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6. Förhandlade relationer i kölvattnet efter en 
mammas sjukskrivning  
Jenny Alsarve  

Introduktion 
Det vardagliga livet kan sägas bestå av en närmast oändligt lång rad 
förhandlingar, ofta subtila sådana. I parrelationer förhandlar vi om allt 
ifrån fördelningen av vardagsbestyr till frågor som rör relationen och våra 
positioner inom densamma. I barnfamiljer, mellan föräldrar och yngre barn, 
sker otaliga förhandlingar om klädesval, mat, läggningstider och mycket, 
mycket annat. När barnen blir äldre och så småningom vuxna förhandlas 
föräldra-barnrelationen om – resultatet av det kan förstås bli väldigt varie-
rande.  

Förhandlingar i nära relationer kan vidare vara av olika karaktär, de kan 
till exempel vara mer eller mindre explicita (jfr. Ahrne & Roman 1997, 
Finch & Mason 1993:60f). Explicita förhandlingar kan förstås som öppna 
diskussioner som uppstår utifrån vissa behov eller händelser. Med implicita 
förhandlingar avses istället subtila processer utan öppna diskussioner som 
inte desto mindre utmynnar i vissa ansvarsfördelningar (Finch & Mason 
1993: 61). Christine Roman har visat att förhandling med fördel kan förstås 
utifrån den symboliska interaktionismens perspektiv, dvs. förhandlingar ses 
som en inneboende del i den sociala interaktionen. Enligt det här synsättet 
är förhandlingar en central aspekt av all social organisering och förhandling 
förstås som en ”ständigt pågående process” (Roman & Peterson 2011:35). 
Denna förståelse av förhandling kan sägas stå i kontrast till den som snarare 
(och enbart) förstår förhandlingar som explicita rundabordssamtal (jfr. 
Evertsson & Nyman 2008). Helen Peterson diskuterar dessa skilda för-
ståelser av förhandlingsbegreppet i ett annat kapitel i den här boken och 
den debatt som pågått kring begreppet under det tidiga 2000-talet. I den 
här texten tar jag teoretisk avstamp i Christine Romans perspektiv på för-
handling och utgångspunkten är att förhandlingar i nära relationer sker i 
form av ständigt pågående och ofta subtila processer, där förhandlingarna 
långt ifrån alltid är strategiska. Det betyder att familjer och andra nära 
relationer i mångt och mycket kan förstås som förhandlade ordningar 
(Roman & Peterson 2011).  

De förhandlingar som sker i familjelivets vardagliga praktiker sker sällan 
i ett vakuum, tvärtom spelar exempelvis föreställningar om kön, moderskap 
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och faderskap ofta in (Ahlberg 2008). Även bland förhållandevis jämställda 
par har det visat sig att föreställningar om kvinnokroppen och inte minst 
amning utgör ett centralt motiv när dessa par förhandlar om fördelningen 
av föräldraledigheten (Alsarve, Boye & Roman 2016, jfr. också Bekkengen 
2002: 140f). När mödrar förhandlar och fattar beslut om arbete och omsorg 
är kulturellt formade idéer om moderskap av stor vikt, men också deras 
tillgång till olika typer av resurser (jfr. Roman 2017a, Roman 2017b).     

En specifik händelse i familjelivet som man skulle kunna förmoda medför 
(om)förhandlingar av omsorg och arbete är när mamman i en familj blir 
sjuk på grund av utmattningssyndrom. Vad händer då med familjernas var-
dagliga praktiker? Att kvinnor fortsatt har och tar ett större ansvar för 
hushållsarbetet och omsorgen om barnen är vida känt (Boye & Evertsson 
2014, Statistiska centralbyrån 2018). Vi vet också att psykisk ohälsa blir 
allt vanligare bland kvinnor, inte minst bland mödrar, och att allt fler 
kvinnor drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa (Försäkringskassan 
2016). Men vad händer i familjer när mamman blir drabbad av 
utmattningssyndrom? Ett av de vanligaste symptomen vid utmattnings-
syndrom är stor trötthet och svårigheter att planera uppgifter m.m., dvs. 
symtom som ter sig svårförenliga med det omsorgsansvar som ofta ligger på 
mödrars axlar i familjelivet.  

Med utgångspunkt i sex djupintervjuer med mödrar som varit sjuk-
skrivna för utmattningssyndrom analyserar jag i detta kapitel hur omsorg 
och hemarbete förhandlas, och kanske omförhandlas, när kvinnorna blir 
sjukskrivna, samt om vi kan skönja någon förändring gällande vardags-
bestyrens organisering i dessa familjer vid och efter  denna sjukskrivning 
och dessa förhandlingar. Vi vet att upplevd arbete/familj-konflikt har bety-
delse för risken att drabbas av utmattningssyndrom (Griffin & Sun 2018, 
Burke & Mikkelsen 2006). Känt är också att jämställda relationer, i bety-
delsen att dela på ansvaret för hem och barn, tycks medföra hög närvaro på 
arbetet (Sandstedt 2011). Studier har också visat att en hög arbetsbelastning 
vad gäller hushållsarbete och yrkesarbete hänger samman med lågt psykiskt 
välbefinnande (Boye 2010, Harryson 2013). Tidigare forskning har där-
utöver visat att vissa händelser såsom flytt och barns födsel m.m. har bety-
delse för arbetsfördelningen i hemmet (Boye 2014), men vi vet mycket lite 
om vad som sker i familjepraktikerna i kölvattnet efter en mammans 
utmattningssyndrom. Detta skulle kunna vara en ytterligare ”händelse” 
som kan förändra arbetsfördelningen i hemmet, men det är också möjligt 
att mödrar fortsätter att axla en stor del av omsorgsansvaret även under och 
efter en sjukskrivning.  
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Metod och material 
De analyser som presenteras i kapitlet baseras på sex djupintervjuer som 
genomfördes 2018. Intervjuerna var halvstrukturerade och kretsade kring 
kvinnornas egna upplevelser av att ha varit sjukskrivna för utmattnings-
syndrom och hur detta har hanterats av dem och deras familjer. Kvinnorna 
rekryterades via sociala medier (framför allt Facebook), där jag 
annonserade efter kvinnor som hade barn, hade varit sjukskrivna för 
utmattningssyndrom eller dylikt samt levde med en partner vid tiden för 
sjukskrivningen. Ett annat kriterium var att de skulle ha återgått till arbetet 
efter sjukskrivningen. Detta var viktigt av etiska skäl, då jag inte såg det 
som etiskt försvarbart att intervjua människor mitt under en sjukskrivning 
(orsakad av utmattningssyndrom eller utmattningsdepression). Det var 
också viktigt att de skulle ha börjat yrkesarbeta igen eftersom jag var 
intresserad av att undersöka om de eventuella förändringar som skett 
gällande arbetsfördelningen i hemmet under sjukskrivningen verkade ha be-
stått även efter sjukskrivningsperioden. Sex kvinnor valdes ut, de var mellan 
37 och 45 år gamla och hade två till fem barn. De intervjuade kvinnorna 
kan kategoriseras som tillhörande medelklass eller övre medelklass. Fem 
hade universitetsutbildning, en hade gymnasieutbildning, och de arbetade 
som lärare, ekonom, egen företagare m.m. Kvinnorna var alla födda i 
Sverige och samtliga var sammanboende eller gifta när de blev sjukskrivna, 
men två av dem hade därefter separerat från sin partner. Vid tiden för inter-
vjun var alla yrkesverksamma (igen) och arbetade deltid eller heltid. De 
intervjuade kvinnorna fick själva välja plats för intervjun och intervjuerna 
genomfördes i intervjupersonens bostad, på hennes arbetsplats eller på 
Örebro Universitet. Intervjuerna varade i genomsnitt i cirka två timmar. 
Samtliga spelades in och transkriberades ordagrant. Därefter lästes inter-
vjuerna igenom i sin helhet, vartefter preliminära teman noterades. Därefter 
kategoriserades materialet i centrala teman såsom huvud-
ansvar/projektledning och förändringar i praktiken.  I texten används 
fingerade namn och vissa andra uppgifter har ändrats i syfte att skydda de 
intervjuades identitet.  

Omförhandling av arbete och omsorg men inte ansvar 
Ett återkommande tema i intervjuerna var att mödrarna beskrev sig själva 
som familjens projektledare, framför allt under tiden som föregått sjuk-
skrivningen. De vittnade med andra ord om att de haft det övergripande 
ansvaret för både hemmet och barnen, inte minst gällande omsorgen om 
barnen. Några kallade uttryckligen sig själva för ”projektledare” eller 
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liknande. Andra beskrev fenomenet utan att nämna det vid namn. Hos Sofia 
återfinns en träffande beskrivning av ansvaret i hennes familj före sjuk-
skrivningen: 

…jag var ju den typiska projektledaren. Jag höll ju koll på allt liksom, han 
kanske visst hämtade och lämnade, och diskade och så, men jag hade ju, jag 
gjorde ju alltid mer. Jag städade mer, jag hämtade barnen mer, jag lagade 
maten mer, jag såg till att våra sociala relationer fungerade. Även om han 
säkert, alltså gjorde allting, så gjorde jag allting mer (Sofia, intervju 3). 

Sofias partner framställs som delaktig i omsorgs- och hushållsarbetet, men 
Sofia understryker att det stora ansvaret låg hos henne. Hon beskrev senare 
i intervjun att detta var något som hon var mycket arg över, och som hon 
fann orättvist vilket ledde till att hon tog upp det med sin partner i åter-
kommande diskussioner:  

Vi tjafsade ju ganska mycket om att jag tyckte att det var jävligt trist att jag 
alltid skulle ta upp allting. Jag skulle göra det mesta, och jag skulle fixa, jag 
fixade dagisplatser och jag fixade ditten. Alltså jag var ganska sur på det, så 
jag tog upp det väldigt ofta, men jag tror liksom aldrig att det riktigt kom 
någon vart i det (Sofia, intervju 3). 

Sofias upprördhet handlade om att hon fick ”fixa” det mesta vad gällde 
barnen, vilket hon gång på gång tagit upp med sin partner. Som framgår av 
citatet ledde dock Sofias diskussioner med hennes partner inte till att någon-
ting i praktiken förändrades, utan hon upplevde att hon fortsatt fick det 
övergripande ansvaret. Med andra ord genererade de förhållandevis 
explicita förhandlingsprocesserna inte någon större förändring i ansvars-
fördelningen. Liknande beskrivningar av att som mamma ha det över-
gripande ansvaret för familjelivets organisering återkommer gång på gång i 
intervjuerna: 

/…/ men det är såna här småsaker som att jag märker att jag har mycket 
saker i huvudet, jag ska komma ihåg att ”jamen nu har dom vuxit ur 
kläderna snart, jag måste kolla på rean för att snart” alltså såna här småsaker 
som växer och så blir dom helt plötsligt jättestora. Så det är väl lite sånt, ja, 
som det har varit. Jamen jag har varit den liksom, kör på som ett lite ånglok 
(Anna, intervju 1). 

Kvinnorna i den här studien framhöll att deras övergripande ansvar gällde 
både hushållsarbetet och omsorgen om barnen. Att kvinnor generellt 
tenderar att ha huvudansvar för planering av just hushållsarbetet har visats 
i kvantitativ forskning, och diskuteras av Katarina Boye och Marie 
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Evertsson i ett annat kapitel i denna bok. Deras analyser visar inte bara att 
det är ganska vanligt att kvinnor (fortsatt) har huvudansvaret för utförandet 
av hushållsarbetet, men att det också är ännu vanligare att huvudansvaret 
för planerandet av hushållsarbetet ligger på kvinnors axlar (Boye & 
Evertsson i denna volym).  

Några av de intervjuade kvinnorna i den här studien vittnade dock om 
vissa förändringar. För Susanne, som före och även delvis under sjuk-
skrivningen, tog ett stort ansvar för planering (att komma ihåg saker, packa 
väskor etc.) kom det en form av vändpunkt när hon och familjen befann sig 
på en flygplats. Liksom tidigare hade ansvaret för att packa allas väskor 
legat på henne. Men denna gång hade hon slutat tänka på allt, vilket resul-
terade i att partnerns pass inte var med. Detta fick, enligt henne, också 
partnern att inse att han också måste ta ett ansvar: ”nu är han helt på det 
klara med att ska han ha nånting gjort eller ska han komma ihåg något då 
får han göra det själv” (Susanne). I likhet med Sofia antydde också Susanne 
att hon och hennes man haft häftiga diskussioner om detta med den över-
gripande kontrollen som hon menade låg på henne: ”det var väl ett hett 
diskussionsämne” (Susanne). Att hon beskriver detta i termer av ett ”hett 
diskussionsområde” signalerar förekomsten av en konflikt. I Susannes fall 
verkar det dock främst ha varit händelsen på flygplatsen som föranlett en 
viss förändring, snarare än deras tidigare diskussioner. Det att helt enkelt 
inte ta på sig ett övergripande ansvar för packning och kontroll, utan låta 
kaoset inträffa tycks i detta fall ha orsakat en, åtminstone temporär, för-
ändring vad gäller ansvar. Å andra sidan påpekade hon att själva 
planerandet var något som hennes man aldrig övertog när hon blev sjuk, 
även om hon hade önskat att hon kunde ”outsourca” (sic!) det.  

I intervjuerna framkommer att vissa förändringar skett vad gäller parens 
fördelning av hushålls- och omsorgsarbetet under sjukskrivningen. 
Närmare bestämt menar kvinnorna att deras män faktiskt tog ett större 
ansvar i praktiken, vilket betydde att de lagade mer mat, städade mer samt 
tog ett större praktiskt ansvar för barnen under perioden för sjuk-
skrivningen. Anna, som är mamma till fem barn, beskrev det att partnern 
tagit ett större ansvar hemma som en viktig del i det att hon tog sig tillbaka 
från sjukskrivningen: 

Och [Annas partner] tog mycket hemma, det gör han fortfarande, han tar 
det stora ansvaret hemma. Alltså det är fortfarande jag som har det här 
logiska, hjärnverksamheten. Men liksom att han tar, värmer maten till 
barnen när dom kommer hem, han hämtar dom på förskolan, han fixar dom, 
jag kommer hem och sen lägger han dom. Alltså det är fortfarande, tack vare 
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det, tror jag är en stor del. /…/ han gör mer än vad han brukade göra innan 
jag blev utmattad. Av de praktiska sakerna, men han gör inte mer av det 
teoretiska, hjärnverksamheten. Och det känner jag väl att jag saknar, för där 
märks det att jag inte är hundra. Det syns väldigt tydligt, det gör det (Anna, 
intervju 1). 

Annas beskrivning av att partnern tog ett större praktiskt ansvar i hemmet 
när hon blev sjukskriven är talande. Det ses som positivt, samtidigt som hon 
betonar att ”hjärnverksamheten” att tänka, planera, förbereda fortsatt 
ligger hos henne nu efter sjukskrivningen. I citatet framgår att Annas 
partner ”värmer” maten vilket kan tolkas som att det inte är helt entydigt 
med att också förbereda och laga maten vilket kräver mer planering. En 
liknande berättelse återfinns hos Susanne. Hon beskrev hennes och 
partnerns relation före sjukskrivningen som ”jämställd” och att han lagade 
mat och städade mer än hon, å andra sidan lyfte hon fram att det var hon 
som alltid var den som planerade, ordnade och tog tag i saker: ”ringa 
samtal, fixa med tandläkaren, skjutsa ungarna, alltså komma ihåg födelse-
dagar /…/ Jag måste ringa, jag måste fixa, jag måste dona”. Detta huvud-
ansvar menar hon att hon har fortfarande, även efter sjukskrivningen. Men 
hon lyfte också vid intervjun fram att mannen tog ett stort ansvar när hon 
mådde som sämst: ”då gjorde ju han rubb och stubb” (Susanne, intervju 4). 
Senare vid intervju återkom hon till denna förändring: ”Han gjorde alltså, 
han gjorde allt. Jag gjorde ingenting [under sjukskrivningen] (skratt) i 
princip. Nej. Jo, jag tvättade som sagt, det släppte jag aldrig (skratt). Jag är 
väldigt noga med den (skratt). Nej men alltså han gjorde i princip allting” 
(Susanne). Också Eva uttryckte klart och tydligt att hennes man inte övertog 
ansvaret för planeringen:  

Det hamnade nog lite mellan stolarna tror jag, den pucken fångade inte [Evas 
partner] riktigt. Jag orkade inte, jo delvis så kunde jag, det var väl kanske 
ungefär där, den lite sådär logistik och planering runt barnen, den biten var 
väl den som jag klamrade mig fast vid, och faktiskt fixade lite med. Men, så 
det var nog mer att, att det projektlederiet det gick på sparlåga, den, det var 
ingen puck som han fångade, på det sättet (Eva, intervju 6). 

Eva uttrycker det som att hon ”klamrade sig fast” vid vissa delar av om-
sorgen, som just planeringen, och hon framhåller också att projektledar-
rollen (som hon uppfattade att hon hade före sjukskrivningen) inte togs över 
av hennes partner. Det att vissa av kvinnornas partners tog ett större ansvar 
i praktiken för omsorgs- och hushållsarbetet betydde alltså inte i sig att de 
också axlade rollen som ”projektledare”. I flera fall fortsatte kvinnorna att 
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ha huvudansvaret för planerandet av omsorgs- och hushållsarbetet, som 
citatet från Anna och Eva med tydlighet visar ovan (jfr. Boye & Evertsson i 
denna volym). 

En berättelse sticker emellertid ut i detta avseende. I intervjun med 
Matilda framkom nämligen att mannen faktiskt tagit över en del av 
planeringsansvaret under sjukskrivningsprocessen. Detta var dock inget 
som skedde över en natt, utan det beskrivs som resultatet av en lång process 
där Matilda beskrev det som att partnern var tvungen att ”kliva upp”: 

Ja han blev ju så illa tvungen, och, då, och jag var ju tvungen att släppa. Det 
var svårt för mig också, för när man har haft den där rollen att om man 
känner att ”ja, ingenting blir gjort om jag inte, om jag inte gör det eller säger 
att det ska göras” men, jag fick träna på att släppa, och det fick jag också 
från det samtalsstöd jag hade att ”vad är egentligen viktigt? Vad, måste 
hemmet vara superstädat?” nej, det måste det inte. ”Måste man äta lagad 
mat varje dag?” nej, det är helt okej och ta mackor en kväll om det blir så 
liksom. Så jag fick träna väldigt mycket på att släppa kraven på mig själv, 
och släppa kraven på honom. Och han fick träna på att ställa krav på sig 
själv liksom, så det var en ganska omfattande process för båda liksom. Jag 
fick kliva ner, och han fick kliva upp (Matilda, intervju 5). 

I citatet illustreras att detta inte var något som ändrades radikalt utan en 
följd av att Matilda och hennes partner fick ”träna” sig i att tänka om, 
vilket så småningom resulterade i att hennes partner tog ett större ansvar än 
tidigare inte bara vad gällde det praktiska utförandet utan också gällande 
planerandet. Det senare visas ännu tydligare i utdraget från Matildas inter-
vju nedan:  

Och det kanske inte blev i den omfattning som jag hade önskat eller som jag 
hade tänkt, han tog nog inte alla initiativ som han borde och allt ansvar som 
han borde. Det blev liksom pannkaka men det, vi, överlevde ju, vi står ju här 
i dag. Vi har fortfarande barnen kvar och huset kvar och mat har vi ätit, 
liksom det, det fungerar ju liksom. Så. [Paus] Och han har nog blivit, jag tror 
att han har blivit bättre på att planera, det är någonting som jag ser idag, att 
han, att han har blivit bättre på, inte i samma omfattning som jag kanske, 
men det, det kanske jag inte kan ställa det kravet (skratt) heller liksom. Men 
jag ser ju nu att det är skillnad på hur det var innan (Matilda, intervju 5).   

Matilda framhöll med andra ord att hennes partner faktiskt tog över 
(åtminstone en del av) planerandet och att detta höll i sig även efter sjuk-
skrivningen när hon åter var tillbaka och arbetade heltid. Samtidigt kan vi 
tolka utdraget ovan som att hon hade önskat att det hade skett en mer 
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genomgripande förändring, och att den förändring som skedde ändå 
innebar att det blev ”pannkaka”.  

Förhandlingar över tid 
Vid sidan av det som framgick ovan angående hur vi kan förstå 
förhandlingsprocesser i familjer bör också tidsaspekten nämnas (jfr. Finch 
& Mason 1993: 61). Förhandlingar i nuet måste nämligen förstås utifrån 
att de bygger på tidigare förhandlingar (Roman & Peterson 2011: 38). 
”Negotiations about who will acknowledge what responsibilities, and 
towards whom, take place over long periods of time […] We cannot 
understand fully how negotiations operate without taking the long view” 
(Finch & Mason 1993: 61). Det är på så sätt fråga om en form av stig-
beroende. Det här blir centralt för att förstå de eventuella omförhandlingar 
som sker i familjer där mamman har blivit sjukskriven för utmattnings-
syndrom. De eventuella nya förhandlingsprocesser som sker när mamman 
blir sjuk och sjukskriven måste förstås ses i ljuset av tidigare processer. Och 
de processer som sker efter sjukskrivningen måste relateras till de före och 
under sjukskrivningen.  

I materialet kan vi också urskilja förändrade förhandlingsprocesser under 
tiden för sjukskrivningen. I intervjun med Susanne som hade tonårsbarn då 
hon blev sjukskriven beskrivs hur hon och hennes partner gick från att prata 
mer öppet om vad som behövde göras till att det sedan blev mer under-
förstått och outtalat att han var tvungen att ta ett större ansvar för hushålls- 
och omsorgsarbetet. Detta framgick när hon pratade om att hennes partner 
ofta förberedde maten, även då han jobbade kväll: 

Det är klart att jag kunde be honom om, men sedan vart det så uttalat, han 
visste att jag ändå inte orkar göra middagen så att till slut så vart det bara 
rutiner: ’jag gör det så är det klart sen’ [partnern] liksom. Ja. (skratt). Till 
slut så vart det någon slags rutin ändå, han visste hur det var. Det som var 
outtalat (Susanne, intervju 4).   

Det kan förstås som att detta par gick från att ha tämligen explicita för-
handlingar till att processerna övergick till att bli mer subtila, där det till 
sist framstod som givet att Susannes partner skulle förbereda mat så att hon 
och barnen skulle ha något att äta. Janet Finch och Jennifer Mason (1993: 
61) menar i sin diskussion om förhandlingar av ansvar och omsorg inom 
familjer och släkter att just olika former av kriser kan vara något som för-
anleder explicita förhandlingar. De ger som exempel att en äldre släkting 
kan drabbas av stroke, vilket får till följd att dennes släktingar måste 
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kommunicera och diskutera hur de ska lösa den nya omsorgssituationen. I 
linje med detta resonemang skulle man kunna hävda att explicita för-
handlingar torde följa den nya situation som en sjukrivning för utmattnings-
syndrom innebär.   

Som vi har sett ovan gav till exempel Sofia och Susanne beskrivningar av 
tämligen explicita förhandlingar med deras respektive partner, inte bara 
under sjukskrivningen utan också före densamma. Vi kunde också 
konstatera att dessa inte lett till de förändringar som Sofia och Susanne hade 
önskat, dvs. att deras partner skulle förändra sitt agerande och ta ett större 
ansvar för hem och barn. Matilda, som var den som berättat om att hennes 
man tagit ett större ansvar för både utförande av och planerande av 
hushålls- och omsorgsarbetet, menade att hon och hennes partner hade 
diskuterat ansvarsfördelningen i hemmet både före och under sjuk-
skrivningen. Hon kände att hon hamnat i rollen som projektledare, men 
ville åstadkomma en förändring av detta:  

Även om vi började prata hemma, jag och min man hur vi skulle göra det 
liksom så att inte jag hamnade i den här rollen som jag kändes att jag inte 
trivdes i där det var jag som var projektledare och bestämde allting, det mesta 
ansvaret i hemmet, även om inte, om inte jag gjorde allting så låg liksom allt 
ansvaret på mig. Och det var ju stressande och betungande. Och det, det är 
ingenting som man förändrar snabbt. Så även om vi fick igång och rullade 
på den processen så, så skedde det ju liksom ingen förändring över en natt 
på det (Matilda, intervju 5). 

I citatet kan vi se hur hon beskriver det som en påbörjad process, ”vi började 
prata hemma”, en process som sedan fortsatte under hennes sjukskrivning 
och sedan succesivt resulterade i att hennes man tog över en stor del av 
ansvaret hemma. Vi kan också se hur det övergripande ansvaret upplevdes 
som ”betungande”. Matilda såg detta ansvar som en del av orsakerna 
bakom hennes utmattningssyndrom (tillsammans med krav från arbetet och 
andra saker som rörde oro för barnen). Det var dock ingen ny diskussion 
som uppstod när hon började bli sjuk, utan hon beskrev också vid intervjun 
att just arbetsfördelningen hemma var en ”källa till konflikter” och som 
något de bråkat ganska mycket om även före sjukskrivningen.  

Ovanstående visar hur dessa, förhållandevis explicita, förhandlingar 
pågått under lång tid, men att de fick en annan styrka än tidigare när 
Matilda blev sjuk: ”Jag sa det att ’nu släpper jag allt så nu får du fixa 
liksom’. Han kände nog att ’nu måste jag. För det finns ingen annan’” 
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(Matilda). I Matildas och hennes mans situation framstod hennes sjuk-
skrivning som just en sådan kris som Finch & Mason (1993) talar om vilken 
kan föranleda (om)förhandlingar. På motsvarande sätt kanske vi kan förstå 
händelsen som Susanna berättade om, vilken diskuterades ovan, den så 
kallade flygplatshändelsen. Den kan betraktas som en synnerligen konkret 
händelse som bidrog till omförhandling. I det fallet visade sig dock föränd-
ringen inte bli bestående.  

Diskussion 
Det är med utgångspunkt i ovanstående svårt att hävda att en sjukskrivning 
på grund av utmattningssyndrom resulterar i omfattande förändringar av 
hur omsorgen och hushållsarbetet delas upp i familjer där mamman blir 
sjuk. Den bild som de intervjuade kvinnorna ger är snarare den att det skett 
vissa förändringar, där deras partner har klivit in och tagit ett ökat ansvar 
för utförandet av omsorgs- och hushållssysslor när de själva ”klivit av” till 
följd av utmattningen – men att detta ansvar ändå har varit ganska begrän-
sat och inte rört det s.k. ”projektledarskapet”. Att vara den som håller ihop 
familjen - som spindeln i nätet, den som kommer ihåg, planerar, packar 
matsäcken, håller koll på födelsedagar, håller koll på barnens behov av 
klädinköp, den som säger till när det behöver städas osv., det ansvaret före-
faller ligga hos kvinnorna såväl före som under och efter sjukskrivningen. 
Att kvinnor generellt tar detta ansvar framgår som nämnt av de kvantitativa 
analyser som presenteras i kapitel fyra i denna bok. Om vi betraktar 
familjen som en organisation (jfr. Ahrne, Roman & Franzen 2008: 23,111, 
Ahrne 2014: 146) framstår detta ansvar för planering av omsorg och obetalt 
arbete som en helt central del av organisationen.    

En intervjuperson i föreliggande studie gav dock en något annan bild: 
Matilda betonade att hennes man faktiskt som resultat av en lång process 
tagit över en del av planerandet i kölvattnet efter hennes sjukskrivning. I 
just detta fall verkar de tämligen explicita förhandlingarna över tid ha 
resulterat i en påtaglig förändring. Samtidigt underströk också hon att hon 
önskat att förändringen varit mer genomgripande än den blev. I andra fall 
beskrevs också explicita förhandlingar, i termer av bråk, diskussioner, 
debattämne osv. men utan att dessa resulterade i några större förändringar. 
Kanske är det precis som tvåbarnsmamman Eva uttryckte det: 

Ja vi har haft lite diskussioner då och då, men det är alltid, diskussionerna 
har ju alltid, det är jag som tar initiativet ”du nu har inte vi pratat med 
varandra på en månad, kan vi sätta oss ner, när har du tid att sitta och 
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prata?” och så kan det ta flera veckor innan han ”ja okej då, vi hörs då” och 
så sitter man, så blir det jag som informerar honom, det blir liksom inte ett 
givande och tagande, och det var där någonstans som jag tänkte, gav upp 
och tänkte att ”nej men skit i det då” och det är inte, det är inte så att jag är 
arg eller bitter eller någonting sånt, utan jag tänker bara det är hans val i alla 
fall, och så har [dottern] själv sagt att ”jag vill inte, jag vill bara vara hos 
pappa på helgerna”. Och då ”ja men då gör vi så” så det har liksom blivit 
många små beslut istället för att vi har gjort liksom en stor uppgörelse (Eva, 
intervju 6). 

Eva hade separerat från sina barns pappa och i citatet ovan förklarar hon 
hur de hade diskuterat omsorgen kring framför allt den gemensamma 
dottern efter separationen. Hon menade att det varit en utdragen process, 
och formuleringen på slutet är träffande: ”det har liksom blivit många små 
beslut istället för att vi har gjort liksom en stor uppgörelse”. Detta är något 
som är talande för hela materialet, många gånger har det varit fråga om små 
beslut i vardagen, som ofta sker genom mer subtila processer. Därmed är 
det inte sagt att kvinnorna och männen agerar efter ”autopiloten” (jfr. 
Grönlund & Halleröd 2008: 23), utan det förefaller vara fråga om subtila, 
återkommande och implicita processer.  

I sammanhanget är det förstås viktigt att påpeka att studien är en pilot-
studie med ett begränsat antal intervjuer, och det behövs mer forskning 
härvidlag. Det återstår också att se om de förändringar som kan skönjas 
utifrån denna studie bestod på sikt när kvinnorna återgick till arbetet. Det 
skulle givetvis också vara intressant att intervjua partners till tidigare sjuk-
skrivna kvinnor för att få deras bild av dessa processer. Att få ta del av deras 
tankar och erfarenheter, inte minst kring projektledarskapet, skulle kunna 
ge en ännu mer fyllig bild. Andra intressanta frågor gäller den tillgång till 
socialt stöd som kvinnorna har upplevt: i vilken utsträckning har andra än 
deras partner stöttat under (och efter) sjukskrivningen? Tidigare studier har 
visat betydelsen av att få stöttning av sociala nätverk när det gäller 
föräldrars vardagsliv och deras förmåga att balansera yrkesarbete med 
omsorgsansvar (jfr. Wissö 2012; Alsarve m.fl. 2017), och gissningsvis är 
detta viktigt också i dessa kvinnors liv. Det är vidare viktigt att också inter-
vjua kvinnor med lägre utbildning och kvinnor inom olika yrkesgrupper, 
inte minst då tidigare studier visat att kvinnor inom vissa yrken såsom inom 
vård, skola och omsorg löper särskilt hög risk för sjukskrivning (jfr. Social-
försäkringsrapport 2014:14).  
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Mekanismerna och processerna som ligger bakom utmattningssyndrom 
är sannolikt komplexa och såväl villkor i arbetslivet som villkor i familje-
livet är av betydelse. Den här studien har visat hur en aspekt i familjelivet, 
nämligen huvudansvaret för organisering av omsorg och obetalt arbete, 
framstår som en central aspekt i kvinnornas liv och att denna har varit svår, 
och nästintill omöjlig, att förhandla om trots kvinnornas minst sagt 
stressade livssituation och önskan om förändring.  

 
– O – 

 
För ganska precis 10 år sedan disputerade en ung doktorand i sociologi vid 
Örebro universitet. Nervositeten var förstås ett faktum, men det att ha en 
trygg, kunnig och klok handledare gjorde dagen oändligt mycket lättare. I 
det fina talet vid den efterföljande middagen konstaterade handledaren att 
det nu var dags att ”omförhandla vår relation”, vilket vi också gjorde. Vi 
fortsatte dock att ha ett nära forskningssamarbete vilket bland annat 
resulterade i boken ”Ensamma mammor” år 2017. Kanske är det återigen 
dags för en omförhandling av relationen nu när din pension står runt 
hörnet? Oavsett det ser jag fram emot fortsatt samarbete och vänskap. 
Vilken förebild du är och har varit för mig och andra ”unga” forskare, inte 
minst inom forskningsfältet familj och nära relationer! Ett stort, varmt tack 
Christine. 
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