraskap 

och nyfödda barn, detta för att föräldrar inte ska behöva förlita sig på social media för kunskap. 

Författarna är av åsikten att det behövs ökad kunskap om föräldrar med psykisk ohälsa för att 

dessa ska kunna erbjudas hjälp och stöd av vården, speciellt för de som inte har möjlighet till 

avlastning utan får bära föräldraskapet på egen hand. Detta kan hjälpa till för att förbättra 

föräldrars hälsa och på sikt bidra till att fler barn växer upp under stabila, trygga förhållanden. 
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