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Abstrakt 
 Syftet med undersökningen är att ta reda på om och hur barn påverkas om 
föräldrarna arbetar mycket och stressar. Frågeställning är hur påverkas 
barnens välmående då föräldrarna upplevs stressade och aldrig har tid. 
Hypotesen är att det finns ett samband mellan att barn  mår psykiskt dåligt 
och att föräldrarna stressar, arbetar mycket och sällan har tid. 
Undersökningen är gjord i två sexor där föräldrarna fick svara på enkäter 
och barnen intervjuades. Korrelationer och t-test användes för att visa att 
både föräldrar och barn tycker att vardagssituationen kan kännas stressad. 
Föräldrarna uppger att barnen känner sig stressade samt att barnens 
beteende ändras vid längre ledighet då tempot är lugnare. Barnen är dock 
mer positiva än föräldrarna och tycker inte att vardagen känns lika stressad. 
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Introduktion 
 
Det är många faktorer som påverkar stressade barns beteende. Det kan vara prestationsångest, 
många aktiviteter, skilsmässor, missbrukarbarn, barn till föräldrar som arbetar för mycket och 
inte har tid att engagera sig i sina barn, men även arbetslösa som inte orkar bry sig om vad 
barnet gör. Alla dessa faktorer har en sak gemensamt, de stressar barnet in i vuxenvärlden. 
Forskaren och psykologen David Elkind (1984) menar att föräldrar lever i en tryckkokare där 
krav, förväntningar, rollbyten och osäkerheten i både privatlivet och arbetslivet finns. Dessa 
faktorer har föräldrarna inte så stora möjligheter att råda över. Man försöker att komma undan 
stressen och det blir ofta i hemmet, där vi berättar om vår ängslan, bekymmer och tidspress 
och tar då barnen till hjälp för att lätta på bördan en aning. När barnen få ta del av föräldrarnas 
oro, får stötta och ibland även klara sig själv så stressas barnet. Det är inte föräldrarnas 
mening att skada barnen, utan samhället har skapat tron att det är bra för barn att mogna 
tidigt. (Den främste bakom vår moderna uppfattning om barndomen var den franske filosofen 
Jean-Jacques Rousseau, refererat i Elkind, 1984). Samhället med sina krav och stress har 
skapat tron att det är bra för de unga att mogna tidigt. Kraven som barnen har idag börjar 
tidigt i barndomen och då handlar det främst om intellektuella prestationer, då barn redan på 
förskolenivån får lära sig läsa och skriva. Förr i tiden så tittade man på ett barn som var 
brådmoget med misstänksamhet då man trodde att om man mognade tidigt så blev barnet 
neurotiskt som vuxen. (Wiliams James Sidis är ett sådant exempel. Han var son till en 
psykiatriker och var ett underbarn. Redan som 11 åring läste han vid Harvard och 
uppmärksammades för sina matematiska uppsatser. Han stannade upp i sin utveckling och det 
som sedan upptog hans tid var att samla in spårvagnsbiljetter, New yorker skrev 1930 ”vart 
tog underbarnet vägen?”)(Elkind, 1984) 
 
Begreppet stress uppkom redan 1946 av läkaren och forskaren Hans Selye. Han studerade 
barn och stress och kom fram till att stress hos barn oftast framkallas av föräldrarna och andra 
vuxna. Stressen framkallas av att de vuxna ställer för höga krav på barnets prestations- och 
anpassningsförmåga. Det är inte lätt att prestera mer än vad ens mognad motsvarar (refererat i 
Ellneby, 2004 s15). När man får en stressreaktion så förbereds kroppen för kamp eller flykt. 
När barn blir stressade så kännetecknas flykt av sjukdom, apatiskt beteende, huvudvärk, 
magont, mardrömmar, förändrade matvanor och eller eksem och allergier, medan kamp 
kännetecknas av aggressivitet. Barn påverkas olika av stress en del är mer tåliga än andra, 
men det finns vissa perioder som barn är mer känsliga för stress. Dessa perioder är trotsålder 
och pubertet. Om man inte är uppmärksam på barns stressreaktioner så finns det risk för att 
det blir utbränd redan i skolan. ( Ellneby, 2004) 
 
Även om barnet kläs i en vuxen roll så finns barnet inuti. Psykologer påstår att emotioner och 
känslor inte kan hetsas fram, så även om barnet beter sig vuxet så känner de sig inte som 
vuxna. Pressen är stor på våra barn att klara av samhällets alla krav. Barn idag tillåts inte att 
vara barn. Allt tidigare i åldrarna så är det smink och märkeskläder som gäller samt att vara så 
duktig som möjligt i skolan och inom idrotten eller dylikt (Svensson, B. 2006, mars, Ditt 
landsting, sid 8-9). 
 
Mellan barn och förälder så finns det vissa kontrakt, vilka förväntningar som man har på 
varandra. En del av barnens och föräldrarnas stress kan bero på att dessa kontrakt bryts. En 
del kontraktsbrott sker när båda föräldrarna arbetar och barnet ges större utrymme till att klara 
sig själv, tex att laga sin egen frukost, välja vilka kläder de vill ha på sig trots att de inte är 
mogna att fatta sådana beslut. Arbetande föräldrar har ibland även högre krav på sina barn att 
de ska presteras mer än vad barnets förmåga egentligen räcker till. Många barn måste även 
anpassa sig till flera olika miljöer samma dag som tex fritids, skolan, barnvakt och 
idrott/förening, vilket också kan vara en möjlig förklaring till barns stress. Ett annat 
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kontraktsbrott som kan ske när båda föräldrarna arbetar är att man bryter mot lojalitets och 
engagemangskontraktet då man förväntar sig en vuxenlojalitet av barnet. Kraven på att båda 
föräldrarna måste arbeta får inte göra oss blinda för barnens mognad och vilka begränsningar 
de har. Det är viktigt att inte ställa för höga krav på sina barn utan uppmuntra dem i det som 
de klarar av och prestera efter sin förmåga. Barn ska inte ha en frihet som de inte klarar av. Ett 
annat kontraktsbrott sker senare i uppväxten när barnen blir tonåringar. När barnen var små så 
fick de frihet och ansvar som passade de, föräldrarna var demokratiska, när de sedan blir 
tonåringar och vill ut och träffa killar respektive tjejer så blir föräldrarna mer auktoritära 
genom att bestämma helt över vad tonåringen ska göra. Många barn som har vant sig vid att 
ha de kläder som den vill ha, prata och bete sig som en vuxen blir frustrerade när de som 
tonåringar inte får bestämma själva. (Elkind,1984). 
 
 Enligt läkaren och forskaren Selye (refererat i Elkind, 1984) har varje individ en viss 
anpassningsenergi som gör att man kan klara av vardagslivet och de krav som ställs. När man 
hamnar i en oförutsedd situation som gör att kroppen får en stressreaktion, tar kroppen av den 
energireserv som den har. När situationen är avklarad så blir personen oftast medveten om 
stressen och kan reagera med trötthet och emotionella svallningar. När man inte får tid att 
återställa energibalansen i kroppen så mår man dåligt och man kan t.ex. få huvudvärk och 
magont. Bandura beskriver personlighet utifrån social-kognitiv teori, där personligheten 
påverkas av både inre och yttre faktorer, så att beteendet formas efter dels inre personliga 
faktorer, exempelvis introvert eller extrovert, men också miljön runt omkring påverkar vilket 
beteende personen har. Om ett barn uppvisar ett irriterat beteende så beror det dels på den inre 
personligheten men också på miljön som barnet vistas i (Passer & Smith, 2004). 
 
I den vetenskapliga artikeln om studier på barns välbefinnande visar att den sociala statusen 
påverkar barnens känslor och beteende. Studien visade att skilsmässobarn, barn i familjer där 
föräldrarna gift om sig och sociala och ekonomiska skillnader hade en sämre psykisk hälsa 
och välbefinnande. Sociala och ekonomiska omständigheter påverkar barnens känslor och 
beteende. Studien visar också på att ett överväldigande betydande föräldraskap och 
föräldrarnas psykologiska välbefinnande påverkar barnens psykologiska välbefinnande, 
oberoende på hur familjestrukturen, ekonomin och den sociala statusen är (MCMunn, Nazroo, 
Marmot, Boreham & Goodman R, 2001). 
I en annan vetenskaplig artikel som handlar om stress presenterar Boyce och Ellis (2005) 
hypotesen: (a) Den som utsätts för en stressig omgivning som barn, har lättare att stressa upp 
sig, det ökar även individens tendens till att upptäcka och svara på omgivningens faror och 
hot; (b) Att exponeras för exceptionellt stödjande barndom kommer också att öka 
stressreaktionerna samt ge ökad mottaglighet, vilket ger fördelar till utveckling i sådana 
sociala miljöer; och (c) typiskt för den stora majoriteten av barn som utsätts för 
barndomsmiljöer som inte är extrema i någon av riktningarna, är att de får en lägre 
stressreaktion vilket motverkar kronisk stress i en värld som inte uppfattas som hotfull men 
ändå inte säker.  
Stress påverkar vårt psykiska välbefinnande. När vi utsätts för stress så reagerar kroppen 
genom en fight-or-flight reaktion. Antingen så försöker man att lösa orsaken till stressen eller 
så försöker man fly. Man kan tydligt se hur stress påverkar kroppen om man utsätts för något 
oväntat men även under en längre pågående stress påverkas det psykiska välbefinnandet. I 
undersökningar har man funnit att personer som är mer negativt inställda påverkas mer av 
stress än andra. Personer som utsätts för stress drabbas lättare av depressioner, ängslan och är 
mer olyckliga (Holahan & Moos, 1990, Monroe & Peterman, 1988, refererat i Passer & 
Smith). Stress kan också orsaka diabetes, cancer, hjärtproblem men även andra 
sjukdomssymtom som huvudvärk och magont samt beteendeföreändringar. Detta kan drabba 
såväl vuxna som barn (Passer & Smith, 2004) 
Hos BUP har besöken ökat främst från flickor som är 13 år och uppåt säger Boris Svensson, 
avdelningschef på BUP Öst, till tidningen Ditt landsting (mars 2006). Den främsta orsaken till 
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att det är flest flickor är att de är mer introverta än pojkarna. Pojkar får ut sin ångest genom 
aktiviteter, idrott och rent bus. Pojkar tillåts vara pojkar medan flickor blir vuxna väldigt 
tidigt, dels genom krav på utseende och märkeskläder men också stora prestationskrav. De 
lider av ”duktig- flicka- syndromet”.  Det är viktigt att barnet har en grundtrygghet och att 
barn får vara barn. Boris fortsätter att ”vi föräldrar måste bli mer föräldrar och stoppa spiralen 
som säger att vi ska göra mer och mer på mindre tid”. Det är viktigt att sätta gränser och att 
ett nej från föräldern kan betyda trygghet och att man visar att man bryr sig om barnet. På så 
sätt kan man hjälpa sina barn att inte bli stressade och må psykiskt dåligt. (Ditt landsting, 
2006, s8-9) 
 
Ylva Ellneby, specialpedagog, har uppmärksammat att barn som får mycket tid, närhet och 
beröring lättare kan slappna av, koncentrera sig och lära sig saker lättare. Att ha många olika 
aktiviteter utanför skolan kan också vara stressande samt att vistas i stora barngrupper under 
längre perioder.  
Man vet inte om barn idag är mer stressade nu än förr eftersom det inte finns några direkta 
studier på det. Det man vet är att barns livssituation har ändrats. Förr var oftast mamman 
hemma med barnen medan idag så arbetar båda föräldrarna. Detta gör att barn tidigt får vistas 
på förskola med stora barngrupper, man slits upp ur sängen tidigt på morgonen, måste skynda 
sig att äta och klä sig för att hinna iväg i tid. Även modern teknik gör att barn idag får mer 
information och fler intryck från omvärlden, barn idag är mer medvetna om vad som sker runt 
omkring dem och detta är också en bidragande stressfaktor. Ellneby erfar att många föräldrar 
får skuldkänslor då det är svårt att kombinera både yrkesliv och familjeliv. Det är inte lätt att 
få tid över till sina egna barns behov, lugn och trygghet. Idag föds barn in i en vardag som är 
fylld av stress och det är inte lätt för barnet att finna en plats som ger ro och harmoni. Många 
vuxna är så stressade av sitt arbetsliv och att inte räcka till, att man inte alltid ser hur barnet 
mår. (Ellneby, 2004) 
Ellneby menar  att den faktor som störst ökar risken för att barn ska få stressymtom är att de 
har överfyllda almanackor. Det är inte skilsmässor, stora barngrupper i förskolan/skolan, 
understimulering som är den stora stressfaktorn, även om dessa faktorer också gör så att barn 
känner sig stressade och mår dåligt. I USA har man gjort en undersökning i en skola där man 
bad föräldrarna att gradera sina barns upplevelse av lycka och välbefinnande. De flesta 
föräldrarna svarade att barnen var mycket lyckliga och mådde bra, medan hälften av barnen 
svarade att de kände sig väldigt ensamma och olyckliga. Med större barngrupper ökar risken 
för att vuxna feltolkar ett barns beteende och tycker istället att barnet är besvärligt och 
krävande. (Ellneby, 2004, s20).  
 
 Undersökningen utgår inte från någon teori utan på de teoretiska perspektiv som Bandura, 
Selye, Boyse & Ellis samt McMunn et al presenterar men också utifrån Ellneby och Elkinds 
påståenden om barns stress och välbefinnande. Undersökningen genomfördes i två sexor där 
föräldrarna får svara på en enkät om hur deras barn mår, samt intervjuas barnen. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på om och hur barn påverkas av om föräldrarna arbetar mycket 
och stressar, därmed studeras även om föräldrarna har samma uppfattning som barnen när det 
handlar om barnens välbefinnande. Detta mynnar ut i frågeställningen – hur påverkas barnens 
välmående då föräldrarna upplevs stressade och aldrig har tid. 
 
Hypotes 
Det finns ett samband mellan att barn och ungdomar mår psykiskt dåligt och att föräldrarna 
stressar, arbetar mycket och sällan har tid. 
Hypotesen är utformad så att den är sammanfattande och rationell, a precise and rational 
hypothesis (Heiman, 2002, s15). Hypotesen är förstålig med klara definitioner och den är 
logiskt formulerad. Slutligen så är hypotesen sparsamt och så enkelt skriven som möjligt, a 
parsimonious (Heiman, 2002, s15).  
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Metoder 
 
Undersökningen bygger på en kvantitativ metod men även med kvalitativ inriktning då barns 
välmående undersöks. Undersökningen är i huvudsak kvantitativ men som professor Allwood 
(Lindén J, Westlander G, Karlsson G, 1999) tar upp i distinktionen mellan kvantitativ och 
kvalitativ ansats så innehåller de flesta forskningsmetoder båda delarna, även om den ena är 
mer dominant, så också i denna undersökning, då det förutom enkäter och intervjuer med 
strukturerade svar även finns frågor med öppna svar.  
 
Deltagare 
För att utföra undersökningen så tittades det på vilka skolor som finns i Karlskrona kommun 
och genom bekvämlighetsurval fann en grundskola som borde vara lämpligt sampel då alla 
samhällsgrupper representeras i klasserna, och därmed motsvarar populationen. Föräldrarna i 
två sexor fick svara på enkäter om deras barns välmående.   
Det lämnades ut 42 enkäter och 29 besvarades samt gav 16 föräldrar sitt medgivande till att 
låta barnen intervjuas. 
Det var 19 mammor och 10 pappor som besvarade enkäten. Det finns 20 respektive 22 elever 
i varje klass. Det kom in 16 enkäter från den ena klassen och 14 från den andra. Det var sju 
elever från den ena klassen varav fyra var pojkar och tre var flickor. Ifrån den andra klassen 
var det nio elever, fyra pojkar och fem flickor.  
 
Enkätdesign  
I undersökningen så användes enkäter samt intervjuer med strukturerade svar. Enkäten bestod 
av 21 frågor (bilaga 3). Frågorna var skalenliga där aldrig var noll till alltid som var fem samt 
några frågor med öppna svar. Frågorna grundades på om familjesituationen känns stressig 
efter en skol- och arbetsdag och om barnet känt sig stressade under den senaste månaden. 
(Enlighet med Elkind där föräldrar har högre krav på sig, mer förväntningar och tidspress. 
För att avlasta sin stress så avreagerar man sig i hemmet) För att få fram mer specifikt hur 
barnen mådde fanns frågor med olika symtom och beteende med. (Passer och Smith skriver 
att stress ger vissa symtom både fysiskt och psykiskt). Frågorna om antal aktiviteter och antal 
timmar framför datorn per vecka var med för att se om det finns något samband mellan det 
och barns välmående.(Ellneby har i sina studier fått fram att det är de överfyllda 
almanackorna som är den främsta orsaken till barnens stress). Frågan om föräldrarna ansåg 
att de hade tillräckligt med tid för sina barn grundas på Ellnebys observationer att föräldrar 
får dåligt samvete för att det inte hinner med sina barn och att de därmed får 
prestationsångest. Den sista öppna frågan fanns med för att föräldrarna skulle kunna fylla i 
med egna ord hur familjen är efter en skol- och arbetsdag och under längre ledighet samt för 
att kunna påpeka och förstärka ett beteende.  
Frågorna utformades med grund från de teoretiska perspektiv litteraturen har gett samt 
inspiration från Kindl-pdsQl (Quality of life questionnaire for children).  
Intervjufrågorna till barnen bestod av 19 strukturerade frågor (bilaga 4). Frågorna var 
utformade så att de motsvarade enkätfrågorna till föräldrarna. Frågorna var strukturerade så 
att man kunde se om det finns en korrelation mellan det föräldrarna uppgav och det barnen sa. 
Det var två färre frågor till barnen, den ena som inte fanns med var hur mycket föräldrarna 
önskade arbeta samt om barnets beteende ändras vid längre ledighet. 
Enkäten är uppbyggd enligt Heimans (2002) beskrivning hur en enkät bör vara. Enkäten 
började med lite mer neutrala frågor så den som svarade på frågorna blev van vid pennan. De 
frågor som var av mest betydelse kom i mitten av enkäten. Man ska undvika att ha ledande 
frågor leading questians (sid 288), triviala frågor barnum statements (sid. 288) samt frågor 
som man inte helt kan definiera, undefined terms (sid. 289) och därmed tolka fel. Man ska 
också undvika att ha två frågor i en och samma fråga, double-barreled questions (sid. 288), då 
vet man inte vilken fråga som personen egentligen svarade på. Utifrån dessa aspekter har 
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enkäten utformats När man utformar en enkät så ska man försöka ha varierande skalor så att 
det inte blir att personen svarar slentrianmässigt, därav bestod enkäten både av öppna frågor 
och kryssfrågor. Kryssfrågorna hade en skala från 0-5 där noll är aldrig och fem alltid. Det är 
inte alltid femman representerade det positiva utan man måste läsa frågan noga och därmed 
kunde inte ett slentrianmässigt svar sättas. 
 
Datainsamling 
Skolans rektor kontaktades och efter presentation av författaren och vad undersökningen går 
ut på, frågade författaren om tillåtelse att få utföra undersökningen i de båda sexorna. Rektorn 
gav sitt medgivande och därefter togs personlig kontakt med lärarna där författaren åter 
presenterade sig och undersökningen. Det beslutades att lärarna skulle lämna enkäterna till 
eleverna, som i sin tur gav dem till föräldrarna. Med enkäten följde ett brev till föräldrarna 
som beskrev vad undersökningen går ut på, att den är frivillig och anonym (bilaga 1). I brevet 
stod också att den medföljande lappen med förfrågan om tillåtelse att få intervjua barnen, 
skulle lämnas separat till läraren (bilaga 2). 
Enkäten var utlämnad i 14 dagar innan den lämnades in till lärarna som vidarebefordrade dem 
till författaren.  
Innan intervjuerna gjordes presenterade sig författaren i klassrummet och berättade vad 
uppsatsen gick ut på. Innan varje intervju gjordes så gavs en muntlig information om 
undersökningen. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev. Varje intervju tog mellan 
fem och tio minuter beroende på hur mycket barnen pratade. En del svarade bara på frågorna 
medan andra utvecklade svaren. Intervjuerna gjordes under två dagar då inte alla hann med att 
intervjuas eftersom skoldagen var slut. Den första intervjuomgången gjordes på 
eftermiddagen i ett litet grupprum. Den andra intervjudagen genomfördes de resterande sju 
intervjuerna på morgonen, i lillfritids lokaler, som för tillfället var t.o.m. Alla elever som 
författaren hade fått tillstånd till att intervjua, ställde upp. 
 
Databearbetning 
När enkäterna kommit in gjordes en sammanställning av all data i SPSS och de frågor som 
var tvungna att vändas gjordes, 0 blir 5, 1 blir 4 osv. De frågor där femman  representerade ett 
positivt svar ändrades. Då svaren inte visade sig vara normalfördelade gjordes Spearman 
korrelationer, även t-test användes. Den delvis strukturerade frågan om hur många timmar 
barnet sitter framför datorn har graderats i SPSS där 0 =0 (de fall där det med säkerhet är noll 
timmar), 0-4 tim=1, 5-9tim = 2, 10-14 tim = 3, 15-19 = 4 samt mer än 20 tim=5. När alla 
intervjuer var gjorda så sammanställdes även dessa svar i SPSS samt så noterades det som 
barnen hade sagt, som var en förtydligande till svaren och hur de hade sagt det. 
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Resultat 

Föräldrarnas enkätsvar 
Enkäter om barns välmående lämnades ut till 42 föräldrarna i två sexor. Av dessa 42 så 
besvarade 29 föräldrar, 69 %, på enkäten och samtidigt gavs medgivande till att få intervjua 
16 barn, nio i den ena klassen och sju i den andra. 
I enkäten till föräldrarna så ställs frågan hur mycket varje förälder arbetar och hur mycket de 
skulle vilja arbeta. I 83% av fallen vill föräldrarna gå ner i tjänst om de hade kunnat för 
arbetet och ekonomins skull. Ett t-test gjordes för att se om det finns någon signifikant 
skillnad mellan mammornas respektive pappornas arbetstid och önskan att gå ner i tid men 
även skillnaden mellan föräldrarnas arbetstider. Skillnaden mellan föräldrarnas arbetstider och 
hur mycket de vill gå ner i tid är signifikanta och värdet för deras arbetstider är t= -3,64, 
p<.001 och värdet för hur mycket de vill gå ner i tid är  t=-3,60 p<.002. Idag arbetar männen 
40,1 timmar i veckan men de skulle vilja arbeta 32,2 timmar, 80,5 % i snitt (t=2,68, p<0,126). 
Kvinnorna arbetar i nuläget 31,1 timmar i veckan, 80 %, men önskar att få arbeta i snitt 26,2 
timmar, 65,5 % (t=1,59, p< 0,13). 
  
 Endast en familj består av en vuxen, de andra består av två eller fler vuxna, därav några 
vuxna hemmaboende barn. De flesta familjer känner sig stressade någon gång efter en skol- 
och arbetsdag, 3,6 % av föräldrarna känner sig stressade alltid, 17,9 % nästan alltid, ingen 
känner sig stressad ofta medan 46,4 % känner sig stressade ibland. De som nästan aldrig 
känner sig stressade var 25 % och 7.1 % känner sig aldrig stressade. Medelvärdet för om 
familjen känner sig stressad är 2,1 (bilaga 9). Att familjen känner sig stressad efter en skol- 
och arbetsdag har ett klart samband med hur barnen mår. Barnet har känt sig stressad under 
den senaste månaden, har sömnproblem, känner sig inte alltid glad och skrattar. Spearman 
korrelationer har gjorts på svaren och de signifikanta svaren redovisas i resultatet. När man 
tittar på sambandet mellan familjens stressade situation och sömnproblem (r=0,472, p< 0,05)1 

(bilaga 5) samt sömn och huvudvärk/magont (r= 0,425, p<0,05)2 så är det signifikant på 0,05.  
Ingen uppger att deras barn alltid eller nästan alltid känner sig stressade, 6,9 % uppgav att 
barnen ofta är stressade medan 31 % svarar att deras barn är stressad ibland, nästan aldrig 
eller aldrig. Medelvärdet för hur föräldrarna skattade att deras barn känner sig stressade är 2,1 
(ibland).  
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Figur 1 visar hur ofta familjerna känner sig stressade 

 
Det finns även samband mellan familjens stress och om man utför aktiviteter tillsammans 
samt att föräldrarna känner att de har för lite tid med sina barn, 41 % av familjerna tycker att 
de har för lite tid med sina barn, 20 % har oftast tid medan bara 1 % svarar att de alltid har tid 
för sina barn. Korrelationen mellan familjens stressade situation, aktiviteter tillsammans  
 
_____________________ 
1-2 se tabell Bilaga 5 
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(r=0,522, p<.01)3och att ha tillräckligt med tid för sina barn (r= 0,635, p < .01.)4 visade på en 
hög signifikans som var 0,01. 
Det finns ett klart samband där familjen känner sig stressade efter en skol- och arbetsdag och 
att barnet har känt sig stressat under den senaste månaden (r=0,611, p < .01,)5 och att detta 
medför en beteendeförändring hos barnet (r= 0,608, p<0,01)6 samt att barn känner oro när det 
är stressat (r= 0,370,p<0,05)7. Barnets beteende ändras då man är ledig under längre perioder 
som tex vid sommarlov. De som svarar att barnens beteende alltid ändras är 3,4 %, nästan 
alltid 6,9 %, lika många svarar att barnets beteende ändras ofta. I 27,6 % av fallen ändras 
barnets beteende ibland, nästan aldrig eller aldrig.  
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Figur 2 visar om barns beteende ändras under ledigheter 

 
Den stressade familjesituationen påverkar inte bara barnets beteende och psykiska hälsa utan 
den är också orsak till att familjen inte utför aktiviteter i den utsträckning som är önskvärt. 
Det som också orsakar den stressade familjesituationen är hur många aktiviteter som barnet 
men även den övriga familjen har, (r=0,588, p < .01)8. Enligt föräldrarna så påverkas deras 
barn av stressen som är och att de har problem med läxläsningen, (r=0,470, p < .05)9. Man 
kan även se att barnens stress påverkas av hur mycket tid föräldrarna anser att de har att 
spendera med sina barn. Korrelationen mellan att barnen känner sig stressade och att 
föräldrarna inte har tillräckligt med tid är (r=0,495, p < .05)10. I 20,7 % av fallen anser 
föräldrarna att de alltid har tid för sina barn, 31 % har nästan alltid tid, 6,9 % har ofta tid 
medan 41,4 % tycker att de bara har tid ibland. Ingen svarar att de aldrig eller nästan aldrig 
har tid för sina barn. Föräldrarna skattar i medel 3,3 (strax över ofta) att de har tid för sina 
barn. 
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Figur 3 visar hur mycket tid föräldrarna har för sina barn 

_____________________ 
3-10 se tabell Bilaga 5 
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Man kan dock inte se något samband mellan att barnen känner sig stressade och antal timmar 
som de sitter framför datorn och man kan inte heller se ett samband mellan mycket 
datoranvändning och få fritidsaktiviteter. Däremot så kan man se att det finns ett samband 
mellan barn som har fritidsaktiviteter och är glada, nöjda och skrattar mycket. Korrelationen i 
dessa fall är glad/fritidsaktivitet (r=0,507, p< .05)11 samt glad/nöjd (r=0,573, p < .01)12. 
 
I den öppna frågan där föräldrarna själva skulle beskriva hur familjen efter en skol- och 
arbetsdag, respektive under längre ledigheter ser ut, beskriver de flesta att det är stressigt och 
irriterat efter en skol- och arbetsdag men att det känns lugnare och harmoniskare under helger 
och vid längre ledighet. En mamma skrev ”hämta barn från fritids, snabbt lagar mat och äta 
den, sedan blir det skjutsning till barnens olika aktiviteter 5 ggr/veckan”. En annan mamma 
skrev ”efter en skol- arbetsdag – lugna ibland trötta, sugna på att gå och träna. Efter längre 
ledighet – ibland otåliga, irriterade, har vi gjort saker med kompisar – harmoniska, glada, 
trötta”. En pappa skrev att hela skalan existerar! En skrev att ”vår familj fungerar nästan lika 
bra i båda situationerna, ibland kan det vara bra med fasta rutiner fast visst kan man vara 
irriterad och stressad efter en dag på jobbet/skolan innan man fått mat i sig och stressat av, 
fast detta sker inte så ofta eftersom jag arbetar skift vilket gör att jag oftast är hemma på 
vardagseftermiddagarna och kan då ha maten färdig när familjen kommer hem”. I en familj 
har man löst hur det ska fungera efter en arbetsdag genom att ”man har förberett mat och är 
ute i god tid med läxläsning. Tid med barnen prioriteras. Vi kan bli irriterade när det är 
tidsbrist mat – aktivitet – läxa. Fritiden är lugnare och tid för prat, sovmornar mm”. I en familj 
där båda föräldrarna saknar arbete skriver de att ” vi föräldrar blir jätteglada när barnen 
kommer hem efter skolan. Vi känner oss glada och pratar med barnet om hur det har varit i 
skolan”. Som avslutning på föräldrarnas öppna fråga kommer här citeras en familj som har 
funnit en bra lösning på tidens stress. ”Vi är en stabil och lugn familj. Har valt att låta barnen 
tillbringa mycket tid framför datorn, framför att de springer på Ronnebygatan. Vi ägnar 
mycket tid tillsammans. Fiskar, går på ishockey, reser mycket. Känner ingen stress efter en 
arbetsdag när vi kommer hem allihop. Har oftast lagat mat dagen innan så att vi kan äta 
direkt. Under loven försöker vi att varva ner allihop. Tittar på video, äter popcorn, åker till 
Bastasjö och grillar, köper hem pizza och myser. Det låter kanske lite väl mysigt och trevligt, 
men det är faktiskt så. Helgerna framför allt är vikta för familjen. Eftersom jag arbetar 5-skift 
så vill jag vara med min familj när jag är ledig. Vi har funnit ett sätt att hantera nutidens 
stress”. 
 
Barnens intervjuer 
Barnen intervjuades under skoltid enskilt i ett grupprum. Barnen fick liknande frågor som 
föräldrarna hade fått besvara i enkäten. Med hänsyn till barnens integritet så redovisas inte 
varje intervju för sig. 
När man tittar på barnens svar så kan man se att det finns samband mellan om de har 
sömnproblem, och att de anser att föräldrarna har tillräckligt med tid för dem (r=0,628 p < 
.01)13 (bilaga 6). Inga barn tycker att deras föräldrar aldrig eller nästan aldrig har tid, 6,3 % 
tycker att föräldrarna har tid ibland eller ofta medan 43,8 % tycker att föräldrarna har tid 
nästan alltid eller alltid. De flesta barn får hjälp med sin läxläsning när de behöver det. När de 
inte får hjälp är orsaken oftast att föräldrarna har språksvårigheter och kan därmed inte vara 
behjälplig vid läxläsning. En del får hjälp av sina syskon då föräldrarna inte kan hjälpa till, 
medan någon får hjälpa sina syskon och föräldrar då språket är ett hinder i familjen. Man kan 
se ett samband mellan barnens oro, läxläsning och hur tillfreds de är med sig själva.  
Korrelationen mellan oro och läxläsning är (r=0,513, p < .05)14, men det finns också ett klart 
samband mellan oro och hur tillfreds de känner sig, (r= 0,702,  p< 01)15. 
_____________________ 
11-12 se tabell Bilaga 5 
13-15 se tabell Bilaga 6 
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De allra flesta barnen har alltid eller nästan alltid ork och energi när de kommer hem från 
skolan. Ingen av barnen uppger att familjesituationen alltid, nästan alltid eller ofta är stressad  
efter en skol- och arbetsdag däremot anser 43,8 % att det ibland eller nästan aldrig var stressat 
och 12,5 % tycker att det aldrig känns stressigt. Alla barnen känner sig glada och skrattar ofta 
eller nästan alltid, inte lika ofta utför de aktiviteter tillsammans hela familjen, men 94 % av 
barnen utför någon eller några aktiviteter tillsammans med familjen, detta är signifikant på 
0,05 (r=0,597, p< .05)16. Barnen tycker inte att de känner sig stressade alltid eller nästan 
alltid, några säger att de är stressade ofta, 6,3 %, några fler, 12,5 % känner sig stressade 
ibland. I 43,8 % av fallen så har barnet inte känt sig stressad under den senaste månaden och 
de som aldrig har känner sig stressade är 37,5 % av barnen. Barnen skattade i medel 0,9, strax 
under nivån nästan aldrig, på frågan om de känner sig stressade. 
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Figur 4 visar hur ofta barnen känner sig stressade  

 
Barnen upplever inte så ofta att familjesituationen känns stressad när de kommer hem efter en 
skol- och arbetsdag och de flesta äter middag ofta eller nästan alltid tillsammans med hela 
familjen. När de inte äter tillsammans är det för att någon av föräldrarna arbetar eller på grund 
av att någon i familjen är i väg på någon aktivitet. Överlag så har barnen inte känt sig 
stressade under den senaste månaden men många uppger att det har funnits stressade perioder 
men inte just nu. Många av fritidsaktiviteterna gör sommaruppehåll och detta uppger en del 
som orsak till att det inte är så stressigt nu. Det är bara 12,5 % av barnen som lider av 
sömnsvårigheter däremot så har 56% av barnen någon gång klagat över huvudvärk eller 
magont. Nästan alla barnen har ork och energi att utföra saker efter skoltiden och de känner 
sig nöjda med sig själv och är ofta glada och skrattar. I de flesta familjerna så utför man 
aktiviteter tillsammans om inte alltid så i alla fall ibland och alla barnen tycker att deras 
föräldrar har tid med dem. När de gör aktiviteter med familjen så kan det vara att de spelar 
kort, promenerar, hälsar på hos släktingar, simmar, springer, bowlar och nu även grillar de 
tillsammans. Några barn vars föräldrar är skilda anser att den ena föräldern bryr sig om och 
har mer tid än den andra. I genomsnitt har barnen 2,6 fritidsaktiviteter i veckan och de sitter 
framför datorn i snitt 5-9 timmar per vecka.  
En del barn tycker att det känns stressigt med maten då de inte hinner med att äta i lugn och 
ro, några uppger att det har varit stressigt en period på grund av många födelsedagar och 
konfirmationer. Ett barn uppger att det är stressigt och irriterat när de kommer hem efter en 
skol- och arbetsdag och att de turas om att laga maten. Ett annat barn lagar maten själv när 
den kommer hem. Följer kompisar med hem så bli det oftast smörgåsar, men annars lagas 
varm mat. Någon upplever det stressande att vara skolpolis då man måste vara tidigare i 
skolan. Det är då svårt att hinna bli klar på morgonen. Samma person uppger att det ibland är  
_____________________ 
16 se tabell Bilaga 6 
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svårt med läxläsningen då denna görs på dagtid när föräldrarna inte är hemma, på kvällen 
hinns den inte med eftersom det då ofta är aktiviteter som personen är iväg på. 
Ett barn uppger att den har svårt att somna vissa kvällar men när frågan ställs om den känner 
sig orolig så efter tvekan blir svaret aldrig. Likaså tvekar personen vid svaret när man frågar 
om barnet är nöjd och tillfreds med sig själv,  blir svaret till slut, nästan alltid. Ytterligare ett 
barn funderar länge innan det svara på om det har sömnproblem, men svarar att det aldrig har 
det. Någon uppger att familjesituationen ibland känns stressad efter en skol- och arbetsdag 
och att det har svårt att somna ibland. Föräldrarna har inte tillräckligt med tid för barnen och 
på somrarna så spenderas mycket tid hos farmor och farfar. En som har mycket 
fritidsaktiviteter tycker att det känns stressigt att hinna med läxläsning. ”Har lidit av 
magkatarr som nu har gått över.” Mycket av personens stress och oro grundar sig i höga 
prestationskrav. 
Två barn berättar att de ibland har magont och huvudvärk och att de förr var oroliga men att 
det har blivit bättre nu. Stressen och oron berodde på skolan, av olika anledningar, men att 
båda upplever att de har stöd hemifrån där den ena eller båda föräldrarna hjälper till och 
stöttar. Över lag tycker barnen att det är lite stressigare då det är skola och arbete än under 
loven. Det som är den stora skillnaden på loven är att man får sova längre och hinner med att 
göra fler och roligare saker! 
 
En jämförelse mellan föräldrar och barn 
När enkätsvaren jämförs med barnens intervjusvar så är det skillnad föräldrar och barn 
emellan. Föräldrarna är mer kritiska med sina svar än vad barnen är. Där föräldrarna svarar 
ibland svarar barnen aldrig eller nästan aldrig. Där föräldrarna svarar ofta svarar barnen alltid 
eller nästan alltid. När t-test görs för oberoende mätning mellan hur barn och föräldrar svarar 
om den stressande familjesituationen (t=2,191, p<0,05) så visar det på en signifikant skillnad 
där föräldrarna i genomsnitt skattar att familjesituationen är mer stressad efter en skol- och 
arbetsdag än vad barnen tycker. Däremot så är signifikansnivån låg när t-test görs för att se 
skillnaden mellan vad barn och föräldrar skattar om barnen är stressade (t= 0,908, p < 0,37) 
och skattningen om föräldrarna har tillräckligt med tid för sina barn (t=2,713, p<0,10). 
Föräldrarna har ett högre medelvärde då de skattar om barnen är stressade, likaså på frågan 
om de anser att föräldrarna har tillräckligt med tid för sina barn. (bilaga 7) 
  
                          Tabell 2 visar t-test independent samples föräldrar - barn 

 Föräldrar 
medelvärde 

Barn 
medelvärde 

T df Sign 

Tid 3,3 4,3 2,713 43 0,10 
Barns stress 1,1 0,9 0,908 43 0,37 
Familjens stress 2,1 1,3 2,191 42 0,034 

  
. 
 
 Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka om föräldrarna har samma uppfattning som barnen när det 
handlar om barnens välbefinnande. Detta leder till frågeställningen – hur påverkas barnens 
välmående då föräldrarna upplevs stressade och aldrig har tid. Studien har gett svar på den 
frågan då föräldrarna anser att deras barn påverkas av stressen som är och att barnens 
beteende förändras när de har lov och semester. Barnen påverkas för tillfället inte så mycket 
av stressen, men de upplever att det har funnits stressigare perioder under året. Utifrån 
föräldrarnas svar så bekräftas hypotesen att det finns ett samband mellan att barn och 
ungdomar mår psykiskt dåligt då föräldrarna stressar, arbetar mycket och sällan har tid. 
Hypotesen bekräftas inte lika tydligt utifrån barnens svar. 
Resultatet som framkommit i undersökningen är att föräldrarna är mer kritiska och tycker att 
familjesituationen känns mer stressande efter en skol- och arbetsdag än vad barnen gör. Till 
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skillnad från studien som gjordes i USA, där föräldrarna svarade att barnen mådde bättre än 
vad barnen svarade (Ellneby,2004). En anledning till att föräldrarna är mer kritiska än barnen 
kan bero på att föräldrarna är beskyddande och ansvarsfulla och tror därmed att barnen känner 
sig mer stressade än vad de egentligen gör, då de inte helt delar barnens uppfattning om den 
stressade familjesituationen som kan uppstå efter skol- och arbetsdag.  
 Många upplever att de inte har tillräckligt med tid för sina barn utan skulle vilja ha mer tid 
för dem. En anledning till att det var så många som ville gå ner i tid kan bero på att de precis 
har behövt gå upp i tid. Då det yngsta barnet har fyllt 12 år är föräldrarna inte längre 
berättigade till att arbeta 75 % på en heltidstjänst. Då alla barn i den klass där undersökningen 
utfördes är tolv till tretton år fyllda, var det många föräldrar som arbetade heltid. Ett barn 
behöver sina föräldrar även när det är tretton år och äldre och därför anser författaren att det 
skulle varar möjligt att få gå ner i tjänst i alla fall upp till det att barnet börjar i gymnasiet. När  
ett barn  kommer in i tonåren så behöver det mycket vägledning från sina föräldrar, men även 
från andra vuxna, då är det fel att föräldrarna tvingas arbeta heltid och ofta mer där till. Vem 
är då hemma när barnet kommer hem och behöver hjälp med läxorna och varm mat i sig. Det 
är ingen som ser till att barnet äter ordentligt,. Med tanke på alla krav om hur ett ideal ska 
vara så behöver främst flickorna någon som ser till att de sköter sin kost. Det är också viktigt 
att man som förälder vet var ens barn tar vägen efter en skoldag så att den får en tid att passa 
och att läxor sköts.  
Flickorna lider oftare än pojkarna av prestationsångest och krav att se bra ut med depression 
och ätstörningar som följd. Pojkar som lider av prestationsångest och stress får ut sin 
frustration genom att idrotta mycket, vilket i sig kan leda till en ökad stressad situation som 
följd.  Det är viktigt att föräldrarna vågar säga nej till sina barn och att man låter barnen får 
vara barn så länge som möjligt (Svensson 2006)  
Författaren tror att föräldrarna i undersökningen är medvetna om den stressade vardagen och 
att de försöker göra något åt den. Samhället har ökat kraven på föräldrarna, att de ska arbeta 
mer, klara av fler arbetsuppgifter och ändå hinna med sina barn. Våra barn ska inte behöva 
uppleva den stress som vi gör där allt ibland kan kännas kaotiskt. Som ensam förälder är det 
inte lätt att stoppa samhällets stress och krav, men man kan försöka hjälpa sina barn så att de 
får växa upp i lugn och harmoni, att hitta ett sätt att få ny energi på, liksom den familjen som 
försöker umgås mysa och varva ner tillsammans. 
 
Barnens svar är mycket mer positiva än föräldrarnas, de tycker visserligen att det kan vara 
stressigt efter en skol- och arbetsdag men inte lika ofta som föräldrarna. De tycker inte heller 
att det känns stressigt nu men att det har varit det tidigare i år. Nu börjar skolan så smått 
trappas ner, fritidsaktiviteterna börjar göra sommaruppehåll och de är förväntansfulla inför 
sommarlovet och att börja i högstadiet. Just nu sprudlar de av glädje och man ser det under 
intervjun att de är glada. Att det är de överfyllda almanackorna (Ellneby, 2004) som är en av 
orsakerna till barens stress kan man se här, då de nu inte känner sig så stressade när 
aktiviteterna gör uppehåll. En del kan dock känna sig stressade då det är mycket annat som 
inträffar på våren som till exempel födelsedagar och konfirmationer. Det upptar barnens 
lediga tid på helgerna. Denna tid är så viktig då det idag är så svårt att finna en plats för lugn 
och ro att återhämta krafterna på (Ellneby, 2004). Författaren tror att föräldrarna inte tänker 
på att barnen behöver en lugn plats eller en stund till att bara få vara, utan man ser alla måsten 
och att man själv har svårt att hinna med den lugna stunden för rekreation. Många av barnen 
har tre aktiviteter eller mer i veckan som de ska hinna med samtidigt som de ska göra läxor 
och umgås med kompisar. Barnen i dessa båda klasser använder inte datorn så ofta. De sa att 
det går i perioder men nu när det är fint väder ute så blir det inte så många timmar framför 
datorn. När de använder datorn så är det till skolarbeten eller så chattar de på lunastorm. 
Under årens lopp så har det kommit många rapporter om att unga sitter för mycket framför 
datorn och detta kan leda till stress, men i dessa klasser stämde inte rapporterna in. Utifrån 
barnens resultat så visar det på en positiv bild när man tittar på barn och stress. 
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När man tittar vidare på resultatet och jämför barnens svar med föräldrarnas svar så stämmer 
de inte helt överens. När man korrelera barnens svar med de korrelationer som har gjorts med 
föräldrarnas svar så finns det ingen signifikans. En förklaring till att resultatet blev så här kan 
vara att barnen inte känner sig stressade nu och att de hade svarat annorlunda vid ett annat 
tillfälle under terminen. Då det var korta intervjuer så hann inte intervjuare och barn lära 
känna varandra och det kan också vara en bidragande orsak till att barnen svarar mer positivt 
på frågorna. Det noterades att en del barn tvekade vid vissa frågor som var lite känsligare. Det 
var om de känner oro, har sömnproblem, har ont i magen eller huvudvärk samt om de känner 
sig tillfreds och nöjd med sig själv. Efter en betänketid så svarade de aldrig, någon svarade 
nästan aldrig. Varför tvekade de, var det för att de inte ville erkänna för intervjuare hur de 
verkligen mår, eller vill de inte erkänna för sig själva. En annan orsak till varför de tvekade 
kan vara att de ser upp till sina föräldrar och inte vill säga något som är negativt om deras 
föräldrar. 
Resultatet hade kanske också sett annorlunda ut om man hade fått in alla enkäterna från 
föräldrarna. De som inte lämnade in var kanske för stressade för att ta sig tid att svara! Utifrån 
resultatet så verkar det som att de familjer som har svarat har det stressigt men inte mer än att 
de klarar av det. Det är ingen familj som uppger att det alltid är stressigt och att barnen mår 
jättedåligt. En orsak till detta kan vara att föräldrarna känner sig beskyddande och vill inte 
lämna ut sina barn helt men då föräldrarna tycker att situationen är mer stressad än barnen kan 
vara ett de tror att barnen påverkas mer av stressen än vad de egentligen gör. 
Då det bara var 42 föräldrar som fick enkäten var detta antal något lågt men då 
undersökningen förstärks med intervjuer så ökar ändå validiteten i undersökningen. Av dessa 
42 så var det 29 som lämnade in enkäterna. Det var 69% som lämnade in, men det hade ändå 
varit önskvärt om fler hade gjort det för att öka validiteten i undersökningen. Resultatet 
kanske också hade sett annorlunda ut om båda föräldrarna till skilsmässobarn hade fått 
enkäten, eller om alla föräldrar hade fått var sin enkät. En del föräldrar hade svarat var för sig 
på samma enkät (skrev mamma resp. pappa över svaren). Validiteten hade ökat ytterligare om 
alla eleverna i klasserna hade fått intervjuas. Nu missar man kanske viktig information som 
barnen sitter inne med. Alla barn vars föräldrar lämnade in enkäten fick inte heller intervjuas. 
Här kan man också ställa sig frågan om föräldrarna inte ville att barnen skulle ge viktig 
information eller var det så att föräldrarna hade frågat barnen om de ville intervjuas och de 
svarade nej. Reliabiliteten i undersökningen är relativt hög om man genomför studien under 
samma tidsperiod, men om tidsperioden ökas kommer reliabiliteten att sjunka. Även 
personens känslotillstånd kommer att påverka svaret. Man kan testa reliabiliteten genom att 
utföra undersökningen vid ett senare tillfälle. Det som kan påverka reliabiliteten är att fel 
siffror har matats in i SPSS men för att minska denna risk har siffrorna dubbelkollats av två 
personer. Bortfallet kan också bidra till en lägre reliabilitet.  
Bortfallet i studien är de enkätsvar som inte lämnades in samt att alla elever inte fick 
intervjuas. Ingen enkät sorterades bort pga av otydliga svar men däremot så svarade inte alla 
föräldrarna på alla frågor och detta får räknas som bortfall på vissa frågor. Därav i resultatet 
så är det färre deltagare på en del svar.  
Det är också viktigt att tänka på att det även finns svagheter i det resultat som man får fram, i 
bevisföringen. Det finns fyra aspekter att ta i beaktande. Den första är att ett beteende inte kan 
studeras i en fullständig empirisk, objektiv, systematisk kontrollerad form. Man kan t ex inte 
observera vad någon tänker bara hur någon handlar, skriver, läser och säger, härvid kan man 
ta i beaktande att det var de som tvekade innan de svarade, vad var det de tänkte. Man kan 
studera hur någon löser en uppgift logiskt eller reagerar på det berörda ämnet. Utifrån det kan 
man dra en slutledning om ett beteendemönster, men om det är helt korrekt vet vi inte med 
säkerhet. Den andra faktorn som gör resultatet svagt är var undersökningen görs och om det 
kan smyga sig in bias som påverkar resultatet. Enkätsvaren kan påverkas då alla svarade i sin 
hemmiljö och där kan ha funnits störande moment som påverkade svaren, likaså att barnen 
tittade på andra saker i grupprummen och därmed inte var fullt koncentrerade vid intervjun. 
För det tredje så finns det ofta en teknisk begränsning för att producera missvisande 
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information. Den sista svagheten att tänka på är att en undersökning aldrig berättar hela 
historien (s.20 Heiman 2002). 
 
I resultatet så framkommer det att en del känner stress och oro på grund av att de har sådana 
höga prestationskrav på sig själva samt att de inte är helt nöjda med sitt utseende.   Det 
teoretiska perspektiv som Elkind presenterar att kraven som barnen har idag börjar tidigt i 
barndomen och då handlar det främst om intellektuella prestationer,  och att samhället som 
sådant stressar barnen in i vuxenvärlden, leder i sin tur till prestationsångest.  
Att ha höga krav på sig själv och att stressas in i puberteten kan skapa ångest och oro. Detta 
har man uppmärksammat på BUP där många unga får depressioner då samhället ställer allt 
högre krav som leder till prestationsångest för de unga. En del barn och unga visar sin protest 
mot samhället genom att hitta på bus och begå brott (Svensson 2006). I USA så 
uppmärksammades det på 1980-talet att trycket på att bli vuxen så fort som möjligt fick en 
brottslig inriktning. Många av brotten begicks av ungdomar ur medelklassen. Dessa brott blev 
däremot mer nertystade än de som begicks av de fattiga och mer utsatta socialgrupperna. 
(Elkind 1984).  
En del barn uppger att de får laga sin mat själv när de kommer hem och att de får göra sin läxa 
själv. Detta kan öka barnens stress. Denna stress kan också bero på att föräldrars och barns 
kontrakt bryts. Barnen får större utrymme att klara sig själv även om de inte är mogna att 
klara av denna roll. De föräldrar som arbetar mycket ställer oftare högre krav på sina barn än 
andra. Då man begär att barnen ska klara av mer än vad de egentligen är mogna till så bryts 
även engagemangskontraktet då föräldern kräver en vuxenlojalitet av barnet. Trots kraven på 
att båda föräldrarna måste arbeta så får man inte ställa för höga krav på barnen och inte se 
vilken mognad, krav och behov som barnet har (Elkind, 1984). 
När barnen reagerar på sin stress med huvudvärk och oro kan det vara för att de har tagit på 
sin energireserv och inte haft möjlighet till att återhämta sig i lugn och ro. Alla har en 
anpassningsreserv som man tar av i oförutsedda situationer men att det är viktigt att också få 
möjlighet till att bygga på denna reserv säger forskaren Selye. Han upptäckte tidigt att barns 
stress beror på att vuxna stressar. Om man utsätter sin kropp för stress under längre perioder 
så ökar risken för depressioner, ångest är mer olyckliga och man blir mer mottaglig för 
sjukdomar (Passer & Smith 2002). Detta är inget som ännu har hunnit drabbat barnen som har 
intervjuats men någon har tidigare haft magkatarr och någon har mått psykiskt dåligt men som 
nu är bättre. 
I resultatet får man fram att barnen påverkas av den stressade familjesituationen som uppstår 
efter en skol- och arbetsdag. De känner sig stressade, känner oro, har sömnproblem, 
huvudvärk och magont. Barnens beteende ändras då det blir lov och tempot blir lugnare. 
Barns psykologiska välbefinnande påverkas av föräldrarnas psykologiska välbefinnande, detta 
oberoende på hur familjestrukturen ser ut eller hur den ekonomiska och sociala statusen är 
(MCMunn et al, 2001). 
Det finns vissa perioder i livet som man är mer mottaglig för stress och för barn är dessa 
perioder när de kommer i trotsåldern och i puberteten. I studien så är barnen i en känslig 
period då de är på väg in i puberteten och det kan också göra att de känner sig mer stressade, 
har svårt för att somna, klagar för magont och huvudvärk. 
. 
Förslag på framtida undersökningar är att genomföra studien med samma klass under en 
annan period till exempel senhösten. Likaså att genomföra studien i en annan sjätteklassare. 
Det skulle också vara intressant att titta vidare på brottsligheten där unga är inblandade i. Är 
det som i USA där unga från medelklassen begår brotten och om det är det stressade 
samhället som är orsaken till det. Ytterligare en studie som skulle vara intressant att 
undersöka är hur stressade invandrarbarn är, som går i skolan, men lever i ovisshet om de får 
stanna kvar samt att de plågas av krigsminnen. 
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 Resultaten visar på att föräldrarna och barn upplever vardagen mer stressande när det även är 
mycket fritidsaktiviteter som man ska åka på. De flesta föräldrarna önskade att gå ner i tid för 
att på så sätt hinna med sina barn. Barnen bekräftade att föräldrarna inte alltid hade tid för 
dem. Föräldrarna tycker dock att familjesituationen känns mer stressig än vad barnen gör och 
det visar på ett positivt resultat. I nästan alla familjerna så utför man aktiviteter någon gång 
tillsammans och den aktivitet som var mest aktuell just nu var grillning. 
 
Så ta vara på barnen, låt dem vara barn och hjälp den att finna en plats för ro och 
återhämtning så att de slipper uppleva samma stress som vi vuxna känner. 
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Bilaga 1 

 
Följebrev 

 
 
Till föräldrar med barn i åk 6 
 
Jag är en studerande som nu gör min c-uppsats och kommer då att titta på barns välmående 
och jag har riktat in mig på årskurs 6, då det tidigare inte finns så mycket undersökning just i 
denna målgrupp. Jag vill göra en enkätundersökning där föräldrar svarar på hur deras barn 
mår. Observera att jag är ute efter föräldrarnas åsikt, barnen ska inte vara med och svara på 
enkäten. Jag valde att göra undersökningen på Östra torpskolan då det finns två sjätteklassare 
som motsvara populationen. 
Enkätundersökningen är frivillig, men jag är tacksam för alla svar som jag får in vilket då gör 
att kvalitén på undersökningen blir så hög som möjligt. 
Enkäten lämnas till klassföreståndaren senast tisdagen den 2 maj 2006, som förvarar dem i ett 
kuvert för vidarebefordring till mig. 
Enkäten kommer att behandlas anonymt! 
Jag kommer även att skicka med ett blad som lämnas separat till klassläraren, som handlar om 
tillstånd att även få intervjua eleverna. 
Jag som utför enkätundersökningen är Emma Gren och studerar psykologi 41-60 på 
samhällsvetarprogrammet på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. 
Om det uppkommer frågor kring enkäten så kan ni nå mig på telefonnummer 0707-54 10 22 
 
Jag tackar på förhand för din betydelsefulla medverkan i min undersökning! 
 
Karlskrona, april 2006 
 
E.Gren 
Studerande BTH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
Bilaga 2 

 
 

Intervjutillstånd 
 
 
 
 
Tillstånd att få intervjua elev 
 
Jag skulle vilja intervjua några av eleverna och behöver ha målsmans underskrift för det. 
Jag kommer b la att ställa frågor om hur de mår, om de har känt sig stressade någon gång, om 
de känner sig glada, ledsna och vad de gör på fritiden. 
 
Jag ger mitt medgivande för en kort intervju:  Ja      Nej    
 
Elevens namn:  ___________________________________ 
 
Målsmans namn:  _________________________________ 
 
Namnförtydligande:  _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
Bilaga 3 

1 Kön: Man Kvinna

2 Antal vuxna i familjen?

3 Antal barn i familjen?

4 Hur många timmar i veckan arbetar ni per vuxen? Mamma

Pappa

5 Om ni hade fått bestämma hur många timmar i veckan hade ni då velat arbeta? Mamma

Pappa

Markera endast ett alternativ Aldrig Nästan Ibland Ofta Nästan Alltid
aldrig alltid

Känns er familjesituation stressad när ni 
kommer hem efter en skol- och arbetsdag?
Äter ni middag tillsammans hela familjen?

Förändras barnets sätt att vara (beteende) när 
det har varit ledig en längre tid, ex jullov?
Har ert barn kännt sig stressad under den 
senaste månaden?
Känner ert barn sig orolig?

Har ert barn sömnproblem?

Klagar ert barn över huvudvärk eller magont?

Har ert barn problem med läxläsningen?

Har ert barn ork och energi att utföra saker 
efter skoltiden?
Hur ofta käner sig ert barn glad och skrattar?

Känner ert barn sig tillfreds och nöjt 
med sig själv?
Utför ni aktiviteter tillsammans med barnen?

Anser ni att ni har tillräckligt med tid för barnen?

19 Hur många gånger i veckan har barnet fritidsaktiviteter?

20 Hur många timmar tillbringar barnet framför datorn i veckan?

0-4 tim  5-9 tim 10-14 tim 15-19 tim mer än 20 tim

21 Beskriv med egna ord hur er familj är efter en skol- och arbetsdag, respektive
under längre ledigheter. Ex stressig, lugn, harmonisk eller irriterad.

Enkät angående barns välmående

6 0 1 2 3 4 5

7 0 1 2 3 4 5

8 0 1 2 3 4 5

9 0 1 2 3 4 5

10 0 1 2 3 4 5

11 0 1 2 3 4 5

12 0 1 2 3 4 5

13 0 1 2 3 4 5

14 0 1 2 3 4 5

15 0 1 2 3 4 5

16 0 1 2 3 4 5

17 0 1 2 3 4 5

18 0 1 2 3 4 5

  



  
Bilaga 4  

 

1 Kön: Pojke Flicka

2 Antal vuxna i familjen?

3 Antal barn i familjen?

4 Hur många timmar i veckan arbetar er? Mamma

Pappa

Markera endast ett alternativ Aldrig Nästan Ibland Ofta Nästan Alltid
aldrig alltid

Känns er familjesituation stressad när ni 
kommer hem efter en skoldag?
Äter ni middag tillsammans hela familjen?

Har du kännt dig stressad under den 
senaste månaden?
Känner du dig orolig?

Har du sömnproblem?

Klagar ni över huvudvärk eller magont?

Har ni problem med läxläsningen?

Har du ork och energi att utföra saker 
efter skoltiden?
Hur ofta käner du dig glad och skrattar?

Känner du dig tillfreds och nöjd 
med dig själv?
Utför ni aktiviteter tillsammans med föräldrarna?

Anser ni att era föräldrar har tillräckligt med tid 
för er?

17 Hur många gånger i veckan har du fritidsaktiviteter?

18 Hur många timmar tillbringar du framför datorn i veckan?

0-4 tim  5-9 tim 10-14 tim 15-19 tim mer än 20 tim

19 Beskriv med egna ord hur er familj är efter en skol- och arbetsdag, respektive
under längre ledigheter. Ex stressig, lugn, harmonisk eller irriterad.

3 4 516 0 1 2

3 4 5

15 0 1 2 3 4 5

14 0 1 2

3 4 5

13 0 1 2 3 4 5

12 0 1 2

3 4 5

11 0 1 2 3 4 5

10 0 1 2

3 4 5

9 0 1 2 3 4 5

8 0 1 2

3 4 5

7 0 1 2 3 4 5

6 0 1 2

Enkät angående barns välmående

5 0 1 2 3 4 5

 

  



  

         Bilaga 5   
 
 
Signifikanta korrelationer på föräldrarnas svar 
 

  
Familjens Corr 1,000 0,148 0,611 ** 0,058 0,472 *1 0,134 0,169 0,257 0,395 * 0,206 0,522 **3 0,635 ** -0,259
stress N 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28
Beteende Corr 0,148 1,000 0,608 **6 0,359 0,262 0,164 0,387 * 0,464 * 0,183 0,520 ** 0,054 0,226 0,138

N 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
Barns Corr 0,611 **5 0,608 ** 1,000 0,370 *7 0,223 0,147 0,470 **9 0,361 0,369 * 0,429 * 0,166 0,495 ** -0,053
stress N 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
Oro Corr 0,058 0,359 0,370 * 1,000 0,269 0,142 0,412 * 0,268 0,348 0,536 ** -0,219 0,122 0,096

N 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
Sömn Corr 0,472 * 0,262 0,223 0,269 1,000 0,425 *2 0,407 * 0,193 0,119 0,252 0,404 * 0,251 -0,212

N 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
Huvudvärk Corr 0,134 0,164 0,147 0,142 0,425 * 1,000 0,175 0,310 0,095 0,042 0,274 0,126 -0,326
magont N 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Läxläsning Corr 0,169 0,387 * 0,470 * 0,412 * 0,407 * 0,175 1,000 0,447 * 0,315 0,590 ** 0,315 0,244 -0,084

N 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
Ork Corr 0,257 0,464 * 0,361 0,268 0,193 0,310 0,447 * 1,000 0,584 ** 0,419 * 0,186 0,387 * -0,166
ennergi N 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
Glad Corr 0,395 * 0,183 0,369 * 0,348 0,119 0,095 0,315 0,584 ** 1,000 0,573 ** 0,321 0,363 -0,507 **

N 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
Tillfreds Corr 0,206 0,520 ** 0,429 * 0,536 ** 0,252 0,042 0,590 ** 0,419 * 0,573 **12 1,000 0,239 0,239 -0,059
nöjd N 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
Aktivitet Corr 0,522 ** 0,054 0,166 -0,219 0,404 * 0,274 0,315 0,186 0,321 0,239 1,000 0,358 -0,588 **
tillsammansN 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
Tid Corr 0,635 **4 0,226 0,495 **10 0,122 0,251 0,126 0,244 0,387 * 0,363 0,239 0,358 1,000 -0,139

N 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
Fritids- Corr -0,259 0,138 -0,053 0,096 -0,212 -0,326 -0,084 -0,166 -0,507 **11 -0,059 -0,588 **8 -0,139 1,000
aktiviteter N 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Aktivitet Tid Fritids-
tillsammans aktiviteter

Familjens Beteende Barns Oro Sömn Huvudvärk / Läxläsning Ork
magont ennergistress stress nöjd

Glad Tillfreds

 

  



  

Bilaga 6 
 
 
Signifikanta korrelationer på barnens svar 
 

 

Oro Corr 1,000 0,189 0,513 *14 0,354 -0,207 0,702 **15 -0,299 0,276 -0,434
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Sömn Corr 0,189 1,000 0,126 -0,117 -0,155 0,452 0,265 0,628 ** -0,311
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Läxläsning Corr 0,513 * 0,126 1,000 -0,051 -0,063 0,388 -0,093 0,059 -0,146
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Energi Corr 0,354 -0,117 -0,051 1,000 -0,135 -0,184 0,081 0,165 -0,296
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Glad Corr -0,207 -0,155 -0,063 -0,135 1,000 -0,110 0,597 * -0,090 0,112
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Tillfreds Corr 0,702 ** 0,452 0,388 -0,184 -0,110 1,000 -0,231 0,340 -0,193
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Familje- Corr -0,299 0,265 -0,093 0,081 0,597 *16 -0,231 1,000 0,118 -0,168
aktiviteter N 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Tid Corr 0,276 0,628 **13 0,059 0,165 -0,090 0,340 0,118 1,000 -0,563 *

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Fritids- Corr -0,434 -0,311 -0,146 -0,296 0,112 -0,193 -0,168 -0,563 * 1,000
aktiviteter N 16 16 16 16 16 16 16 16 16
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Oro Sömn Läxläsning Energi
aktiviteter

Glad Tillfreds Familje- Tid Fritids-
aktiviteter

 

  



  

Bilaga 7 
 

 
 
 

Medelvärden på föräldrarna samt barnens svar 
 

Fråga 1 1,7 Fråga e1 3,5
Fråga 2 2,1 Fråga e2 2,1
Fråga 3 2,3 Fråga e3 2,3
Fråga 4a 29,9 Fråga e4a 30,4
Fråga 4b 37,8 Fråga e4b 34,8
Fråga 5a 26,3 Fråga e5 1,3
Fråga 5b 32,2 Fråga e6 3,6
Fråga 6 2,1 Fråga e7 0,9
Fråga 7 3,5 Fråga e8 0,3
Fråga 8 1,5 Fråga e9 0,3
Fråga 9 1,1 Fråga e10 0,8
Fråga 10 0,9 Fråga e11 0,4
Fråga 11 0,3 Fråga e12 4,1
Fråga 12 1,3 Fråga e13 4,2
Fråga 13 0,6 Fråga e14 4,4
Fråga 14 3,8 Fråga e15 2,7
Fråga 15 3,5 Fråga e16 4,3
Fråga 16 3,8 Fråga e17 2,6
Fråga 17 2,6 Fråga e18 1,8
Fråga 18 3,3
Fråga 19 2,4
Fråga 20 2,1

Vuxna Barn

 
 
 

  


