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Sammanfattning: 

Syftet med uppsatsen är undersöka upplevelsen av stress hos studerande mödrar om det visar 

sig att de rollerna denne bär på sig är oförenliga. Vidare vill jag veta vilka faktorer kan skapa 

denna. 

Studien är baserad på en kvalitativ metod och det empiriska materialet är framtagen via 

semistrukturerade intervjuer där fem studerande mödrar deltog. 

Resultatet visades att roller som student och mamma hos en studerande mor är oförenliga. Det 

visades även att det finns faktorer såsom beteendeförväntningar på en roll utifrån det sociala 

sammanhanget man befinner sig i, otillräcklighet som en mamma eller student, hitta balans 

mellan dessa roller kan vara en anledning till deras upplevda stress. 

Det framtogs även i resultatet att den upplevda stress har olika påverkan på studerande 

mödrarnas vardag. Det fanns  positiv påverkan där deras motivation för att uppnå målet 

ökades och negativt vilket bidrog till en negativ känsla såsom otillräcklighet för att kunna 

internalisera studentrollen med mammarollen. 

Abstract 

The purpose of the essay is to investigate the experience of stress in student mothers, if it 

turns out that the roles they carry are incompatible. Furthermore, I want to know what factors 

can create this. 

The study is based on a qualitative method and the empirical material is produced via semi-

structured interviews in which five student mothers participated. 

The result showed that the roles of student and mother of a student mother are incompatible.  

It was also shown that there are factors such as behavioral expectations of a role based on the 

social context one is in, inadequacy as a mother or student, finding balance between these 

roles may be a reason for their perceived stress. 



It was also stated in the results that the perceived stress has different effects on student 

mothers' everyday lives. There was a positive impact where their motivation to achieve the 

goal was increased and negative which contributed to a negative feeling such as insufficiency 

in order to  internalize the student role with the mother role. 

Keywords: Student, Mother, Stress, Roles, Children 



Tack! 

Jag vill börja med att tacka till de studerande kvinnor som deltog i studien, ni bidrog med 

otrolig mycket kunskap och inspirerande samtal. Jag vill även tacka min handlare Anna Karin 

Waldemarsson som hjälpt och stöttat mig under hela processen av skrivandet och bidragit med 

kloka råd och idéer.  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                        
Sepide Soltani Velashjerdi Farahani    

                                                                                 Augusti 2019 

  

  



Innehållsförteckning 
1. Introduktion 7 .................................................................................

1.1 Inledning 7 ..........................................................................................

1.2 Syfte och problemformulering 8 ................................................................

2. Frågeställningar: 8 ...........................................................................

3.Tidigare forskning 9 ..........................................................................
3.1 Studerande mödrar 9 .............................................................................

3.2 Studerande kvinnors och mäns ekonomiska och sociala situation 9 ....................

3.3 Förväntningar på studerande föräldrar 10 ...................................................

3.4  Studerande mödrars svårigheter och begränsningar i deras tillvaro 10 ...............

3.5 Stress 11 .............................................................................................

3.6 Stress hos studenter på högskola 12 ...........................................................

3.7 Mödrars upplevelse av stress relaterat till föräldraskap 12 ...............................

4. Begrepp och Teori 12 ........................................................................
4.1 Begrepp 13 ..........................................................................................

4.1.1 Vad innebär stress? 13 ...................................................................................
4.1.2 Social och psykologisk förklaring av stress 13 .......................................................

4.2 Teoretiska ramverk 14 ............................................................................
4.2.1 Rollteori 15 ................................................................................................
4.2.2 Rollkonflikt 15 ............................................................................................
4.2.3 Genus 15 ...................................................................................................

5. Metod 16 ........................................................................................
5.1 Val av metod 16 ....................................................................................

5.3 Urval 17 ..............................................................................................

5.4 Etiska riktlinjer 18 .................................................................................

5.5 Tillvägagångssätt 18 ...............................................................................

5.6 Intervjuguide 19 ...................................................................................

5.7 Förförståelse 19 ...................................................................................

5.8 Validitet och reliabilitet 20 ......................................................................
5.8.1 Validitet 20 ................................................................................................
5.8.2 Reliabilitet 20 .............................................................................................

5.9 Analysmetod 21 ....................................................................................



6. Resultat och analys 22 ......................................................................
6.1 Kombination av mammarollen och studentrollen 22 .......................................

6.1.1 Rutiner ger möjlighet till en fungerande vardag 22 ................................................
6.1.2 Flexibilitet är nyckeln till fokus i två världar 23 ....................................................
6.1.3 Effektivitet gör en studerade mödrars vardag smidigare 23 ......................................

6.2 Hur stress påverkar studerande mödrar 25 ..................................................
6.2.1 Hur positiv och negativ stress påverkar studerade mödrar 26 ....................................

7. Diskussion och Slutsats 28 ..................................................................

8. Referenslista 31..............................................................................



1. Introduktion 
1.1 Inledning 

Människan har länge strävat efter att passa in i det moderna samhället genom att skaffa en 

utbildning och skapa karriär. I dagens samhälle har kraven på människan blivit allt större 

vilket gör att människans mål blivit proportionerligt större i dagens samhälle. I längden 

innebär detta att målen blir svårare att uppnå. Utöver samhällets krav ställer individen krav på 

sig själv. De egna kraven handlar om personliga mål. Detta berör individens självkänsla då det 

handlar om att uppnå personlig utveckling och därmed få en typ av bekräftelse på att man har 

lyckats. 

Det är även väl dokumenterat att studenter som läser på högskola och universitet är utsatta av 

stress till en högre utsträckning, enligt Henning, Krägeloh & Wong-Toi (2015). Detta bygger 

även Arnetz & Ekman(2013), vidare på, då stress hos studenter kan definieras som den 

upplevelsen av att livet innehåller olika utmaningar och uppgifter samtidigt som både tiden 

och resurserna för att möta och lösa är begränsade. Det är väldigt lätt för en individ att känna 

sig pressad, eller snarare sagt stressad (Arnetz & Ekman, 2013, s. 198). 

Det finns en tydlig gränsdragning mellan vad som kan definieras mellan den traditionella 

familjen och vad som anses vara den moderna familjen. Den traditionella familjen, eller vad 

som ibland också brukar kallas kärnfamiljen, kännetecknades av att moderns uppgift var den 

allmänna omsorgen av familjen. Alltså att vårda och ta hand om familjemedlemmarna medan 

fadern hade som uppgift att försörja familjen. Denna traditionella bild har i det moderna 

samhället ändrats, då kvinnan i det moderna samhället idag har bredare ansvarsområde i form 

av karriär och studier. 

Dessa omständigheter gäller även för kvinnor med barn. Däremot har dessa kvinnor ännu 

högre krav. En kvinna anses, av samhället, lämpad att ta hand om sitt hem och barn. Att 

behöva tänka och ta hand om någon annan än sig själv minskar möjligheterna för en moder att 



prioritera sina personliga mål. Hon ska tänka på sina barn samtidigt som hon måste utbilda sig 

och skapa karriär för en ekonomisk och social stabilitet. Den studerande modern står inför 

svåra uppgifter då det finns normer samt värderingar i samhället som hon försöker uppnå. Att 

hitta balans i föräldralivet och studentlivet kan ofta vara komplicerat, då man förväntas vara 

en god vårdnadshavare men även kunna prestera framgångsrikt i karriärlivet. 

De krav och den press som sätts på kvinnor med barn gör det viktigt att undersöka upplevelser 

av hur de krav som kan anses vara oförenliga kan skapa stress. I synnerhet gällande 

studerande mödrar i förhållande till sina studier. Detta för att de har ett enormt ansvar att både 

hantera och beakta i sin vardag, från att ta hand om sina barn till att hinna med sina studier. 

Studiens relevans faller i just detta ljus, då alla individers roller ständigt utvecklas och 

förändras. Inte minst mödrars då de under modern tid har fått nya roller i sitt sociala samliv. 

Dessa roller innefattar ett visst beteende, och rollerna kan utgöras av ett studentliv, ett 

arbetsliv eller liknande. 

Därför syftar denna uppsats till att undersöka just hur dessa roller i kombination med varandra 

kan orsaka stress för mödrar. Fokus i uppsatsen ligger främst i att beskriva dessa roller och till 

vilken grad de kan förenas innan de orsakar problematik i deras respektive liv. Även den 

psykiska faktorn kommer att spela en roll i uppsatsen. Med detta menas att det allmänna 

mående hos personen har en påverkan på hur denna stress kan komma att upplevas. Är det 

eventuellt en motivation? Eller eventuellt en negativ stress som orsakar problematik som i 

längden gör att de förlorar motivation? 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är undersöka upplevelsen av stress hos studerande mödrar och om dessa 

roller de bär sig är oförenliga.  

2. Frågeställningar: 
1. Hur kombinerar kvinnan mammarollen med studentrollen? 
2. Om kombination av dessa roller skapar stress, i så fall hur påverkas kvinnan av det? 
3. Vad ser kvinnan som orsak till sin upplevda stress? 



3.Tidigare forskning 
3.1 Studerande mödrar 

Centrala studiestödsnämnden utgav en vetenskaplig studie som presenterades av Magnus 

Fross (2009) som omfattade sammanlagt 108 sidor, där studerande föräldrar i högre 

utbildningar var det övergripande ämnet. Där studiens syfte var att få en ökad förståelse för 

hur studies ekonomiska samt studiesociala situation påverkar föräldrar som deltar i högre 

utbildning. Den specificeras på deras ekonomiska och sociala villkor. Denna rapport blir en 

viktig del i den tidigare forskningen i detta ämne, då rapporten behandlar 12 personliga 

kvalitativa intervjuer. Rapporten utfördes för att skapa en ökad kunskap om föräldrars studie 

ekonomiska och studiesociala situation bland annat. Den ekonomiska och sociala faktorn som 

CSN behandlar i denna rapport är givetvis en viktig sådan i vad denna uppsats också 

behandlar, nämligen den stress föräldrar, mödrar i detta fall, utsätts för. Inte minst på grund av 

den sociala faktorn. Rapporten blir desto mer aktuell då resultatet, enligt CSN själva, visar att 

studerande som har barn och studerar vidare efter gymnasiet är äldre än den genomsnittliga 

åldern för någon som läser på högskola. Rapportens resultat påvisar delvis 

Svårigheter kring kombinera studier med föräldraskapet vilket bidrar till att det kvalificerade 

arbetslivet förskjutas upp i åldrarna. Ett annat resultat som påvisas är att högskolor och 

universitet verkar inte ha gjort tillräckligt för att anpassa sitt arbetssätt till föräldraskapet. 

Dessa slutsatser menar att det skapas svårigheter som studerande föräldrar i deras respektive 

livssituationer, och rapporten undersöker, som ovan skrivs, att olika faktorer som pressad 

ekonomi och annat kan ha en negativ inverkan på dessa föräldrars studieresultat. 

3.2 Studerande kvinnors och mäns ekonomiska och sociala situation 

CSN utgav en statistisk sammanställning med titeln Studerande kvinnors och mäns 

ekonomiska och sociala situation (2016).Syftet med studien var att belysa studien situation, 

studieekonomi och hälsosituation hos studenterna.  Där ges ytterligare en inblick i studerande 

kvinnors ekonomiska och sociala situation. Den ekonomiska aspekt som behandlas i denna 

rapport utgör inte den enda stressfaktorn i denna studie, men är en stor del, då detta är ett stort 

stressmoment i dessa kvinnors liv. Där finns också läsa om med vilka typer av åtgärder som 

kan hjälpa i en pressad situation. En av rapportens rubriker lyder Stöd från familj och vänner 



kan ge kvinnor en bättre studiesituation (2016). Rapporten beskriver även andra faktorer som 

kan bidra till ökad medvetenhet i ämnet. Under rubriken Män mindre försiktiga än kvinnor i 

sitt lån tagande finns att läsa om män och kvinnors olika inställningar till lån tagande, som i 

konsekvens till detta kan bidra till en ökad stress i familjeförhållandet. Där finns också att läsa 

om hur kvinnor i lägre åldrar ofta känner sig mer utsatta av stress än män gör. Att sedan på 

detta addera andra diverse stressfaktorer som moderskap och förväntningar som kvinnan bär 

just i egenskap som kvinna, gör ämnet aktuellt. 

3.3 Förväntningar på studerande föräldrar 

Margareta Bäck-Wiklund & Bergsten har gjort en studie av familj och kön i förändring(2010), 

där mer är trettiotal unga barnfamiljer deltog i undersökningen. Syftet med denna studien  var 

att få en djupare förståelse kring hur män och kvinnors självuppfattning formas som 

könsvarelser och föräldrar(Bäck-Wiklund & Bergsten, 2010, s.36). Resultatet tydde på att 

utöver de förväntningar samhället har på män och kvinnor finns också en bild av hur män och 

kvinnor ser sig själva (Bäck-Wikslund & Bergsten, 2010). 

Där skriver Bäck-Wiklund och Bergsten att familjelivets utformning och gestaltning är 

beroende av de personliga erfarenheter medlemmar i en familj har. De skriver också att de 

båda vuxna har en separat och egen bild av hur familjelivet ska se ut. Detta kan alltså innebära 

att kvinnan känner en större press än mannen gällande familjelivet (2010, s. 96). 

Bäck-Wilklund och Bergsten beskriver även en annan intressant skillnad som kunde påvisas 

var att män var mer oroliga för hot mot familjen som berörde ekonomiska samt 

arbetsmarknadsproblem medan kvinnor oroade sig mer för vardagslivet och det egna ansvaret 

för barnen (2010, s.98). 

3.4  Studerande mödrars svårigheter och begränsningar i deras tillvaro 

Amela Catovic gjorde 2006 en kvalitativ studie på Lunds universitet, där hundra studerande 

föräldrar deltog med målet att få en klarare bild kring svårigheter samt begränsningar hos den 

studerande förälderns tillvaro (Catovic, 2006), för att kunna identifiera deras problem. 

Resultatet är hämtat ur hundra diverse gjorda intervjuer av Catovic, där hon upptäckte att det 

mest upplevda bekymmer och svårigheter hos studerande föräldrar innefattade deras osäkra 



anknytning till den sociala trygghets utformning, inställning och attityder till föräldraskapet i 

samhället samt familjens egna värderingar, men även de önskemål och behov barnen har. 

Undersökningens resultat tydde även på att studiemedlen inte var tillräcklig hos den 

försäljningsansvariga student som hade barn. Då visade det sig att tilläggsbidrag var ett bättre 

alternativt men fortfarande otillräcklig. 

I studien betonades även att de mest ekonomiskt utsatta var ensamstående föräldrar, då de 

vanligtvis saknade en buffert för deras plötsliga utgifter. 

Catovic nämner även i sin studies resultatdel att studier innebär möjligheter för studenter samt 

deras familjer, vilket bestod av bland annat personlig utveckling och flexibilitet i att styra 

tiden i vardagen och därmed finna mer tid till barnen (Catovic, 2006). 

3.5 Stress 

I antologin Stress skriver Gunnel Hensing(Arnetz & Ekman, 2013), om hur biologin kan vara 

en faktor för varför fler kvinnor rapporterar stressrelaterade besvär än män. De skriver dock 

även att livsvillkor också kan vara en av dessa faktorer (Arnetz & Ekman 2013, s. 52). Dessa 

livsvillkor faktorer kan exempelvis vara en följd av arbetslivets villkor och organisering av 

det obetalda arbetet. De skriver också att det existerar en obalans mellan de krav, de medvetna 

och omedvetna reaktioner som skapar stress och sjukdomar relaterade till stress. 

Vidare beskriver även Währborg (2011), professor i beteendemedicin vid Sveriges 

lantbruksuniversitet och docent i kardiologi vid Sahlgrenska Akademin, de olika stress 

skillnader mellan män och kvinnor. Han skriver att kvinnors hälsa rent generellt försämrats 

över tiden, framför allt kvinnor i yngre åldrar. Där ger Währborg omfattande beskrivningar 

kring hur, kvinnor i mycket högre grad än män, utsätts för stress (2011). En av dessa faktorer 

beskriver Währborg som relationsrelaterad stress. Även familjestress är en stress kategori som 

berör kvinnor i större utsträckning än män, menar Währborg. Han beskriver också den 

tidspress kvinnor känner, och menar att kvinnor av den anledningen också därför känner sig 

ledsna och i längden även mer deprimerade. Inte minst nämner han kvinnans stora empatiska 

förmåga (till skillnad från män, som Whärborg menar känner empati men inte lika mycket), 

som genererar stress ytterligare. Detta gör att kvinnor som arbetar inom människovårdande 

yrken är mer benägna att låta denna empatiska förmåga utveckla sig till något som kan 



generera stress.  Även om detta inte berör denna uppsats ämne specifikt visar det, trots det, 

kvinnans starka empatiska förmåga som kan generera stress i längden. 

3.6 Stress hos studenter på högskola 

2015 publicerade Gibbs en studie som berörde just stress hos studenter på en högskola,där 

syftet med studien var att  och där skrev han om det faktum att det kan vara svårt att förstå 

stress som koncept bland studenter. Där skriver han följande: ”Perceptions and interpretations 

of stress vary between students as they do also between researchers. Put simply, what may be 

stressful for some students may not be for others. (Gibbs, 2015, s. 194). 

Sammanfattningsvis menar alltså Gibbs att stress varierar från person till person, och den som 

undersöker fenomenet också kan ha en annorlunda bild av vad som uppfattas som stress än 

den som blir intervjuad. Detta är korrekt i sak, då det inte finns någon konkret mätenhet för 

vad som är stress. Vi kan alltså inte mäta stress, just på grund av att uppfattningarna skiljer sig 

så starkt. Gibbs menar också att stress kan ha olika funktioner hos olika människor. I 

praktiken kan detta innebära att somliga kan påverkas positivt och där av motiveras att studera 

hårdare, medan andra kan påverkas negativt och hoppa av skolan.  

3.7 Mödrars upplevelse av stress relaterat till föräldraskap 

En avhandling från Mälardalens Högskola Eskilstuna Västerås skriven av Annelie Nasenius 

2014, berör ämnet ytterligare. I sin avhandling Mödrars upplevelse av stress relaterat till 

föräldraskap, där åtta studerande mödrar deltog i studien, beskriver hon att syftet med 

uppsatsen är att synliggöra de centrala komponenter i upplevelsen av stress relaterat till 

föräldraskap. Detta ämne måste avgränsas då fokus i denna uppsats ligger hos studerande 

mödrar, men informationen blir dock relevant. Nasenius avhandlingar påvisade att de centrala 

komponenterna i stressupplevelser utgörs av socialt stöd, krav, ansvar, irritation och tålamod, 

skuld och ångest samt autonoma fysiologiska reaktioner. 

4. Begrepp och Teori 

Hädanefter i uppsatsen kommer stress definieras samt belysas ur två olika omfattande 

perspektiv. Ett av perspektiven är ett medicinskt perspektiv och den andra är ur ett socialt och 

psykologiskt perspektiv. Detta för att ge en bild av hur stress kan orsaka problem rent 



fysiologiskt och biologiskt samt hur stress kan orsaka problem psykologiskt (och därmed 

känslomässigt) men även socialt. I denna undersökning utesluts inte något av dessa områden, 

då kvinnorna kan uppleva stressrelaterade problem ur någon av dessa perspektiv. 

4.1 Begrepp 
4.1.1 Vad innebär stress? 

Stress är den fysiska och psykiska reaktion som uppstår när människan upplever att det inte 

råder balans mellan det mängd krav som ställs på henne och hennes förmåga att leva upp 

dessa krav (Weidner, 2000, s.10). 

Stress kan uppstå när det brister i balansen mellan individens förväntningar som motstår en 

speciell press och en dennes uppfattning om sin egen anpassningsförmåga. När sättet att 

reagera på stress är anpassad till en särskild situation och minskar så fort det inte längre 

behöver någon anspänning, kallas det för en sund stressreaktion. Dock när denna anspänning 

inte upphör trots att ”faran” är över kan denna stress kallas för negativ. 

Våra stressreaktioner kolorerar med de första människorna. Adrenalinet bildades hos de första 

människorna som en överlevnadsinstinkt, när det uppkommer farliga och hotfulla situationer. 

Detta i sin tur ledde till att man fick en ökad prestation för att kunna överleva mot vilda djur, 

vilket brukar kallas för flykt- eller kamp-reaktionen. Med hjälp av denna instinktiva reaktion 

får vi möjlighet att komma undan riskfyllda situationer.  Problemet kan bli märkbar när den 

instinktiva reaktionen uppstår vid situationer som inte gäller vår överlevnad, utan istället sliter 

på kroppen som ett resultat av högt tryck samt hög belastning som leder till stress hos 

människan. Det finns även ytterligare former av stress som kallas för kroniskt stress som är ett 

resultat av långvarig press och kan leda till sjukdomar hos människan. Detta in sin tur kan 

påverka individens inre förmåga såsom minskad glädje, humör- och tålamod förändringar, 

kreativitet minskningar etc. Stress kan även ha påverkan på våra attityder och beteenden, 

dessutom kan den akuta stressen ha en intensiv effekt som kan försvinna snabbt. Exempel på 

detta kan vara att man jobbar mot en deadline (Wiedner, 2000, s.10). 

4.1.2 Social och psykologisk förklaring av stress 

Stress kan alltså framkalla positiva och negativa reaktioner hos människan. Den positiva 

stressen kan framkalla en motivations känsla som gör människan mer produktiv och villig till 



arbete. Den negativa stressen frambringas när kraven överstiger individens förmåga (H. Selye, 

Stress (svensk översättning 1958). Stress kan alltså ses som en mycket individuell känsla, och 

därmed också dess effekt. En utvilad person som befinner sig i fysisk och psykisk balans kan 

uppleva stressen som en utmaning, en motivation att röra sig emot. Däremot kan en person i 

obalans uppleva stressen som något negativt och därmed också få negativa konsekvenser. 

Exempel på detta kan vara trötthet, depression och utmattning. Dess effekt utgörs dock inte 

endast av vår balans i livet utan också av hur vi är som personer. Diverse personlighetsdrag 

utgör också en stor skillnad med andra ord. 

4.2 Teoretiska ramverk 

Inom denna ram presenteras Sheldon Strykers teori om roller som bygger på symbolisk 

interaktionistiskt perspektiv. Då detta perspektiv fördjupar sig på människans vardags och 

samhället, där analyseras hur människan blir en social varelse genom interaktioner med andra 

människor (Stryker ,1980). 

Det presenteras även begreppet rollkonflikt utifrån Trost och Levis samt Angelöw & Jonssons 

då det kan förklara hur en studerande mor kan uppfatta sin vardag livssituation utifrån de 

bärande roller som hon ansvarar för. Dessa roller kan exempelvis vara rollen som mor, student 

och/eller maka. Detta kan även ge möjlighet till att få en djupare förståelse om studerande 

mödrars upplevelse av att studera samt få en kännedom hur de roller som just moder, student 

och ansvarig för hushåll kan skapa stress hos dem.  

Uppsatsen utgår från ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. 

Detta perspektiv grundades av den amerikanska socialpsykologen George Herbert Mead. Den 

byggs på tre grunder, som menar att människor bearbetar saker utifrån de perspektiv de själva 

har. Vidare menar perspektivet att saker får all sin betydelse genom sitt sociala samspel, men 

dessa sociala samspel kan också innebära en förändring hos tingen då människor påverkar 

varandra (Mead, 1969). 

Vidare presenteras även begreppet genus utifrån Raewyns Connell syn där genus anses vara 

en nyckel dimension till vårt privata liv, sociala relationer och vår kultur (2005, s.3).  



4.2.1 Rollteori 

Enligt Stryker (1980) beskrivs den sociala strukturen som regelbundna interaktioner mellan 

människor. Detta i sin tur bidrar till samspel mellan människor vilket ger möjlighet till 

samspel mellan människor och därmed människan påverkas och formas till den sociala 

individen. 

Stryker beskriver roller som positioner. Han menar att dessa positioner är ett resultat av att 

kategorisera människor i samhället som leder till  förväntat beteende hos människan( Stryker, 

1980, s.119). 

Vidare beskriver  Stryker begreppet rolltagande, där människan lär sig beteendeförväntningar 

på dennes roll. Det vill säga hur denne bör bete sig i sin sociala sammanhang(Stryker, 1980, s.

100). Detta eftersom det skapas förväntningar av människor på hur individen bör handla och 

agera i samspel med andra, vilket bidrar till att människan tenderar agerar efter samhällets 

normer.  

4.2.2 Rollkonflikt 

En individ har inte endast en given position i flera sammanhang utan individen har multipla 

roller. Individen bär på flera positioner där exempelvis en moder inte endast har rollen som en 

mamma utan även rollen som kvinna, student, med mera (Stryker, 1980). 

De olika rollerna kan krocka och skapa hinder och besvär, vilket skapar en rollkonflikt. 

Begreppet rollkonflikt handlar om att krav och förväntningar som finns inom en roll motsäger 

kraven och förväntningarna på en annan roll hos individen (Angelöw & Jonsson). Om 

förväntningarna på en heltidsmamma och heltidsstudent krockar då kan en rollkonflikt uppstå. 

4.2.3 Genus 

Connell (2009) beskriver genus som en socialiseringsprocess då det handlar om hur vi blir 

män och kvinnor. Enligt Connell vi individer föds inte till män eller kvinna ,utan det är genom 

interaktion och socialisation med andra individer blir vi till ”män eller ”kvinna”(2015, s.27).  

Med detta menas att kvinnor och män inte är kvinnor och män när av sig själva, utan det 

samhället och kulturellt de befinner sig i gör de till ”kvinna” eller ”man”. 



Vidare beskriver Connell genus som ett klargörande verktyg för hur manligt och kvinnligt ska 

det vara, vilket bidrar till att kvinnors och mäns möjligheter och agerande formas och 

begränsas.  

Problematiken kan  förstärkas när den sociala idealbilden kommer i fokus och det läggs stor 

vikt på skillnader mellan könet än likheter mellan dem.  Den sociala bilden av att män och 

kvinnor är från två helt olika världar. Detta i sin tur leder till att människor som inte följer 

normerna straffas socialt. Män enligt den hegemoniska maskuliniteten måste förhålla sig till 

en socialt konstruerad idealbild av hur en man ska bete sig (Connell, 2005, s.18), medans 

enligt den överdrivna femininiteten kvinnor förväntas rätta sig efter den som är en patriarkalt 

konstruerad idealbild av hur en kvinna bör bete sig (Connell & Messerschmidt, 2005, s.848). 

5. Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod, urval, etik, instrument, tillvägagångssätt, 

transkriberingsprocess, validitet, reliabilitet samt analysmetod.  

5.1 Val av metod 

Studien använde sig av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse om vilken påverkan 

stress har på mödrar som både präglas av moder och student rollen. En kvalitativ metod ger 

möjlighet till informanterna beskriva sina egna upplevelser (Bryman, 2008, s. 340). 

Med användning av kvalitativa intervjuer försöker intervjuerna få svar på frågan hur snarare 

varför, vilket var passade till mina frågeställningar samt syfte bra. 

I studien valdes semistrukturerade intervju för att försöka besvara syftet med studien, vilket 

innebär att jag redan har förberett fullständiga frågor men har möjlighet ställa följdfrågor och 

gå ifrån mallen om det skulle behövas i en viss mån ( Bryman, 2008, s. 206). Jag började med 

att ställa öppna frågor där informanterna berättade lite om sin bakgrund för att öppna 

intervjun. Därefter utgick till att ställa mer specifika frågor som hör till ämnet kombinationen 

av två roller i förhållande till stress.  



5.3 Urval 

De var tre kriterier som var viktiga för att välja rätt informanter till studien var att de har barn, 

studerar och skulle vara mellan 25-35 ålder.  Jag började mitt arbete med att kontakta de 

bekanta till mig som bor i Göteborg  och har barn och studerar. Jag fick även tips av de som 

kände två till studerande mödrar i andra orter i Sverige. Individer i författarens omgivning 

kom i kontakt genom ”bekvämlighetsurval”. 

Därefter fick författaren tips om andra lämpliga respondenter som kunde  tänka sig delta i 

studien, därmed urvalet anses vara ett så kallat ”snöbollsurvalet” (Langemar, 2008). Därefter 

förklarade jag syftet med min undersökning för att kunna gå vidare till intervjuprocessen om 

de fortfarande va villiga att delta i min studie. 

Studien är baserad på intervju med fem studerande mödrar, dessa mödrar är mellan i ålder 

25-35 år med olika bakgrunder.  

Här följs en kort presentation av urvalet. 

Respondent 1 : Kvinna, 35 år, 2 barn, 5 år och 10 år, bor i Göteborg och studerar sociologi  

Respondent 2 : Kvinna , 35 år, 1 barn, 9 år, bor i Göteborg och studerar internationell politics 

and economic    

Respondent 3 : Kvinna 32 år ,  2 barn, 4 år och 6 år,  bor i Göteborg och läser till barn och 

fritid  

Respondent 4:  Kvinna 26 år , 1 barn, 2 år bor i Jönköping och studerar sjuksköterska  

Respondent 5: Kvinna, ensamstående,  29 år, 2 barn, 2 år och 4 år bor i Jönköping och 

studerar sjuksköterska  

Informanterna blev kontaktade närmare via ett personligt informationsbrev där det förklarades 

mer om studiens syfte samt begäran om deras godkännande för deras medverkan i studien.  

Efter deras godkännande lämnade information om förslag på tid och plats för de som bodde i 

Göteborg medan de två andra  informanter  fick förslag på tid för att genomföra intervjun 

genom telefon.  



5.4 Etiska riktlinjer 

Det finns fyra etiska principer som man utgår ifrån i studie. Dessa är informationskravet där 

man informerar studiens syfte och medverkan. Samtyckeskravet där deltagarna bestämmer för 

sin medverkan. Därefter är konfidentialitetskravet som innebär att informanternas uppgifter är 

skyddade och ingen kommer åt dem. Den sista är nyttjandekravet som innebär att all 

information och material de uppger är endast i användning för den studien (Bryman, 2008, ss.

131-132). 

Denna studie uppfyller informationskravet genom att informanterna fick information om hur 

intervjuerna kommer att genomföras och därmed vetskap om att deras medverkan är frivillig. 

De blev även underrättade om att de har rätt till att avbryta sin eventuella medverkan och 

deltagande när som helst. Och detta medförde i längden att informationskravet uppfylldes. 

Därefter säkerställts samtyckeskravet genom att deltagarna  informerades om 

undersökningsdeltagare om intervjun, delvis för att få deras godkännande kring arbetet, men 

även för att kunna utföra intervjun på ett sätt där de kan styra villkoren för sin medverkan.. 

Detta innebär i praktiken att intervjuobjekten kommer att informeras om att de när som helst 

kan avstå från sin medverkan i undersökningen och också att de när som helst under intervjun 

får avstå från att svara på frågor, och om de så önskar radera även deras totala medverkan från 

undersökningen. 

Konfidentialitetskravet uppnås genom att underrätta intervjuobjekten om hur, var och till 

vilken grad deras uppgifter kommer att behandlas och förvaras. Intervjuobjekten försäkrades 

om att deras uppgifter och information inte kommer att förvaras på ett sådant sätt som gör att 

obehöriga kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet upprätthålls genom att informerades intervjuobjekten om att deras uppgifter 

endast kommer att nyttjas i forskningsändamål och inte i något annat syfte än just det. 

5.5 Tillvägagångssätt 

Till en början kontaktade jag informanterna genom telefon för att kunna ge allmän 

information om studien och deras medverkan. Därefter fick de förslag på tid och plats för 

genomförandet av intervjun. De som bodde i Göteborg tackade ja till platsen där intervju 



skulle äga rum, ett bokat rum på biblioteket. Medan de två andra informanter som bodde i 

Jönköping, fick förslag på  telefon tid för intervju och även de tacka jag till det. 

Intervjuerna genomfördes under våren 2018. Intervjuerna i Göteborg skedde på ett bokat rum 

på bibliotek där var det anpassad efter en miljö som informanterna kände sig bekväma. 

Medan för de som inte bodde i Göteborg skedde intervju genom telefon med ljudinspelning. 

Intervjumaterialet har sedan transkriberats ord för ord och indelades i olika relevant tema för 

frågeställningar, sedan påbörjades tolkning och analys av  materialet. 

Intervjuerna tog mellan 3-40 minuter beroende på hur mycket informanterna valde att 

fördjupa sina svar. Intervjuerna som skedde i Göteborg ägde rum på Göteborgs Universitet 

medan de andra intervjun genomfördes genom telefon hemma hos mig. 

Respondenterna fick information om att de kunde när som helst avbryta sin medverkan utan 

anledning samt deras inspelade materialet skulle raderas efter transkriberingen. Transkribering 

Processen sattes igång direkt efter alla intervjuerna var genomförda. 

5.6 Intervjuguide 

Intervjun består till en början av bakgrundsfrågor. Resterande frågor är uppdelade i två teman. 

Det första temat berör roller och de förväntningar som sätts på rollerna. Andra temat är stress i 

relation till förväntningarna. Informanterna fick svara fritt på frågorna och utöver de 

förberedda frågorna tillkom även uppföljningsfrågor att ställas baserade på svaren.  

5.7 Förförståelse 

Jag valde att belysa detta ämne för att jag själv har erfarenhet om hur roll kombinationen som 

moder och student kan orsaka stress. Detta kan ge uppsatsen en bredare överblick över vad 

som ligger till grund för deras förändring i hälsan samt hur rollerna upprätthålls i dess två 

olika miljöer. Dock är det också viktigt att poängtera att det egna okritiska tänkandet och 

känsloläget såklart påverkat validiteten i uppsatsen. Det är av den anledningen viktigt för 

läsaren att bära med sig det faktum att den personliga situationen inte utgjorde någon skillnad 

i arbetet. Det kan dock göra att intervjufrågorna blev mer direkt riktade till själva stresskällor 

och därmed gynnar arbetet. Studien syftar till att undersöka studerande mödrars upplevelser 



av stress. Detta kan ge oss en djupare förståelse kring hur samhällets krav, värderingar och 

normer kan ha en påverkan på att hur kvinnor upplever stress.  

5.8 Validitet och reliabilitet 
5.8.1 Validitet 

Bryman hävdar att validitet är ett begrepp som försöker förklara om en eller flera indikationer 

som har utarbetat  i syfte att värdera ett begrepp faktiskt kan värdera det begreppet (Bryman, 

2008, s. 163). Jag tror i min undersökning har en hög validitet då jag har anpassat mitt urval 

efter studiens syfte och på detta vis så kommer jag närmare det ämne som avsett studeras. 

Ytterligare att intervjuerna utfördes individuellt, vilket jag tror bidrar till ökad tillförlitlighet i 

informanternas svar. Detta då informanterna inte påverkas av andra informanter input och 

åsikter, vilket troligast inträffas om det gjordes i gruppintervju. Med användning av 

individuella intervjuer lett till att det underlättar mig utforska varje informants egna 

upplevelser av stress påverkar två olika roller, vilket är studiens syfte. Dessutom att min 

intervjuguide är utformad med studiens frågeställningar som huvudteman, vilket innebär att 

frågorna framställdes utifrån studiens syfte. 

5.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet enligt Bryman (2002)  enighet och tillförlitlighet hos ett mått på ett begrepp. Det 

finns olika aspekter vid bedömning av ett mått är reliabel eller inte och det är stabilit. 

Stabiliteten indikerar om måttet är tillräckligt pålitliga för att övertyga resultat som gäller 

urval av informanter inte varierar (Bryman, 2008, ss. 161-162). Det vill säga om grupps 

åsikter mäts flera gånger ska resultat inte påverkas eller avvikas i större omfattning.  På grund 

av mina informanter befinner sig och handskas med två olika roller vilket på olika nivåer 

framkallar stress kan det vara så att fokus riktas mot vad som är smidigast och effektiv i deras 

liv i dagsläget. kvinnorna som deltog var relativt unga, vilket kanske beror på att de finner det 

svårare att veta vad som behövs prioriteras först eller handskas med flera saker samtidigt på 

ett mer effektivt sätt. Detta kan i sin tur  leda till att de missar viktiga moment och stunder vad 

det gäller deras uppgifter som mamma men även som student.  I och med detta är det en 

mindre sannolikhet att informanterna i min studie skulle uppge olika svar vid annan tidpunkt, 

då det finns en stor chans att de skulle uppleva lika oavsett vilken tidpunkt de befinner sig. 

Dock finns det en risk att min relation med vissa av informanterna kan påverka reliabiliteten i 



studien. Med detta menas att min relation till intervjuobjekten kan spela en avgörande roll. 

Påverkas svaren av vår befintliga relation till varandra? Utgör vårt förhållande att svaren 

manipuleras? Detta är en annan aspekt läsaren bör bära med sig i arbetet. Det som ökade 

tillförligheten i resultatet är att varje intervju bandades och transkriberades ordagrant och 

finns tillgänglig i bilagorna i denna uppsats för granskning. 

5.9 Analysmetod 

Jag valde tematisk analysmetod, vilket är enligt Bryman är ett av de mest förekommande 

tillvägagångssätt att arbeta med rörande kvalitativ data. Utgångspunkten av denna metod är 

att organisera data och framställa det syntetiskt (Bryman, 2008, s. 528). Teman och subteman 

är framtagen med stöd av de material från intervjuerna som användes på data. De teman och 

subteman som skapade är en produkt av en fördjupande läsning av de material som bildar 

data, sedan organiserades data i teman. Detta arbetssätt utgår från att att bilda ramverk för den 

tematiska analysen av kvalitativ uppgifter och skapa ett tänk när man handskas med teman 

och data (Bryman, 2008, ss. 528-529).Vid letade och utformningen av teman tog jag hänsyn 

till likheter, skillnader, repetitioner, teori relaterat i det som framtagits i  materialet, för hitta 

kopplingar till studiens syfte. Jag fann i resultatet 3 teman som jag tyckte stod ut i materialet i 

förhållande till frågeställningar. Jag läste därefter igenom transkriberingarna igen för att 

markera ut citat som visade på ett specifikt tema. Detta gjordes till varje tema och subteman 

som valdes. Dessa teman är “Kombination av mammarollen och studentrollen”, “Stress som 

en konsekvens av att vara mamma och student”  och “Hur påverkas studerande mödrar av 

stress ”Jag tolkade citat och materialet i resultatet samt valde ut de citat för att visa varifrån 

resultatet hämtat. 

Men för att göra det mer tydligare skapade jag subteman enbart för den första teman eftersom 

det fanns flera faktorer som behövs förklaras. Dessa subteman är ”Rutiner ger möjlighet till 

en fungerande vardag”, ”Flexibilitet är nyckeln till fokus i två världar” och ”Effektivitet gör 

en studerade mödrars vardag smidigare”.  

I analysen tolkar jag resultatet med hjälp av både teoretiska ramverk, begrepp och citat jag tog 

del av i resultatdelen i försök att visa hur jag tänkt i analysen. I analysen av resultatet valde 



jag att läsa igenom och ta fram det som var intressant och kopplingar utifrån teorierna i 

resultatet för att sedan författa analysen. 

6. Resultat och analys 

Resultatet kommer att redovisas utifrån de framtagna teman följt av en analys som är en 

tolkning av undersökningens resultat i förhållande till studiens teorier.  Jag kommer att 

presentera mina fem intervjurespondenter i turordning som ”mamma”, med en tilldelad siffra. 

Detta innebär att mödrarna förblir anonyma, men då mödrarna ofta nämner sina respektive 

barn vid namn och kön kommer dessa uppgifter också att manipuleras. Namnet och könet på 

barnet kan alltså stå specifikt, men är manipulerat för anonymitetens skull. All 

bakgrundsinformation om respondenterna inte är identisk, då samma information om samtliga 

intervjuare inte hade varit relevant. Vidare i detta avsnitt kommer jag att jämföra de valda 

teorierna roll, rollkonflikt samt begreppet ”stress”. Detta för att sedan kunna tolka intervju 

resultaten med hjälp av dess teorier som presenterats i teoriavsnittet.  

6.1 Kombination av mammarollen och studentrollen 
6.1.1 Rutiner ger möjlighet till en fungerande vardag 

Det som de flesta var eniga om var att strukturera dagen genom rutiner. Det ansåg dem var det 

som ledde till att man klarade av att både utföra vardagssysslor och studierna. Dock påstod de 

att det gällde att hitta anpassade rutiner för att kunna planera vad som förväntas under dagen. 

Se exempel: 

Respondent 5: ”Som mamma ska man vara uppmärksam på att familjen ska alltid gå 
före studier, dessutom ska man ha struktur för sina vardagsrutiner”.  

Men det fanns några informanter som antog att trots att man har vardagsrutiner så fick de 

problem med att planera dagen för att det kunde förekomma oväntade händelser som gjorde 

att man fick för mycket handskas med. Till exempel upplevde en av informatörerna att rutiner 

skapade mer påfrestningar och oro. Se exempel: 

Respondent 3: ”Jag upplevde att vardagsrutiner gjorde det svårt för mig när det väl 
kom det oväntade händelser, för jag upplevde mycket press då det som var planerad inte 
gick såsom var tänkt”. 



6.1.2 Flexibilitet är nyckeln till fokus i två världar 

Majoriteten av informatörerna uppgav att vara flexibel kan ge möjlighet till att tänka kreativt i 

oväntade situationer där man var tvungen att hantera många saker samtidigt i rollen som 

Mamma och student. Ett exempel på detta var att en av mödrarna tog ut sitt barn på lekplatsen 

och samtidigt studerade sin kursbok. De flesta informanterna tyckte att det är viktigt att man 

inte ser på plötsliga händelser i hemmet eller studentlivet från ett perspektiv, utan att det finns 

möjligheter att finna lämpliga lösningar till oförutsägbara situationer man befinner sig i. 

Respondent  4: ”Jag tyckte att det va lättare att plugga när jag var i lekplatsen och kan 
samtidigt se efter mina barn när de lekar” 

Det fanns även några informanter som upplevde att vara flexibel var svårare än man hade 

tänkt sig. Då kombinationen av mammarollen och studentrollen gav höga förväntningar på en 

själv, som man inte kunde uppfylla.  Som exempel: 

Respondent 5: “ Den svåra delen är att man upplever mycket press för att kunna 
prestera som mamma men även som student”.  

6.1.3 Effektivitet gör en studerade mödrars vardag smidigare 

Informanterna uttryckte att ta vara på sin tid på rätt sätt, skulle ge möjlighet att kunna använda 

sina förmågor och kapacitet fullt ut i förhållande till barnens behov samt studiekrav. Det 

innebär att man måste prestera till en viss nivå på en sak i taget, detta för att kunna ge sina 

sysslor och prioriteringar ett bra avslut. Se exempel: 

Respondent 2: ”Det krävs för mig att vara effektiv för att ta vara på det tiden som jag 
har och ge mina studiedagar ett ordentligt avslut och därefter lägga mitt fokus på mina 
sysslor.”.  

Det fanns även informanter som hade negativa upplevelser av att använda sin tid effektivt, då 

detta i sig skapade mycket press på att kunna fördela sin tid på sina prioriteringar på ett mer 

produktivt sätt. Se exempel: 

Respondent 2: ”Tidsbrist finns alltid hos en studerande mamma, då man ska tilldela 
tillräckligt med tid för både barnen och skolarbete. Det har hänt att jag spenderade mer 
tid på mina studier än på mina barn och på mig själv”. 

Mer än hälften av informanterna antog att ha en mer strukturerad plan över dagen var det som 

hjälpte de att vara mer organiserade och medvetna över vad som bör göras i vissa tider samt 



ärenden. Genom dessa rutiner blev det mycket lättare att planera dagen samt på vad som man 

bör lägga sin tid. Jag kan se att det är väsentligt för dem att hitta lämpliga rutiner för sin 

livssituation, för att inte försumma de prioriteringar man har i de roller som man måste 

uppfylla för att ha en mer lyckad vardag. 

Detta kan knytas till Strykers rollteori (1980)  som hävdade att individer har förväntningar på 

sina beteenden som de måste uppfyllda i en viss situation genom sin roll de har. Jag kan se att 

vardagsrutiner hos dessa studerande mödrar ger möjlighet till att upprätthålla de roller och 

dess beteendeförväntningar.  

Jag ser även en skillnad mellan intervju informanternas perspektiv på rutiner, då de tyckte att 

det var mer förvirrande att ha anpassade vardagsrutiner. Detta för att det skapades svårigheter 

för att kunna leva upp till de förväntningar på deras roll som de hade. Med detta menar jag att 

intervjua informanterna kunde se hinder kring hur roller, beteendeförväntningar, värderingar 

och normer i samhället kunde sätta press på deras respektive vardag. Detta kan knytas till 

Connells teori om genus(2009), där han tar upp hur blir vi till “män” och “kvinnor” utifrån 

samhällets normer och värderingar. Jag tolkar att dessa informanter går efter en viss hur en 

kvinna snarare hur en mamma ska vara för att kunna passa in i samhället för att inte känna sig 

oduglig. Även Strykers teori där han utgår från att man beter sig utifrån man lärt sig från 

människor i sin omgivning och samhället. Jag uppfattar deras berättelse som att normer i 

samhället har en avgörande påverkan på deras agerande. Detta då normer skapar ramar för hur 

en “mamma”, “student” bör agera och därmed vara duglig för det position man har.  

De flesta av informanterna hävdade att, förutom att hitta vardagsrutiner, flexibilitet och 

effektivitet kunde stå som hjälp som andra viktiga faktorer för en välfungerande vardag hos 

en student mamma. Det som jag tolkar utifrån mammans berättelse är att man ska kunna vara 

fokuserad i två olika världar. Att ha den förmågan att kunna ta till sig fler ansvar och uppgifter 

på samma gång, men också ha den inställningen att avklara ett steg i taget kan göra vardagen 

produktiv. Vilket i sin tur kan bidra till att man införlivar det roller som man har. 

Stryker(1980) lyfter fram att vi individer socialiserar oss så lär vi vilka förväntningar som 

finns på vår roll och just vår position. Jag kan tolka det som informanterna uppgav i sina 

berättelser utgår de från den sociala sammanhanget de befinner i ,  för att uppnå att “räcka 

till” som mamma roll eller student roll, ska de agera utifrån de beteendeförväntningar som 



finns på de i det samhället. På detta sätt kan man leva upp till de givna rollerna samt ett 

lugnare levnadssätt i hemmet. 

Det fanns även två informanter som hade olika synvinkel i jämförelse med de övriga 

informanterna. De hade svårare än andra studerande mödrar att kunna kombinera studier 

rollen med mammarollen i vissa situationer, där deras förmågor eller kapacitet inte tillåt att 

hantera saker och ting på ett lämpligt sätt. Detta i sin tur ledde till att de upplevde press och 

besvär i att kunna känna sig tillräcklig för att vidare kunna införliva deras roller. Min tolkning 

utifrån deras beskrivning att kunna upprätthålla roller var att deras inställning var anpassad till 

en viss roll. Med detta menar jag att de kunde ha mer svårigheter kring att kombinera fler än 

en roll i en viss situation. Detta kan anknytas till vad (Angelöw & Jonsson) har benämnt kring 

rollkonflik som kan förekomma hos individer, då när man inte uppfyller de förväntningarna 

och krav som finns inom en roll och motstrider den andra rollen. Detta tolkar jag som att, om 

inte individer har förmågan att hantera sina roller kan rollkonflikt uppstå vilket kan skapa i sin 

tur förvirring hos denne. Detta ledde till att kvinnan inte kände att hon inte va tillräckligt som 

student. Vilket risker att tappa helt studierna och hoppa av skolan för att det blir för mycket att 

fokusera samtidigt.   

6.2 Hur stress påverkar studerande mödrar  

Alla  informanter var eniga om att de har upplevt stress någon gång. Då de har förekommit 

situationer man blivit tvungen att agera impulsivt för att kunna hitta en snabb samt smidig 

lösning. Till exempel: 

Respondent 4: ”Att jag hade deadline på en inlämningsuppgift och min son var sjuk var 
det svårt för mig att kunna lägga fokus på min uppgift för jag var tvungen att prioritera 
och ta hand om mitt sjuka barn istället, detta för mig var den mest stressade situation 
jag varit med om…” 

Respondent 1:”Inför salstenta, (när jag hade salstenta så kände jag mig stressad, då 
måste man hålla sig till en viss tid, samt som förälder har man alltid något att göra och 
det kan leda till tidspress”. 

Tre av fem informanter uppgav även att en annan stressande faktor var i samband med att 

hämta barnen från dagis i tid.  Då dessa mödrar pendlade till högskolan och tågförseningar 

kunde denna upplevelse framhävas. Se exempel: 



 Respondent 1:  Exempelvis när tåget var försenad och så tänkta tid på att hämta min 
som från förskola överskrid.  Jag fick en dålig känsla av att vara en dålig mamma, när 
jag inte kunde hinna utföra mitt ansvar”.  

Det fanns även en informant som var ensamstående och berättade om att det var en utmaning 

att hinna med hemarbetet samtidig göra läxorna  var en stressande faktor för henne. Se 

exempel:  

Respondent 5: ”Det som mest skapade stress för mig var hemarbetet för att hinna laga 
mat, städa osv precis efter man kommit hem med barnen från dagis.  

6.2.1 Hur positiv och negativ stress påverkar studerade mödrar 

Majoriteten av informanterna uppgav att de har upplevt stress på ett positiv sätt. Då de blev 

mer motiverade att hantera sak och ting när väl stress skapades. Detta eftersom de såg 

situationen som en utmaning där de kunde uppnå mål som de eftersträvar. Till exempel, forma 

en karriär eller utveckla sig själv. Se exempel:      

Respondent 2: ”Att börja studera samtidigt som man har barn är kämpigt men det ger 
en chans för mig att skapa karriär vilket ger mig och mina barn en säkrare framtid”. 

Men det fanns också informanter som hade negativa upplevelser. De påstod att när de höga 

kraven som ställdes på dem inte var likställda med deras förmågor att hantera sysslorna och 

vardags ansvarar orsakades negativa upplevelser av stressen. Se exempel: 

Respondent 4: ” När jag hade grupparbete och inte var förberedd kunde jag inte bidra 
till grupparbetet. Då fick jag en negativ stress. Jag fick en känsla att jag inte duger som 
en medlem i gruppen”. 

Respondent 3: ”Jag får dåligt samvete när jag behöver prioritera mina studier vilket 
gör att jag känner mig som en dålig mamma. Och då blev jag lätt irriterad när jag inte 
kunde uppmärksamhet till mina barn”. 

Alla intervjurespondenter framhäver att de har upplevt stress någon gång i deras vardagsliv. 

De berättade att det har funnits situationer där blev de tvungna att kunna hitta lämpliga 

lösningar åt helt plötsliga problem som förekom i deras vardag, detta i sin tur har bidragit till 

att de kände sig stressade. Mer än hälften av intervju respondenterna uppgav att den mest 

stressande faktorn i deras respektive vardag var i samband med att hämta barnen från 

förskolan i tid. Anledning till detta var att bodde långt ifrån skolan och även vissa 



grupparbeten fördröjdes. Medans resten av intervju respondenterna berättade att stress 

skapades när de inte kunde fullgöra inlämningsuppgifter i tid. 

Jag kan se utifrån intervju respondenternas berättelser att stress skapas när de måste handla 

och agera spontant. Jag tolkar detta som att stress uppstår när de inte kan påverka dessa 

incidenter då de inte har en viss resurs för att kunna utföra det som krävs.  Detta kan stämma 

överens med vad Weidner (2002), lyfter fram, att stress kan skapas när det tär på kroppen och 

vi individer kan inte finna balans mellan förväntningar och vår anpassningsförmåga. En 

rimlig tolkning utifrån intervju respondenternas berättelse kan vara att deras upplevda stress 

är i samband med situationer som anses vara ohanterbar för dem och motstridig deras 

kapacitet. 

Utifrån respondenternas berättelse kan jag även finna mönster som tyder på att vissa kan 

påverkas av stress mer än andra. Med detta menar jag att det fanns majoriteten av informanter 

som uppgav i sin berättelse att de kände sig lätt irriterade eller odugliga, för att de inte känner 

sig tillräcklig bra varken som mamma eller student. Medan det fanns mer än hälften av 

informanterna som talade om att trots att de upplevde stress kunde se det som en utmaning. 

Min tolkning av detta kan vara att eftersom vi människorna är olika så kan våra beteenden och 

sätt att se på saker och ting skilja sig åt. Med detta menar jag att trots att stress kunde skapa 

påfrestningar hos dem kunde de ge olika resultat. Detta kan anknytas till vad H. Selye, Stress 

(1958), tar upp om stress. Selye menar att stress hos människan kan framhäva olika 

beteendemönster hos individer.  Då olika personligheter hos människan har en avgörande roll 

på hur man ter sig på samma mönster. Jag tolkar det som att den stressen som förekommer 

hos de kan  innebära både positiva samt negativa responser hos människor. Då olika 

personligheter gör att människors kan agera på olika sätt vid en stressig situation. Med detta 

menar jag att vissa kan ha kapacitet för att ha många bollar i luften medan andra kan bara 

klara av ett steg i taget.  

Med detta i åtanke kan jag se skillnad i hur stress har för effekt i deras tillvaro. Då de negativa 

reaktionerna hos intervjupersonerna var att de kände sig lätt irriterade eller odugliga medan 

mer än hälften av intervjupersoner kunde se det som en utmaning som kunde resultera till en 

utveckling och bättre framtid.  Då det skapar motivation hos dem för att kämpa mer och 



kunna hantera många bollar i luften när de tänkte på det resultatet som de skulle få av sina 

studier. 

7. Diskussion och Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att belysa de roller som hävdas vara oförenliga i mödrars liv. 

Min frågeställning har bestått av följande: 

1. Hur kombinerar kvinnan mammarollen med student rollen? 
2. Om kombination av dessa roller skapar stress och i så fall hur påverkas kvinnor av 

det? 
3. Vad ser kvinnan som orsak till sin upplevda stress? 

Under intervjuerna med mina deltagare, är det konstaterat att grunden för en moders 

upprätthållning för flera roller ligger i hur man lägger upp vardagen i förhand och i sin 

förmåga att vara kreativ med sitt handlande. 

Mödrarna betonar under intervjuerna att det är väsentligt för de att vara fokuserade och 

tillgängliga för sina studier utan att försumma deras barns behov och uppmärksamhet. 

Avslutningsvis definierar mödrarna vad i moderskapet som skapar stress för dem, vilket var 

anpassade rutiner och införliva två roller samtidigt (eller höga förväntningar med att införliva 

två roller samtidigt). Utifrån mitt resultat har jag kunnat finna och dra mönster i mödrarnas 

berättelser som kunnat kopplas till rollteorin samt forskningen som finns i ämnet. 

Den forskning som styrker resultatet jag har fått är bland annat en avhandling skriven av 

Annelie Nasenius (2014), och Catovic (2006), som identifierat olika faktorer som framkallar 

stress hos mödrarna genom moderskapet. Dessa faktorer har kunnat kopplas till mödrarnas 

berättelser och har fördjupat analysen. Forskning som bidragit till en mer bred förståelse kring 

hur mödrarnas studentliv skapar stress hos mödrarna är studien av Arnetz & Ekman (2013), 

och studien gjord av CSN. Genom att jämföra mödrarnas berättelser med Arnetz & Ekman 

(2013), och CSN-studien, har jag kunnat uppmärksamma att stress upplevs och tolkas på 

följande sätt: studerande mödrar tenderar ofta att ha svårt att hantera fler ansvar och uppgifter 

på en gång. Jag kan anta att detta leder till att mödrarna bearbetar och motarbetar olika, vilket 

märks hos mödrarna då de upplever att stress antingen är det som tär på dem eller lyfter fram 

dem. 



Jag anser det även finns en barriär mellan negativ och positiv stress, där det fanns de mödrar 

som upplever att stress kan vara ett som stärker dem och motiverar de att kämpa för det de 

eftersträvar för ett bättre liv. Medan det fanns de som ansåg att stress ledde till förvirring och 

problem då man blev tvungen att agera spontant eller ändra rutinerna. Jag tror att det största 

problemet som finns hos mödrarna är hur de skall kombinera studierna med mammarollen. 

Studerande mödrar behöver finna ett sätt som gör att de undviker att negligera barnens behov 

utan att det kommer emellan deras studier. Efter min studie har jag insett att studerande 

mödrar har annorlunda uppfattning och förutsättningar än andra studenter. Dessa mödrar har 

klarat av att ta sig igenom skolan samtidigt som de tar hand om sina barn. Detta tror jag har 

medfört att dessa mödrar har bättre förmåga och större möjlighet att klara av motgångar än 

andra studenter. Detta innebär inte att dessa mödrar inte skall få stöd eller hjälp, men det är 

väsentligt att tänka och uppmärksamma att deras behov och krav skiljer sig från andra 

studenter. Det är denna förståelse som jag tror är viktigt att ha med sig när man arbetar med 

en studerande moder. 

Uppsatsen syftar till att kunna få en djupare förståelse om  studerande mödrarna upplever 

deras roller som oförenliga, om kombination av dessa roller kan skapa stress samt hur de 

påverkas. Jag anser att jag har lyckats uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar. 

Studiens fokus har varit att belysa de roller som hävdas vara oförenliga i mödrars liv. Jag har 

lyckats fånga studerande mödrars perspektiv och deras upplevelser, åsikter och tankar kring 

det som påverkar de. Då studien kom fram till det finns både negativ och positiv påverkan på 

stress hos de studerande mödrarna med att samtidigt gå i skolan och ta hand om sina barn. 

  

Den positiva stress som togs upp av de flesta mödrarna var att man blev driven och motiverad 

att slutföra uppgifter och ansvar under en viss tid för hinna med annat. Dessutom togs det upp 

av ett få antal mödrar att tänka kreativ och ha rutiner samt vara effektiv var det som gjorde att 

de inte utvecklade lika mycket stress. Detta gav dem en möjlighet att klara av vardagen 

mycket smidigare. Att planera sin dag gav möjlighet att veta vad man förväntas göras och 

därmed undvika att lägga tid på onödiga saker och ting. 

Den negativa stress som lyfts fram från flera mödrar var när de inte kunde internalisera 

förväntningarna från modersrollen och studentrollen och att hinna med det ansvar och 



uppgifter som tillkommer med dessa roller. Det togs även upp att stress skapades när planer 

och rutiner förstörs av oväntade händelser som inträffade under dagen, som gjorde att man 

blir tvungen att hitta snabba lösningar på kort tid.  

Uppsatsen resultat styrker även  den tidigare forskning gällande svårigheter om föräldraskapet 

och samhällets normer samt familjens värderingar med detta menas at jag fann mönster i 

studerade mördas berättelser som förväntade beteende om roller, positioner i vilket i sin tur 

bidrar till att stress upplevs i deras vardag. Detta då att vara duglig som mamma och även 

student , baserat på vad som samhällets struktur förväntar av dessa roller utifrån genus 

perspektiv.  

Även ämnet ”stress” i sig styrker med vad tidigare undersökningar har kommit fram till, då de 

studerande mödrar upplevde stress mest i de situationer de hade krav på sig  för att skapa 

balans mellan deras roller, men var utanför deras styrka just i det situationen de befann sig i.  

Jag anser att denna uppsats har uppsats har uppfyllt sitt syfte genom att få en klarare bild av 

att hur en studerande mammas vardag kan se ut men även vilka svårigheter kan förekomma 

när man bestämmer att studera när man har barn. Men för att kunna få en breddare förståelse 

av just förväntad beteende av en mamma i dagens samhället kan förslaget till framtida 

forskning i ämnet , vara att är att man kan undersöka hur arbetande mödrar ser på 

kombination av dessa roller. Om kombination av att mamma och vara i arbetsmarknaden kan 

skapa stress i så fall hur de påverkas av det men även hur de hanterar det. En annan 

rekommendation som var bra att ta upp i min studie är att det kunde läggs även fokus på hur 

samhället kan hjälpa dessa mödrar för deras behov när det kommer till studierna. 
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