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Abstract 
 
Aim and scientific issues 
 

The aim was to identify potential health risks, for full-time working parents with small 

children, caused by time shortage. The intention was to better understand and help this 

particularly time-pressured group in society to achieve a healthier lifestyle. The identification 

was built upon their own opinions about possible health risks and upon an interpretation of 

the health risks from a health promoter’s perspective.  
• How do full-time working parents with young children handle time-shortage in a health perspective, 

specified in the categories: sleep, recovery, nutrition, physical activity, social health and mental health? 

• What consequences for health does time–shortage have for full-time working parents with young children? 
• What do parents with young children think could help them to obtain a better health in everyday life? 
 
Method 
 

The study was based on a literature overview and semi-structured interviews with 6 people 

who were strategically selected: the interview objects were all full-time working or studying, 

had one child under 7 and lived together with a partner. All interviews were recorded using 

two dictaphones and were implemented, transcribed and analyzed by both writers of this 

essay to increase the reliability of the results.  

Results 
 

Time shortage is shown to be handled especially through priorities in the respondent’s lives. 

Depending on individual preferences, knowledge and lifestyle the interview objects give up 

different activities. Common for all respondents was that they gave up activities necessary for 

their health in the long term. The consequences of time shortage for their health therefore 

depended on what kind of activity they gave up. It is clear that time-shortage signifies an 

increased risk for lifestyle diseases in the long term. 

The parents’ own suggestions for improvements included household services, economic help, 

social networks, a more flexible working market and a more flexible society.  

Conclusions 
 

Time shortage is a problem for parents with small children and the consequences of it are that 

crucial activities for promoting a long-term good health are given up. Input from the 

community is needed and the health educator can be a part in the work of teaching parents –

to-be about lifestyle changes that could occur. Based on the results of this study, different 

methods can be used for the solution of specific problems in different families. 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet var att identifiera tidsbristens potentiella hälsorisker för heltidsarbetande 

småbarnsföräldrar. Avsikten var att i hälsopedagogyrket bättre kunna förstå och hjälpa denna 

särskilt tidspressade grupp i samhället att uppnå en mer hälsosam livsstil. Identifieringen 

byggde på både deltagarnas egna åsikter om tänkbara hälsorisker och på en tolkning av 

hälsoriskerna ur ett hälsopedagogperspektiv.  
• Hur hanterar heltidsarbetande småbarnsföräldrar tidsbrist ur ett hälsoperspektiv, specificerat i 

kategorierna; sömn, återhämtning, kost, fysisk aktivitet, social hälsa och psykisk hälsa? 

• Vilka konsekvenser för hälsan får tidsbrist för heltidsarbetande småbarnsföräldrar? 
• Vad upplever småbarnsföräldrar skulle kunna hjälpa dem till en bättre hälsa i vardagen? 

Metod 
 

Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie samt semistrukturerade intervjuer med 6 personer 

som rekryterades strategiskt: intervjupersonerna var alla heltidsarbetande eller 

heltidsstuderande, hade ett barn under 7 år och bodde tillsammans med partner. Alla 

intervjuer spelades in på två diktafoner och genomfördes, transkriberades och analyserades av 

båda författarna för att öka reliabiliteten i resultaten.  

Resultat 
 

Tidsbrist visade sig framförallt hanteras genom prioriteringar i respondenternas liv. Beroende 

på individuella preferenser, kunskaper och livsstil prioriterade man bort olika aktiviteter. 

Gemensamt för alla respondenter var att de prioriterade bort aktiviteter som var nödvändiga 

för hälsan på lång sikt. Tidsbristens konsekvenser på hälsan beror därmed på vilken typ av 

aktivitet som prioriteras bort. Det är tydligt att tidsbrist innebär en ökad risk för s.k. 

livsstilssjukdomar i längden.  

Småbarnsföräldrarnas egna förslag på lösningar rörde sig kring hushållstjänster, ekonomisk 

hjälp, sociala nätverk, en flexiblare arbetsmarknad och ett flexiblare samhälle. 

Slutsats 
 

För småbarnsföräldrar är tidsbrist är ett problem vars konsekvenser blir att viktiga aktiviteter 

för en långsiktigt god hälsa prioriteras bort. Insatser behövs från samhället och 

hälsopedagogen kan spela en viktig roll för att utbilda blivande föräldrar om de 

livsstilsförändringar som kan inträffa. Med hjälp bland annat av denna studies resultat kan 

olika metoder användas för att lösa olika familjers specifika problematik. 



 

 

Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING ........................................................................................................................... 1 

2 BAKGRUND – en liten kunskapsöversikt .............................................................................. 2 

2.1 Forskningsläge ................................................................................................................. 2 
2.1.1 Sammanfattande om stress och tidsbrist ................................................................... 2 

2.1.2 Stress och hälsa ......................................................................................................... 3 

2.1.3 Stressbufferten under lupp ........................................................................................ 4 

2.1.4 Stress, Socialt stöd och psykisk hälsa* ..................................................................... 6 

2.1.5 Familjeliv och stress .................................................................................................. 6 

2.1.6 Tidsbrist och fysisk hälsa .......................................................................................... 7 

2.1.7 Tidsbristens koppling till psykisk och social hälsa* ................................................. 7 

2.1.8 Familjeliv och tidsbrist .............................................................................................. 9 

2.1.9 Orsaker till upplevd tidsbrist ................................................................................... 10 

2.1.10 Forskarnas förslag på lösningar ............................................................................. 13 

2.2 Teori/Modell ................................................................................................................... 15 
2.2.1 Kasam – Känsla av sammanhang ............................................................................ 15 

2.2.2 Krav – kontrollmodellen ......................................................................................... 15 

2.2.3 Jörgen Larssons modell ........................................................................................... 17 

2.3 Syfte ............................................................................................................................... 18 
2.4 Frågeställningar .............................................................................................................. 18 
2.5 Hypotes........................................................................................................................... 18 

3 METOD ................................................................................................................................. 19 

3.1Upplägg ........................................................................................................................... 19 
3.2 Genomförande ................................................................................................................ 20 

4 RESULTAT .......................................................................................................................... 21 

4.1 Syfte ............................................................................................................................... 21 
4.2 Hur hanterar heltidsarbetande småbarnsföräldrar tidsbristen? ....................................... 22 

4.2.1 Sömn........................................................................................................................ 22 

4.2.2 Återhämtning/avkoppling ........................................................................................ 23 

4.2.3 Kost ......................................................................................................................... 24 

4.2.4 Fysisk aktivitet ........................................................................................................ 26 

4.2.5 Social hälsa .............................................................................................................. 28 

4.2.6 Psykisk hälsa – krav/ kontroll, KASAM, stress ...................................................... 30 

4.2.7 Sammanfattning ...................................................................................................... 32 

4.3 Vilka konsekvenser för hälsan får tidsbristen? .............................................................. 32 



 

 

4.3.1 Sömn........................................................................................................................ 33 

4.3.2 Återhämtning/avkoppling ........................................................................................ 34 

4.3.3 Fysisk aktivitet ........................................................................................................ 34 

4.3.4 Social hälsa .............................................................................................................. 35 

4.3.5 Psykisk hälsa ........................................................................................................... 35 

4.3.6 Sammanfattning ...................................................................................................... 36 

4.4 Vilka förslag har småbarnsföräldrar för att återfinna en bättre vardagshälsa? .............. 37 
4.4.1 Individuella lösningar .............................................................................................. 37 

4.4.2 Samhälleliga/politiska lösningar ............................................................................. 38 

4.4.3 Sammanfattning ...................................................................................................... 39 

5 DISKUSSION ....................................................................................................................... 40 

5.1 Styrkor och svagheter med studien ................................................................................ 40 
5.2 Tidsbristen i vardagen ur ett hälsoperspektiv – hur hanterar vi den? ............................. 41 

5.2.1 Harmoniserande modeller ....................................................................................... 42 

5.2.2 Effektivitetskrav och samhällskrav ......................................................................... 42 

5.2.3 Betydelsen av individens personlighet .................................................................... 43 

5.2.4 Betydelsen av samhällets organisation .................................................................... 45 

5.3 Tidsbristens konsekvenser .............................................................................................. 45 
5.4 Att återerövra tiden och komma tillbaka till hälsan - lösningarna ................................. 46 

6 SLUTSATSER och framtidsdiskussion ................................................................................ 49 

6.1 Betydelsen av könsroller ............................................................................................ 50 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 51 

Bilaga 1 - Definitioner ...................................................................................................... 54 

Bilaga 2 - Litteratursökning ............................................................................................. 56 

Bilaga 3 – Annons ............................................................................................................ 57 

Bilaga 4 – Intervjuguide ................................................................................................... 58 

  



1 INLEDNING 
 

“Lost time is never found again.” 
 - Benjamin Franklin  

 

Stress är ett vanligt ord. En sökning på stress på google ger 158 miljoner träffar. Tidsbrist ger 

159 000 träffar och ”För lite tid” nästan 16 miljoner träffar.  Kanske har du märkt på många 

plan hur samhällsdebatten handlar om att hitta en balans i vårt accelererande samhälle, inte 

minst syns det i litteraturen där mängder av böcker som ska hjälpa oss att hitta inre lugn, 

stressa mindre och hantera alla moment i vardagen har dykt upp under de senaste 

decennierna. De handlar om allt från hur man ska komma bort från det snabba tempot och 

hitta sin egen rytm till hur man ska följa med i tempot, bara hantera det bättre, hur man ska 

klara att snabba upp allting ännu mer och om den accelererande utvecklingen som fenomen.  

Idag ska man hinna med allt: förutom att hinna med att jobba och ha ett socialt liv ska man 

samtidigt vara hälsosam: hinna med sömn, motion, ha goda kost- och matvanor och vara en 

närvarande förälder.  

Tidsbrist eller upplevelsen av tidsbrist tycks vara det som är en av de grundläggande 

orsakerna till de flesta av våra vanligaste hälsoproblem, då tidsbristen är en i folkmun mycket 

omtalad orsak till stress. Vem känner inte igen: ”jag hinner inte, jag har inte tid och jag är såå 

stressad över det”? Stress ser i sin tur ut att vara den största orsaken till sömnproblem, 

magproblem, relationsproblem, hjärt-kärlsjukdomar, depressioner, fetma, inaktivitet m.m. om 

man ser till forskningen vilket tas upp längre ned. (S. 4 ff.) 

Småbarnsföräldrar är en särskilt utsatt grupp när det gäller tidsbrist. Förhoppningen är att 

denna studie kan ge hälsopedagoger en fingervisning om hur småbarnsföräldrar som lever 

under stor tidspress kan hanteras på ett bra sätt. Inspiration till ämnet kommer från vår närhet 

där vi träffat många småbarnsföräldrar som upplever stor stress och tidsbrist vilket i sin tur 

verkar ha en koppling till ohälsa. Ett exempel på detta är att ett av de vanligaste svaren som 

ges till att inte hålla på med fysisk aktivitet* och att inte sova tillräckligt är att man ”inte har 

tid”. Denna uppfattning vill vi som hälsopedagoger ändra på då fysisk aktivitet och tid till 

sömn faktiskt tvärt om är förknippat med mindre tidspress (Larsson 2007, s.7) 
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2 BAKGRUND – en liten kunskapsöversikt 
 

Trots att det finns en uppenbar koppling mellan tidsbrist* och stress* så finns inte tidsbrist 

med som orsak till stress i de senaste sammanfattande böckerna om stress och stressforskning 

som gåtts igenom inför detta arbete. Därför kommer bakgrunden syfta mycket till att påvisa 

de kopplingar som finns mellan tidsbrist och stress samt omgivande begrepp. Uppsatsen har 

avsiktligt fått en ganska omfattande bakgrund med anledning av ämnets breda, 

tvärvetenskapliga karaktär. Motiveringen till att ta upp så mycket av den forskning som hittats 

under litteratursökningen, är dels för att den är väldigt bred och behandlar lite olika detaljer 

och dels för att påvisa hur nära relaterat tidsbrist är i vår vardag och vilken koppling som 

hittats till stress. Intervjuerna har också varit mycket omfattande med frågor som rör samtliga 

fält. Även definitionerna är omfattande eftersom många av de begrepp som används i 

uppsatsen är vanliga i vår vardag och behövde preciseras. De ligger dock som en bilaga 

(Bilaga 1) i tabellform för att ge en bättre översikt och få mer flow i texten. I texten är 

begreppen markerade med asterisker (*) första gången de förekommer. 

 

2.1 Forskningsläge 

2.1.1 Sammanfattande om stress och tidsbrist 

Fuehrer (2010) som forskat ”om tidens värde” i Sverige, har funnit att många upplever att vår 

vardag går snabbare och snabbare och är präglad av stress och tidsbrist. Människor önskar sig 

mer tid till familj och fritid samtidigt som man arbetar mer och tillbringar mindre tid 

tillsammans. En önskan om att göra tiden mer till ens egna och mindre till den handlingsvara 

den har blivit idag har också uttryckts. (a.a.: s. 184 f.) Utifrån omfattande stressforskning i 

volymverket The Handbook of Stress Science: Biology, Psychiology, and Health, gjordes 

följande slutsats: Livet är en påfrestning för kroppen, allting människan upplever under en 

dag, både fysiskt och psykiskt, definierar vi som stress på kroppen. Kroppen måste ständigt 

återhämta sig för att klara av dessa påfrestningar. Tillfällig stress/akut stress har en positiv 

inverkan på immunförsvaret men denna effekt varar bara några timmar och kroppen behöver 

sedan återhämta sig inför nästa stresspåslag. Kronisk stress/distress* har en negativ effekt på 

immunförsvaret och uppstår när kroppen inte får tillräcklig återhämtning* mellan 

stresspåslagen. Det blir en ackumulerande effekt. (Contrada & Baum, 2011, s.57-58.)  
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Återhämtningen består framförallt av tillräcklig sömn*, vila och näring som behövs för att 

återställa och fylla på förbrukad energi. Tillräcklig fysisk aktivitet och väl sammansatt, 

hälsosam kost* behövs för att bygga upp och underhålla kroppen som mekanisk organism: 

muskelfunktion, smidighet och kondition samt att behålla kroppens balans mellan olika 

mekaniska system, hormoner och signalsystem. Social samvaro och stöd behövs för de 

hälsobringande känslorna av närhet, trygghet, gemenskap, glädje och tillhörighet. På ett sätt 

kan man säga att vi är ämnade att öva, träna, lära oss och utvecklas, en förmåga som 

garanterar vår överlevnad. I detta ingår ovan nämnda beståndsdelar, utan vilka vi tappar 

mycket av vår prestationsförmåga och funktionsduglighet som de intelligenta och fantastiska 

varelser vi är. (Contrada & Baum, 2011, s. 1-3, 57-59, 137-138, 143-147, 263-265.)  

Konsekvenserna av tidsbrist och kopplingen till stress är att inte hinna med de aktiviteter som 

ger denna buffert för att klara av de dagliga påfrestningarna och kan på sikt leda till en 

försämrad hälsa*. Det betyder att vi klarar av stress i vanliga fall men har man inte den 

viktiga marginalen så är risken stor att stressen blir mer långvarig och effekterna blir 

allvarliga. (Daly, 1996 s. 14) En intressant aspekt är att ovan nämnda stressbok och resterande 

litteratur som genomgåtts inför denna uppsats inte har tagit upp mer än minimala 

kommentarer om tidsbrist som orsak eller bidragande orsak till stress. En anledning till detta 

kan vara att det är så självklart. ”Time-management” är å andra sidan varmt omtalat som 

stresshanteringsmetod. (Contrada & Baum, 2011, s. 143)  

 

2.1.2 Stress och hälsa 

Upplevd stress är vanligt. Så många som strax över 20 % av småbarnsföräldrarna känner sig 

stressade en vardag, en siffra som är något lägre om man ser till hela befolkningen i åldrarna 

20-84 där den ligger runt 17 %. Detta gäller Sveriges befolkning enligt statistik från SCB:s 

tidsanvändningsstudie från 00/01. (SCB 2003, s. 108) En ny tidsanvändningsstudie 

publicerades i augusti i år, men har inte tagits med då publikationen skedde efter att denna 

studie genomförts. 

Hur man reagerar på de olika stressorerna* i vardagen är högst individuellt liksom förmåga att 

återhämta sig* och förmåga till återuppbyggnad. Man kan alltså dela upp processen från 

stressor till utfall i fyra delprocesser som var och en, om de inte fungerar, kan vara en 

potentiell orsak till ohälsa. Dessa fyra delprocesser är: Exponering för stress, reaktion på 

stressorer, återhämtning och återuppbyggnad. (Contrada & Baum 2011, s. 231) 
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Dessa fyra delprocesser består i sin tur av ett antal faktorer som fungerar som en buffert för 

att hantera stress utan att få negativa följder:  

Psykologisk motståndskraft: Coping*-förmåga, kontroll, optimism, stöd, tidigare erfarenhet, 

inlärningsförmåga, sömn, gener…. 

Fysiologisk motståndskraft: Fysisk hälsa, gener, habituering  (tillvänjning – att vänja sig vid 

stressen så att den inte längre påverkar), miljö, näring/kost, sömn…. 

Akut stress förbättrar immunförsvaret medan långvarig stress försämrar immunförsvaret. Den 

akuta stressreaktionen gör oss starkare medan långvarig stress utan återhämtning på sikt 

bryter ned kroppen. (Contrada & Baum 2011, fig. 4.2 s. 343-344.) 

 

2.1.3 Stressbufferten under lupp 

Eftersom studiens frågeställningar och intervjuer gått in djupare på alla de pusselbitar som 

skapar en god hälsa ges här läsaren en inblick i hur dessa påverkas av stress. Studien avser 

också att förklara hur varje enskild pusselbit är ett viktigt bidrag till att skapa en buffert för att 

klara av stress bättre. 

 

Sömn och återhämtning  

Trötthet räknas till psykisk ohälsa vilket är den näst vanligaste orsaken till förtidspensionering 

och långtidssjukskrivning. (SCB 2002, s. 38) Sömn är välkänt inom forskningen som en 

viktig återhämtande och återuppbyggande process. Daglig stress har en nedbrytande effekt på 

kroppens celler och under sömnprocessen repareras dessa så att kroppen återgår till sin 

fysiologiska utgångspunkt. Sömnrubbningar medför negativa effekter på känsloreglering och 

kognitiva funktioner vilket indikerar att man får svårare att reglera/hantera stress. Sömn 

fungerar alltså som en buffert för att hantera daglig stress. Omvänt påverkas sömnen av att 

man är uppjagad, spänd eller orolig när man går och lägger sig. Svårigheter att somna in och 

sämre kvalité på sömnen kan vara sådana effekter. Personligheten tycks spela in där individer 

med orolig/neurotisk dragning är mer benägna att få effekter på just sömnen som konsekvens 

av stress. Sömnkvalité har i sin tur visat sig vara en kraftfull indikator för ohälsa. Dålig sömn, 

speciellt sömnbrist är relaterat till försämrat immunförsvar och allmän mortalitet. (Contrada & 

Baum 2011, s.239.) Sömnbrist får negativa effekter i form av bl.a. ökat sömnbehov, nedsatt 

prestationsförmåga, sömnighet och allmän trötthet. Trötthet har effekter på frontallobens 
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funktion dvs. förmågan att fatta svåra beslut och lösa problem som kräver 

uppfinningsrikedom och kreativitet. Sjukdomar som sammankopplats med störd sömn: 

mindre än 4 h eller mer än 12h/dygn är: hjärt- och kärlsjukdom, depression, högt blodtryck, 

migrän, lungsjukdom, diabetes, fetma, fibromyalgi och försämrat immunsystem. (Åkerstedt & 

Kecklund (2007) s.234-238) (Vårdguiden.se 2011)   

 

Fysisk aktivitet 

Fysik aktivitet är ett av de bästa sätten att minska stress, den påverkar kemin i hjärnan: ökar 

motivation, självdisciplin, självkänsla, självförtroende och självtillit. (Contrada& Baum 2011, 

s. 146) Effekter av långvarig stress som försämrad kognitiv förmåga motverkas av fysisk 

aktivitet som påverkar den i motsatt riktning. Fysisk aktivitet har också inverkan på 

bemästring genom att den påverkar individens förväntningar och agerande i en bestämd 

situation. Fysisk aktivitet med realistiska mål har denna positiva inverkan på bemästring och 

ökar individens subjektiva välbefinnande. Genom fysisk aktivitet använder vi också kroppen 

på det sätt som ursprungligen stressreaktionen var ämnad för: en alarmreaktion som 

förbereder kroppen för rörelse. Tecknen på detta är tydliga. Fysisk aktivitet är en stressor som 

aktiverar kroppens stressfysiologiska system. Vid akut fysisk och psykisk stress leder detta till 

en ökad hjärtfrekvens och ökat blodtryck. Vid psykosocial stress leder reaktionen även till 

ökat kärlmotstånd vilket höjer blodtrycket ytterligare. Vid fysisk aktivitet minskar däremot 

kärlmotståndet för att få ut så mycket syre till musklerna som möjligt. Långtidseffekten av 

fysisk aktivitet är minskad stressreaktion för samma belastning vilket även gynnar reaktionen 

på psykosocial stress. Individer med ett vältränat stressystem blir inte lika känsliga för stress, 

man får bl.a. lägre blodtryck och lägre vilopuls och känsligheten för stresshormon blir mindre. 

Att regelbundet ägna sig åt fysisk aktivet blir därför en viktig del i stresshanteringen. (FYSS 

2008, s. 571-576.) 

 

Kost 

Genom maten får vi i oss det som behövs för att bygga upp och förnya kroppens alla vävnader 

och organ samt bränsle till dessa processer och organismens förmåga till rörelse. Vad och hur 

vi äter har därför en stor inverkan på hur vi mår. Stress kan påverka matsmältningen negativt 

och öka sötsuget, varför det är bra att äta när man befinner sig i ett lugnt tillstånd. (Contrada 

& Baum 2011, s.146) Stress har bevisad effekt på våra ätbeteenden, stress länkas därmed 
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samman genom kosten med konsekvenser för hälsan. Stress har ett samband både med ett 

ökat och ett minskat energiintag samt med förändringar av när, hur, hur ofta och vad man äter. 

Ny forskning indikerar att stress ökar intaget av mat med ett högt innehåll av fett och socker, 

speciellt i form av småätande och snabbmat. Ett förändrat ätbeteende kan se ut på olika sätt 

och beroende på detta kan det få olika utfall. Konsekvenserna beror på gener, övrig livsstil, 

sjukdomar och annan yttre påverkan. (Contrada & Baum 2011, s.283) 

 

2.1.4 Stress, Socialt stöd och psykisk hälsa*  

”Psykologisk stress definieras som en specifik relation mellan individen och dess omgivande 

miljö som bedöms av individen som påfrestande eller som överstiger individens resurser och 

riskerar dennes välbefinnande” (Contrada & Baum 2011, s.195) ”En analys baserad på den 

nationella folkhälsoenkäten 2004–2005 visar att socialt kapital, i form av socialt stöd i 

kombination med delaktighet i samhället, är kopplad till psykisk hälsa bland samtliga 

studerade befolkningsgrupper (män och kvinnor, unga och gamla, Sverigefödda och 

utlandsfödda samt de med eller utan ekonomiska problem). Att inte ha ett socialt kapital ser ut 

att genomgående vara kopplat till ett nedsatt psykiskt välbefinnande.” (Carlson 2007, s. 17) 

Mycket forskning har visat att både psykiska och fysiska hälsoproblem har ett samband med 

lågt socialt stöd och man tror samverkan mellan socialt stöd och stressrelaterade processer har 

en betydande roll för att förstå dessa samband. Missnöje med livet, ångest, depression och 

ökad mortalitet är hälsoproblem som relaterats till lågt socialt stöd. Betydelsen av 

stödprocesser för hälsa och välmående är inte bara en vedertagen samhällelig sanning utan har 

också synliggjorts i mycket forskning.  

Den senaste forskningen börjar klargöra detta komplexa men spårbara samband som länkar 

samman socialt stöd, stress och hälsa. (Contrada & Baum 2011, s. 111 & 119) (se vidare krav 

kontrollmodellen sida 16-17.)  

 

2.1.5 Familjeliv och stress 

Med familjen som central komponent i uppsatsen var det relevant att titta specifikt på familjen 

och stress. Familjen kan ha två funktioner när det gäller stress. Den kan fungera som stöd och 

buffert som minskar stress och därmed utgöra en komponent i ens förmåga till coping. 

(Contrada & Baum 2011, s. 143) Familjen kan också fungera som stressor. Värk och oro har 

exempelvis ett samband med konflikter i familjen. Problem i familjen är en källa till oro och 
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stress, det kan vara allt ifrån våld och familjemedlemmar i fängelse, oönskade graviditeter och 

dess konsekvenser till barn som har hamnat i trubbel, relationsproblem, otrohet, skilsmässa 

etc. listan är oändlig. Studier har också visat att det finns en kulturell komponent i familjens 

påverkan på stressens hälsokonsekvenser. I kulturer där familjelojaliteten är extra stark finns 

en tendens att sätta familjens behov framför sina egna. Detta verkar kunna påverka 

upplevelsen av stress så att det leder till större och djupare konsekvenser som depression och 

fysiska symptom. En del i orsaken till detta är att benägenheten att söka vård vid sjukdom 

eller problem kommer i andra hand efter ansvaret för familjen. (Contrada & Baum 2011, s. 

455-456) 

 

2.1.6 Tidsbrist och fysisk hälsa 

Litteraturgenomgången har gett stora mängder material när det gäller att koppla stress till de 

olika hälsokomponenterna. De mer specifika, direkta kopplingarna mellan fysisk aktivitet och 

kost och tidsbrist och hälsa i denna studie begränsade till Larssons fynd i Svenska tidsdata 

som indikerade att ägnandet åt mer tid till sömn och fysisk aktivitet till viss del hänger 

samman med en mindre upplevelse av tidspress*, och han diskuterar ifall detta beror på att 

ökad sömn och fysisk aktivitet faktiskt minskar den upplevda tidspressen eller ifall man sover 

och rör på sig mer för att man har mer tid. (Larsson 2007, s. 46). I övrigt har litteraturen varit 

begränsad på detta område och det som funnits har varit svårt att få tag på.  Kopplingen till 

just tidsbristupplevelsen* kan därför inte styrkas i den existerande forskning som funnits till 

förfogande för denna uppsats mer än indirekt genom att tidspress skulle vara en orsak eller 

bidragande orsak till stress. (Se stress och fysisk aktivitet, s 5.)  

 

2.1.7 Tidsbristens koppling till psykisk och social hälsa* 

I detta område återfanns mer specifik forskning under litteratursökningen. En stor del av 

forskningen som delges nedan riktas in på konflikten mellan arbetet och familjen och dess 

konsekvenser för hälsan. Forskningen kommer huvudsakligen från USA vilket innebär att det 

kan finnas kulturella skillnader mellan deras fynd och hur det ser ut i Sverige. 
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Depression och tidspress.  

Depression och tidsbrist har en signifikant koppling till tidspress både hos män och hos 

kvinnor där risken är något högre för kvinnor. Detta har Roxburgh (2004, s. 120 ff.) sett i sina 

studier på familjer och tidspress. Resultaten har visat att sambandet verkar ha en koppling till 

rollfördelning, socioekonomisk status, socialt stöd och kön. Att lägga mer tid på 

hushållssysslor var också associerat med större risk för depression, vilket kan vara en del av 

anledningen till könsskillnaden. 

 

”Friare” fritid för män. 

 En faktor som verkar påverka återhämtningen i den fria tiden är synsättet att tiden ska 

effektiviseras. Det gör man med hjälp av bland annat så kallad ”multitasking” – att man utför 

flera uppgifter samtidigt för att effektivisera, och ”Taylorism” – att man delar upp alla 

uppgifter i smådelar så att dagen är söndersprängd av små arbetsuppgifter. Dessa båda 

metoder innebär att den fria tiden inte upplevs som ”fri” och således inte ger den 

återhämtande effekt som den har potential till. Detta är något som i högre grad är 

karaktäristiskt för kvinnor och de arbetsuppgifter de utför än för män exempelvis: kvinnor 

sköter oftare det allmänna plockandet av stök, barnens oplanerade behov av hjälp och andra 

saker som kräver en ständig anspänning medan män oftare utför tidsbegränsade 

arbetsuppgifter som lagningsarbeten och liknande vilket ger dem en mer ”fri” fritid. Detta är 

ytterligare en förklaring till varför kvinnors tidsbrist är mer förknippat med depression och 

distress. ”Det tredje skiftet” myntades och syftar på att ”effektiviseringen” av den fria tiden 

inte ger den återhämtande effekt som är nödvändig. I dubbelarbetande familjer där det är både 

högt tempo på jobbet och i familjen är det alltså ofta kvinnor som blir mest lidande. 

Kvinnorna är ofta familjelivets ”tids- och rörelse experter”(se även nedan familjeliv och 

tidsbrist). Det är de som håller uppsyn över familjemedlemmarna och skyndar på dem när det 

behövs och håller i alla trådar. På grund av detta blir mammorna ofta ”skurkarna” som 

familjens aggressioner går ut över när vardagsstressen blir för stor. (Hochschild 1990, s. 8 ff.)  

Även Höge (2009, s. 47) har hittat ett samband mellan upplevd tidspress och psykosomatiska 

problem som delvis är medierat genom konflikten mellan arbetet och familjen. Senare 

forskning av Hochschild på företaget Amerco bekräftade tidigare aningar. Anställda instämde 

i stor utsträckning i påståenden om att deras hälsa blev lidande av att försöka leva upp till 

både familjen och jobbets ansvar och att deras äktenskap och familjeförhållanden blev lidande 

pga. tidspress och att de hade svårt att lämna jobbet för att hinna med barn och deras 
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aktiviteter. (Hochschild 2001, s. 21-22) De mest tidspressade verkar vara de som har hög 

inkomst, är föräldrar, vårdgivare och de som har arbete med höga krav och liten kontroll. 

Kontrollfaktorn verkar vara central och understöds av forskning som visar att arbeten med 

höga krav och låg kontroll gör så att både män och kvinnor upplever högre tidsbrist. 

(Roxburgh 2002, p.142-143) Detta stämmer överens med Aron Antonovskys modell för vad 

som skapar hälsa: KASAM (Se s. 16-17) 

 

2.1.8 Familjeliv och tidsbrist 

 

Upplevd tidsbrist i Sverige 

Åren 2000-2001 genomfördes i Sverige en enkät om tidsanvändning. Nedan redovisas de som 

svarat ”ja ofta” eller ”ja ibland” på frågan: ”Brukar du ha så mycket att göra på vardagarna att 

du har svårt att hinna med allt som behöver göras?” (En fråga som tolkats som att den mäter 

upplevd tidsbrist.) För sammanboende småbarnsföräldrar svarade strax under 80 % ja jämfört 

med strax under 60 % för hela befolknings gruppen på 20-84 år. För barnlösa sammanboende 

mellan 20-44 år är den upplevda tidsbristen för kvinnor knappt 68 % och för män 74 %. (SCB 

2003, s.107)  

 

Attityder kring familjetiden 

Daly (2001) har gjort omfattande studier på just ämnet familjen och tiden och funnit att en 

ideal familjetid tog sig uttryck i tre viktiga egenskaper: En önskan var att familjetiden ska 

vara en källa till minnen, en var att familjetiden måste vara positiv och innehålla en känsla av 

gemenskap och den sista utmärkande idealbilden av familjetiden var att den värderas högt när 

den är präglad av spontanitet. Resultatet visade dock att det finns en skillnad mellan 

önskan/längtan om familjetiden och den egentliga upplevelsen: ”I kontrast till idealet om en 

harmonisk och positiv upplevelse var familjetid ofta en tid för uttryck för spänning och 

upplevelse av konflikter(…)(a.a., s. 290 f.)  
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Olika uppgifter för män och kvinnor 

Daly (2002) har också kommit fram till att tidsförhandlingar är ett vanligt inslag i alla 

parförhållanden, att det har blivit något som prioriteras. Detta har att göra med att förmågan 

att hantera och planera familjelivet likställs med att vara en framgångsrik familj vilket sätter 

press, man uppfattar att andra gör ett bättre jobb och att det är ett personligt problem istället 

för att inse att det är ett samhälleligt problem som är vanligt bland de flesta par. Det visar sig 

också att det är skillnad mellan män och kvinnor där kvinnor fortfarande tar ansvaret för 

punktlighet, koordinering av scheman och planerade aktiviteter.  Att ta detta ansvar ger en 

känsla av kontroll över familjens tid som anses vara det mest värdefulla. En extra stressor är 

att den moderna tiden kräver jämställdhet och att männen ska delta mer i planerandet av 

familjens tid, vilket kan ge motsatt effekt i form av extra planeringsförhandlingar parterna 

emellan. (a.a., s. 338 ff.)  

I en amerikansk tidsanvändningsstudie med data från 1975 och 1998 tittade forskarna på 

sambandet mellan antal timmar fritid och individens känsla av tidspress/stress och så 

jämfördes skillnader över tid. Fyndet i denna studie var att tidspressen har ökat för föräldrar 

(då speciellt mammor) inte för att de arbetar mer men för att fritiden är mer kravfylld och ska 

effektiviseras mer.  Det verkar finnas samhällsnormer om att man ska umgås mer med barnen 

idag, en tid som har tagits ifrån ”egen tid”-kontot. Man ska dessutom hinna med alla andra 

sociala krav och arbeta samt att den tidigare nämna ”Taylorismen” förstör den fritid som finns 

kvar i syfte att effektivisera. (Mattingly & Sayer 2006, s. 218) 

 

2.1.9 Orsaker till upplevd tidsbrist 
 

Olika orsaker och ökad känsla av tidsbrist  

Känslan av tidspress ökar med antalet timmar man arbetar och här påverkar också en partners 

mängd arbetstid. Att vara gift och att vara förälder jämfört med barnlös singel ökar känslan av 

tidsbrist hos kvinnor och denna känsla ökar också dramatiskt när barn eller man är i hemmet. 

För män finns ingen sådan koppling, de är istället mer tidspressade av att vara skilda. 

Sambandet mellan att vara förälder och ha mer tidspress finns bara då barnen bor hemma och 

beror på tiden och kraften det tar att ta hand om och ha ansvar för barnen. Att lägga mer tid på 

hushållsarbete och att ha många viktiga dagliga aktiviteter ökar också känslan av tidsbrist. 

Kvinnor upplever också frivilliga uppdrag som mer tidspressande än män vilket verkar bero 
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på karaktären på uppdragen: kvinnor ägnar sig mer åt aktiviteter av typen föräldramöten och 

bostadsrättsföreningen medan män mer ägnar sig åt ”roliga” uppdrag som ex. 

fotbollsträningen. I slutänden handlar upplevelsen av tidspress om mängden aktiviteter man 

gör i kombination med vilken karaktär aktiviteterna har och mer tidspress är framförallt 

kopplat till att ha mindre tid till annat. (Mattingly & Sayer 2006, s. 214 ff.) (Roxburgh S. 

2002, 130-137)   

Southerton & Tomlinson har skrivit en rapport om begreppet ”time-squeze” med data från en 

”health and lifestyle studie (HALS)” med befolkningsdata från 1985 och 1992. Där fann de 

många olika mekanismer som oberoende av varandra signifikant påverkade känslan av 

tidspress. Dessa var alla sorters arbete i relation till antal arbetstimmar, socioekonomisk 

status, kön, ålder, sociala aktiviteter och konsumtionstyp. De kunde härleda ett samband 

mellan alla olika faktorer till tre mekanismer som påverkar känslan av ”harriedness”1:  

1. Volym – (Antal timmar arbete = minskar tid till annat) 

 2. Koordinationsproblem (alla har individuella scheman)  

3. Allokation (flera aktiviter som måste utföras samtidigt (även multitasking)  

(Southerton D.  & Tomlinson M. 2005, s. 232 ff.) 

Szollos (2009) har gjort en översikt över det breda ämnet tidsbrist som bland annat innefattar 

de författare som tagits upp ovan och nedan. Szollos använder termen ”kronisk tidsbrist” 

(Cronic Time Pressure) som ett övergripande begrepp som innefattar objektiv/faktisk tidsbrist 

och subjektiv/känslomässig upplevelse av att känna sig jäktad. Szollos sammanfattning av 

fältet gav följande slutsatser: Att ha bråttom kan leda till upplevelse av tidsbrist och att 

tidsbrist är ett allokationsproblem. Tidsbristen är objektivt mätbar och kanske kontrollerbar 

medan att känna sig jäktad är en subjektiv upplevelse av ett hektiskt tempo, krav på att göra 

saker snabbare, späckade scheman, fragmenterad tid, att känna sig skyndsam, osv. (a.a., s. 

345) 

 

En annan bild 

 I USA ser Godbey & Robinson (2005) att trenden har vänt, man är mindre utseendefixerad 

och mer bekväm, tar samhällets normer mindre hårt, har mer fritid utan TV med mer sociala 

och fysiska aktiviteter samt är mindre stressade. Studier över tid har visserligen visat att 

                                                 
1 En känsla av jäkt, plåga, oro, besvär och rastlöshet: en term som associeras med både för lite tid och ett 

accelereande tempo i vardagen. (Southerton D. & Tomlinson M. 2005, s. 216) 
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människor i dagens samhälle inte känner sig mer tidspressade (harried) än för 40 år sen. 

Känslan av tidspress ökade och var högre för ca 20 år sen men sedan dess har trenden varit 

mindre tidspress. Deras resultat visar även att tvärt emot vad folk tror så upplevs fritiden ha 

ökat sedan 60-talet och tidspressen ha minskat sen 90-talet. (a.a., s.423-424.)  

 

Konsumtionen stjäl vår tid 

Redan på 70-talet skrev ekonomen Staffan Burenstam Linder (1969) om ”den rastlösa 

välfärdsmänniskan”2. Linder beskriver ekorrhjulet där vi måste springa snabbare för att kunna 

tjäna mer pengar för att kunna konsumera mer för att bli lyckligare. Han skriver också att 

ekonomer sällan räknar med den tid konsumenten har att konsumera de varor de köper och 

han förespråkar en jämvikt mellan tid, pengar och konsumtion. (a. a., s. 25) Redan 1969 

tyckte han alltså att det var läge att hitta en balans mellan den tid vi lägger på att skaffa 

pengar och den tid vi har för att använda pengarna. 

 

 Varför förändrar vi inte samhället när det går?  

Att människor arbetar långa arbetsdagar både hemma och på jobbet är en sak, att de måste 

göra det är en helt annan sak. Genom att titta på den oinskränkta tid man har tillgänglig i livet, 

(dvs. när man dragit bort den tid som går åt till arbete, sömn och mat som är absolut 

nödvändig för att klara sig) kommer Goodin m.fl. (2005) fram till att de som känner sig mest 

överarbetade har minst fritid på grund av att de väljer det själva. Deras slutsatser är att 

människors önskan att konsumera överstiger vår förmåga att hitta balansen och att ”man får 

skylla sig själv”. (a.a., s. 62)  

 

The ”Time Bind”  

Begreppet ”The Time Bind” myntades först av Hochschild (2001) och illustrerar situationen 

när gränsen mellan arbete och fritid blir suddig och förvirrad. I boken ”The Time Bind – when 

work becomes home and home becomes work” undersökte hon varför folk inte använde sig av 

de hjälpande arrangemang som erbjöds av deras företag, för att få livet med familjen och 

arbetet att gå ihop. Anledningen hon kom fram till var att hela samhällsstrukturen gjort så att 

                                                 
2 Boken har precis släppts i nytryck. 
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hemmet har blivit mer av en börda än arbetet, att arbetet har blivit stället där man får socialt 

umgänge och stöd. Arbetet är lättare att hantera och ju mer man flyr hemmet desto jobbigare 

blir relationerna där och den onda cirkeln är sluten. (a.a., s.45 f.)  

 

Vi uppfattar livet olika 

Skillnad kan ses mellan de som har ett mer informellt synsätt och accepterar både rutiner men 

också hanterar det oplanerade som inträffar under dagarna och ”tar saker som de kommer” till 

skillnad från de som var mer benägna att försöka planera hårdare och längre fram. De senare 

var mindre nöjda med tillvaron. (Daly 2002, s. 339 ff.) 

 

2.1.10 Forskarnas förslag på lösningar 

Personliga lösningar eller ickelösningar 

 Forskarna diskuterar att den främsta lösningen är ett nödvändigt paradigmskifte där tiden inte 

längre tas för given, en samhällsförändring. Tiden behöver bli en del i politiken och ges ett 

större värde och blir mer av en rättighet i en människas liv där arbetsdagsförkortning och 

andra tidsanvändningspolitiska drag kan diskuteras. Andra lösningar handlar om individuell 

hantering av tid, planering, konsumtion, måsten etc. men alla lösningar handlar om 

attitydförändringar. (Daly 2001, s. 290 f.) (Daly 1996 s. 211)   

Time management är att använda tidshantering som ett verktyg för att inte ”slösa tid”, är 

enligt Daly, bara ytterligare ett sätt att behålla det accelererande tempot genom att mildra de 

negativa effekterna på kort sikt. (Daly 1996, s. 210) 

 

Om arbetstidens egentliga nytta  

Hochschild (2001) lyfter i sin bok fram bl.a. ett experiment man gjort på ett amerikanskt 

företag där arbetarna fått välja mellan att samtliga skulle gå ner i arbetstid från 40 till 32 

timmar/vecka eller sparka några medarbetare då efterfrågan på en produkt gått ned. I 

experimentet valde arbetarna att gå ner i arbetstid och man fann att produktiviteten INTE gick 

ned. Och när det blev bättre valde arbetarna att fortsätta på 32 timmar/vecka trots den lägre 

lönen. Hochschild pekar här återigen på att tidsbrist handlar mer om samhällsnormer och 

attityder än om ett olösligt problem.(a.a., s. 253-254)  
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Organisatoriska lösningar 

Den svenska forskaren Jörgen Larsson håller på med forskningsprojektet ”Familjeliv utan 

tidsbrist”, där syftet är att generera kunskap om potentiella sätt att minska tidspressen hos 

föräldrar. Larsson (2004, 2007) och Larsson och Sanne (2005) ger i tidigare publiceringar ett 

antal rent organisatoriska förslag på olika lösningar på problemet med tidsbrist. Det är dels 

rent individuella förändringar och dels samhällsorganisatoriska förändringar.  

Att tillgodose behovet av sömn och fysisk aktivitet är en individuell förändring som kan 

minska känslan av tidsbrist. Att köpa tjänster istället för att äga och konsumera varor är ett 

annat förslag. Tvärtemot vad många tror: att mer pengar ska lösa problemen, indikerar 

Larssons analyser det motsatta: att det leder till en högre tidspress på grund av att en bättre 

ekonomi ofta medför mer varukonsumtion och ägande. Orsaken till detta skulle då vara att 

själva konsumtionen av varor tar tid och det gör även skötsel av bostad, bil, båt, fritidshus 

förutom att arbetstiden tar tid. Att dela upp ansvarstiden med barnen mellan föräldrarna kan 

minska tidspressen om det inte leder till längre arbetstider, utan någon form av egentid som 

exempelvis social samvaro, träning eller något annat avslappnande intresse. (Larsson 2007, 

s.61 ff.) 

 

Larsson och Sannes (2005, s.219 ff.) tidigare analys av självhjälpsböcker gav följande råd för 

att minska tidsbrist:  

 
• effektivisera dina uppgifter 

• köp hushållstjänster 

• tillfredsställ dina grundläggande behov (sömn, avslappning, motion, goda matvanor) 

• sätta gränser mot andra 

• sätta gränser gentemot sina egna tidskrävande ambitioner 

• använd effektiva förändringsmetoder 

 

Larssons diskussion kring samhällets möjlighet till påverkan är att den är begränsad eftersom 

vad man gör med sin tid ligger i den privata sfären. Tidspolitik blir därmed svårt då det mer 

ligger i händerna på kultur och attityder. (Ovanstående forskare har dock kommit fram till att 

detta är lösningen och enligt dem borde det gå att påverka) Han föreslår ändå vissa 

tidspolitiska lösningar som förändringar i arbetslivet som t.ex. att minska övertidsarbete, att 

arbeta färre antal timmar i veckan och att stora samhällsstruktursförändringar behövs för ett 

genomgående familjevänligare arbetsliv. (Larsson 2007, s.66 ff.) 
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Fuehrer (2010) anser också att en samhällsmässig attitydförändring från att se tiden som en 

vara verkar vara en nödvändig lösning, eftersom hindret till arbetstidsförkortning för många 

är värdebaserad: ”Skapa förutsättningar till mer tidsmässig välfärd genom att bryta den starkt 

normativa kopplingen mellan förvärvsarbete och tidens värde” (a.a., s. 186) 

 

2.2 Teori/Modell 

 

Teoretiskt ramverk till uppsatsen och till grund för intervjuerna är Antonovskys teori om vad 

som genererar hälsa: Kasam, Karasak och Theorells krav/kontroll -modell och Larssons teori 

om kopplingen mellan tidsbristens mekanism, upplevelsen av tidsbrist och de konsekvenser 

som uppstår på individnivå.  

 

2.2.1 Kasam – Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovskys salutogena modell för vad som ger hälsa är vida refererad till i 

hälsosammanhang. Modellen finns därför med som ett grundläggande antagande om vad som 

skapar hälsa. Antonovsky kom i sin forskning fram till att för att en människa ska bibehålla en 

god hälsa genom livets påfrestningar behöver individen känna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Han definierar själv Kasam som följande: 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.” (Antonovsky 2009, s.46) 

1-begriplighet 2-hanterbarhet 3-meningsfullhet 

 

2.2.2 Krav – kontrollmodellen 

Karasek och Theorells modell av hur psykosociala sammanhang och stress skapar ohälsa både 

fysiskt och psykiskt har framförallt använts mycket i arbetslivssammanhang men är precis 

lika användbar som en modell för belastning och verkan över livets övriga delar. Modellen 

går ut på att människan i livet utsätts för ett antal upplevda krav. Dessa krav är uppdelade i 
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fysiska och psykiska krav där de psykiska i sin tur kan delas upp i kognitiva, kvantitativa och 

känslomässiga/emotionella. Kognitiva krav är t.ex. krav på minne och kreativitet. Kvantitativa 

krav är t.ex. tidskrav, att behöva göra mycket på kort tid eller många saker samtidigt. 

Känslomässiga krav är t.ex. sociala krav, normer, moral, relationer med familj och vänner etc.  

Fysiska krav är krav på kroppen t.ex. träning, miljö, skador, sjukdom: all fysisk påfrestning 

från omgivningen.  

Till vårt förfogande för att hantera dessa krav har vi ett visst mått av upplevd kontroll. 

Kontroll kan delas upp i delfaktorerna beslutsutrymme och stimulans. Beslutsutrymme 

handlar om individens möjligheter att själv påverka sina aktiviteter, vilken ordning de ska ske, 

när vad ska göras och hur de ska koordineras. Stimulans handlar om huruvida dessa aktiviteter 

är personligt stimulerande och utvecklande, att individen får möjlighet att använda hela sin 

kapacitet. Kontroll kan också preciseras i horisontell och vertikal kontroll där horisontell 

kontroll är kontroll i situationen och vertikal kontroll är kontroll över situationen. Detta kan 

också ses som att kontroll i situationen ligger på en mer individuell nivå medan kontroll över 

situationen ligger på en mer kollektiv nivå. 

 

Det är balansen mellan upplevelsen av krav och upplevelsen av kontroll som avgör om 

utfallet blir en positiv eller en negativ reaktion av arbetsbelastningen. För att hantera höga 

krav behövs också hög upplevd kontroll och detta leder i sin tur till personlig utveckling och 

självförverkligande. Har man däremot låg kontroll så är både utfallet av låga krav och höga 

krav negativa spänningar då låga krav kan leda till meningslöshet och låg personlig 

utveckling och höga krav leder till hög spänning utan hanteringsmöjlighet - stress.  

En tredje faktor som lagts till krav- kontrollmodellen är socialt stöd. Upplevelsen av socialt 

stöd har stor inverkan på hur man hanterar kravsituationen och kan ses som en buffert. Socialt 

stöd kan delas upp i materiellt och emotionellt stöd som t.ex. ekonomiska och materiella 

tillgångar eller personligt stöd från nära och kära. (Åborg, 2001) (Karasek & Theorell, 1990) 

 

 

 

 
Fig. 1 Schematisk bild över Karasek & Theorells 
krav- kontrollmodell. 
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2.2.3 Jörgen Larssons modell dell 

Jörgen Larsson gjort två modeller över tidsbrist som har vissa olikheter på grund av Larssons 

olika inriktning på sina publiceringar. I denna studie behövdes dock en helare bild varför en 

bredare modell skapades av Larssons två original. Denna modellprodukt kallas nedan 

fortfarande för ”Larssons modell”. Larssons modell för hur tidsbristupplevelsen kan kopplas 

till hälsa får här sammanfoga de ovanstående teorierna på ett mer övergripande plan. I princip 

kan den sammanfattas med att om livets olika delar, förklaringsfaktorerna, har en obalans 

mellan krav och möjligheter att hantera och kontrollera dessa krav, det som Larsson kallar 

tidsbristens mekanism, leder det till en tidsbristupplevelse eller ett tvång att prioritera bort 

vissa saker vilket kan leda till konsekvenser för hälsan. (Larsson 2007 s. 32) (Larsson 2004 s. 

25 )  

Jörgen Larsson gjort två modeller över tidsbrist som har vissa olikheter på grund av Larssons 

olika inriktning på sina publiceringar. I denna studie behövdes dock en helare bild varför en 

bredare modell skapades av Larssons två original. Denna modellprodukt kallas nedan 

fortfarande för ”Larssons modell”. Larssons modell för hur tidsbristupplevelsen kan kopplas 

till hälsa får här sammanfoga de ovanstående teorierna på ett mer övergripande plan. I princip 

kan den sammanfattas med att om livets olika delar, förklaringsfaktorerna, har en obalans 

mellan krav och möjligheter att hantera och kontrollera dessa krav, det som Larsson kallar 

tidsbristens mekanism, leder det till en tidsbristupplevelse eller ett tvång att prioritera bort 

vissa saker vilket kan leda till konsekvenser för hälsan. (Larsson 2007 s. 32) (Larsson 2004 s. 

25 )  

  

Tidsbristens mekanismTidsbristens mekanism 

 
     Använda resurser 
Upplevda krav          -    Tid 

- Volym          -    Kontroll 
- Koordinering 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

 

 

 

Förklaringsfaktorer 
‐ Arbete 
‐ Familj  
‐ Tidsfaktorer i privatlivet 
‐ Konsumtion & boende 

Möjliga konsekvenser 
‐ Sänkt välbefinnande 
‐ Risk för 

stressjukdomar 
‐ Bräckligare 

familjerelationer 

Tidsbristupplevelse 
‐ Varaktiga svårigheter 

att hinna med. D.v.s. 
bortprioritering av 
viktiga hälsobringande 
faktorer 

‐ För lite egentid och 
barntid dvs. tid till 
återhämtning och nära 
relationer. 

 

Allt vi utsätts för i livet är en viss form av stress som skapar en anspänning eller belastning av 

individens psykologiska eller biologiska system. Då denna stress överstiger individens 

förmåga att hantera situationen uppstår distress. Förmågan att hantera stressen beror i sin tur 

på om individen upplever sig ha stöd i omgivningen, socialt eller materiellt, om individen tror 

på sig själv, dvs. har självkänsla och självtillit och om individen upplever KASAM - känsla 

av sammanhang. 
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Allt kan länkas ihop till en komplicerad mångfacetterad mekanism inom varje individ som 

kan sammanfattas med begreppet ”coping-förmåga” eller ”individuell hanteringsförmåga”. 

 

2.3 Syfte 

Syftet är att identifiera tidsbristens potentiella hälsorisker för heltidsarbetande 

småbarnsföräldrar. Identifieringen kommer att bygga på både deras egna åsikter om tänkbara 

hälsorisker och på en tolkning av hälsoriskerna ur ett hälsopedagogperspektiv. Avsikten är att 

som hälsopedagog bättre kunna förstå och hjälpa denna särskilt tidspressade grupp i samhället 

till en mer hälsosam livsstil. 

2.4 Frågeställningar 

 

• Hur hanterar heltidsarbetande småbarnsföräldrar tidsbrist ur ett hälsoperspektiv, 
specificerat i kategorierna; sömn/återhämtning, kost, motion, socialt, psykiskt? 

• Vilka konsekvenser för hälsan får tidsbrist för heltidsarbetande småbarnsföräldrar? 
• Vad upplever småbarnsföräldrar skulle kunna hjälpa dem till en bättre hälsa i vardagen? 

 

2.5 Hypotes 

 

Hypotesen är att småbarnsföräldrar är en särskilt stressad och pressad grupp i samhället och 

att deras hälsa blir lidande av tidsbristen. Detta kan till exempel ta sig uttryck i bristande 

möjlighet till regelbundna middagstider och bra matvanor, tillräcklig sömn, lugn och 

återhämtning samt att sociala sammanhang kan bli lidande.  
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3 METOD 

3.1Upplägg 

Design 

För att studera tidsbrist för heltidsarbetande småbarnsfamiljer valdes en kvalitativ ansats i 

form av semistrukturerade intervjuer samt litteraturstudie. Intervjuerna formulerades utifrån 

fem olika aspekter på hälsa (fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa, sömn och återhämtning 

samt kost) samt med tanke på de tre huvudfrågeställningarna. Frågorna var medvetet öppna, 

det vill säga kunde inte besvaras med ja eller nej, vilket skulle ge djupare intervjuer, mindre 

styrda svar och möjligheter till personliga reflektioner hos intervjupersonerna. Flera 

följdfrågor ställdes också för att fördjupa och specificera svaren från respondenterna. (bil. 4) 

Urval 

För att inkluderas i studien skulle intervjupersonerna vara sammanboende föräldrar till barn 

upp till 7 år, båda heltidsarbetande och uppleva tidsbrist. Intervjupersonerna nåddes via e- 

mail, facebook och bekanta. Ursprungsplanen att rekrytera på förskolor med anslag 

förkastades då tiden inte räckte till för att vänta på och lägga tid på den rekryteringsprocessen. 

Förskolorna i innerstaden var dessutom låsta varvid distribuering av annonser försvårades 

avsevärt. Urvalet ändrades till att inkludera även heltidsstuderande då intervjupersoner som 

delvis studerade anmälde sig frivilliga och denna grupp ansågs vara lika intressant. Ett 

strategiskt urval gjordes till slut där vi intervjuade intresserade som uppfyllde kriterierna 

sammanboende heltidsstuderande/arbetande småbarnsföräldrar med relation till tidsbrist. 

6 intervjupersoner ställde upp. 

 

Reliabilitets- och validitetsåtgärder 

En pilotintervju planerades för att säkra validiteten men piloten visade sig vara så bra och gav 

exakt det som söktes i djup, omfattning och innehåll att den togs med som intervju istället. 

Intervjuerna spelades in med två digitala inspelningsenheter – en mobiltelefon och en digital 

minirecorder, för att säkra att ingen information förlorades. För att säkra reliabiliteten och 

validiteten ytterligare gjordes alla steg från studier av litteratur, val av referenser, formulering 

av intervju, intervjuer, transkribering och analys av uppsatsens två författare tillsammans. 

Därmed kunde hela tiden en dialog föras kring olika frågor och valmöjligheter som kom upp 
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under arbetet. Fyra öron kunde också transkribera, tolka och komma ihåg bättre än två, vilket 

märktes tydligt många gånger.  

Intervjupersonernas utsagor har språkbearbetats dels för att öka läsförståelsen och dels för att 

skydda deltagarnas identitet ytterligare. Ord som ”liksom, alltså, mmm, ööh osv. har tagits 

bort samt vissa upprepningar och halva meningar som varit högt uttalade funderingar.  

 

3.2 Genomförande 

Litteratursökningen och intervjuförfattandet skedde samtidigt under den första tiden, så fort 

intervjuguiden var färdig började intervjuerna som blev mellan 1-2 timmar långa. 

Intervjupersonerna informerades om innebörd av deras deltagande, att de när som helst fick 

dra sig ur eller avbryta utan förklaring och att deras identitet inte kommer kunna förknippas 

med uppsatsen. De fick även information om studiens syfte och att de kunde få se igenom 

delresultatet innan studien publicerades för att känna sig trygga med att inte bli utlämnade.  

En intervjuledare höll i samtliga intervjuer och den andra tog anteckningar, höll koll så att 

ingenting missades samt ställde kompletterande frågor vid samtliga intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes på platser där intervjupersonerna kände sig bekväma, i deras hem eller kontor. 

Den tilltänkta pilotintervjun fick till följd att några små ändringar gjordes i intervjuguiden 

enbart för att förbättra den röda tråden, vilket hade fallit sig naturligt redan under 

”pilotintervjun” men inga nya frågor eller diskussioner behövdes. Därför anses nu att en 

lyckad pilotintervju genomförts även om den även används som intervjumaterial i studien. 

Efter intervjuerna transkriberades de ordagrant med pauser och uttryck. Sedan har materialet 

kategoriserats och analyserats utifrån de olika frågeställningarna. Varje frågeställning har haft 

underkategorier och materialet har analyserats utifrån en frågeställnings specifika kategori, i 

taget. Exempelvis: Hur hanterar småbarnsföräldrarna sömn och tidsbrist? Intervjuerna 

tolkades dels ur ett hälsopedagogperspektiv och dels utifrån föräldrarnas egna perspektiv, 

båda sidor har redovisats som svar på frågorna då de ansågs komplettera varandra och ge en 

helare bild.  

Litteraturen kring ämnet tidsbrist undersöktes med begränsad möjlighet att få tag på dyra 

artiklar och begränsat tidsutrymme vilket har medfört att den också är begränsad till sin natur. 

Dock har ändå ett försök gjorts till att täcka området från tidsbrist till stress och dess 

konsekvenser då detta ansågs vara den tydligaste kopplingen. Bakgrunden till uppsatsen 

författades under tiden som litteraturstudier och intervjuande pågick.  
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4 RESULTAT 

 

Intervjufrågorna som gett information kring tidsbristupplevelsen, dess orsaker och hälsan hos 

intervjupersonerna har utformats utifrån Larssons modell av tidsbristens mekanism. (Sida 17.) 

Frågor från alla delar av modellen har tagits med för att få en så komplett bild som möjligt. 

Uppsatsens tre stora frågeställningar, hur småbarnsföräldrar hanterar tidsbrist, hur tidsbristen 

påverkar dem hälsomässigt och vilka lösningar de har förslag på, berör alla steg i Larssons 

modell men framförallt utvecklar frågeställningarna de sista stegen i modellen, vilka 

konsekvenserna faktiskt blir och vilka möjliga lösningar som kan finnas med bakgrund i 

tidsbristens mekanism. 

 

Urvalsgrupp: Sex intervjupersoner, fyra män, två kvinnor mellan 25-40. Alla hade ett barn 

som var mellan 1,5 och 4 år gammalt. Barnet gick på förskola mellan 6 och 8 t/dag. Alla 

intervjupersoner var sambos och bodde i lägenhet, tre i bostadsrätt, tre i hyresrätt. Samtliga 

var universitetsutbildade eller håller på och avslutar en universitetsutbildning och bor, arbetar, 

studerar inom en 40 min sträcka med kollektivtrafik från centrala Stockholm. 

Månadsinkomsten varierade mellan CSN + extrajobb och 42000. Samtliga arbetade eller 

studerade eller gjorde både och, minst 40 timmar eller mer per vecka. Alla hade även en 

sambo som arbetade eller studerade heltid. Arbetena varierade beträffande flexibilitet med 

arbetstiderna.  

 

4.1 Syfte 

Syftet var att identifiera tidsbristens potentiella hälsorisker för heltidsarbetande 

småbarnsföräldrar. Identifieringen bygger på både deras egna åsikter om tänkbara hälsorisker 

och på en tolkning av hälsoriskerna ur ett hälsopedagogperspektiv. Avsikten var att ge 

underlag för att i hälsopedagogyrket bättre kunna förstå och hjälpa denna särskilt tidspressade 

grupp i samhället till en mer hälsosam livsstil. 
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 4.2 Hur hanterar heltidsarbetande småbarnsföräldrar tidsbristen?   

 

Utifrån intervjupersonernas svar har en tolkning av hur småbarnsföräldrarna som grupp 

hanterar tidsbrist sammanställts. De har delats upp i kategorierna: Sömn, Återhämtning, Kost, 

Fysisk aktivitet, Social hälsa och Psykiskt hälsa samt även Stresshantering som speciell 

kategori. 

4.2.1 Sömn 

För lite sömn 

Alla respondenterna hade inte problem med sömnen men samtliga skulle ändå vilja sova mer 

och talade om ett ideal på 8 timmar. De flesta fick istället 6-7 timmars sömn på vardagar och 

en person så lite som 4 timmar per natt. Några prioriterade sömn eller hade lätt att sova och 

hade därför inga problem med sömnbrist.  

Orsakerna till problem med sömnen var olika: sömnsvårigheter, skrikande, vaknande barn 

som bröt sömnen, prioritering av partid, ensamtid, pluggtid och dåligt samvete.  

      ”bland annat så får jag dåligt samvete av det, men annars så är det mer:” får jag ingen 
sömn så får jag ingen sömn”, då får jag typ tänka på honom liksom, han behöver ju mer än 
vad jag behöver, man tänker alltid på barnen först. På något sätt glömmer man sig själv, 
vilket också är dåligt för man måste tänka på sig själv också, men det är väldigt sällan man 
hinner tänka att man finns och vad man behöver…” 
 

Andra saker är viktigare 

Flera respondenter vittnade om att sömn kan prioriteras bort. Arbetet, egentiden, barnets 

bekymmer, önskan om fler timmar på en dag gick före. Några kallade sig ”nattugglor” och 

berättade om svårigheter att gå och lägga sig då suget att sitta uppe var för stort.   

      ”Sömn är en stor fiende…nädå, det är den inte men jag är en riktig nattuggla som gillar 
det här att sitta uppe på kvällarna, speciellt om jag är ledig. Vilket gör att jag får på tok för 
lite sömn för att Oliver vaknar fortfarande kl. 7 på morgonen, och då blir man ju trött. Så 
sömn är någonting som jag måste bli bättre på: att gå och lägga mig tidigare, helst få en sju-
åtta timmar egentligen, får bara en sex timmar normalt sett…” 
 

      ”(…)då blir det litegrann att den här tiden på kvällen när kanske min sambo har somnat 
och min dotter har somnat, det blir ju liksom lite lugn och ro, det blir skönt att få lite självtid, 
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eller egentid och då blir det ofta så att jag sitter uppe för länge, alltså det är väl också kanske 
någon sådan där grej att jag inte vill att nästa dag ska komma så fort på något sätt… 
  

Att turas om och ta igen sömnen på helgen  

Alla löste helgerna med varannan sovmorgon, vilket åtminstone fungerade som en egen 

vilotid, sova kunde dock för vissa vara svårt eftersom barnet på ett distraherande sätt 

fortfarande kunde höras i huset. Alla respondenternas barn vaknade tidigt.  

Sömnen på helgen blev för de flesta 8-9 timmar vilket verkade vara tillräckligt för att 

återhämta sig inför den nya arbetsveckan.  

 

4.2.2 Återhämtning/avkoppling 

Aktiviteter fungerar omedvetet som avkoppling  

Respondenternas återhämtnings- och avkopplingsstrategier var både medvetna och 

omedvetna. När de hade fått tänka ett tag insåg många att deras återhämtning och avkoppling 

ibland redan ingick i dagliga aktiviteter som matlagning, städning, träning och till och med att 

jobbet kunde vara en avkoppling jämfört med att hela tiden vara hemma och barnledig.   

       Vad tror du skulle hända om du inte lagade mat? 
      ”Nämen jag skulle inte klara av det för det är verkligen den…alltså när jag städar och 
lagar mat då är det en stund när jag kan slappna av…och vara själv… 
 

Aktiviteter ansågs ofta som, och användes som avkoppling och återhämtning exempelvis: att 

gå shoppingrundor på stan med barnet, att dansa, att gå ut och äta med vänner, att gå på bio, 

att gå på museum och att vara hemma med familjen.  

 

Att ge sin partner egentid och avkopplande aktiviteter som inte blir av 

Flera respondenter ”fick” egen tid och avkoppling av sin partner som tog barnet medan hon 

eller han kunde göra andra aktiviteter. Partid och egentid för att läsa, träna, jobba, plugga, 

spela dataspel, meditera eller ta det lugnt fanns ofta när barnet sov även om den tiden 

användes till sådant i varierande grad. Aktiviteterna de nämnde som de fick avkoppling av 

verkade oftast inte bli av i tillräcklig grad och om de blev det, gjordes ibland också andra 
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saker samtidigt för att effektivisera tiden. Vilken slags avkoppling man prioriterade bort var 

individuellt men det var vanligt att man inte tog någon ensamtid för att reflektera.  

5 respondenter verkade först anse att avkoppling egentligen inte behövdes men kom under 

intervjuns gång på att de ville ha mer återhämtning och avkoppling i vardagen. 

       Om avkoppling behövs för att orka: 
      ”Mm, jo de känner man väl men det är inte lika påtagligt som behovet av allt annat, som 
mera behövs. ”Nu ska man göra såhär, nu ska man göra så”…Nä det är inte lika påtagligt. 
Vad gör du för att få avkoppling i vardagen? 
”Jag går och tränar kanske. Ehm..extremt lite. När allting blir jävligt komprimerat, då passar 
man alltid på och gör något annat samtidigt för att få det gjort. Alltså man passar på att göra 
saker när man är där, så allting rutas in och fixas. När det känns om man ska hinna med att 
göra allt som man vill så blir det vissa saker som blir lite, som man inte tar hand om sig lika 
bra då på det sättet.” 
 

4.2.3 Kost 

Olika sätt att hantera maten 

Medvetenheten om vad man ska äta och inte var, när de uppskattade sig själva, ganska hög 

även om kunskapen utifrån sett ibland brast. Hållningen kring mat varierade stort mellan 

respondenterna, från brinnande intresse till förtvivlan eller bara neutral inställning till mat. 

Mat var viktigt för alla och mycket viktigt för vissa och många prioriterade detta tidsmässigt. 

Hälften var nöjda och hälften var inte nöjda med matvanorna hos sig själva och familjen.  

 

Individuella hinder för att få bukt med maten 

I de missnöjdas fall blev det för mycket sött och inte så bra mat som man skulle önska. 

Hindren var då olika: ekonomi, graviditet, ork, tröstätning, bristande intresse, motivation och 

kunskap. Kunskapsluckan blev till en svårklättrad tröskel när tidsbrist kom med i bilden. 

Matlagningen blev då ett projekt med risk för att enklare och snabbare (då på köpet ofta 

onyttigare) alternativ blev vardag. De berättade att hungern som uppstod när man inte hann 

äta regelbundet också var något som resulterade i: småätande av snabba och onyttiga 

kaloririka alternativ, lätt överätning och ätning ”i skåpen”. 

Om matlagning:  

      ”Njaa hinna men orka..eller veta. Alltså för jag vet inte så mycket om vad man ska ha. Så 
försöker jag kolla i böcker men då blir det såhär: ”oj shit ” de känns så stort att komma ihåg 
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allt och vad man ska ta och vad man ska inte…jamen sådär hur man ska ..liksom tips på 
rätter. Det är väl det liksom att det blir…bara liksom wok av allting…det blir lite så…” 

 

Maten som viktig hörnsten i vardagen 

För dem som var nöjda med maten var mat högt prioriterat och en stor njutning, en person 

ansåg att skrivbordslunch var helt uteslutet och 

gemensam, ordentlig frukost och noga planerad 

middag var för en annan person högt prioriterat 

och det lades stora mängder pengar på bra 

råvaror och också tid till mat. En annars 

tidssparande men på köpet kvalitetssäkrande 

åtgärd av en av dessa familjer var att betala för a

råvaror till dörren vilket hade hjälpt matvanorna på traven. 

5 av 6 resp

tt få en matkasse med 5 dagars recept och 

ondenter tyckte att gemensam middag var en viktig prioritering tidsmässigt och åt 

er vid 
 

 

Varannan frukost 

 med att den som lämnade åt frukost med barnet och den andra gick 

got 

regelbundet och ”bra” ihop.         Illustration: Cecilia Torudd 

      ”Nämen vi försöker hinna …alltså förut åt jag här framför tv:n i vardagsrummet 
alltid…men sen vi fick barn så ville jag inte utan det är jätteviktigt för mig att alla sitt
matbordet och sen att man äter tillsammans. Förut kunde det hända att en pratade i mobilen
och kom en kvart senare och maten kallnade men det var inte så viktigt det var ju bara vi två 
men..barnet tar ju efter…så man kunde gå och äta men det är också fel för då lär han sig 
också att äta medans…så att sen han föddes, det fick ja kämpa lite för, min man tyckte att vi 
fortfarande kunde hämta barnstolen här framför tv:n. Jag tycker det är löjligt att titta på tv:n
när man äter då ska man umgås det är ju ändå den lilla tiden man har för varandra. Just nu 
känns det så, när båda kommer från jobbet och…vara med barnet…så just nu är det mycket 
disciplin att alla äter samtidigt och alla sitter vid matbordet..” 
 

5 av 6 löste mornarna

tidigare alternativt att barnet ibland fick äta frukost på förskolan. I de fall där maten var nå

mer problematisk var det också mer slarv med frukost, man prioriterade inte tiden till att äta 

frukost även om alla försökte. Denna grupp var också mer benägen att känna maten som ett 

problem, en börda och att den i vissa fall tog energi. 
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4.2.4 Fysisk aktivitet 

Att inte hinna träna, bara en ursäkt? 

Hur fysisk aktivitet prioriterades var olika bland respondenterna: från att inte träna alls på 

fritiden till att träna ca 4-5 ggr i veckan. Många hade höga ambitioner och ville träna mer men 

fem personer sa att de inte hann med fysisk aktivitet. Den 6:e personen ansåg att det var en 

lathetsfråga vilket man också utifrån kunde se tendens till hos andra respondenter. 

      ”I vanliga fall så känns det som mitt normalläge är att kanske träna 3-4 ggr i veckan, då 
mår man bra, då presterar jag bra. Då liksom, då känns allt bra. Så har jag liksom alltid 
tränat egentligen (…) ja det började ju iofs. ett halvår efter att han föddes, för två år sen, då 
har det liksom successivt ätits upp, träning är en av de saker som kan prioriteras bort. Säg att 
man går upp sex, kommer med grabben till förskolan till åtta, är på jobbet till sju-åtta, 
kommer hem, ska natta Casper då eller och sen gå ut och träna däremellan, det är ju 
alternativet. Och det blir ju liksom, de e svårt(…)” 
 

Andra anledningar var orkeslöshet och oförmåga pga. skadat knä eller foglossning eller 

trötthet. Tidsbrist blev en undanflykt och/eller ett hinder för fem av sex personer, fysisk 

aktivitet var något som lätt prioriterades bort.  

       ”Ja bara att de är just att man..det är nånting som är så jävla lätt att lägga av med..” 

 

Tidsbrist och allokations3problematik 

Den tid då många normalt går och tränar dvs. efter jobbet mellan 17-19 var också den tiden 

respondenterna hade med sina barn mellan dagis och läggdags. Tid för barnet prioriterades då. 

      ”Så han har inga pappaledighetsdagar kvar heller…ifall han skulle va pappaledig då 
skulle jag säkert hinna träna efter jobbet innan jag kommer hem men eftersom jag har så sena 
dagar nu tror jag inte jag skulle orka för man vill ändå vara med sitt barn och jag är ju 
hemma runt halvsex tiden, säg att man är hemma, om jag går och tränar innan, halv sju-sju 
och han sover runt halv åtta då kan jag aldrig umgås med honom…så, hellre välja bort 
träningen än, ja man vill ju hellre umgås med familjen än att träna…” 

 

Det fanns olika individuella hinder för att träna på kvällen efteråt: att det var för sent på 

kvällen när man var klar med allt annat som ”skulle” göras, att man hade arbete/plugg kvar på 

                                                 
3 *se sida 10. 
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kvällen, att man prioriterade TV/ slötid/ egentid/ sömn/ partid eller jobb eller att man helt 

enkelt inte orkade på kvällen.  

 

Komma igång tröskeln 

Som hinder för lunchträning eller friskvårdstimme kunde man ur ett objektivt perspektiv se 

dels att tidsbrist var en orsak men det verkade också finnas en ”komma igång- tröskel”. Både 

att starta nya rutiner och att hitta motivationen var hinder som flera gånger kom upp under 

intervjuerna. 

      ”(…)alltså det är som en tröskel att komma upp, innan jag känner att jag kommer till det 
här läget som jag gjorde, förra hösten eller vad det var. Då kände jag att ”fan jag börjar 
kunna se mig i spegeln”, börjar kunna se resultat och börjar känna att jag känner mig liksom, 
att kroppen har vaknat till på något sätt. Nu känns allting som en otrolig uppförsbacke innan 
jag kommer dit och känner att det känns kul (…)” 

 

Några nämnde att lunchträning skulle kunna göra att man måste stanna längre för att klara 

sina arbetsuppgifter. Men de resonerade också själva om att de säkert också skulle bli mer 

effektiva egentligen.  

 

Vardagsmotion - ett livsstilsval 

Tre personer hade stillasittande arbeten, tre personer hade ganska aktiva dagaktiviteter på 

arbetet men en av dem hade problem med foglossning vilket blev ett hinder för all fysisk 

aktivitet, även promenader. Att ta sig till och från jobb med cykel eller gång var begränsat av 

väder, orkeslöshet eller att det tog extra tid från hämtning/lämning/umgänge med barn. Flera 

nämner också att de tänkte på små saker man kan göra i vardagen för att få lite extra motion 

som att ta trappan, ha ett höj- och sänkbart skrivbord etc.  

Vardagsmotionen skiljde sig mellan olika personer, en del var aktiva i barnens lek och 

upplevde att de rörde sig mycket på fritiden, andra deltog mindre. En del prioriterade 

stillasittande aktiviteter efter att barnet somnat på kvällen som TV, dataspel och studier.  

Det var mer lek och aktivitet på helgerna för samtliga såsom: pulkaåkning, parklek, 

promenader, museibesök, äventyrsbad, familjeträffar etc. 
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4.2.5 Social hälsa 

Olika livssituationer som skapar klyftor och förlusten av spontanitet. 

Liksom de andra komponenterna av hälsobegreppet var det sociala livet olika viktigt för olika 

respondenter. En del prioriterade vänner men 4 av 6 saknade delar av det sociala livet och 

skulle vilja ha mer.  

        Berätta lite om ditt sociala liv, vänner och sociala sammanhang och sådär, är du nöjd 
eller är det någonting du saknar och så? 
      ”Jag skulle…iofs., det här med tidsbrist och så, jag saknar nog, egentligen skulle jag vilja 
ha mer tid till mina vänner, ibland känner jag absolut det, men samtidigt så…Jag har ganska 
många bra vänner och jag träffar dom ganska sällan…dom flesta har också familjer som gör 
att en del som har startat familj tidigare än jag , dom föll ju bort liksom, det är samma sak, 
dom fick fullt upp tidigare än vad jag fick fullt upp så …och en del är ungefär på samma plan 
och andra har inte det så dom känner att jag har fallit bort och inte har tid med dom …så det 
är ett litet sådär dilemma ibland …man får inte samma tid helt enkelt med sina vänner…” 
 
”(…) det är väl en sådan sak som jag prioriterar bort lite mer än vad jag skulle vilja, jag 
skulle vilja hänga lite mer med kompisar, så är det väl. Göra lite mer, haka på på lite mer 
grejer, ju mer ju roligare men samtidigt så ….mm” 
O det som du saknar vad beror det på?  
”Saknar o saknar, det är väl bara att, hade man varit lite friare, haft lite mindre. Hade man 
inte varit med familjen större delen av helgen så hade man ju umgåtts mer med kompisar. 
Men det är ju tid där som allt annat, hade man jobbat lite mindre så hade man haft lite mer 
kvällar och så vidare. Så att tidsmässigt så är det väl att man men… så är det.” 
 

En del prioriterade familjetiden mycket och upplevde att det var svårt att umgås med vänner 

som hade andra liv utan barn och en del hade tappat vänner på grund av detta.  

      ”Jag har fått familj och dom har inte fått det på det sättet och det är svårt att…dom har 
andra intressen än vad man själv har. Jag är hellre hemma, tar hellre en hemmakväll med 
min familj än att jag är ute o festar som dom kanske skulle göra, man glider isär (…) man ska 
ju hitta tid till det också jag menar om man hade tidsbrist med det man hade innan så…hinna 
med alla sina sociala delar också så blir det ännu mer…” 
 

Vissa av respondenterna hade en mer avslappnad inställning till att ha med vännerna i 

vardagen och hade alltid familj eller vänner hemma på besök som kunde leka med barnet eller 

åkte själva hem till andra på besök och träffade andra barnfamiljer och gjorde saker 

tillsammans med dem. Det spontana upplevdes i vissa fall lite ha försvunnit och 

kvällsaktiviteter kunde vara svåra att få till, det krävdes planering och schemaläggning av 

sociala aktiviteter. Flera tyckte att tiden med barnet blev för kort mellan arbete och barnets 

läggdags.  
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Arbetets inverkan på relationerna och barnen. 

Arbetet påverkade de flesta hemma när man inte var nöjd med arbetet och det blev för 

mycket: man var inte så närvarande och blev en mindre trevlig och tålmodig person när man 

var stressad på jobbet berättade intervjupersonerna. En del kunde också ta hem arbetet om de 

inte hann klart vilket var på gott och ont då de kunde hämta upp barnet i tid men å andra sidan 

tiden med barnet blev mindre närvarande.  

 

Mer partid och behov av pålitliga barnvakter. 

Det som 4 av de 6 respondenterna framförallt verkade sakna var partid, att göra saker och 

prata med varandra om andra saker än om barnet. De saknade den tiden som är barnfri och 

som de kunde disponera fritt tillsammans. Flera nämnde att det handlade om att man saknade 

barnvakt som man litade på, eller att man behövde mer barnpassning av dem som fanns.  

      Har ni tid att träffas och prata och för intimsamvaro och sådant? 
      ”Inte mycket….faktiskt…” 
Vad är det du saknar? 
”Jaa, kunna prata och kanske gå ut och ta en middag, bara sitta och prata om hur man har 
det och. Jag menar det skulle vara någonting man uppskattar men vi har inte tid för det och vi 
har inte många som kan sitta barnvakt åt vår dotter heller. Eftersom det har krånglat mellan 
min sambo och min familj så funkar inte…(…)…vi måste börja…det känns som det är att vi 
måste låta nån annan mer ta henne ibland…så man kan släppa henne ibland…” 
 

 

Parrelationen, skiftarbete och trötthet. 

Relationen var i flera fall en av de saker man prioriterade bort, paren jobbade mycket i skift 

för att få det att gå ihop och när kvällen kom var många dessutom trötta och för en del var inte 

arbetet slut där. 

       Hur fungerar er kärleksrelation, har ni tid att träffas och prata? 
       ”Nä men den funkar bra men den får ju också stryka på, den får också ge efter lite för 
allt annat i sitt sammanhang, pusslande. Det är lätt att man går i skift t.ex. och då träffas man 
ju knappt så den ena ska hämta och då jobbar jag sent eller du ska hämta osv.” 

 

En person hade inga problem med partiden och en annan berättade att ”vi-tid” är något man 

måste prioritera, men att det ändå skulle behövas mer av att gå ut och göra saker tillsammans 

utan barnet, vuxensaker. 

      Hur funkar din kärleksrelation, har ni tid att träffas och prata och har ni tid för 
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intimtid och sådant också?      
     ”Jaa det tycker jag man har faktiskt, många säger att det dör fullständigt när man får 
barn men jag tycker inte det gör det..det beror väl på vad man gör själv med det 
liksom…faktiskt, så att det funkar bra tycker jag…” 
 
      Har ni tid för intimsamvaro? 
      ”Ja, vi tar den tiden också, och det är verkligen någonting som jag har förstått från andra 
småbarnsföräldrar att det är ingenting som man har det är någonting som man tar. Verkligen 
för det är många som inte har tid för varandra har jag förstått och det är också en del som 
jag tycker är viktig för att vara lycklig och må bra. Man ska njuta på flera olika sätt för att 
må bra och även för att jag tror att det är en viktig del av en relation att liksom dels att prata 
och kommunikation absolut men man måste vara fysisk med varandra också annars glider 
man isär och kanske blir som kompisar eller väldigt bra vänner men har man inte den fysiska 
intima delen så…..så är man typ två personer som bor ihop bara…” 
 
 

4.2.6 Psykisk hälsa – krav/ kontroll, KASAM, stress 

Brist på fysisk aktivitet och tid till egna intressen 

Den psykiska hälsan var lite skiftande, de flesta upplevde sig må bra psykiskt. 

Respondenterna höll med varandra i att det gick upp och ned med humöret och hur man 

mådde och att den dåliga fysiska hälsan ibland påverkade. Alla utom en hade en önskan om 

mer egen tid än de hade i nuläget. Några tyckte att de inte hann med sina egna intressen och 

hobbys, att det var något man fick glömma tills barnen blivit större.  

 

Kontrollbrist och daglig stress 

Flera kände sig stressade, de flesta dagligen. Några upplevde stress ”dygnet runt” vilket hade 

mer att göra med oro kring barnen och vardagen och livssituationen.  Andra kände stress över 

att inte hinna med det som ska göras på jobbet, när arbetsbördan blev för stor, men några 

poängterade också att det i viss mån var självförvållat. Många talade om en brist på kontroll 

som orsak till stressen.  

 

Lyckliga respondenter 

De flesta var i allmänhet ganska nöjda med sina liv, de hade kapacitet att hantera de krav som 

ställdes på dem och som de ställde på sig själva. De såg livet som meningsfullt och själva det 

faktum att man hade familj var väldigt meningsfullt. Många berättade om insikten om att det 
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viktigaste var familjen: att alla mådde bra, och att nuet var det viktiga att leva i, att uppleva 

och ta emot, vara tacksam. Det fanns i kontrast till denna insikt i vissa fall en tendens att 

prioritera bort de saker som man visste gjorde att man mådde bra och kände sig lycklig av. 

När de tänkt efter en stund kom dock respondenterna fram till att de i stort sett är lyckliga.  

      Hur ser du på lycka? 
    ”Lycka?  - att jag kan ha allt ja vill ha,  bara att ha min familj. Jag tackar gud tusen 
gånger om dagen när jag ser bara min son le för mig är lycka. Eller att se min man och 
barnen leka medans jag sitter på soffan, det är lycka. Att ha sina nära o kära runt omkring sig 
och inte vara ensam…” 

 

Olika recept på stresshantering som inte blir av 

Många talade om planering för att ha kontroll på det som skulle göras för att minska stressen. 

Att träna var en annan sak som många nämnde som stressreducerande. Andra metoder var att 

ta itu med saker, skriva ned, att varva ner i någon lugn miljö som badet, stänga av tv:n, ett tyst 

rum, matlagning etc. De som var mindre stressade hade också en större benägenhet att tycka 

att havererade planer var okay och att ta saker lite mer som de kom.  

 

Socialt kapital, självkänsla och undanflyktsbeteenden 

Man kunde också ana ett samband mellan självkänsla och stress: bättre självkänsla och stabila 

relationer medförde större känsla av att ”det ordnar sig” hos individen, varför det som gick 

snett inte kändes lika avgrundsdjupt. Några nämnde att de använde sig av olika slags 

undanflyktsbeteenden för att lindra stress som att äta, spela, byta omgivning(fly), hitta på 

dåliga ursäkter, skjuta på morgondagen, att alltid sysselsätta sig med något, att träna etc. 

      ”Ja men jag är ganska, jag brukar faktiskt hantera stress ganska mycket, när jag känner 
att det är lite obalanserat så är jag lite eftertänksam. Tänker igenom lite och strukturerar upp 
hur det ligger till. Alltså du vet när det blir för mycket och man inte riktigt vet vad man ska ta 
sig till, så kan man.. nä men en bra stresshantering, som jag inte har gjort på det sista, det är 
att ta en löprunda t ex, det tycker jag är fantastisk bra stresshantering. Då brukar man kunna 
få lite distans till saker och ting och så får man tänka efter och så brukar det falla på plats. 
Det tycker jag.” 
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4.2.7 Sammanfattning 

Det vanligaste sättet att hantera tidsbristen var att prioritera bort olika annars självklara inslag 

i vardagslivet: sömntid, samvaro med partner och vänner, egentid, kompromisser med kosten 

och motionen. Detta gjordes med en stor dos medvetenhet och även med inställningen att livet 

ändå var bra och att det rörde sig om en begränsad tid i livet. Personlighet, kunskap och 

livssituation avgjorde vad som blev bortprioriterat. 

 

 

4.3 Vilka konsekvenser för hälsan får tidsbristen? 

De av tidsbrist orsakade hälsokonsekvenserna har här sammanfattats dels från 

intervjupersonernas egen uppfattning om vilka hälsokonsekvenser de upplever att tidsbrist får 

och dels objektivt från ett hälsopedagogperspektiv med information från hela intervjun.  

 

Medvetenheten kring tidsbristens konsekvenser 

Respondenterna hade ingen klar uppfattning om begreppet tidsbrist och relaterade det i 

varierande grad som orsak till hälsokonsekvenser. Svaren på frågan ”anser du att brist på tid 

är ett problem?” varierade från att en del tyckte de hade tidsbrist dagligen, en del att det fanns 

tidsbrist i vissa sektioner av livet till att en del ansåg att det bara var ett prioriteringsproblem. 

På frågan vilka konsekvenser tidsbristen hade för hälsan svarade respondenterna övergripande 

att deras tidsbrist kanske hade konsekvenser för deras egen hälsa just nu och eventuellt för 

deras partners men de trodde inte att deras barn blev påverkade. De trodde heller inte att 

hälsan blev påverkad av tidsbrist på lång sikt eftersom de såg situationen som tillfällig och 

flera nämnde att allt skulle bli bättre bara barnet blev lite äldre och självständigare.  

 

”jag tycker det bästa som kan hända en är att få ett barn när man verkligen vill och jag 
ville ju det…men sen sådana här saker får man ju på köpet och det kan jag säga första åren 
tror jag det är jättetufft, första o andra året tills dom ska kunna bli lite mer självständiga..sen 
kommer det bli bättre…” 
 

”(…) jag menar hade hon varit fem år så hade hon..då är hon ju självgående…i stort sett, 
då är det lite skillnad tror jag..” 

 

Om man ser tidsbrist ur vårt hälsopedagogperspektiv så var det uppenbart att den tid som en 

heltidsarbetande småbarnsförälder hade till förfogande utöver arbetet inte räckte till för att ha 
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energi och ork till de hälsosamma aktiviteter som varje människa behöver för att bibehålla en 

långsiktigt god hälsa.  

 

”Ja upplevd tidsbrist..ja precis, eller ork…tidsork eller jag vet inte vad man kan säga att 
det är, det kanske är en tidsbrist just för att man inte har hunnit, om man inte får den här 
tiden, man behöver även ha den här tiden för att vara själv o koppla av…och får man den sen 
då kanske man inte kan ta den tiden till o hålla på o träna. Det kanske är en tidsbrist på ett 
sätt ändå.” 

 

De konsekvenser som analyserats fram utifrån respondenterna delas nedan upp i kategorierna 

sömn, återhämtning, fysisk aktivitet, kost, social hälsa och psykisk hälsa. 

 

4.3.1 Sömn 

Sömnstörningar och negativa spiraler 

Sömnbrist verkade vara en konsekvens av tidsbrist i flera fall. Vanliga beskrivningar av 

symtom när man fick alldeles för lite sömn var: trötthet (ibland extra på helgen eftersom 

kroppen var inställd på sömn), tröghet, mindre företagsamhet och ork i vardagen, 

nedstämdhet, sämre tålamod, man hade lättare att bli sjuk samt glömska. Orkeslösheten 

startade eller fortsatte ofta en negativ spiral av andra beteenden som, att inte orka träna, inte 

orka ta tag i saker eller laga bra mat, att vara irriterad, att vara mer stressad, etc.  

Sömnen ansågs bli bättre när man tränade och var i form: 

      ”…när jag inte tränar får jag lite svårare å sova, sen blir det lite grann man vill utnyttja 
dagen till max på den dagen så att säga..(…) jag tror mer att tränar man lite mer, är mer 
aktiv, så sover man bättre och då får man också, då blir det att när du är riktigt trött faktiskt 
går och lägger dig. Som när jag åkte skidor i två timmar då mår man såhär ”aah” då är man 
riktigt trött, då är det riktigt skönt att gå och lägga sig…” 

 
      ”Jag skulle gärna ha 7-8 timmar, om inte mer. Men jag tror att man behöver 8 timmar, 
faktiskt. Men om man väl sätter sig ner och börjar räkna hur mycket det blir då är det snarare 
6- 6½ timme, och det är lite lite. Då blir man sliten framåt slutet av veckan och sen stupar 
man framåt fredagen…torsdagen. Definitivt. Det är för kort” 
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4.3.2 Återhämtning/avkoppling 

Hjärnan och humöret får inte sin medicin 

Återhämtning/avkoppling, speciellt i form av egentid och reflektion, blev lidande för 4 av 6 

intervjupersoner. I ett fall verkade inte behovet finnas och i ett fall prioriterades detta och 

saknades därför inte. Intervjupersonerna berättade själva att de positiva konsekvenserna av att 

ta tid till avkoppling och att få varva ner hjärnan var att man hämtade energi, inspiration och 

glädje. Det fanns alltså en medvetenhet hos respondenterna men återhämtning/avkoppling 

prioriterades ändå ofta bort. 

       Hur mycket tid har du för att återhämta dig och reflektera? 
      ”Ååh det är tyvärr alldeles för lite känner jag, det skulle jag nog behöva schemalägga. 
Nämen ja det är ju då på natten det är ju återhämtning, plus träningen är ju återhämtning. 
Iofs. det har blivit bättre för att både dans och träning är återhämtning för mig. Det är 
fantastiskt skönt även bara när jag sitter och stretchar en tio min en kvart efter. Att ta sig den 
tiden, det är ju också otroligt mycket återhämtning känner jag…” 
 
 

4.3.3 Fysisk aktivitet 

Seg, sjuk och nedstämd utan fysisk aktivitet 

Tidsbrist var en stark faktor för heltidsarbetande/studerande småbarnsföräldrar till att inte 

utföra fysisk aktivitet vilket har stora negativa konsekvenser för hälsan. Respondenternas 

egna ord om konsekvensen av att inte få tillräckligt mycket träning var: nedstämdhet, stress, 

rastlöshet, att inte må bra i allmänhet, mindre energi, ont i ryggen, orkeslöshet, svårare att 

sova, dåligt samvete för att äta vilket är deprimerande, mår sämre psykiskt på grund av 

utseendet/övervikt, trött, orkar inte leka med barnet så intensivt som man vill, andfådd, man 

blir sjukare. 

      ”(…)men man märker - om man tänker efter hur man mår när man väl tränar och när 
man inte gör det så är det ju en jäkla skillnad tycker jag. Och det är just att man, ja den här 
stressen, man behandlar ju faktiskt stressen när man är ute och springer eller någonting för 
du rensar ju skallen litegrann. Så jag tror man blir lite uthålligare på det där liksom och sen 
att det är skönt att känna att man inte blir andfådd när man går upp för trapporna. Det är ju 
en sådan här grej att det är skönt att känna sig, att vara i form tror jag, och att kostymen inte 
stramar…” 
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Respondenternas åsikter var att utan träning blev allt segt, man kände att man inte hade tid till 

någonting, det blev en ”ond cirkel”, att träningen motiverade bra matval och bättre 

sömnvanor, att hela känslan i kroppen blev sämre när man inte tränade/motionerade. 

      ”för när man tränar, man får en kick av det liksom, allting känns positivt och bra och sen 
när man inte tränar då hamnar man i den här onda cirkeln liksom: allting är segt och man 
har inte tid för något och…” 
 
 

4.3.4 Social hälsa 

Vresiga föräldrar, dåligt samvete och förlorade vänner 

Tidsbristens konsekvenser för den sociala hälsan var att de heltidsarbetande/studerande 

småbarnsföräldrarna behövde prioritera bort delar av det glädjebringande sociala umgänget. 

Ett exempel var att prioritera bort sin relation eller umgänge med vänner och familj. En annan 

konsekvens var att mycket arbete och trötthet gav en otåligare och vresigare förälder som var 

mindre närvarande med barnet och att tiden med barnet i veckorna blev knapp när dagens 

arbete var avklarat. Konsekvensen av detta var frustration både för förälder och barn och 

dåligt samvete hos föräldern. En del hade tappat vänner och några upplevde att relationen inte 

hanns med eftersom barnet prioriterades, pockade på uppmärksamhet och samtalen om annat 

än vardag och barn var sällsynta. Tvåsamheten blev lidande därför att alla andra saker gick 

före och man tappade bort varandra litegrann. Det sociala stödet som man hade i vänner och 

familj tenderade att minska i vissa fall. 

      ”Ja familjetiden, det känns ju som att vill man göra så pass mycket som man ändå 
försöker mäkta med att göra, så blir allt lite skarvat i kanten..” 
 

4.3.5 Psykisk hälsa 

Bortprioriterad egentid 

Tidsbristens påverkan på den psykiska hälsan kunde ses på flera plan. Den egna tiden 

prioriterades ofta bort, flera talade om brist på träning som en konsekvens av tidsbrist, brist på 

fysisk aktivitet i sin tur ledde till mer nedstämdhet och ökad stressnivå. En del använde mat 

som tröst, nedstressare eller uppiggare när man var trött för att man hade sovit för lite. En del 

kunde inte sova bra som en konsekvens av stress eller obehagskänslor och en del satt uppe 

sent med spelande och tv-tittande för att hinna med den egna tiden.  
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En snabbspolad värld, dåligt humör och livsstilssjukdomar 

Man hade inte tid att reflektera och bli medveten om vad som hände runtomkring.  

”det går för fort och den grejen vill jag verkligen inte känna: att jag har liksom stressat 
igenom i ekorrhjulsgrejen under min dotters..” 
 
Indirekt hade tidsbristen alltså påverkan på den psykiska hälsan via stress som i sin tur hade 

konsekvenser i alla riktningar: man kände sig trött, less, sur, sliten, omotiverad osv.  

Följderna av dessa konsekvenser kan i längden leda till problem med hjärta och kärl och 

många andra livsstilssjukdomar eller till rent psykiska sjukdomar som att kroppen lägger av i 

utmattningssyndrom, depression osv. Missbruk och övervikt är andra stressrelaterade problem 

som kan bli ett resultat av de psykiska konsekvenserna av tidsbristen. 

       Skulle du behöva reflektera mera tror du? 
     ”Det behöver jag verkligen men det orkar jag inte ens tänka på, det är så mycket annat 
som är viktigare just nu…” 
Vad tror du det påverkar, att du inte hinner reflektera? 
”Ja det blir ju som sagt när man får barn så blir det ju, man hinner inte med vanliga saker 
som man gjorde förut…” 
Jag tänker mer tvärt om, att du inte hinner reflektera, vad händer med dig? 
“Jaha konsekvenserna?” 
Ja precis.. 
”Men det är ju - man hamnar ju i den här onda cirkeln, lite halvdeprimerat. Alltså jag tänker 
aldrig: ”allting suger” men det blir ju mer:” aja det är ju som det är” jag fick ändå inte som 
jag vill men det får funka då tänker jag mer: ”det är tillfälligt” då går det bättre…” 
 
 
       Vilka hälsokonsekvenser anser du att tidsbristen har för dig? 
      ”Det enda är ju att man inte, att jag inte hinner träna eller tänka på vad du stoppar i 
munnen och allt det där utan som sagt du tar ju varje dag för sig, du får ta det som det 
kommer…utan att hinna reagera eller reflektera över hur du har gjort eller vad du ska 
göra..” 
 

4.3.6 Sammanfattning 

Utifrån såg det klart ut som att tiden inte räckte till för 5 av 6 och att detta var det 

grundläggande bekymret. Arbetar eller studerar båda föräldrarna heltid eller mer och har 

småbarn så är det någonting som blir lidande i de flesta av fallen.  

Många kunde till slut notera en rad hälsoeffekter. Effekten av tidsbrist blev exempelvis 

sömnbrist, dålig mat, sämre relationer och för lite fysisk aktivitet vilket i sin tur gjorde att 
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många mådde sämre. På sikt medför dessa problem även att risken för att utveckla 

livsstilssjukdomar, övervikt, depressioner, stelhet, sämre immunförsvar etc. ökar. 

Småbarnsföräldrarna hade samtidigt en hoppfull inställning, om att deras barn inte blev 

drabbade och att de vanor som de tvingades till skulle gå över när småbarnsåren hade 

passerat.  

Svaret på frågan blir alltså att heltidsarbetande småbarnsföräldrars tidsbrist innebär 

bortprioritering av viktiga hälsofrämjande aktiviteter och är därmed ett hälsoproblem.     

 

   

4.4 Vilka förslag har småbarnsföräldrar för att återfinna en bättre 
vardagshälsa?  

 

Småbarnsföräldrarna hade inte tänkt ut så många lösningar, de verkade inte ha haft tid att 

reflektera när de fick frågan. Följande är deras egna spontana tankar och förslag. 

 

4.4.1 Individuella lösningar 

Hushållsnära tjänster  

Städhjälp har många nämnt som något som skulle frigöra tid.  

Matkasse  

Matkasse till dörren sammansatt med färdiga recept och råvaror. 

Barnpassning av närstående  

Hjälp av nära och kära med mer barnpassning.  

Mer humant samhälle 

”Att hjälpa sin nästa”. Ett större samhällsstöd, ett mer humant samhälle, mer ”gemeinschaft” 

– grannskapskänsla.  

      En intervjuperson träffade en pratglad dam på tunnelbanan och kände sig glad över 
samtalet: ” folk som bryter mot normerna blir så uppfriskande för att dom, just att dom tar 
det där samtalet och dom säger, ger liksom: ” ja men du …vad trevligt att träffa dig” och så 
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bara oj!: ”ja detsamma” liksom..de blir liksom värme o kärlek i luften på nåt sätt att man 
känner att man är liksom del i ett sammanhang…” 

Gå ner i arbetstid  

Detta var för många en nödlösning ”om det inte skulle funka” eller ”om han/hon (barnet) 

skulle må dåligt av situationen”. 

Vardagsumgänge  

Att inte allt behövde vara så ”uppstyrt” utan att man kunde ses mer till vardags, träffa andra 

familjer, vänner etc. mera som en del i vardagssituationen. 

 

        Social hälsa och relationer…berätta lite om ditt sociala liv, vänner och… 
      ”Alltså sen man fick barn har man ju fått ännu mer vänner egentligen, för nu träffar man 
ju sådana som har barn i samma åldrar och sådana saker så att den möjligheten, den är ju 
väldigt bra, vi träffar ju dom rätt ofta, åker skidor ihop, min lillasyster bor ju här uppe också, 
jag träffar ju dom också för dom har ju en son som är lika gammal som vår. Så kan de ju 
träffas och slåss ordentligt ihop. Så den är rätt bra faktiskt det är den, Nä, men jag tycker att 
det ger ny bra energi gör det, att vara social. Ibland kan det vara jobbigt, så tycker man att:  
”aah jag orkar inte liksom ha middag med…” men sen oftast sen när man har gjort det så är 
det faktiskt kul, för det ger ju ny energi att träffa folk, i alla fall folk som ger en energi…” 
 

 

4.4.2 Samhälleliga/politiska lösningar 

Barnpassningslösningar  

Att ha barnpassning kopplat till jobbet istället för att ha barnet på dagis nära hemmet. 

Avstånd 

Närhet mellan jobb, dagis och hem.  

Flexiblare samhälle  

Ett mer förstående förlåtande samhälle och inte så stel byråkrati och regler. 

Arbetstider  

Att innebörden av att arbeta deltid kunde vara mer flexibel t.ex. att arbeta kortare pass istället 

för en dag mindre i veckan. Samtliga uppfattade dessutom att flexibla arbetstider, där de 

själva kunde välja vilka tider de skulle göra sitt jobb på, var en bra om inte nödvändig 

egenskap för att få pusslet att gå ihop.  
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Studier och pengar  

CSN:s regler för hur mycket man får arbeta när man har studielån gör det svårt att orka med 

ekonomiskt när man har barn i nuläget. T.ex. skulle man behöva ha möjlighet att arbeta full 

tid under loven utan att få avdrag etc.  

Föräldrapenning  

Det är svårt att klara sig ekonomiskt när man är föräldraledig om man inte arbetar heltid innan 

man får barn. Detta blir ett problem om man redan har ett barn och vill ha fler eller om man 

får barn direkt efter studierna eftersom föräldrapenningen baseras på senaste 6 månadernas 

inkomst. 

 

4.4.3 Sammanfattning 

Lösningar på tidsbristen och därmed också lösningar för en bättre hälsa handlar om bättre 

barnpassning, att öka närheten mellan jobb, dagis och hemmet men också ett samhälle som är 

mer flexibelt och som bättre förstår familjernas problem och till exempel kan erbjuda bättre 

arbetstider och mer hållbara ekonomiska lösningar. 
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5 DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie var att identifiera tidsbristens potentiella hälsorisker för 

heltidsarbetande/ -studerande småbarnsföräldrar, för att i vårt framtida yrke som 

hälsopedagoger bättre kunna förstå och hjälpa denna samhällsgrupp. I analysen får vi vår 

hypotes bekräftad: Att det finns en tidsbrist och att tidsbristens konsekvenser för 

heltidsarbetande småbarnsföräldrar är dels en rad kortsiktiga hälsokonsekvenser och dels att 

deras hälsa riskerar att bli lidande även på lång sikt.  

Intervjuerna har visat att samtliga heltidsarbetande småbarnsföräldrar hanterar tidsbristen med 

bortprioriteringar. Personlighetsdrag, stresshanteringsförmåga och intressen avgör vad som 

blir lidande och i flera fall är det hälsofrämjande beteenden som prioriteras bort.  

 

5.1 Styrkor och svagheter med studien 

 

Intervjuerna blev djupa och omfattande och under samtliga intervjuer upplevde båda 

intervjuledare att ett fint samtal uppstod. Intervjupersonerna delade rikligt med sig av sina 

berättelser om livet och vardagen. Deltagandet av två intervjuledare stärker hela 

intervjuprocessen från frågor till analys då risken till feltolkningar är mindre. Diskussioner 

kring validitetsfrågor i intervjusvar i förhållande till uppsatsens frågeställningar har också 

bidragit till högre validitet samt satt skärpa på resultaten. Med två inspelningsenheter har 

också ljudupptag säkerställts på hela samtalen. Otydliga stycken har också kunnat avlyssnas 

dubbelt.  

En brist med studien är att den är så liten och att urvalet inte är randomiserat varför studiens 

resultat inte går att generalisera. Litteratursökningen är begränsad i tid och möjligheterna att 

få tag i vissa dokument små varför viktiga bitar av redan existerande forskning kan ha 

missats. Det finns alltid en tolkningsfaktor från författarnas sida som påverkar resultat och 

analys och gör att en kvalitativ studie som denna aldrig blir helt objektiv.  

Studien ger i sin helhet en överblick över befintlig kunskap om tidsbrist med ovanstående 

begränsningar samt en djup inblick i 6 småbarnsfamiljers liv. Det resultaten kan ge, är en 

fingervisning om vilka problem småbarnsfamiljer tampas med i vardagen och vad världen 

omkring kan göra för att stödja, och framförallt ger studien en större möjlighet för 

hälsopedagogen att förstå en småbarnsförälders komplexa problematik. 
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5.2 Tidsbristen i vardagen ur ett hälsoperspektiv – hur hanterar vi 
den? 

 

Orsakerna till hur man hanterar vardagen och vilka prioriteringar man gör är många. Det kan 

vara allt ifrån brist på ork, brist på tid, för höga ambitioner, tung arbetsbörda, 

otillfredsställande stresshanteringsförmåga, brist på mening i det man gör, att man aldrig får 

avlastning, att man har stort ansvar, att man inte kan sova, att kroppen är i dålig form osv. 

Alla dessa enskilda faktorer samverkar i en spiral som kan gå åt det positiva eller negativa 

hållet. Med till exempel en negativ spiral menas, att sover man dåligt så blir man mer stressad 

på jobbet vilket gör att man är sur när man kommer hem. Man kanske arbetar över och blir 

sen till dagis, barnet är då ilsket och trött och man har inte ork att hantera detta. Väl hemma är 

man sen med middagen så man slänger ihop något halvfabrikat och så är man för trött för att 

träna. Sen kan man inte sova för att man är stressad och kroppen inte är tillfredställd och så 

har det blivit en ond cirkel. Kortsiktigt går det åt mindre energi till att låta det ena efter det 

andra ”bli som det blir” medan det i längden inte är hållbart.  

När intervjupersonerna beskriver sin vardag som ”en transportsträcka till helgen som ändå 

bara rusar förbi”, eller ett ”ekorrhjul”, uppstår frågan ”var finns meningen och motivationen 

när de mår dåligt av situationen?” och ”hur ska man göra för att ändra situationen?”  

Intervjuerna visar både denna bild där familjerna stressar runt som yra höns för att hinna med 

allt som ska göras, men också andra som får det att fungera och som hittar en balans i 

vardagen. Vissa hittar ett sätt att hantera det hela och oftast tycks det handla om en inställning 

mer än en viss speciell lösning som ska fungera för alla. Den ”magiska” inställningen innebär 

att man är nöjd med det man har och kan njuta av nuet och att man prioriterar och tar hand 

om sig själv i första hand. På detta följer sedan att alla andra pusselbitar verkar falla på plats. 

Barnet mår bra, man orkar med mera, man klarar att upprätthålla en bra relation med sin 

partner, man kan ha kvar sociala kontakter, man tar sig ut och tränar, man sover gott och man 

klarar av att hantera arbetsrelaterad stress bättre.  
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5.2.1 Harmoniserande modeller 

 

Det handlar om hantering – krav och kontroll, om vi jämför med modellen nedan (äv.s 17)  

blir det tydligt vilka resultat man får av olika påfrestningar helt beroende av individuella 

egenskaper – krav på sig själv, sin omgivning, grundföreställningar om hur saker och ting ska 

vara och hur man sedan har möjlighet att kontrollera detta, eller känna att man har kontroll. 

Liksom Roxburghs (2002) studieresultat kunde vi se att de som upplevde att de hade 

någorlunda kontroll och lagom krav på sig själva och omgivningen inklusive jobb – kände sig 

mindre tidspressade än de med högre krav 

och mindre kontroll.  

Intervjupersonernas svar bekräftade också att 

stödet från omgivningen var viktigt, flera av 

dem som tyckte det var svårt att få egentid 

och lämna ifrån sig barnet hade ingen n

barnvakt i mor-far-föräldrar och ingen när

vänkrets som kunde ställa upp som avlastn

och hjälp. Även när kraven på jobbet var 

höga och beslutsutrymmet lågt så upplevdes 

arbetet som mer tröttande och stressande. En känsla av meningslöshet hängde också samman

med ovanstående vilket länkar samman krav – kontroll modellen med KASAM-teorin

Känslan av mening med arbetet och möjligheten att hantera arbetet man utförde på dagarn

var avgörande för hur man uppfattade att man klarade av det. När arbetet upplevdes som 

roligt och givande var det lättare att hantera att det var stressigt och jobbigt, medan de i 

motsatt fall blev till endast en börda utan ljuspunkt. 

aturlig 

a 

ing 

 

. 
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5.2.2 Effektivitetskrav och samhällskrav 

 

Frågan är om det handlar om en egentlig tidsbrist eller en upplevd sådan. Som en av 

intervjupersonerna uttryckte sig:  

     ”(…)det finns ju tid….det är bara att titta i almanackan…(…)” 

Spelar detta verkligen någon roll, man upplever ju ändå någonting som är otrevligt, tidsbrist? 
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Intervjuerna visar att båda sorterna tidsbrist existerar och att de måste ha olika 

angreppsvinklar. Det kan handla om allt från mer kunskap, hjälp att strukturera, ekonomisk 

hjälp, insikt till att byta inställning. Här kommer vi in på både Fuehrer (2010) och Daly 

(2001,1996) och Larsson (2007) och deras förslag om att ett paradigmbyte är nödvändigt. 

Detta kan vi hålla med om till viss del då, en stor snubbeltråd i tidsbristsnurran är just 

föreställningen om vad man måste hinna med att göra, vad som är viktigast just nu respektive 

i långa loppet och ett samhällskrav som är självklart för många: en rolig tjänst innebär heltid. 

Samhällets effektivitetskrav ser ut att spela in, man kanske tror att det handlar om tidsbrist när 

det egentligen handlar om att man inte orkar vara effektiv hela tiden? Att få ihop det med 

både karriär, effektivitet, träning, barn, pengar, utseende, hushållssysslor, intressen, sömn, 

träffa vänner och familj och att baka surdegsbröd hemma, ja det säger ju sig självt att det är 

svårt att hinna med, speciellt om man ska göra allt detta exceptionellt bra och samtidigt. 

Känslan av att man biter sig i svansen när man försöker effektivisera genom att göra allting 

samtidigt och nagga allting lite i kanten, är påtaglig. Att arbeta heltid och samtidigt vara 

förälder kanske inte är någon bra idé trots allt? Men då är ju frågan hur man ska klara av 

ekonomin, eller behålla det jobb man vill ha. Detta är något som samhället måste ändra 

inställning till, eftersom det ser ut som att det är föreställningen om hur saker och ting måste 

vara som skapar kraven. Sedan är olika personligheter olika trygga med sin selektering av 

vilka krav de vill följa. Vissa klarar det hela utmärkt och ”rycker på axlarna” när de tycker att 

det räcker med krav medan andra är mer känsliga för en stor kravbild från samhället. Något 

som bekräftar Dalys (2002) forskning som visat att de som ”tog saker som de kom” var mer 

nöjda med tillvaron. 

Fuhrers (2010) studier om tidens värde i Sverige visade på en ökad känsla av stress och att 

tiden inte räcker till samt att människor önskar sig mer tid till familj och fritid vilket 

bekräftats i våra resultat där intervjupersoner uttryckte en önskan om antingen mer familjetid, 

mer social tid eller mer tid till egna aktiviteter. Trots detta finns en benägenhet att inte ordna 

så denna önskan förverkligas. 

 

5.2.3 Betydelsen av individens personlighet 

 

Tidigare studier om just tidsbrist har visat både att man inte uppfattar sig ha mer tidsbrist på 

senare år (Godbey & Robinson 2005), och andra studier har visat att tidsbristen, eller 
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upplevelsen av tidsbrist ökat (bl.a. Mattingly & Sayer 2006). När vi ställt frågor om just 

upplevelse av tidsbrist så får vi också dessa varierande svar. En del uppfattar inte att de har 

tidsbrist egentligen och en del säger absolut.  

Om man ser till vissa av svaren på intervjufrågorna enskilt så skulle man kunna dra slutsatsen 

att intervjupersonerna trots en del tidsbrist är lyckliga i sin livssituation och inte direkt saknar 

någonting och att varken deras eller barnens hälsa ligger i någon riskzon. 

Efter vidare frågor så visar det sig dock att de inte hinner med de essentiella aktiviteterna för 

att bibehålla hälsa och goda relationer på lång sikt vilket tyder på en slags självförnekelse. Att 

vara lycklig och nöjd med sin tillvaro i stort är givetvis en otroligt viktig del av hälsa, dock 

saknas i nästan alla fall det långsiktiga tänkandet och insikten om hur livsstilen i nuet 

påverkar framtidens möjlighet att känna sig frisk, stark och lycklig. Självklart är det aldrig 

försent att ändra livsstil, men inställningen att saker och ting får skjutas på framtiden är ändå 

något av en varningsklocka, för man vet inte om den där framtiden någonsin blir av. 

Dessutom kan man under tiden skapa skador som inte hade behövt finnas där, det kan vara 

alltifrån arbetsbelastningsskador, att man stelnar till, får ont, blir sjuk till att man faktiskt 

skaffar sig högt blodtryck, stressrelaterade kroppsproblem, övervikt, och i värsta fall att 

barnen blir påverkade av den livsstil de ser med efterföljande problem som svårigheter att 

sova, i skolan, socialt, med hälsan, psykisk ohälsa som depressioner och andra problem. Detta 

är ett ”worst case scenario”, givetvis, men ändå något att tänka på. De flesta håller nog med 

om att barn gör som man gör inte som man säger. 

Denna attityd är något som Goodin et.al. (2005) stött på tidigare och dragit slutsatsen att folk 

får ”skylla sig själva” när deras önskan om att konsumera och göra ”allt” överstiger en möjlig 

balans och i slutet skadar dem själva. Slutsatsen är förståelig men väl individualistisk. Ett 

annat sätt att tänka kring detta kan vara att vissa inte klarar att lära sig balansen och behöver 

hjälp med detta i ett tidigt skede i föräldraskapet eller redan innan.  

Liksom Linder (1969) menar finns här en konsumtionsfaktor – det tar tid att konsumera och 

individen behöver lära sig vart balansen finns.  

Det finns alltså en stark personlighetsfaktor som är viktig att reda ut när det gäller att hjälpa 

småbarnsföräldrar som inte hinner med.  
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5.2.4 Betydelsen av samhällets organisation 

 

Det andra perspektivet på tidsbristen handlar om samhället och de värderingar och strukturer 

som finns. Det handlar om infrastrukturen – hur det ser ut med avstånd till arbetet, till dagis, 

till familj och vänner. Det handlar om arbetsmarknaden som inte kan anpassa sig till olika 

behov hos olika människor – t.ex. kortare arbetsdagar, kortare veckor, mindre tjänster av en 

lika intressant art som vissa heltidstjänster kan innebära, tillräckliga bidrag för studerande 

som har barn, regler för CSN – lån och andra hjälpmedel, arbeten där arbetstiden inte räcker 

till för att göra klart uppgifterna i tid, självklar obetald övertid etc. etc. Många faktorer som i 

långa loppet inte ens skapar mer ekonomisk vinning utan mindre. Hochschild (2001)  är en av 

de som diskuterat detta med kortare arbetsveckor och dess positiva effekter, oavsett att lönen 

blir mindre. Företagen förlorar inte ens pengar utan ökar istället omsättningen, vilket talar för 

att en minskad arbetstid med samma lön eller högre skulle vara på sin plats. Speciellt för 

denna grupp i samhället som har små människor att ta hand om. 

Det handlar också om vårt mer fjärmande samhälle, där grannarna inte känner varandra 

längre, där vännerna bor längre bort och där var och en sköter sitt eget liv. Detta skapar en 

svårare situation för alla människor då man inte kan ta hand om och hjälpa varandra på 

samma sätt som man kan när man har ett levande grannskap. Speciellt om man inte har så 

nära kontakt med far- och morföräldrar, blir detta väldigt viktigt, men i en stor stad som 

Stockholm finns alldeles för lite av ”by – funktionen”  

     ”It takes a village to raise a child”  

…är ett talande uttryck som beskriver vad vi menar här. 

 

5.3 Tidsbristens konsekvenser 

Insikter om hälsoeffekter av tidspusslet omfattar en rad frågor: 

- att sömnen blir påverkad och det ger sämre immunförsvar  

- att de inte orkar träna  

- att de inte orkar tänka på vad de äter 
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 - att ta allt som det kommer utan tid till reflektion 

- att man hamnar i en ”negativ spiral” av dålig sömn, ork, träning, kost osv. 

- att man blir omotiverad,  

- att man blir orkeslös,  

- att man blir mer lättretlig och har lägre tålamod till familjen 

- att egentid och återhämtning prioriteras bort 

- en medvetenhet om att dessa brister är ohälsosamma 

 

 

 

 

Trots insikt om negativa hälsoeffekter accepterar många att slarva med hälsan. Orsaker till 

detta kan vara att man blir överrumplad av kraven på småbarnsföräldrar och inte vill/orkar 

göra något åt det. Andra orsaker kan vara en tidigare mindre hälsosam livsstil som med barn i 

bilden blir ännu sämre pga. tidsbrist och brist på ork. Okunskap om vad som minskar 

stresskänsla, om vad som är viktigt att prioritera, hur man gör och vad man har för 

möjligheter till förändring kan vara ytterligare en orsak. Larssons (2007) modell (s.18) för 

tidsbristens mekanism blir i högsta grad bekräftad här. Ett mönster kan skönjas mellan att inte 

kunna kontrollera och ha tillräckligt med tid för den volym aktiviteter som man behöver/vill 

göra och att inte vara kapabel att koordinera denna volym. När saker och ting inte hinns med 

och krockar behöver delar prioriteras bort och konsekvenserna ser då olika ut beroende av 

personlighet men alla spelar på hälsan på ett eller annat sätt. 

 

5.4 Att återerövra tiden och komma tillbaka till hälsan - lösningarna 

 

De livspusselslösningar som intervjupersonerna använde sig av vid intervjutillfället var 

kortsiktiga och handlade mest om att de skulle hålla sig flytande. Det fanns en tendens till att 

inte se verkligheten utan flera lät fundersamma och nästan förvånade över hur de beskrev sin 

situation när de under intervjun fick chansen att reflektera. De bättre befintliga lösningarna 

och förslagen från föräldrarna diskuteras nedan.  

 

Lösningarna sammanfattas också väl av det Larsson och Sanne (2005) skrivit som en 

lösningsförslagslista (s.15). Nedan får vi deras resultat bekräftade av småbarnsföräldrarna 

som också går in djupare och specificerar. 
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Individuella lösningar 

Lösning Beskrivning av lösning med för- och nackdelar 

Hushållsnära tjänster Städhjälp har många nämnt som något som skulle frigöra tid. Nackdelen är 

att det kostar så det är ingen lösning för dem som redan har en svår 

ekonomisk situation. 

Matkasse Att få matkassar till dörren kan vara en bra lösning som sparar tid och energi 

från att tänka på vad man ska laga och handla, ett extra plus är att man inte 

handlar massa extravaror som ofta ändå är mest onyttigheter. En nackdel 

även här kan vara att man inte har råd. 

Barnpassning 

närstående 

Hjälp av nära och kära med mer barnpassning. Att inte våga lämna barnet 

eller att sakna relationer med föräldrar och vänner som kan hjälpa till 

försvårar. För dem som har nära att fråga behövs mer mod att ta hjälp. För 

dem som inte har anhöriga som kan hjälpa kan föräldrarna behöva rannsaka 

sig själva och lägga ner lite tid på att hitta och skola in en utomstående 

barnvakt. Det betalar sig i längden. Även här krävs dock ekonomi och 

planering. 

Att gå ner i arbetstid Detta är för många en nödlösning ”om det inte skulle funka” eller ”om 

han/hon (barnet) skulle må dåligt av situationen”. Problemet är att gå ner i 

arbetstid om man vill ha ett barn till, man får då mindre föräldrapenning vid 

föräldraledigheten. Ett annat problem är att man jobbar lika mycket för 

samma lön ändå och ett tredje är att man inte kan jobba med det man vill för 

att det kräver heltid eller mer. Mod och kanske hjälp till diskussioner med 

arbetsgivare kan här vara på sin plats. Även en politisk diskussion kring 

rättigheter. 

Att gå i skift Att vara med barnet i skift, hämta och lämna i skift, var en lösning som 

många använde sig av. Fördelen var att barnet fick mer tid och kortare tid på 

dagis. Nackdelen är att föräldrarna inte träffas så mycket och hinner, orkar 

prata med varandra och hålla relationen vid liv. 
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Samhällslösningar  

Lösning Beskrivning av lösning med för- och nackdelar 

Mer humant 

samhälle 

”Att hjälpa sin nästa”. Ett större samhällsstöd, ett mer humant samhälle, mer 

”gemeinschaft” – grannskapskänsla efterlyses. Där man kan hjälpa varandra mer, och där 

man ”får” be om hjälp i större utsträckning. En individuell tanke är att man kanske snarare 

behöver ”stå ut med” att be om hjälp, man måste inte klara allt själva. 

Barnpassnings 

-lösningar 

Att ha barnpassning kopplat till jobbet istället för att ha barnet på dagis nära hemmet. 

Fördelar: man behöver inte oroa sig för att fastna i trafiken, man kan vara kvar längre och 

komma tidigare till jobbet. Man får tid med barnet under hemresan istället för att resa själv. 

Nackdelar är t.ex. att släpa barnet genom stan som kan bli ett stressmoment. Man får inte 

egentid på hemresan och hinner koppla bort jobbet. Det kan bli problem om man byter jobb. 

Närhet Närhet mellan jobb, dagis och hem skulle ge mindre stressmoment – mindre tidsbrist. Att ha 

kontor i hemmet är dock ingen bra lösning för den som har svårt att lämna jobbet på jobbet. 

Flexiblare 

samhälle 

Samhället skulle behöva få mer förståelse för individens problem, tänka utanför ramarna. 

Att få göra fel måste vara mer förlåtligt. Ett mänskligare samhälle. En attitydförändring.  

Arbetstider Att innebörden av att arbeta deltid kunde vara mer flexibel – ibland är det inte en dag 

mindre i veckan man vill arbeta utan man behöver kortare arbetspass för att hinna hämta på 

dagis utan stress eller för att man inte har kapacitet/ork. Ett bidrag föreslogs för att arbeta 

sex timmar per dag, istället för vårdbidraget. Kortare arbetsdagar generellt verkar önskvärt 

men tjänsterna ser inte ut så idag om man ska arbeta med det man vill. 

Studier och 

pengar 

Att ha barn och studera är svårt ekonomiskt och CSN:s begränsningar i hur mycket man får 

arbeta extra gör det ännu svårare. T.ex. skulle man behöva ha möjlighet att arbeta full tid 

under ledigheter utan att få avdrag på bidraget. Även att få barn direkt efter studierna är 

problematiskt då föräldraledigheten ger en väldigt låg ersättning. Att studera samtidigt som 

man har barn är annars en bra kombination då studietid kan vara ganska flexibel och 

dagarna ofta inte alltför långa. Den ekonomiska faktorn är dock ett stort hinder.  

Föräldra - 

penning 

Man måste arbeta heltid för att få full ersättning vid föräldraledighet, samhällets oflexibla 

regler bidrar här till tidsbristen och stressen. Bättre, flexiblare lösningar här vore önskvärt.  
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6 SLUTSATSER och framtidsdiskussion 
 

Tidsbrist är något som de flesta verkar lida av men som de samtidigt är omedvetna om. En 

stor övertro på hur mycket tiden räcker till kan skönjas i resultaten i denna studie. Vårt 

material pekar på att orsakerna till tidsbrist består både i en upplevelse av tidsbrist och en 

faktisk tidsbrist där olika aktiviteter måste prioriteras bort. Ofta är det aktiviteter som skapar 

en långsiktigt god hälsa som prioriteras bort, ofta på ett sätt som inte är helt igenomtänkt och 

som faktiskt skulle kunna undvikas, inte minst genom medvetenhet. Därför vore en 

föräldrautbildning som inte bara handlar om förlossning men även om konsekvenser för 

livsföringen och möjliga hälsoproblem införas som även tar upp vägar att hantera dessa 

situationer. En del tidsbristproblem är också rent samhällsstruktursmässiga så som flexibla 

arbetstider, kortare arbetsdagar etc., och ställer krav på föräldrarna själva att hitta kortsiktiga 

lösningar för att gå runt problemen. Men dessutom behövs mer långsiktiga lösningar där en 

politisk diskussion är viktig. Hälsopedagoger kan spela en avgörande roll för att skapa insikt 

om tidsbristens typiska yttringar, dess konsekvenser och hur den kan hanteras. Detta kan 

göras genom att ha med ett hälsopedagogsamtal i samband med graviditet och BVC-möten, 

med uppföljning, att införa som del i föräldrautbildning ett samtal kring förebyggande 

livsstilsförändringar som kan uppstå och hur man kan tackla dem. Medvetenheten kring 

tidsbrist både bland vårdpersonal och föräldrar är viktig, speciellt att analysera vilken typ av 

tidsbrist det gäller så att rätt åtgärder kan sättas in, förebyggande eller som insats. Allt handlar 

om att undvika långvarig stress och att få ordning på grundläggande aktiviteter för en 

långsiktigt god hälsa även hos småbarnsföräldrar. Det är viktigt att påpeka samhällsvinsten 

med föräldrar som mår bra på alla plan då det är barnen som är samhällets framtid och de 

individer som behöver ett starkt stöd från sina föräldrar. Vidare forskning om hur samhället 

kan bidra till småbarnsföräldrars långsiktiga hälsa är viktig och sträcker sig över flera 

vetenskaper såsom: sociologi, grannskapsplanering och arkitektur men även inom praktisk 

verksamhet på kommuner och i lokalsamhällen. Tidsbrist när man har små barn är ett 

självklart problem men vi tror att det går att förbereda sig mycket bättre än i dag och att 

många problem kan undvikas med hjälp av större kunskap och samhällsanpassning.  

 

Forskning behövs om småbarnsföräldrar och olika möjligheter till flexiblare 

arbetstidsförkortning, om olika bidrags nytta, om grannskapets utformning och dess bidrag till 

familjehälsan, om insatser på föräldrautbildningar och hälsopedagogsamtal på BVC, om 
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effektiva sätt att minska känslan av tidsbrist och fördjupade studier om kopplingen mellan 

upplevd tidsbrist, stress och vad det beror på hos småbarnsföräldrar.  

 

6.1 Betydelsen av könsroller 

I både intervjuguide och bakgrund har vissa frågor om betydelsen av könsroller tagits med 

även om studien inte har haft med detta i syfte och frågeställningar. Anledningen till detta var 

att se om könsroller kunde vara en möjlig orsak till skillnader i tidsbristupplevelse mellan 

män och kvinnor. Eftersom genusfrågor inte har varit fokus i denna studie då de är av för 

omfattande karaktär, räckte inte svaren på intervjuernas frågor till för att få en hel bild av 

könsskillnader i småbarnsförälderrollen och dess koppling till tidsbrist. Det fanns dock vissa, i 

likhet med Dalys (2002) resultat, antydningar kring skillnader i vem som gjorde vad etc. och 

att det uppstått mer skillnad i och med att ett barn kommit in i bilden, vilket ger grund för att 

påstå att könsskillnader och tidsbrist hos småbarnsföräldrar är ett område som behöver mer 

forskning. Ett förslag till en sådan studie skulle vara att intervjua båda föräldrarna med något 

som liknar denna studies intervjuguide och sedan jämföra svaren samt med ett större fokus på, 

och mer frågor om genus.  

 

 

”Vår ideologi om vad familjetid är lämnar oss i en olycklig nutid. Vi är fångade mellan 
nostalgiska ryckningar från ett okomplicerat förr där familjer arbetade tillsammans på 
farmen utan att behöva ”hitta” familjetid; och en osäker framtid som drar i oss vid sidan av 
fantasin om en intimitetstid i långsammare tempo” (Daly 1996, s. 205) 
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Bilaga 1 - Definitioner 
 

1. Coping 
”Den ständiga förändringen av kognitiva och 

beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika 

externa eller/och interna krav som bedöms som påfrestande 

eller som överstiger individens resurser” (Lazarus & 

Folkman 1984. s. 841) 

 

2. Distress 
Distress förekommer i denna uppsats som den negativa 

problematiska formen av stress som uppstår när kroppen 

inte får tillräcklig återhämtning mellan stresspåslagen. Den 

leder till negativa hälsokonsekvenser som nedsatt 

immunfunktion och allmän rubbning av kroppens rytm och 

balans. (Contrada & Baum, 2011, s.57-59) 

 

3. Fysisk aktivitet  
”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd 

av skelettmuskulaturens sammandragning och som 

resulterar i ökad energiförbrukning.” (FYSS 2008. S. 11) 

 

4. Hälsosam kost 
En hälsosam mathållning innebär intag av en balanserad 

kost som innehåller tillräckligt med energi och näring. 

Intaget bör begränsas till små mängder av fett, salt, socker 

och koffein. (Contrada & Baum 2011, s.146) 

 

5. Hälsa 
“Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity.” (WHO 2011) 

Hälsa är alltså att må bra psykiskt, fysiskt och socialt och 

inte enbart frånvaro av sjukdom.  

 
6. Social hälsa 
Den del av vår hälsa som är beroende av vår omgivning, 

vårt samspel med omgivningen, att älska och att älskas och 

att fungera i en social samvaro. 

”Kontakter mellan människor utgör en central del i allas 

liv, men också ett viktigt kitt för att hålla ihop grupper och 

samhällen. Bristande sociala relationer utgör därmed ett 

problem för den enskilde i form av ensamhet, isolering och 

utanförskap, men kan samtidigt också vara ett 

samhällsproblem i form av marginalisering, social 

desintegration och minskande tillit människor emellan”. 

(SOU 2000:41. s.107) 

 

7. Tillräcklig sömn 
Individen behöver minst 7-8 timmars sömn per dygn för 

normal funktionsnivå (med reservation för individuella 

skillnader) och den mängden sömn har också samband med 

minskad dödlighet. (Åkerstedt & Kecklund (2007) s.234-

238) 

 

8. Psykisk hälsa 
Begreppet är svårt att definiera då det finns många olika 

utgångspunkter. Nedan är dock en definition som stämmer 

väl överrens med hur psykisk hälsa används i uppsatsen: 

”Psykisk hälsa är mer än frånvaro av psykisk sjukdom: den 

är livsviktig för individen, familjen och samhället. Psykisk 

hälsa beskrivs av WHO som:…ett tillstånd av välbefinnande 

där individen inser sin egen kapacitet, kan hantera de 

normala påfrestningarna i livet, kan arbeta produktivt och 

fruktsamt och är i stånd att bidra till samhället. I denna 

positiva anda är psykisk hälsa grunden för välbefinnande 

och att kunna fungera effektivt för individen och för 

samhället. Detta grundkoncept av psykisk hälsa är förenligt 

med dess breda och varierade tolkning i alla kulturer.” 

(WHO 2005, s. XV111) 

 

9. Återhämtningsförmåga 
Förmågan en individ har att återställas till ursprungsläge där 

man mår bra efter en psykisk eller fysisk belastning. 

Återhämtningsförmågan är beroende av belastningens 

karaktär samt individuella egenskaper och preferenser. Ju 

större påfrestning, desto större buffert behövs.  
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10. Stress 
”Stress kan definieras som ett tillstånd av ökad psykologisk, 

fysiologisk och beteendemässig beredskap, det vill säga 

kroppens alarmreaktion.” 

(FYSS (2008) s.571.) 

”En process i vilken omgivande krav belastar eller 

överstiger den anpassningsbara kapaciteten hos en 

organism, vilket resulterar i psykiska och biologiska 

förändringar som kan medföra risk för sjukdom hos 

densamma.” 

(Cohen, Kessler, & Gordon 1997, s. 3) 

 

11. Stressorer 
”stre´ssor (eng., av stress), påfrestning som framkallar de 

kroppsliga och psykiska reaktioner som sammanfattas i 

benämningen stress.” (www.ne.se 2011, Stressor)  

Exempel: orättvisor, aggressivt beteende, att ha många olika 

roller samtidigt, relationsproblem, tidsbrist, låg kontroll, inre 

moraliska konflikter, olika fysiska stressorer som tex. ljud, 

estetik, obehagliga bilder, kroppslig skada, krav av olika 

slag såsom färdigställande av arbetsuppgifter på en viss tid 

eller krav på sig själv och ens prestation,  etc. och många 

fler. (Contrada & Baum 2011, 137 ff.) 

 

12. Tidsbrist (äv. tidspress) 
Begreppet beskriver två olika fenomen:  

 - En reell tidsbrist där individen inte har möjlighet att hinna 

med de sysslor som är nödvändiga varje dag för att både 

klara livsuppehälle och hälsa.  

 - En upplevelse av att tiden inte räcker till det man behöver 

göra trots att det utifrån sett finns utrymme för alla 

nödvändiga behov. 

 

 

13. Tidsupplevelse 
Upplevelsen av tiden är central när det gäller att förstå om 

tidsbrist handlar om en reell brist på tid eller en upplevd 

brist på tid. Detta är viktigt att förstå för att komma åt 

individens problematik. 

”Tid är ett mångfacetterat och genomgripande begrepp: den 

är underliggande i individens aktivitet, identitet, historia, 

institutionella scheman, sociala normer och 

familjerelationer. Vid varje eftertänksamt tillfälle i våra liv, 

vaknar vi till insikten att vi är aktivt deltagande i detta 

flerfaldigande av tid.” (Daly, 1996 s. 202) 

 

14. Återhämtning 
Återhämtning är ett begrepp som innefattar en bred skala aktiviteter. I uppsatsen används ordet återhämtning som ”En 

aktivitet som återför individen i balans efter en belastning som satt individen ur balans.” Exempel på detta kan vara: har man 

sovit för lite är återhämtning sömn, har man ätit för lite så är återhämtning att äta, har man varit tvungen att tänka för 

mycket så kan återhämtning vara att inte behöva tänka, har man jobbat i en viss ställning för länge kan återhämtning vara att 

arbeta i en annan ställning, har man varit ensam länge kan återhämtning vara att umgås…osv. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/
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Bilaga 2 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att identifiera tidsbristens potentiella hälsorisker för 

heltidsarbetande småbarnsföräldrar. Identifieringen kommer att bygga på både deras egna åsikter 

om tänkbara hälsorisker och på en tolkning av hälsoriskerna ur ett hälsopedagogperspektiv. 

Avsikten är att i hälsopedagogyrket bättre kunna förstå och hjälpa denna särskilt tidspressade 

grupp i samhället till en mer hälsosam livsstil. 

• Hur hanterar heltidsarbetande småbarnsföräldrar tidsbrist ur ett hälsoperspektiv, 
specificerat i kategorierna; sömn/återhämtning, kost, motion, socialt, psykiskt? 

• Vilka konsekvenser för hälsan får tidsbrist för heltidsarbetande småbarnsföräldrar? 
• Vad upplever småbarnsföräldrar skulle kunna hjälpa dem till en bättre hälsa i vardagen? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Stress, health, lack of time, timeshortage, tidsbrist, timepressure, time constraints 
småbarnsföräldrar, tidspress, brist på tid, hälsa, tid, time, lack of time, parents with small 
children. 
 
 
Var har du sökt? 
LIBRIS, GIH:s bibliotekskatalog, SU:s bibliotekskatalog, PubMed, Google och google 
scholar, Psycinfo 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Psycinfo: “Stress”  609st inga relevanta 

Psycinfo: “Stress”  + “Parents” + “health” 311st inga relevant 

Psycinfo: “time constraint”  49st träffar 1 st relevant 

Psycinfo: “time”(title) + “pressure”(title) or “shortage” (title) + “parents” (anywhere)19st 

träffar 7st relevanta 

Psycinfo: “Stress”+ “parents” not  “PTSD” “Autism” 409st inga relevanta 

Google: “Tidsbrist” 1 relevant 
 
Kommentarer 
Vi kom snabbt fram till att psycinfo passade vårt ämne bäst. Eftersom det var svårt att träffa 
rätt med sökorden så letade vi oss vidare med hjälp av referenser till artiklarna vi hittade till 
en början. Dessa sökte vi sedan reda på med hjälp av övriga ovan nämnda sökvägar. Många 
värdefulla artiklar gick inte att få tag på pga. tidsbrist och ekonomiska begränsningar.  
 



Bilaga 3 – Annons 

 

KÄNNER DU IGEN DIG? 
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                Illustration: Cecilia Torudd 

Eller har du ingen tid för familjemiddag? 
 
Intervjupersoner sökes till en studie om tidsbrist och hälsa hos 
heltidsarbetande småbarnsföräldrar. 
 
Vi skulle vara tacksamma om Du kan tänka Dig att ställa upp på en forskningsintervju. Vi söker Dig som har 
minst ett barn under 7 år, som bor tillsammans med en partner och där ni båda arbetar heltid. Du upplever 
en tidsbrist och känner Dig stressad av situationen.  
 
Information om studien 
Bakgrunden till att vi vill forska på detta område är att vi uppfattar att småbarnsföräldrar som grupp och 
heltidsarbetande småbarnsföräldrar i synnerhet, känner en stor tidspress vilket vi tror även påverkar hälsan både hos 
föräldrar och barn.  
 
Syftet med studien är således att ta reda på vilka konsekvenser som en upplevd tidsbrist kan få på hälsan. Resultaten 
från studien är till för att se problemen och försöka hitta möjliga lösningar för denna grupp i samhället.  
 
Vi studerar tredje och sista året på Gymnastik och Idrottshögskolans hälsopedagogutbildning och detta är vårt 
examensarbete. Vi kommer i framtiden arbeta med att möta människor som har det som Du och vi vill slå ett slag 
för Er som grupp! 
 
Vid intervjutillfället kan vi träffas på en plats som passar Dig. Vi kommer då att spela in samtalet med en digital 
diktafon och anteckna litet under tiden. Informationen Du förser oss med kommer att behandlas helt konfidentiellt så 
att den inte kan kopplas till dig utan bara blir en del utav vår rapport. Intervjun beräknas ta max 1 timma. Intervjun 
är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta eller välja att inte svara på vissa frågor utan att Du behöver tala om 
varför. Om Du är intresserad får du ta del av rapporten när den är klar. Vi kommer också, om du vill, att ge Dig ett 
exemplar av sammanställningen så att du kan verifiera att vi har tolkat det Du sagt rätt. 

  
Lisa Livsey  Maria Lerander 
Hälsopedagog - juni 2011, GIH Hälsopedagog – juni 2011, GIH 
E-post: livseylinnea@gmail.com E-post: mariaofsweden@gmail.com 
Mobil: 0739-512318 Mobil: 0709-530305 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 

 
Intervjuguide 
 
Vi kommer inte att ha några åsikter om era svar. Ni är helt anonyma, det kommer inte att synas vem du är och vi 
kommer inte att skriva ut något som kan koppla dig till intervjupresentationen. Du kan välja att inte svara på 
vissa frågor, ni behöver inte tala om varför. Du behöver inte känna någon prestige för att göra den här intervjun, 
det viktigaste för oss är att ni berättar så sanningsenligt som möjligt.  
 
Syfte 
 
Syftet är att identifiera tidsbristens potentiella hälsorisker för heltidsarbetande småbarnsföräldrar. Identifieringen 
kommer att bygga både på deras egna åsikter om tänkbara hälsorisker och på en tolkning av hälsoriskerna ur ett 
hälsopedagogperspektiv. Avsikten är att i hälsopedagogyrket bättre kunna förstå och hjälpa denna särskiljt 
tidspressade grupp i samhället till en mer hälsosam livsstil.  
 
Bakgrund 
 
Kan du berätta lite om dig själv, vem är du? 
 
Ålder 
Kön 
Boendeform 
 
Barn, ålder 
 
Utbildning? 
 
Hur har du och din partner löst familjen arbetssituation med inkomster och tider osv? 
 
Era jobb 
Hur många timmar/v jobb? 
Helgjobb? 
Månadsinkomst 
 
Vad är orsaken till att ni båda valt att jobba heltid/ heltidsstuderar trots små barn? 
 
Är det en tillfällig lösning? 
 Vad har ni för framtidsplan då? Finns det en plan? 
 
Har du/ ni möjlighet att bestämma över din egen arbetstid? 
 Upplever du detta som en hjälp? 

Skulle du uppleva det som en hjälp? 
  
Vad är det ni tjänar pengar för att ha råd med? 
 
Hur stor del av det du/ni vill göra/köpa har ni råd med? 
 Vad är det för delar ni saknar? 
 
Hinner du/ni göra det ni vill och använda det ni köpt? 

 
 
Fysisk hälsa 
 
Hur mycket tränar du? 
 
Vad består din vardagliga rörelse i på jobbet? 
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Vad består din vardagliga rörelse resten av tiden tänk vardag/helg/lek/hämta lämna etc.? 
  
Hur mår din kropp? 
 
Hur mycket fysisk aktivitet anser du att du behöver dagligen, (vardag och helg)? 
…som intensiv träning? 
 

Gör du så mycket fysisk aktivitet? 
Finns det några moment som du inte har tänkt på? Typ…gå till dagis, lyfta barn..hemarbete etc….? 

Vad hindrar dig från fysisk aktivitet? 
 Är det brist på tid eller ngt annat? (undanflykt) 

(Om man vill ha mer) 
Hur upplever du att det påverkar dig att inte röra dig tillräckligt? 
Vad tror du skulle fungera för dig för att få mer rörelse? 

 
Har ditt jobb några erbjudanden/ träningsmöjligheter/förmåner? 
 Använder du dem? 
 Varför inte? 
 (bestämma över arbetstiden?) 
 
Kost 
 
Vad har du för uppfattning om vad man behöver äta/inte äta? 
Vad tycker du om dina matvanor? 
Vad tycker du om familjens matvanor? 
Beskriv hur ni äter? 

I hur stor utsträckning hinner ni äta regelbundet och bra? 
(fru,lu,mid,fika, från hela kostcirkeln,tallriksmodellen) 
Dricker ni mycket sockrade drycker? (läsk,saft) 
Äter ni mycket färdiglagat/hämtmat/snabbmat? 
Blir det mycket småätande/snacks/godis? 
Hinner ni med frukost? 

På vilket sätt skulle mer tid påverka dina/era val av mat? 
Ekonomi? 
Skulle du vilja ändra på någonting när det gäller kosten? 

Vad skulle kunna hjälpa till att få till denna förändring? 
Har du några tankar kring mat och vikt och hälsa? 
 Berätta…. 
Vad har du för tankar/känslor kring mat? (tröstätning/skuldkänslor/bantning) 
 
 
Sömn/rekreation 
 
Vad har du för förhållande till sömn? 

Berätta mer, varför känner du så/varför är det så? 
Är det tiden som inte räcker? 
Sömn på helgen? 

Hur mycket sover du? 
Hur mycket sömn/rekreation anser du att du behöver? 

Vad skulle behövas för att uppnå idealet/ändra om? 
Vad leder skillnaden mellan önskemål och verklighet till för dig? 
 
 

 
Hur mycket tid har du för att återhämta dig? 

….. och reflektera? 
 
Vad har du för behov av avkoppling för att orka? 
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Vad gör du för att få avkoppling? 
Är detta tillräckligt? 
Om inte varför och hur skulle det kunna ändras? 
 
 
Psykisk hälsa 
 
Hur mår du, berätta? 
Hur trivs du med livet som helhet? 
Hur mycket egen tid har du? 
 Vad använder du den till? 
 Hinner du med dina hobbies/intressen? 
 
Stresshantering 
Hur ofta känner du dig stressad? 
Vid vilka tillfällen? 
Vad är det som skapar stressen? 
 Tidsbrist eller annat? 
Hur hanterar du tillfällen då det ”kör ihop sig”? 
Vad skulle göra det lättare när det gäller stress, skull man kunna undvika eller minska den? 
 
Utövar du någon stresshanteringsmetod? 
 
Ägnar du dig åt något undanflyktsbeteende? (dricka vin, droger, sömntabletter, motion, tv(förnekelse), 
tröstätning…) 
 
Upplevd tidsbrist/ Egentlig tidsbrist/ Uppfattning 
 
Om jag säger tidsbrist, vad får du för tankar? 
 Intressant det där om …….berätta lite, varför känner du så? 
Hur ofta upplever du tidsbrist?  

Varför upplever du att tiden inte räcker till? 
Är du bra på att planera? 
Hur mycket planerar du? 
Finns det några marginaler i dom planerna? 
Hur reagerar du om någonting går snett? 
 
Skulle du kunna ändra din situation på något sätt?  
 Vad skulle krävas av omgivningen? 
 Några tankar om samhället skulle kunna göra något? 
 Vilka förutsättningar saknas? Skulle krävas? 
 
Vad är viktigt för dig att hinna med i livet? 
 
Känner du att du har kontroll i ditt liv? 
 Hur fungerar det med kontroll i olika sektioner av livet? Jobb,familj etc. 
 
Hur hanterar du de krav som finns från omgivningen och dig själv? 
 
Är de hanterabara? 
 
Hur ser du på lycka? 
  
Upplever du att de olika delarna i ditt liv är meningsfulla? 
 Begripliga? Dvs, ser du ett sammanhang och förstår dig på delarna i ditt liv? 
 
 
Social hälsa/relationer 
 
Berätta lite om ditt sociala liv (famlij,släkt,vänner, sociala sammanhang)? 
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 Är du nöjd? 
Är det något du saknar? 

 Om du saknar något, vad beror det på? 
  Vad tror du skulle göra så att det fungerade? 
Hur fungerar dina arbetsrelationer? 
 Trivs du på jobbet? 
 Skulle du vilja ändra något? 
 Påverkar arbetet/relationerna där, hemma? 
Hur fungerar familjelivet? 
 Hur ser tiden med barnen ut? 
 Skulle du vilja förändra något? 
 Ser verkligheten ut så som du vill ha den? 
Hur är stämningen hemma i familjen? 
 Hur ser det ut med konflikter och känslor i familjelivet?  
Hur fungerar din kärleksrelation?    

Har ni tid att träffas och prata?  
Har ni tid för intim samvaro? 
Saknar du något?   
Vad tror du skulle göra så att det fungerade? 

Vad har familjen för funktion för dig? 
 Krav 
 Återhämtning 
 Ger/tar energi? 
 
Några allmänna frågor om tidsanvändning 
 
Hur mycket tid lägger ni i familjen på hushållsarbete? 
 Gör ni olika mycket? 
 Vem gör vad, gör ni samma saker eller gör ni olika? 
Delar ni upp tiden med barnen/gör olika saker/går i skift? Berätta! 
Vad tycker du om den lösningen? 
Vad går annars tiden åt till? 
Anser du att brist på tid är ett problem? 
Vilka hälsokonsekvenser anser du att tidsbristen har för dig? 
 För din familj? Barnen? 
Hur är tempot hemma när ni väl är hemma? 
Har ni tid att hitta på saker i familjen/själva/med andra? 
 På helgerna är det något ni prioriterar att göra? 
Känns det viktigt att GÖRA något när ni är tillsammans på fritiden? 
Varför är det viktigt? 
Känns det viktigt att ha tid till kultur typ musik, sång, dans, teater? 
 
 
Upplever du att man pratar mycket om tidsbrist och att det är ett stort problem i samhället? 
 
Finns det ett socialt tryck? 
Kan det kännas som att det är fel att ta tid att sakta ner? 

Tänker du att andra inte heller har tid? 
Har du träffat någon som prioriterar annorlunda? 
Hur många tror du det är som har tidsbrist i stockholm? 
Tror du att det finns en skillnad mot landet? 
Vad tror du att det beror på? 
 

Känns det som ni har en hållbar livspusselslösning? 
Vill du själv lägga till nåt? om vi missat något…
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