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Abstrakt 
 
Långvarig exponering för stress är en stor hälsorisk för individen. Vissa grupper av 

individer riskerar mer än andra att bli utsatta för långvarig stress, en sådan grupp är 

föräldrar till barn med särskilda behov. Syftet med denna studie var att undersöka stress 

hos föräldrar till minderåriga barn, med ett särskilt intresse för föräldrar till barn med 

särskilda behov. Studien avsåg att fånga in hela den vardagliga livssituationen hos dessa 

föräldrar, det vill säga inte enbart kopplat till rollen som förälder. Detta gjordes utifrån 

en studie av ett antal olika faktorer som förväntades förutsäga stress: att vara förälder till 

barn med särskilda behov, self efficacy, energi, krav och socialt stöd. En kvantitativ 

enkätstudie utfördes utgående från ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval som 

omfattade 697 deltagare. Undersökningen genomfördes med en webbenkät bestående av 

50 frågor, där upplevelsen av stress mättes med hjälp av frågeformuläret the Perceived 

Stress Scale (PSS). Studiens multipla regressionsanalys resulterade i en signifikant 

modell som gav 61 % förklarad varians, där samtliga faktorer var signifikanta.  
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Introduktion 
 
 
Negativ stress kan få stora konsekvenser för såväl enskilda individer, som grupper och 

samhället i sin helhet. Att bli långvarigt exponerad för stress, så kallad kronisk stress, är 

en stor hälsorisk för individen som ofta leder till olika stressrelaterade sjukdomar och 

sjukskrivningar (Ogden, 2012). Exempel på följder av långvarig stress är försämrat 

immunförsvar, förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa, såsom 

depression och ångestsyndrom (Ogden, 2012). Lindqvist (2014) beskrev att föräldrar till 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) lätt drabbas av en långvarig 

och kronisk form av stress. Detta kopplas både till inre och yttre påfrestningar, där både 

oro inför framtiden och praktiska aspekter, såsom ett ovanligt stort stöd- och 

tillsynsbehov hos barnet, förekommer. Att stötta sitt barn som har svårigheter kan 

upplevas som ett kravfyllt och långtgående föräldraansvar, samtidigt som känslan av 

kontroll är låg (Lindqvist, 2014). Samtidigt finns de allmänt rådande kraven om 

prestationer på arbetet, att vårda parrelationen och samhällsnormer om livsstil och 

fritidsprojekt (Stier, 2012). Således ligger det nära tills hands att anta att livsvärlden för 

föräldrar till barn med särskilda behov ofta är präglad av långvarig stress och att de ur 

den synvinkeln är en särskilt stressutsatt grupp i samhället.  

Syftet med denna studie var att undersöka den allmänna upplevelsen av stress hos 

föräldrar till minderåriga barn, med ett särskilt intresse för föräldrar till barn med 

särskilda behov. Studien avsåg att fånga in hela den vardagliga livssituationen hos dessa 

föräldrar, det vill säga inte enbart kopplat till rollen som förälder. Detta gjordes utifrån 

en studie av ett antal olika faktorer som förväntades förutsäga stress, där en av dessa 

faktorer utgjordes av att vara förälder till barn med särskilda behov. Övriga faktorer som 

undersöktes var self efficacy, energi, krav och socialt stöd. Valet av faktorer grundades i 

Karaseks krav-kontroll-stödmodell (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 

Lundberg, 2006), med ett tillägg av energi och användningen av self efficacy istället för 

kontroll, i avsikt att ge en bättre anpassning till studieämnet. 

Tidigare studier om upplevd stress hos föräldrar, exempelvis Östberg och Hagekull 

(2000), har främst varit inriktade på specifikt föräldrastress. Föräldrastress är en 

specificerad form av stress som upplevs av föräldern; denna stress kan relateras till de 

krav som följer med föräldrarollen (Östberg & Hagekull, 2000). Föräldrastress kan 
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uppstå utifrån flera olika omständigheter, såsom barnet, föräldern eller miljön. Denna 

typ av stress har studerats kopplat till dysfunktionellt föräldraskap och problematiska 

familjesituationer, där även äktenskapliga svårigheter har ingått (Östberg & Hagekull, 

2000). I Östberg och Hagekull (2000) undersöktes 1081 svenska mödrar till barn mellan 

6 månader och 3 år, med hjälp av ett svenskt instrument som baserades på enkäten 

Parenting Stress Index (PSI). Detta mätinstrument, the Swedish Parenthood Stress 

Questionnaire (SPSQ), undersöker olika aspekter inom föräldrarollen som rör 

inkompetens, rollbegränsning, social isolering, äktenskapsproblem och hälsoproblem. 

Studien visade att hög arbetsbelastning, svagt socialt stöd, uppfattningen av barnet som 

kinkigt/svårt, negativa livshändelser, vårdnadshavarbekymmer (vardagliga problem), 

fler barn i familjen och hög ålder på modern hade en direkt koppling till högre upplevd 

stress. Widarsson, Nohlert, Öhrvik och Kerstis (2017) har i en longitudinell studie 

funnit att föräldrastress och depressiva symtom ökar risken för separation hos föräldrar 

till barn under 11 år. Cirka 400 föräldrapar fick besvara en enkät om depressiva symtom 

3 månader efter födseln, därefter en enkät om föräldrastress (bl.a. tidigare nämnda 

SPSQ) 18 månader efter födseln och slutligen kontrollerades bostadsadresserna 9-11 år 

efter födseln. Resultaten av studien visade att 29 procent av föräldrarna hade separerat 

och att de delar av föräldrastressmåttet som rörde äktenskapliga relationsproblem och 

social isolering kunde kopplas till separationen. 

Även gällande stress hos föräldrar till barn med särskilda behov, har tidigare studier 

fokuserat på föräldrarelaterad stress. McCarthy, Cuskelly, van Kraayenoord och Cohen 

(2006) har undersökt föräldra- och familjestress hos föräldrar till barn med fragilt X-

syndrom. Mödrar och fäder i 40 familjer fick besvara enkäter om barnet, familjestöd, 

psykologiska påfrestningar, den äktenskapliga relationen och familjestress. För att mäta 

familjestress användes Questionnaire on Resources and Stress - Friedrich edition 

(QRS-F), vilket är ett formulär särskilt anpassat för föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning. Formuläret undersöker frågor om föräldra- och familjeproblem, 

pessimism, samt om barnets egenskaper och fysiska begränsningar. McCarthy et al. 

(2006) använde här föräldra- och familjeproblem samt pessimism som indikatorer för 

föräldrastress, medan barnets egenskaper och fysiska begränsningar som möjliga 

prediktorer i form av krav. Studien visade att föräldrarna upplevde höga nivåer av 

familjestress, om än i den nedre delen av skalan vid en jämförelse mot föräldrar till barn 
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med andra funktionsnedsättningar. Även Dellve, Samuelsson, Tallborn, Fasth och 

Hallberg (2006) har påvisat att föräldrar till barn med särskilda behov upplever en hög 

grad av föräldrastress. I denna studie deltog 138 svenska familjer med barn som hade 

ovanliga sjukdomar i ett interventionsprogram som pågick under ett år. Mödrar och 

fäder fick separat besvara ett frågeformulär innan interventionen, efter 6 månader och 

efter 12 månader. Formuläret innehöll ett instrument som mätte självskattad 

föräldrastress, upplevd fysisk eller psykologisk påfrestning, socialt stöd, hälsa och 

välbefinnande. Föräldrastress mättes med tidigare nämnda enkät SPSQ. Resultaten av 

studien visade att särskilt mödrar upplevde hög föräldrastress samt fysisk och 

emotionell påfrestning.  

För föräldrar till barn med autism har Dunn, Burbine, Bowers och Tantleff-Dunn (2001) 

samt Lyons, Leon, Phelps och Dunleavy (2009), utfört studier som påvisat att det är 

barnets symtom som utgör den starkaste prediktorn för upplevd föräldrastress. Dunn et 

al. (2001) använde sig av delar av 120-item frågeformuläret PSI för att mäta 

föräldrastress, medan Lyons et al. (2009) använde QRS-F. En litteraturstudie av 19 

vetenskapliga artiklar, utförd av Mancil, Boyd och Bedesem (2009), visade att ju 

svårare barnets autistiska symtomen var och ju mer utmanande beteenden som 

uppvisades, desto mer stress upplevdes av föräldrarna. Vidare menade också Dunn et al. 

(2001) att låg självkänsla och låg mental stabilitet hos föräldern ofta utgjorde kognitiva 

stressorer, där känslor av inkompetens var vanligt. Att efter en neuropsykiatrisk 

utredning få beskedet om att ens barn har autism är dessutom i allra högsta grad en 

livsförändrande stressor som kan medföra känslor av sorg, vanmakt och existentiell 

ensamhet under hela livet (Lindqvist, 2014). Riksförbundet Attention genomförde år 

2013 en enkätundersökning riktad till föräldrar som lever med barn med Aspergers 

syndrom och autismspektrumtillstånd med normalbegåvning, denna indikerade att 47 % 

av föräldrarnas sjukskrivningar kunde härledas till barnets funktionsnedsättning och att 

73 % av dessa föräldrar upplevde ökad stress som konsekvens av bristande föräldrastöd 

(Riksförbundet Attention, 2014). Hallberg och Hallberg (2017) beskrev också att det 

inom forskningsvärlden sedan länge varit känt att stresstillstånd hos föräldrarna kan ge 

beteendeproblem hos barnet. Det konstaterades således att föräldrarnas stresstillstånd 

och barnets beteendeproblem är nära sammanlänkade. Smith, Oliver och Innocenti 

(2001) har, å andra sidan, i en studie av familjer till barn med funktionsnedsättningar, 
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funnit att faktorer som inkomst, tillgänglig tid för interaktion med barnet och socialt 

stöd predicerar föräldrastress mer än vad barnets symtom gör. Studien använde 36-item 

enkäten Parenting Stress Index - Short Form (PSI-SF) för att bland annat mäta upplevd 

föräldrastress. PSI ger en total stresspoäng utifrån de tre delskalorna ”Parental Distress”, 

”Parent-Child Dysfunctional Relationship” och ”Difficult Child” (Smith et al., 2001). 

Sammantaget, utifrån ovan nämnda studier, tycks det således kunna vara så att olika 

prediktorers inverkan på föräldrastress skiljer, beroende på vilken funktionsnedsättning 

barnet har.  

Slutligen, gällande tidigare forskning om stress hos föräldrar till barn med särskilda 

behov, undersökte Spratt, Saylor och Marcias (2007) föräldrastress hos föräldrar till 

barn mellan 4 och 12 år, där barnen hade olika typer av särskilda behov. Även här 

användes enkätskalan PSI-SF för att mäta den upplevda föräldrastressen. Författarna 

konstaterade i linje med tidigare forskning att det kan vara stressfyllt att vara förälder 

till barn med funktionsnedsättningar, men det poängterades också att det finns lika stor 

diversitet hos dessa föräldrar som det finns hos den generella populationen av föräldrar. 

För undersökningar av upplevd stress i allmänhet, finns en uppsjö av tidigare studier 

inriktade på olika typer av populationer och kontexter, samt med användandet av olika 

mätmetoder. Upplevd stress har ofta undersökts relaterat till arbetslivet och forskningen 

har då dominerats av Karaseks krav-kontroll-stödmodell som utgångspunkt (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). Bourbonnais, Brisson, Moisan och Vezina (1996) 

använde exempelvis modellen för att genom Karaseks enkät the Job Content 

Questionnaire (JCQ) undersöka arbetsrelaterad stress hos tjänstemän i Kanada. Studien 

visade att höga krav och låg kontroll hade ett samband med psykisk utmattning, dock 

modererades inte sambandet av socialt stöd. Ett helt annat perspektiv på stress återfinns 

i en norsk enkätstudie utförd av Aanes, Mittelmark och Hetland (2009), där upplevelsen 

av ensamhet undersöktes utgående ifrån effekter av interpersonell stress, socialt stöd 

och positiv affekt. Studien visade att kronisk interpersonell stress, positiv affekt och 

socialt stöd var starka prediktorer för ensamhet. 

Självskattningsskalor har ofta använts, exempelvis 14-item formuläret the Perceived 

Stress Scale (PSS) som presenterades i Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983). Eek 

och Axmon (2013) använde bland annat PSS som mätinstrument i sin studie av 1562 
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arbetande, svenska småbarnsföräldrar (yngsta barnet var mellan 2 och 7 år). Studien 

kopplade föräldrarnas psykiska välbefinnande, stress och arbetsengagemang mot 

arbetsplatsfaktorer som kategoriserades i de tre dimensionerna flexibilitet, förmåner och 

attityd till föräldraskap. Studien indikerade att en flexibel arbetssituation och en positiv 

attityd mot föräldraskap hade en gynnsam effekt på föräldrarnas subjektiva stress och 

välbefinnande. Gällande stressmätningar har det även varit vanligt med fysiologiska 

metoder, där sådant som blodtryck, hjärtfrekvens och hudens konduktans (galvanic skin 

response, GSR) har mätts i laboratorier (Ogden, 2012). Ogden (2012) beskrev att både 

självskattningsmätningar och fysiologiska  mätningar ofta har använts av stressforskare, 

där interaktioner mellan fysiologiska och psykologiska faktorer studerats. 

Ämnet anses relevant att studera då antalet barn och unga med funktionsnedsättningar 

har tredubblats under de senaste 50 åren (Hallberg & Hallberg, 2017). Vidare beskrev 

Hallberg och Hallberg (2017) att ökningen av antalet funktionsnedsättningar över tid i 

gruppen barn och unga, har varit den största jämfört med alla andra samhällsgrupper. 

Ökningen beror dels på den medicinska utvecklingen som lett till en ökad 

diagnosticering och även överlevnadsmöjligheter vid svåra tillstånd (Hallberg & 

Hallberg, 2017). Det har också blivit allt vanligare att skolor kategoriserar elever som 

barn med särskilda behov och i samband med det ofta ställer krav på att eleverna ska få 

en medicinsk diagnos för att få resurser. Detta trots att särskilt stöd ska ges efter elevens 

behov, oavsett om diagnos finns eller ej (Skolverket, 2015). Samtidigt visade en rapport 

från Inspektionen för socialförsäkringen (2013) att barn med särskilda behov generellt 

sett leder till negativa konsekvenser för föräldrarna i form av bland annat högre 

sjukskrivningsnivå och lägre arbetsinkomster. Detta kan mynna ut i höga kostnader för 

samtliga av samhällets strukturnivåer. 

 

Stress 

Stress är kopplat till yttre påfrestningar, verkliga eller upplevda, som om de pågår länge 

kan leda till störningar som blir ett hot mot en persons välbefinnande (Rydén & 

Stenström, 2008). Långvarig stress kallas kronisk och den ger risk för ohälsa och 

sjukdomar. De yttre påfrestningar eller krafter som leder till en inre stressrespons kallas 

för stressorer (Rydén & Stenström, 2008). Stressorer kan exempelvis vara biologiska, 
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miljömässiga, kognitiva eller utgöras av olika typer av livshändelser. Hur stressorerna 

upplevs är subjektivt och huruvida de leder till stressreaktioner och ohälsa beror på 

olika modererande faktorer såsom individens personlighet, socialt stöd, kontroll och 

förmåga att hantera påfrestningarna (Ogden, 2012). Lazarus beskrev att det är personens 

bedömning av både situationen (den primära tolkningen) och den egna förmågan i 

denna situation (den sekundära tolkningen), som avgör om en händelse upplevs som 

stressfylld. När de yttre kraven överstiger de egna resurserna upplever individen stress 

(Ogden, 2012). Karasek (1979, refererad i Allvin et al., 2006) har utvecklat en 

stressmodell, krav-kontrollmodellen, som framför allt används inom arbetslivet. Enligt 

denna modell handlar stress inte enbart om krav, utan dessa interagerar också med 

graden av kontroll (Allvin et al., 2006). I de fall då arbetet innebär höga krav 

kombinerat med låg autonomi, det vill säga låg kontroll, föreligger risk för 

arbetsrelaterad stress (Ogden, 2012). Ogden (2012) beskrev också att betydelsen av de 

olika livsdomänerna inverkar på upplevelsen av stress. Det är individuellt vilken 

livsdomän som är av störst vikt för en person; för någon är det arbetet och för någon 

annan är det familjen. Swindle och Moos (1992, refererad i Ogden, 2012) menade att 

stressorer i de mest betydelsefulla domänerna i livet är de som upplevs som mer 

stressande. Många samtidigt förekommande stressorer tycks också resultera i högre 

stress, särskilt i otydliga och okontrollerbara sammanhang (Ogden, 2012). Det är 

sannolikt att familjelivet får en mer framträdande roll hos föräldrar till barn med 

särskilda behov än vad det får hos föräldrar i allmänhet, genom ett utökat vård- och 

tillsynsbehov och många osäkerheter (Hallberg & Hallberg, 2017). Tankesättet som 

krav-kontrollmodellen grundar sig på, torde därför kunna appliceras på situationen av 

att vara förälder till ett barn med särskilda behov, då höga krav vanligtvis interagerar 

med låg kontroll i form av ett begränsat möjligheter att påverka situationen för barnet 

(Hallberg & Hallberg, 2017). 

 

I denna studie definierades begreppet stress som långvarig negativ stress, där individens 

egna livsomspännande upplevelse mättes som utfallsvariabel genom 

självskattningsformuläret the Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen et al., 1983). 

 

Barn med särskilda behov 
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Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättningar som medfödda eller förvärvade 

fysiska, psykiska eller kognitiva nedsättningar (Hallberg & Hallberg, 2014). Det 

innefattar således medicinska diagnoser eller det som tidigare betecknades som 

handikapp som exempelvis rörelsehinder, hörsel- och synskador, samt intellektuell 

funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningarna kan vara av både synlig eller osynlig 

karaktär, där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd och 

ADHD är exempel på osynliga sådana. Vidare beskrev Hallberg och Hallberg (2014) 

innebörden av funktionshinder, att detta begrepp omfattar besvärande omständigheter 

som uppstår mellan individ och omgivning på grund av att omgivningen inte passar 

individens förutsättningar och förmågor. Med dessa definitioner innefattas alltså de barn 

som har särskilda behov, genom att de möter omfattande och beständiga svårigheter i 

livet gentemot sin omgivning och i det samtida samhället överlag. Dessa barn har 

bristande förmågor att kunna leva upp till omgivningens förväntningar (Hallberg & 

Hallberg, 2014).  

 

Self efficacy och kontroll 

Bandura utvecklade den sociala kognitionsteorin, vilket är en inlärningsteori som lägger 

stor vikt vid observationsinlärning och personorienterade variabler (Rathus, 2014). I 

personvariablerna ingår sådant som kunskap och färdigheter, värderingar, tolkningar, 

motiv och förväntningar. En sådan förväntning handlar om den egna personen och till 

denna kan Banduras koncept self efficacy kopplas (Rathus, 2014). Self efficacy handlar 

om individens tilltro till sig själv eller känsla av egen förmåga för att kunna hantera sitt 

beteende och därigenom situationer och problem (Ogden, 2012; Rydén & Stenström, 

2008). I ett experiment från 1985 med personer med fobier, fann Bandura och kollegor 

att personer med hög self efficacy uppvisade lägre nivåer av adrenalin och noradrenalin 

vid exponering för skrämmande stimulis (Pervin & Cervone, 2010; Rathus, 2014). 

Rathus (2014) beskrev också att studier från 2009 och 2010 visat att self efficacy 

påverkar individens förmåga att klara av stress som uppkommit efter svåra traumatiska 

situationer. Detta pekar alltså på att det finns både biologiska och psykologiska fördelar 

gällande stress hos personer med hög self efficacy. Pervin och Cervone (2010) har 

också beskrivit att socialkognitiv forskning otvetydigt har visat att hög self efficacy är 

positivt för hälsan, samt att även det motsatta gäller. Self efficacy påverkar hälsan på två 
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huvudsakliga sätt; dels psykologiskt och dels genom hälsorelaterade beteenden (Pervin 

& Cervone, 2010). Tilltron till den egna förmågan att kontrollera sitt egna beteende, kan 

således ha betydelse för om en potentiell stressor leder till en stressrespons eller inte 

(Ogden, 2012). Mailey och McAuley (2014) har i en studie av arbetande mödrar med 

minst ett hemmaboende barn under 15 år, undersökt betydelsen av self efficacy när det 

gäller den modererande effekten av fysisk aktivitet på upplevd stress. Undersökningen 

gjordes som en interventionsstudie med flera sammankomster i grupp, där undervisning 

skedde i avsikt leda till beteendeförändringar i form av ökad fysisk aktivitet. 

Interventionerna grundades på socialkognitiva principer, där exempelvis metoder som 

brainstorming och delandet av framgångshistorier tillämpades. Graden av fysisk 

aktivitet, self efficacy, självreglering och stress mättes med självskattningsformulär vid 

tre olika tillfällen (innan, efter 1 månad och efter 6 månader). Resultatet av studien 

visade på att interventionen gav förhöjd self efficacy som relaterades till en 

efterföljande minskning av upplevd stress.  

 

Upplevelsen av kontroll ingår implicit i self efficacy (Ogden, 2012). Känslan av att ha 

kontroll är något som har konstaterats vara viktigt för en individs välbefinnande, då det 

kopplas till individens förmåga att hantera och anpassa sig till påfrestningar (Rydén & 

Stenström, 2008). Det kan allmänt handla om demokrati, inflytande och delaktighet, 

upplevelsen av att ha makt över och påverkansmöjligheter i sitt eget liv och av att ha ett 

besluts- och handlingsutrymme (Allvin et al., 2006). I vardagslivet kan även känslan av 

egen kunskap och kompetens kopplas till upplevelsen av kontroll, samt även rent 

praktiskt av vad, när och hur saker ska utföras. Ifall kontrollen upplevs som bristande 

kan det leda till osäkerhets- och otrygghetskänslor (Weman-Josefsson & Berggren, 

2013). Behovet av kontroll varierar mellan individer, likväl som att behov av kontroll 

för en och samma individ kan variera beroende på situation och över tid (Rydén & 

Stenström, 2008). 

 

Rotters begrepp Locus of Control (LoC) delar in kontrolluppfattningen i extern 

respektive intern kontroll (Rydén & Stenström, 2008). Vid extern LoC förlägger 

individen kontrollen till yttre krafter, såsom tillfälligheter eller andra personer. Detta 

kan kopplas till pessimistiska personlighetsdrag där individen upplever hjälplöshet 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Intern LoC innebär däremot att individen tycker 
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sig ha ett stort inflytande över sin egen situation (Rydén & Stenström, 2008). Denna 

optimistiska syn kan vara en fördel i stressande situationer (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). Kontroll ingår även som en delkomponent i Antonovskys salutogena 

begrepp Kasam – ”känsla av sammanhang” (Rydén & Stenström, 2008). Kasam består 

av upplevelsen av inflytande över sitt liv (manageability), uppfattningen av att livet är 

begripligt (comprehensibility) och meningsfullhet (meaningfulness). Begreppet grundar 

sig på analyser av individer som hade utsatts för höggradigt påfrestande livshändelser, 

där Antonovsky fann att de personer som klarade sig väl efteråt hade en stark faktor – 

Kasam. Han menade också att individer med en stark känsla av sammanhang har en 

högre stresstolerans (Rydén & Stenström, 2008). Kontroll kopplas också som tidigare 

nämnts till stress via Karaseks krav-kontrollmodell (Allvin et al., 2006). 

 

Self efficacy användes som prediktor i denna studie och den definierades utifrån 

mätinstrumentet General Self-Efficacy Scale (GSE), vilket är ett självskattningsformulär 

som mäter styrkan av individens tilltro till den egna förmågan att hantera nya eller svåra 

situationer, samt att hantera hinder eller motgångar (Löve, Moore & Hensing, 2012). 

 

Energi 

Cannon beskrev på 1930-talet kamp- och flyktreaktioner (fight- or flight-responses) vid 

akut stress, exempelvis vid hotfulla situationer (Rydén & Stenström, 2008). Cannon 

menade att  individens emotionella tillstånd då resulterar i flera fysiologiska reaktioner 

som gör att energi frigörs och mobiliseras, vilket möjliggör att individen kraftfullt kan 

attackera eller fly från situationen (Rydén & Stenström, 2008; Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). I dagens västerländska samhälle utsätts dock individerna sällan för 

verkliga hot eller akuta faror, istället finns dagliga symboliska hot som avlöser eller går 

in i varandra (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Dessa hot handlar snarare om 

tankar och oro kopplat till krav, resurs- och tidsbrist och de är ofta svåra att påverka. 

Om möjligheterna till återhämtning och vila är begränsade, fylls inte förbrukad energi 

på ordentligt och detta leder till energibrist. Detta ger en i längden skadlig anspänning, 

långvarig och kronisk stress, som kan leda till stress- och utmattningsrelaterade 

sjukdomar (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). I otydliga och okontrollerbara 

sammanhang, går det också åt extra energi till att fundera över och överväga olika 
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copingstrategier (Ogden, 2012). Att vara förälder till barn med särskilda behov kan 

oftast relateras till höga krav, tids- och resursbrister, begränsat med vila och 

återhämtning, samt osäkerheter (Hallberg & Hallberg, 2017). Lindqvist (2014) har 

utifrån intervjuer med föräldrar till barn med NPF (vilka pågått under nästan 25 års tid), 

funnit att bland annat sömnproblem, trötthet, orkeslöshet och brist på energi varit 

vanligt förekommande hos dessa föräldrar. Många av föräldrarna uttryckte det som att 

de hela tiden levde på gränsen till vad de orkade med, att de inte skulle klara av 

ytterligare en svårighet. Dessa svårigheter behövde inte nödvändigtvis ha med barnet att 

göra, utan det kunde handla om sådant som att det blev problem med datorn eller bilen. 

Lindqvist (2014) beskrev dock att föräldrarna oftast klarade av dessa problem, men på 

bekostnad av att de kände ytterligare trötthet, energilöshet och ledsamhet. Ett exempel 

på när energirelaterade frågor mäts kopplat till stress hos föräldrar, är i tidigare nämnda 

enkät SPSQ, där det bland annat finns frågeställningar om trötthet och fysiskt tillstånd 

under delskalorna om hälsoproblem och rollbegränsning (Östberg & Hagekull, 2000). 

Gällande kopplingen mellan stress och energi, har Kjellberg och Wadman (2002) tagit 

fram ett instrument, Stress-Energi-modellen, som är avsett att mäta upplevd stress och 

energi i arbetet. Modellen är uppbyggd på motsvarande sätt som Karaseks krav-

kontrollmodell. De två faktorerna stress och energi skalas från låg till hög, samt att 

dimensionerna korsar varandra och ger fyra olika grupper. Instrumentet består av ett 

frågeformulär med adjektiv, där respondenten ska skatta hur de brukar känna sig mot 

slutet av en arbetsdag. Exempel på adjektiv som beskriver stress är spänd, stressad, och 

lugn, medan energi exempelvis beskrivs av adjektiven aktiv, energisk och passiv. I 

Kjellberg et al. (2010) användes bland annat Stress-Energi-modellen till att undersöka 

stress, energi och psykosociala arbetsförhållanden på olika svenska callcenter. Denna 

enkätstudie indikerade att anställda som befann sig i gruppen låg stress/hög energi var 

de som troligast rapporterade en bättre hälsostatus, medan hög stress och energibrist 

relaterades till tidspress, begränsat handlings- och beslutsutrymme, samt brist på socialt 

stöd. 

 

Denna studie använde energi som en prediktor, vilken definierades som ett självskattat 

upplevt allmänt tillstånd och som en generell tillgång i vardagslivet.  
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Krav 

Krav kan delas in på en mängd olika sätt och exempelvis kopplas till yttre och inre 

faktorer (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Yttre faktorer är vanligtvis 

miljörelaterade stressorer, det vill säga sådant som kommer utifrån de sociala eller 

materiella omständigheterna utanför individen själv. Inre faktorer är däremot kopplade 

till individen själv, såväl det fysiska som det psykologiska. Fysiskt kan det handla om 

huruvida personen är frisk eller sjuk, medan det psykologiskt handlar om hur personen 

tänker och känner utifrån personlighet och erfarenhet (Weman-Josefsson & Berggren, 

2013). Ett annat exempel på indelning är i känslomässiga, fysiska och kognitiva krav 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). För höga känslomässiga krav kan leda till 

psykisk ohälsa medan för höga fysiska krav förstås kan leda till fysiska hälsobesvär. 

Således kan för höga krav bidra till ett minskat välbefinnande för individen. Detta sker 

särskilt, enligt Karaseks krav-kontrollmodell, i kombination med låg kontroll (Allvin et 

al., 2006). Allvin et al. (2006) beskrev också att dagens ökande psykiska krav kan vara 

en förklaring till det höga antalet stress- och utmattningsrelaterade sjukskrivningar i det 

svenska samhället. Inom arbetslivet utgörs de bland annat av det flexibla arbetslivets 

tillgänglighetskrav, prestationskrav och konkurrens. Familjelivet, å andra sidan, kan 

upplevas kravfyllt genom de många samhällsnormer och värderingar som finns gällande 

föräldraskap, social status och identitetsbyggen som allt mer tar sig i uttryck som 

livsprojekt (Stier, 2012). Sammantaget kan det konstateras att dagens individualiserade 

samhälle ställer höga krav på de enskilda individerna, krav på att ta ansvar för att 

strategiskt välja en livsstil som gör att man uppfattas som lyckad (Stier, 2012). 

Huruvida en specifik yttre situation eller en livssituation upplevs som alltför kravfylld 

kan dock skilja stort mellan individer. Som tidigare nämnts, befinner sig dock föräldrar 

till barn med särskilda behov i en livssituation där barnets funktionsnedsättning kan 

upplevas som krav (McCarthy et al., 2006). 

 

Lazarus och Launier (1978, refererad i Rydén & Stenström, 2008) menade att coping är 

strategier som individen använder för att försöka klara av eller reducera inre och yttre 

krav, samt konflikter mellan dessa. Lazarus och Folkman (1984, refererad i Rydén & 

Stenström, 2008) delade in strategierna i huvudformerna probleminriktad respektive 

emotionellt inriktad coping. Den probleminriktade copingen innebär att praktiskt 
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försöka konfrontera situationen, medan den emotionellt inriktade handlar om att 

reducera de känslomässiga reaktionerna genom att exempelvis intala eller distrahera sig. 

Båda dessa former av copingstrategier används och kombineras på olika sätt av samma 

individ beroende på situation, men det brukar finnas specifika mönster hos individen, så 

kallade copingprofiler (Rydén & Stenström, 2008). Detta handlar således om ett 

betraktelsesätt som kopplar en individs copingstrategier till personlighet. Lazarus (1993, 

refererad i Rydén & Stenström, 2008) menade dock att detta även bör kompletteras med 

ett situationsorienterat synsätt, då olika omständigheter kan vara mer eller mindre svåra, 

samt att upplevelsen och tolkningen av en situation är subjektiv.  

 

I denna studie användes faktorn krav som en prediktor. Denna definierades som en 

självskattad genomgripande upplevelse av krav i den totala livssituationen. 

 

Socialt stöd 

Det råder en viss oenighet gällande definitionen av socialt stöd, men en vanlig indelning 

är mellan socialt nätverk och upplevt socialt stöd (Rydén & Stenström, 2008). Här avser 

det sociala nätverket antalet anhöriga och vänner som finns i individens omgivning, det 

vill säga en kvantitativ egenskap. Det upplevda sociala stödet beskriver däremot den 

kvalitativa egenskapen av hur stödjande individen upplever att det sociala nätverket är i 

olika situationer. Forskningsresultat från korrelationella, prospektiva och longitudinella 

studier har visat att det sociala stödet haft gynnsamma effekter på en individs fysiska 

och psykiska hälsa (Rydén & Stenström, 2008). Dessutom beskrevs att det utifrån en 

översikt av 81 studier framkom att socialt stöd haft positiv inverkan på hjärt- och 

kärlsystemet, immunsystemet och stresshormoner. Vidare har en svensk prospektiv 

studie av äldre män gett belägg för stress-bufferthypotesen, vilken utgår från att socialt 

stöd verkar som en skyddsfaktor som dämpar stress och på så vis verkar 

hälsoskyddande (Rydén & Stenström, 2008). Även experimentella studier i 

laboratoriemiljö med såväl djur som människor, har gett stöd åt denna hypotes. Det 

motsatta, det vill säga ett svagt socialt stöd, har också i olika sammanhang kopplats till 

psykisk ohälsa (Rydén & Stenström, 2008). Weman-Josefsson och Berggren (2013) 

beskrev att det finns omfattande arbetslivsforskning som visat att ett bristande socialt 
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stöd på arbetsplatsen bidrar till en ökad sjukdomsrisk, medan ett starkt socialt stöd kan 

ha en bufferteffekt. 

 

Tveksamheter finns om riktningen på orsakssambandet mellan socialt stöd och hälsa, 

men House (1981, refererad i Rydén & Stenström, 2008) menade att den totala 

mängden forskningsresultat pekar på att det är det sociala stödet som inverkar på 

hälsotillståndet. Ett annat perspektiv som Cobb (1976, refererad i Rydén & Stenström, 

2008) har lyft fram, är att betrakta det sociala stödet utifrån personliga upplevelser. 

Utifrån detta synsätt gör det sociala stödet att individen känner sig omtyckt och 

uppskattad, samt upplever gemenskap och grupptillhörighet. På så vis kan det sociala 

stödet vara positivt även för självkänslan och välbefinnandet, dessutom kan det ge 

ökade känslor av kontroll och trygghet (Rydén & Stenström, 2008). Socialt stöd handlar 

således mycket om individens egna subjektiva upplevelse av sitt stöd (Rydén & 

Stenström, 2008).  

 

Hallberg och Hallberg (2017) beskrev att det ofta görs skillnad mellan instrumentellt 

och emotionellt stöd. Det instrumentella stödet är praktiskt och materiellt, medan det 

emotionella handlar om sådant som empati, omtanke och förtroende. Vidare menade 

Hallberg och Hallberg (2017) att det även är vanligt att tala om informellt och formellt 

socialt stöd. Med informellt stöd avses spontant stöd från familj, vänner och 

arbetskamrater. Formellt stöd innefattar istället professionellt samhällsstöd från 

exempelvis vårdgivare. 

 

Karaseks originalmodell för arbetslivet (krav-kontroll) från 1979 expanderades med 

variabeln socialt stöd (Johnson & Hall, 1988, refererad i Allvin et al., 2006). Härmed 

lyftes den kollektiva betydelsen, de sociala interaktionerna och relationerna på 

arbetsplatsen. I föräldrastressenkäten SPSQ finns, under delskalan social isolering, 

bland annat frågor som rör fler kontakter på grund av barnet, ensamhetskänslor, tillgång 

till sociala kontakter vid behov och känslor av att vara impopulär (Östberg & Hagekull, 

2000). Som tidigare nämnts, visade Östberg och Hagekull (2000) bland annat att svagt 

socialt stöd hade en direkt koppling till högre upplevd stressnivå. En enkätstudie av 

Hassall, Rose och McDonald (2005) gällande föräldrastress hos mödrar till barn med 

intellektuell funktionsnedsättning, indikerade att mödrar med ett starkare socialt stöd 
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upplevde lägre nivåer av föräldrastress. Detta uppgavs vara ett resultat som 

överensstämde med tidigare forskning. 

 

Föreliggande studie använde socialt stöd som en prediktor, vilken definierades som en 

självskattad upplevelse i den totala livssituationen. Således innefattades såväl formell 

som informell stöttning både i arbetsliv och privatliv, samt en allmän upplevd känsla av 

konflikter och ensamhet i livet.  

 

 

Studiens hypoteser var följande: 

Att vara förälder till barn med särskilda behov, self efficacy, energi, krav och socialt 

stöd är faktorer som tillsammans predicerar upplevd negativ stress. För dessa faktorer 

förväntas låg self efficacy, energibrist, höga krav och svagt socialt stöd förutsäga en 

högre grad av negativ stress.  

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Deltagarna i studien rekryterades framför allt genom sociala medier, där frivilliga 

deltagare valde att delta i undersökningen. Eftersom fokus i denna studie var föräldrar 

till barn med särskilda behov, skedde deltagarrekryteringen bland annat i tre 

diskussionsgrupper (forum) för föräldrar till barn med särskilda behov. Rekryteringen 

på sociala medier kompletterades även med ett bekvämlighetsurval utifrån författarens 

personliga kontaktnät, samt snöbollsurval utifrån detta. Målet var att få minst 80 

respondenter utgörande av föräldrar till hemmaboende, omyndiga barn. Deltagarna 

kunde vara föräldrar till barn som både har och inte har särskilda behov, med ett 

minimum av 30 respondenter i en grupp (barn med respektive utan särskilda behov). 

Totalt deltog 774 respondenter i undersökningen. Av dessa exkluderades 77 deltagare 

på grund av ofullständigt besvarade enkäter, vilket innebar ett bortfall på 9.9 %. 
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Stickprovet som analyserades i denna studie var således N = 697 deltagare, där de 

dikotoma grupperna föräldrar till barn med och utan särskilda behov hade 555 

respektive 142 deltagare. Tabell 1 visar fördelningen av dessa deltagare över några 

demografiska variabler som undersöktes.   

Tabell 1  
Demografisk information 

Variabel  Frekvens (%) n   
 

Kön Kvinna 94.1 656  
 Man 5.9 41  

Barn med särskilda behov Ja 79.6 555  
 Nej 20.4 142  

Antal hemmaboende barn 1 19.9 139  
 2 46.1 321  
 3 25.7 179  
 4 5.6 39  
 5 eller fler 2.7 19  

 

Åldersspannet hos föräldrarna var 22-57 år (M = 40.1 år, SD = 5.8 år) och majoriteten 

(63.1 %) uppgav en sysselsättningsgrad på 100 %. De fem vanligaste sysselsättningarna 

var lärare (8.9 %), undersköterska/sjuksköterska (8.3 %), sjukskriven/sjukpensionär (7.9 

%), studerande (7.4 %) och chef (6.5 %). Förutom dessa var de flesta yrkesgrupper 

representerade, samt även arbetssökande, föräldralediga och hemmavarande. Antalet 

hemmaboende barn var M = 2.3 (SD = 1.0). Dessa var i åldrarna 0-31 år, med äldsta 

barnets ålder M = 11.3 år (SD = 4.6 år) och yngsta barnets ålder M = 7.1 år (SD = 4.3 

år).   

 

Instrument 

Denna studie använde ett sammansatt mätinstrument i form av ett frågeformulär 

bestående av sex delar. Totalt hade enkäten 50 items och den kan ses i sin helhet i 

Bilaga I. 

Den första delen utgjordes av 6 demografiska bakgrundsfrågor. Information om kön, 

ålder, yrke/sysselsättning och arbetets/sysselsättningens omfattning (i procent) samlades 
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in, liksom information om barnens åldrar och huruvida något barn hade särskilda behov. 

Kön hade alternativen “man” och “kvinna” och frågan om särskilda behov hos barnen 

besvarades med alternativen ”ja” och ”nej”. Övriga demografiska frågor hade öppna 

svarsalternativ.  

I den andra delen mättes deltagarnas upplevelser av stress. För detta användes den av 

Cohen et al. (1983) utarbetade enkäten the Perceived Stress Scale (PSS). PSS bygger på 

självrapportering av individens egna upplevda stress under den senaste månaden (Cohen 

et al., 1983). Den version av frågeformuläret som består av 14 items benämns PSS-14 

och det var en svensk översättning av denna som användes i föreliggande studie. 

Översättningen är framtagen av Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen 

(2012). Exempel på frågeställningar är ”Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt dig nervös och stressad?” och ”Hur ofta har du under den senaste månaden kommit 

på dig själv med att tänka på saker som du måste göra?”. Svarsskalan är en femgradig 

Likertskala där 0 = “Aldrig”, 1 = ”Nästan aldrig”, 2 = ”Ibland”, 3 = ”Ganska ofta” och 4 

= ”Väldigt ofta”. Poängen från samtliga items summeras, vilket resulterar i ett 

poängspann för skalan på 0-56. Högre totalpoäng tyder på högre stress, dock har PSS 

inga cut-off värden som klassificerar i hög, medel, eller låg nivå av stress (Laboratory 

for the Study of Stress, Immunity and Disease, 2014). Däremot kan jämförelser göras 

mot Cohen och Williamson (1988), i vilken ett slumpmässigt urval om 2387 vuxna 

amerikanska respondenter fick besvara PSS. Detta gav ett medelvärde för PSS-14 på 

19.62 för det totala urvalet. Originalversionen uppvisade en tillfredsställande 

konstruktvaliditet och reliabilitet (intern och test-retest), med en intern reliabilitet 

(Cronbachs alfa) på ca 0.85 (Cohen et al., 1983). Den svenska översättningen har dock 

inte validitets- och reliabilitetstestats (Institutet för stressmedicin ISM, Västra 

Götalandsregionen, 2017). PSS användes som utfallsvariabel och Cronbachs alfa 

beräknades till a = 0.90 i föreliggande studie. 

Den tredje delen av frågeformuläret undersökte prediktorvariabeln self efficacy baserat 

på Schwarzer och Jerusalems mätinstrumentet General Self-Efficacy Scale (GSE) (Löve 

et al., 2012). Den version som användes i föreliggande studie var en svensk översättning 

(S-GSE) som tagits fram av Koskinen-Hagman, Schwarzer och Jerusalem (1999). 

Enkäten har 10 items som besvaras på en fyrgradig Likertskala där 1 = ”Tar helt 

avstånd”, 2 = ”Tar delvis avstånd”, 3 = ”Instämmer delvis” och 4 = ”Instämmer helt”. 
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Exempel på påståenden är ”I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera” och 

”När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft”. Vid en summering 

av poängen från samtliga items, ges ett möjligt spann på 10-40. Högre totalpoäng tyder 

på högre self efficacy, dock stödjer inte Schwarzer (2014) någon cut-off gräns mellan 

hög och låg self efficacy. Däremot anges att ca 2.9 är ett vanligt medelvärde för många 

urval. S-GES har validerats av Löve et al. (2012) och goda psykometriska egenskaper 

påvisades gällande den interna konsistensen (a = 0.91). Konvergentvaliditeten mot 

självskattad arbetskapacitet var dock måttlig (Löve et al., 2012). Medelvärdet för urvalet 

i föreliggande studie var M = 2.7 och Cronbachs alfa beräknades till a = 0.90. 

 

I den fjärde delen undersöktes prediktorn upplevd energinivå utgående från 5 översatta 

items från IPIP (2017). Påståendena om energi var ”Jag är vanligtvis full av aktivitet 

och energi”, ”Jag brukar bibehålla hög energi genom hela dagen”, ”Mina vänner skulle 

beskriva mig som en person full av positiv energi”, ”Jag saknar generellt energi för att 

få saker gjorda” och ”Jag är så trött efter en arbetsdag, så jag inte orkar göra något som 

kräver ansträngning eller koncentration”. Svarsskalan var en femgradig Likertskala där 

1 = “tar helt avstånd ifrån”, 2 = ”tar i viss mån avstånd ifrån”, 3 = ”varken instämmer 

eller tar avstånd ifrån”, 4 = ”instämmer i viss mån” och 5 = “instämmer helt”. Poängen 

från samtliga 5 items summerades till en totalpoäng (IPIP, 2017). Detta gav ett möjligt 

spann på 5-25 poäng, där en hög totalpoäng tyder på en högre, positivt värderad 

upplevd energinivå. Cronbachs alfa för energiskalan beräknades till 0.77. 

 

Prediktorvariabeln krav undersöktes i den femte delen av enkäten. Denna del bestod av 

9 frågor, vilken utgick från enkäten the Swedish Demand-Control-Support 

Questionnaire (DCSQ) (Sanne, Torp, Mykletun & Dahl, 2005). DCSQ består av totalt 

17 items och den är en modifierad och mer kortfattad version av Karaseks Job Content 

Questionnaire (JCQ). De enkätfrågor från DCSQ som denna studie utgick ifrån, var 

delskalan som handlade om psykologiska krav på arbetsplatsen (5 items i DCSQ). 

Dessa frågor lyder ”Kräver ditt arbete att du arbetar fort?”, ”Kräver ditt arbete att du 

arbetar hårt?”, ”Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats?”, ”Har du tillräckligt med tid 

för att hinna med arbetsuppgifterna?” och ”Förekommer det motstridiga krav i ditt 

arbete?”. Svarsskalan är en fyrgradig Likertskala där 1 = ”Ja, ofta”, 2 = ”Ja, ibland”, 3 = 

”Nej, sällan” och 4 = ”Nej, så gott som aldrig”. DCSQ har visat tillfredsställande 
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psykometriska egenskaper, med en intern reliabilitet för delskalan om psykologiska 

krav på a = 0.73 (Sanne et al., 2005). Som tillägg till detta lades 4 ytterligare frågor till 

för att matcha studiens ämnesområde, vilket handlar om hela livssituationen och inte 

bara arbetet. Dessa kompletterande frågor formulerades med utgångspunkt från DCSQ 

och hade samma svarsskala. Dessa egenformulerade frågor såg ut enligt följande: 

”Utsätts du för stora krav och förväntningar i ditt privatliv?”, ”Har du tillräckligt med 

tid för att hinna med det du känner att du bör och vill göra i ditt privatliv?”, 

”Förekommer det motstridiga krav i ditt privatliv?” och ”Förekommer det motstridiga 

krav mellan arbets- och privatliv?”. Poängen från samtliga 9 items summerades till en 

totalpoäng. Detta gav ett möjligt spann på 9-36 poäng, där låga totalpoäng tyder på höga 

krav. Cronbachs alfa för kravskalan beräknades till a = 0.78. 

 

Enkätens sjätte del handlade om prediktorn socialt stöd. Delskalor i befintliga enkäter 

som handlar om socialt stöd är oftast riktade antingen specifikt mot arbetslivet eller i 

relation till föräldrarollen, exempelvis nämnda DCSQ (arbetsliv) och SPSQ 

(föräldraskap) (Sanne et al., 2005; Östberg & Hagekull, 2000). I avsikt att kunna fånga 

studiens ämnesområde på bästa sätt, användes därför 6 helt egenformulerade 

påståenden. Dessa påståenden var ”När jag har problem i arbetet, har jag tillgång till 

formellt stöd och hjälp där”, ”När jag har problem i arbetet, har jag tillgång till 

informell stöttning från arbetskamrater”, ”När jag har problem i mitt privatliv, har jag 

tillgång till stöttning från exempelvis partner, familj eller vänner”, ”När jag har problem 

i mitt privatliv, har jag tillgång till stöd och hjälp från professionella när jag har behov 

av det”, ”Jag känner mig ensam” och ”Jag känner att jag har många konflikter i mitt 

liv”. Svarsskalan var en fyrgradig Likertskala där 1 = ”Tar helt avstånd”, 2 = ”Tar delvis 

avstånd”, 3 = ”Instämmer delvis” och 4 = ”Instämmer helt”. Poängen från samtliga 6 

items summerades till en totalpoäng, vilket gav ett möjligt spann på 6-24 poäng, där 

låga totalpoäng tyder på ett svagt socialt stöd. Cronbachs alfa för delskalan socialt stöd 

beräknades till a = 0.64.  

 

Procedur 

Den kvantitativa undersökningen genomfördes med en webbenkät som 

datainsamlingsmetod. Det sammansatta undersökningsformuläret bestod av en 
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inledande informationstext, de sex olika delarna följande efter varandra (med 

avsnittsbrytningar mellan delarna och inledande instruktioner till varje del), samt några 

avslutande ord. Formuläret bestod av totalt 50 frågor och det kan ses i sin helhet i 

Bilaga I. 

Rådatan kontrollerades och fritextsvaren justerades vid behov till ett konsekvent och 

lämpligt format för att kunna importeras till SPSS. Ofullständigt besvarade enkäter och 

deltagare som föll utanför studiens område (t.ex. föräldrar till enbart myndiga barn) 

exkluderades. En variabel för varje item i enkäten skapades. Nominalvariablerna kön 

och förälder till barn med särskilda behov kodades om till dikotoma variabler enligt 

”Kvinna” = 0 och ”Man” = 1, respektive ”Nej” = 0 och ”Ja” = 1. Likertskalorna för 

upplevd stress, self efficacy, energi, krav och socialt stöd kodades om till siffror (heltal) 

enligt vad som angetts under Instrument.  

Vissa påståenden var motsatt formulerade jämfört med huvudinriktningen för 

delskalorna. Detta handlade om positiva formuleringar i PSS och kravskalan, samt 

negativa formuleringar i skalorna för energi och socialt stöd. Dessa variabler behövde 

därför omkodas, där poängskalorna reverserades. För PSS var dessa påståenden 4, 5, 6, 

7, 9, 10 och 13 och för kravskalan var det 33 och 36. För energiskalan handlade det om 

påståenden 28 och 29, samt för socialt stöd påståenden 43 och 44. Den interna 

reliabiliteten, Cronbachs alfa, beräknades sedan för delskalorna. 

Därefter summerades samtliga items inom en delskala till en totalpoäng, vilket utgjorde 

en ny variabel på intervallnivå. Dessa nya sammansatta variabler användes som utfalls- 

(upplevd stress) och prediktorvariabler (self efficacy, energi, krav, socialt stöd) i 

efterföljande analys. Utöver detta användes den dikotoma variabeln förälder till barn 

med särskilda behov som prediktorvariabel. En extra variabel för medelvärdet av 

samtliga items för self efficacy togs också fram, för att kunna jämföras mot 

referensvärdet angivet i Schwarzer (2014). 

Fler kontroller av datamaterialet utfördes. Ett antal stickprov (ca 5 %) togs för att 

kontrollera fel i överföringen från rådatafilen till den bearbetade datafilen. Därefter 

screenades materialet för att kontrollera inmatningsfel, utliggare, fördelningar, linjäritet 

och homoskedasticitet. För items 15 och 16 (self efficacy) betraktades samtliga 
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svarsvärden utom 3 som statistiska utliggare, vilket gällde för 257 respondenter för item 

15 och 276 respondenter för item 16. Dessa värden avlägsnades inte, då de anses vara 

korrekta värden som ska vara med i analyserna. Approximativa normalfördelningar av 

värden, linjära samband och homoskedasticitet bedömdes föreligga. Givet 

utfallsvariabel på intervallnivå, kunde således linjär, multipel regression tillämpas. 

Efter ovanstående kontroller, togs deskriptiva data för analysvariablerna fram. För att 

undersöka relationerna mellan variablerna, beräknades därefter bivariata 

interkorrelationer (Pearson) mellan samtliga prediktorvariabler sinsemellan och mot 

utfallsvariabeln. Multipla regressionsanalyser utfördes sedan. Först gjordes en enkel 

regressionsanalys och därefter en stegvis analys. Prediktorernas regressionskoefficienter 

standardiserades till betakoefficienter för att möjliggöra jämförelser dem emellan 

(Brace, Kemp & Snelgar, 2016). I hypotesprövningarna användes signifikansnivån p < 

0.05. Deltagarna grupperades också utifrån den dikotoma variabeln förälder till barn 

med särskilda behov och jämförande enkla regressionsanalyser utfördes för upplevd 

stress med prediktorerna self efficacy, energi, krav och socialt stöd. Slutligen utfördes 

ett t-test för dessa grupper avseende de items som var direkt riktade mot arbets- eller 

privatliv, för att undersöka om det fanns fanns några skillnader mellan grupperna i de 

olika sfärerna arbets- och privatliv. 

 

Etik 

Studien har tillgodosett Vetenskapsrådets riktlinjer vilka utmynnar i de forskningsetiska 

principerna, både gällande frågeställning och metod. Den första principen, 

informationskravet, innebär att deltagarna ska informeras om undersökningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har kravet tillgodosetts genom enkätens 

inledande text, där deltagarna informerades i förväg om syftet med studien och vilken 

roll respondenterna hade i undersökningen. Kontaktuppgifter till författaren angavs 

även, både inledningsvis och i slutet av undersökningen. Detta för att möjliggöra att 

deltagarna skulle kunna ställa frågor om studien i efterhand, ifall exempelvis 

funderingar angående deltagandet uppkommit eller om det finns intresse för att ta del av 

resultatet. Den andra forskningsetiska principen, samtyckeskravet, innebär 

deltagarrättigheten att kunna bestämma över sin egen medverkan i studien 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet tillgodoseddes i och med att 

enkätundersökningen inleddes med deltagarnas samtycke. Den tredje principen, 

konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om deltagarna ska hanteras konfidentiellt 

och att personuppgifter ska förvaras på ett betryggande sätt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Kravet beaktades genom en försäkran om att informationen som deltagarna lämnar 

kommer att hanteras konfidentiellt och att ingen kommer att kunna identifieras, 

härigenom garanteras deltagarnas anonymitet. Den fjärde och sista forskningsetiska 

principen, nyttjandekravet, innebär att informationen endast ska användas i det angivna 

forskningssyftet (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet beaktades genom enkätens 

inledande text där deltagarna informerades om att lämnade uppgifter endast kommer att 

användas till syftet för denna vetenskapliga studie.  

Att lämna ut uppgifter kring sin livssituation kan vara känsligt för deltagarna. Med detta 

i åtanke var det viktigt med tydlighet kring anonymiteten vid deltagandet i studien och 

en betoning på att undersökningen endast gjordes i utbildningssyfte. Trots detta kan 

undersökningen ha väckt obehagskänslor hos enskilda deltagare, då vissa påståenden 

fokuserade på negativa aspekter. Därmed kan deltagandet ha lett till ett lidande hos 

respondenten. Denna risk ansågs dock ofrånkomlig för att kunna undersöka ämnet för 

studien.  

 

 

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka den allmänna upplevelsen av stress hos 

föräldrar till minderåriga barn, med ett särskilt intresse för föräldrar till barn med 

särskilda behov. Studien avsåg att fånga in hela den vardagliga livssituationen hos dessa 

föräldrar, det vill säga inte enbart kopplat till rollen som förälder. Detta gjordes utifrån 

en studie av ett antal olika faktorer som förväntades förutsäga stress, där en av dessa 

faktorer utgjordes av att vara förälder till barn med särskilda behov. Övriga faktorer som 

undersöktes var self efficacy, energi, krav och socialt stöd. För att besvara detta 

användes nollhypotesen att dessa faktorer tillsammans inte predicerar stress, det vill 

säga att påverkan är slumpmässig. Nollhypotesen undersöktes med hjälp av multipel 

regressionsanalys.  
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Tabell 2 visar beskrivande statistik för utfallsvariabeln och de sammansatta 

prediktorvariablerna. Överlag var konfidensintervallen smala, vilket är logiskt med 

tanke på urvalets storlek (högt deltagarantal). Min- och maxvärdena visar på att större 

delen av skalorna för variablerna fanns representerade. Medelvärdet för utfallsvariabeln 

stress visar att det aktuella urvalet av föräldrar till omyndiga barn hade en hög 

stressnivå, jämfört med 19.62 från Cohen och Williamson (1988).  

 

Tabell 2 
Deskriptiv statistik för variabler (N = 697) 

Variabel M SD 95 % CI 
Minvärde 

(skala)  
Maxvärde 

(skala) 

Stress 31.57 7.78 [30.99, 32.14] 6 (0) 50 (56) 
Self efficacy 27.00 5.30 [26.60, 27.39] 10 (10) 40 (40) 
Energi 13.16 4.76 [12.81, 13.51] 5 (5) 25 (25) 
Krav 17.61 4.39 [17.28, 17.94] 9 (9) 34 (36) 
Socialt stöd 15.32 3.33 [15.07, 15.54] 6 (6) 24 (24) 
 

Bivariata Pearsonkorrelationer togs även fram för att undersöka relationerna mellan 

variablerna, se Tabell 3. Tabellen visar att samtliga prediktorvariabler (faktorerna barn 

med särskilda behov, self efficacy, energi, krav och socialt stöd) hade signifikanta 

korrelationer (p < 0.001) med utfallsvariabeln stress. Faktorn barn med särskilda behov 

hade en positiv korrelation med stress, det vill säga att vara förälder till barn med 

särskilda behov samvarierade med en hög upplevd stressnivå. Faktorerna self efficacy, 

energi, krav och socialt stöd hade negativa korrelationer med stress. Med andra ord 

samvarierade låg self efficacy, låg energitillgång, höga krav och svagt socialt stöd med 

en hög upplevd stressnivå. Dess värre fanns också signifikanta samvariationer (p < 

0.001) mellan prediktorvariablerna sinsemellan. Dock översteg inte 

korrelationskoefficienterna r = 0.80, vilket är den nivå som indikerar multikollinearitet 

(Wilson & MacLean, 2011). För samtliga prediktorer var också 

korrelationskoefficienterna mot övriga prediktorvariabler lägre än de var mot 

utfallsvariabeln.  
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Tabell 3  
Interkorrelation mellan variabler (r = korrelationskoefficient, p = signifikansnivå) 

Variabel  Self efficacy Energi Krav Socialt stöd Stress 

Barn med 
särskilda behov 

r -0.292** -0.310** -0.221** -0.334** 0.431** 
p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Self efficacy r 1 0.537** 0.284** 0.417** -0.649** 
p  0.000 0.000 0.000 0.000 

Energi r  1 0.320** 0.457** -0.589** 
p   0.000 0.000 0.000 

Krav r   1 0.462** -0.473** 
 p    0.000 0.000 

Socialt stöd r    1 -0.543** 
 p     0.000 

 Notera. ** Signifikant korrelation vid 0.01-nivån (tvåsidigt).  
 

En enkel (samtidig) regressionsanalys gav en signifikant regression F (5, 691) = 213.81, 

p < .001 med ett R2 (justerat) = 0.61. Modellen gav således en förklarad varians på 61 

% för stress med faktorerna förälder till barn med särskilda behov, self efficacy, energi, 

krav och socialt stöd. Nollhypotesen kunde således förkastas, då modellen var statistiskt 

signifikant. Tabell 4 visar prediktorvariablernas koefficienter, t-värden och 

signifikansnivåer. En jämförelse mellan betakoefficienterna visade att self efficacy hade 

högst vikt (b = -0.37) och därmed var den faktor som mest predicerade stress. 

Faktorerna energi (b = -0.21) och krav (b = -0.20) var sedan i motsvarande 

storleksordning, medan faktorerna barn med särskilda behov (b = 0.17) och socialt stöd 

(b = -0.15) var lägst viktade. Samtliga faktorer hade starkt signifikanta koefficienter i 

nivå p < 0.001. Tabellen bekräftar också hypotesen om att låg self efficacy, energibrist, 

höga krav, svagt socialt stöd och att vara förälder till barn med särskilda behov 

förutsäger en högre grad av negativ stress. 
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Tabell 4  
Koefficienter för regressionsekvationen  

Variabel 
Standardiserade koefficienter 

Beta t p 

Barn med särskilda behov 0.17 6.39 0.000 
Self efficacy -0.37 -12.71 0.000 
Energi -0.21 -6.94 0.000 
Krav -0.20 -7.20 0.000 
Socialt stöd -0.15 -4.92 0.000 

 
En stegvis regressionsanalys, där SPSS lägger på prediktorerna en i taget baserat på 

storleken av dess variansbidrag till förutsägelsen av utfallsvariabeln (Wilson & 

MacLean, 2011), gav ett resultat enligt Tabell 5. Tabellen visar således hur mycket 

ytterligare varians som kan förklaras då prediktorvariabler läggs på steg för steg i de 

numrerade modellerna. Samtliga faktorer bidrog till den förklarade variansen och 

därmed rådde ingen fullständig multikollinearitet mellan prediktorerna. 

 

Tabell 5  
Stegvis regressionsanalys, resultat för olika modeller 1-5  

Modell R2 (justerat) 

1  Self efficacy 0.42 
2  Self efficacy, krav 0.51 
3  Self efficacy, krav, energi 0.56 
4  Self efficacy, krav, energi, barn med särskilda behov 0.59 
5  Self efficacy, krav, energi, barn med särskilda behov, socialt stöd 0.61 
 

Utöver detta gjordes separata enkla regressionsanalyser för grupperna föräldrar till barn 

med särskilda behov respektive föräldrar till barn utan särskilda behov. Beskrivande 

statistik för grupperna ges av Tabell 6. Tabellen visar att föräldrar till barn med 

särskilda behov hade sämre medelvärden på samtliga variabler (det vill säga högre 

värde på stress och lägre värden på prediktorerna), än vad föräldrar till barn utan 

särskilda behov hade. 
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Tabell 6 
Deskriptiv statistik för variabler, grupperna barn med och utan särskilda behov 

 
Barn med särskilda behov 

(n = 555) 
 Barn utan särskilda behov  

(n = 142) 
Variabler        M SD          M SD 

Stress 33.26 6.68 
 

24.94 8.25 
Self efficacy 26.21 5.18  30.06 4.62 
Energi 12.42 4.49  16.07 4.69 
Krav 17.12 4.24  19.53 4.47 
Socialt stöd 14.76 3.11  17.51 3.26 
 

Resultatet av regressionsanalyserna för de två grupperna kan ses i Tabell 7 och Tabell 8. 

Tabell 7 visar att modellen ger en högre grad av förklarad varians för föräldrar till barn 

utan särskilda behov (64 %), än vad den ger för föräldrar till barn med särskilda behov 

(48 %).  

Tabell 7 
Resultat regressionsanalyser, grupperna barn med och utan särskilda behov 

Grupp F dfregression dfresidual p R2 (justerad) 

Barn med särskilda behov 128.40 4 550 0.000 0.48 

Barn utan särskilda behov 63.46 4 137 0.000 0.64 

 

Tabell 8 visar att faktorerna self efficacy, krav och socialt stöd predicerar stress i 

ungefär samma storleksordning för båda grupperna. För föräldrar till barn utan särskilda 

behov, har faktorn energi dock något högre vikt, samt att socialt stöd är signifikant på 1 

%-nivån istället för promillenivån.  
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Tabell 8 
Koefficienter för regressionsekvationen, grupperna barn med och utan särskilda behov 

 Barn med särskilda behov  Barn utan särskilda behov 
Variabler b t p  b t p 

Self efficacy -0.40 -11.30 0.000 
 

-0.39 -5.91 0.000 
Energi -0.20 -5.39 0.000  -0.28 -4.30 0.000 
Krav -0.20 -5.86 0.000  -0.23 -4.01 0.000 
Socialt stöd -0.16 -4.28 0.000  -0.16 -2.60 0.010 

 

Avslutningsvis gjordes en jämförelse mellan grupperna för de items som var direkt 

riktade mot arbets- eller privatliv. Detta handlade om items 30-34 (krav) och 39-40 

(socialt stöd) gällande arbetsliv, respektive 35-37 (krav) och 41-42 (socialt stöd) 

gällande privatliv. Tabell 9 visar att föräldrar till barn utan särskilda behov 

genomgående hade högre medelvärden än vad föräldrar till barn med särskilda behov 

hade (där höga värden på dessa variabler betyder låga krav och starkt socialt stöd). 

Störst skillnad mellan grupperna förelåg gällande krav i privatlivet, medan den minsta 

skillnaden erhölls för arbetslivets krav.   

Tabell 9 
Jämförande deskriptiv statistik mellan arbets- och privatlivsvariabler, grupperna barn 
med och utan särskilda behov 

 
Barn med särskilda behov 

(n = 555) 
 Barn utan särskilda behov  

(n = 142) 
Variabler        M SD               M SD 

Krav, arbetsliv 10.19 2.98  10.61 3.00 
Krav, privatliv 4.96 1.65  6.69 2.10 
Socialt stöd, arbetsliv 5.57 1.67  5.96 1.46 
Socialt stöd, privatliv 5.02 1.40  5.54 1.55 
 

Ett t-test utfördes för grupperna, avseende ovanstående arbets- och privatlivsindelade 

variabler. Tabell 10 visar att skillnaden var signifikant i nivå p < 0.001 för privatlivets 

krav, signifikant i nivå p < 0.01 för socialt stöd både i privatliv och arbetsliv, medan den 

för arbetslivets krav var icke signifikant. 
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Tabell 10 
T-test för grupperna barn med och utan särskilda behov, arbets- och privatlivsvariabler 

Variabel F p t 
Medelvärdes- 

skillnad 95 % CI 
Krav, arbetsliv 0.16 0.691 1.52 0.43 [-0.12, 0.98] 
Krav, privatliv 13.04 0.000 10.52 1.73 [1.41, 2.05] 
Socialt stöd, arbetsliv 7.71 0.006 2.61 0.40 [0.10, 0.70] 
Socialt stöd, privatliv 9.37 0.002 3.85 0.52 [0.25, 0.78] 

 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion  

Denna studie undersökte en modell med faktorerna förälder till barn med särskilda 

behov, self efficacy, energi, krav och socialt stöd som prediktorer till utfallsvariabeln 

stress. Modellen hade i regressionsanalysen en stark signifikans och gav en relativt hög 

förklarad varians på 61 %.  

 

För utfallsvariabeln stress (PSS) var M = 33.26 för föräldrar till barn med särskilda 

behov och M = 24.94 för föräldrar till barn utan särskilda behov. Föräldrar till barn med 

särskilda behov hade således en betydligt högre stressnivå än vad föräldrar till barn utan 

särskilda behov hade. Dock är båda värdena relativt höga vid en jämförelse mot Cohen 

och Williamson (1988). Detta kan tolkas som att dagens föräldrar till minderåriga barn 

generellt sett upplever relativt mycket stress, samt att livsomständigheten av att ha barn 

med särskilda behov ökar nivån betydligt.  

 

I linje med tidigare forskning, däribland Mailey och McAuley (2014), visade 

föreliggande studie på relationen mellan self efficacy och stress. Därmed också indirekt 

relaterat till kontroll, då det ingår implicit i self efficacy (Ogden, 2012). I föreliggande 

studie visade det sig att self efficacy var den prediktor som inverkade mest på 

upplevelsen av stress.  
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Resultatet av denna studie visade på en signifikant korrelation mellan energi och stress. 

Energi som renodlad faktor tycks inte ha använts i någon större omfattning i tidigare 

studier, men föreliggande studie indikerade att detta är en prediktor som har en 

betydande inverkan på upplevelsen av stress. Även om det är en helt annan kontext 

(arbetsliv) och modelluppbyggnad, kan resultatet relateras till Kjellberg et al. (2010), 

där författarna fann att kombinationen hög stress och låg energi kopplades till höga 

krav, låg kontroll och bristande socialt stöd. Dessa förhållanden kan sannolikt råda även 

gällande föräldrars livssituation i allmänhet. I jämförelsen av regressionsresultaten för 

grupperna föräldrar till barn med och utan särskilda behov, hade betakoefficienten för 

energi något större vikt för föräldrar till barn utan särskilda behov. Detta kan således 

tolkas som att energi har större inverkan för föräldrar till barn utan särskilda behov, 

relativt föräldrar till barn med särskilda behov.   

 

Faktorn krav hade också en signifikant korrelation med stress, vilket är i enlighet med 

tidigare studier utgående från Karaseks krav-kontroll-stödmodell, exempelvis 

Bourbonnais et al. (1996) om arbetsrelaterad stress. I föräldrastressmodellerna finns 

även krav med på olika sätt, exempelvis som i McCarthy et al. (2006) där barnets 

egenskaper och fysiska begränsningar betraktas som krav, och där höga krav också 

korrelerar med hög föräldrastress. I föreliggande studie användes ett sammansatt mått 

på krav som avsåg att omfatta livet som helhet, således inkluderades såväl arbets- som 

privatliv. En jämförelse gjordes mellan grupperna föräldrar till barn med och utan 

särskilda behov, för de aspekter av faktorn krav som var riktade mot specifikt arbets- 

respektive privatliv. Det visade sig att för arbetslivets krav fanns ingen signifikant 

skillnad mellan föräldragrupperna, medan den var höggradigt signifikant för privatlivets 

krav (där föräldrar till barn med särskilda behov upplevde högre krav). Resultatet av 

regressionsanalysen pekade på att krav som helhet hade en storleksmässig inverkan 

likvärdig faktorn energi avseende upplevd stress.  

 

Socialt stöd hade i föreliggande studie en signifikant korrelation med stress. 

Bourbonnais et al. (1996) fann dock ingen effekt av detta i sin arbetslivsrelaterade 

studie. Resultatet i föreliggande studie var dock i linje med föräldrastresstudierna av 

Östberg och Hagekull (2000) samt Hassall et al. (2005). Detta gäller kanske i synnerhet 

när föräldrar till barn med särskilda behov studeras, då föräldrarollen kräver mer stöd, 
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såväl informellt från släkt och vänner, som från professionella. I jämförelsen av 

regressionsresultaten för grupperna föräldrar till barn med och utan särskilda behov, 

hade betakoefficienten för socialt stöd något lägre signifikans för föräldrar till barn utan 

särskilda behov relativt föräldrar till barn med särskilda behov (om än fortfarande stark 

signifikans). Detta kan peka mot att socialt stöd har större betydelse för upplevelsen av 

stress hos föräldrar till barn med särskilda behov, än vad det har för föräldrar till barn 

utan särskilda behov. Jämfört med faktorerna self efficacy, energi och krav, hade dock 

socialt stöd generellt en lägre inverkan på upplevelsen av stress. En tänkbar förklaring 

till detta är att de faktorer som har den största inverkan är de som relaterar mest till 

individens egna inre förmågor och uppfattningar. Detta är dock en spekulation och 

behöver undersökas närmare. En jämförelse mellan grupperna föräldrar till barn med 

och utan särskilda behov gjordes för de aspekter av faktorn socialt stöd som var riktade 

mot specifikt arbetsliv respektive privatliv. Resultaten visade att det fanns signifikanta 

skillnader mellan föräldragrupperna gällande det upplevda sociala stödet, såväl privat 

som arbetsmässigt. 

 

Faktorn förälder till barn med särskilda behov hade en relativt låg vikt gällande 

förutsägelsen av upplevd stress. Enligt motsvarande resonemang som för socialt stöd, 

kan detta möjligen förklaras med att denna faktor kan betraktas främst som en yttre 

betingelse. Vid indelningen i de två grupperna föräldrar till barn med och utan särskilda 

behov, gav en jämförelse av medelvärden lägre värden för samtliga prediktorer hos 

föräldrar till barn med särskilda behov relativt gruppen föräldrar till barn utan särskilda 

behov. Detta indikerar att det fanns en samvariation mellan att vara förälder till barn 

med särskilda behov och övriga faktorer. Eftersom betakoefficienten för faktorn 

förälder till barn med särskilda behov var höggradigt signifikant, tyder det på att det 

finns en inverkan som dock går utöver interkorrelationen med övriga faktorer. De 

jämförande regressionsanalyserna mellan grupperna pekar på samma sak, då den 

förklarade variansen för föräldrar till barn med särskilda behov var 48 %, relativt 64 % 

för föräldrar till barn utan särskilda behov. Således underbyggs berättigandet av 

prediktorvariabeln förälder till barn med särskilda behov i totalmodellen.    

Samtliga korrelationer mellan prediktorvariablerna sinsemellan var signifikanta. Detta 

kan innebära att faktorerna till viss del mätte samma sak, vilket skulle kunna få till följd 
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att samtliga prediktorer inte bidrog i till att öka prediktionen av utfallsvariabeln. Detta 

kontrollerades dock genom en stegvis regressionsanalys, vilken visade att samtliga 

prediktorvariabler bidrog till den förklarade variansen.  

 

Praktiska implikationer 

Studien visade att föräldrar till minderåriga barn med särskilda behov upplever hög 

stress i sina liv, samt att även upplevelsen av studiens undersökta faktorer var mer 

negativa, jämfört med föräldrar till minderåriga barn utan särskilda behov. Som tidigare 

nämnts, är kronisk stress en stor hälsorisk vilken leder till sjukdomar som följer av den 

långvariga stressupplevelsen (Ogden, 2012). Det verkar troligt att en ökad kunskap om 

och förståelse för upplevd stress hos denna utsatta grupp av föräldrar, skulle kunna ge 

positiva effekter för såväl individer som samhället i sin helhet. Dessa föräldrar riskerar 

att hamna i en livssituation präglad av ohälsa och ekonomiskt trångmål, då det kanske 

inte är möjligt att kunna arbeta fullt ut. Hallberg och Hallberg (2017) beskrev att en 

amerikansk studie från 2005 fann att cirka 40 procent av alla familjer med barn med 

funktionsnedsättningar hade en ansträngd ekonomi. Detta, menade Hallberg och 

Hallberg (2017), kan få negativa konsekvenser för barnet, genom försvagade resurser 

hos föräldrarna såväl ekonomiskt som energimässigt. Dess värre är kunskapen om hur 

föräldrars psykiska ohälsa påverkar barnet begränsad, samt att även forskningen om 

psykiskt välbefinnande och livskvalitet hos barn med funktionsnedsättningar är knapp 

(Hallberg & Hallberg, 2017). Det ligger dock nära till hands att tro att dessa försämrade 

uppväxtvillkor medför sämre förutsättningar för barnen att klara sig väl i framtiden och 

i det kommande vuxenlivet.  

 

Hallberg och Hallberg (2017) beskrev också tidigare studier som visat att föräldrar till 

barn med funktionsnedsättningar har betydligt fler frånvarodagar från arbetet än andra 

föräldrar. På organisationsnivå kan det därför bli kostsamt för arbetsgivare med 

medarbetare som inte presterar eller som inte är på arbetet i den utsträckning som de 

borde. Utifrån samhällets perspektiv blir den ökande psykiska ohälsan och 

sjukskrivningarna både resurskrävande och monetärt kostsamt.  
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Kunskapen om upplevd stress hos föräldrar till barn med särskilda behov och hur det 

påverkar flera aspekter av den totala livssituationen, ger möjligheter till att proaktivt 

intervenera på ett mer effektivt sätt för att förbättra situationen. Denna studie visade att 

self efficacy var den faktor som hade störst inverkan på stress och därför skulle tidiga 

insatser som lyfter föräldrarnas self efficacy kunna vara aktuella. Andra exempel på 

preventiva åtgärder är föräldrastöd för att hitta effektiva copingstrategier som kan hjälpa 

till att spara energi och hantera krav på ett bättre sätt. Det professionella bemötandet och 

stödet gentemot föräldrar inom exempelvis vård, skola och barnomsorg, samt det 

sociala stödet inom arbetslivet, tycks kunna underlätta och därmed ge bättre 

förutsättningar för att minska stressen och resultera i ett bättre hälsoläge för föräldrarna. 

 

Metodologisk diskussion  

Denna studie avsåg att undersöka stress hos föräldrar avseende hela livssituationen, med 

hjälp av olika faktorer som förväntades predicera stress. Regressionsmodellen använde 

faktorerna förälder till barn med särskilda behov, self efficacy, energi, krav och socialt 

stöd och gav en förklarad varians på 61 %. Modellen hade kunnat vara mer omfattande 

och haft fler prediktorer, för att täcka in föräldrarnas upplevda stress bättre. Andra 

aspekter som kan spela in är exempelvis relationen med den andra föräldern, 

personlighet, vardagslogistik såsom pendling till arbete och förskola/skola, samt 

särskilda händelser eller livshändelser. Faktorn förälder till barn med särskilda behov 

användes för att fånga den målgrupp som studien hade ett särskilt intresse för, men 

denna faktor borde möjligen ha varit mer specificerad.  

Vanliga indelningar vid undersökningar av stress är arbetsrelaterad stress och 

föräldrastress. Denna uppdelning i arbete och fritid användes inte alls i föreliggande 

studie, då utgångspunkten var att allt går in i varandra i den totala livssituationen i 

dagens flexibla samhälle. Den traditionella uppdelningen hade troligtvis varit mer 

fördelaktigt vid jämförelser mot tidigare forskning.  

Operationaliseringen av barn med särskilda behov utgick från funktionsnedsättningar 

eller funktionshinder som berättigar till särskilt stöd i skolan eller andra sociala, 

samhälleliga insatser. Särskilda behov skulle också kunna innebära behov som inte per 

samhällets definition är klassificerade som sådana och denna grupp fångas inte upp med 
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studiens begreppsdefinition. Dock förmodas att majoriteten inkluderas med aktuell 

operationalisering och då utgångspunkten är allmänt vedertagen, torde 

begreppsvaliditeten vara fullgod. En annan aspekt är studiens inriktning på minderåriga 

(omyndiga) barn. Möjligen slår denna faktor in än mer för föräldrar till vuxna barn, då 

individer utan särskilda behov överlag är betydligt mer självständiga än individer med 

särskilda behov. För föräldrar till vuxna personer med funktionsnedsättningar är det 

vanligt att föräldrarna får fortsätta att ta huvudansvaret för sina barns liv under lång tid 

(Hallberg & Hallberg, 2017).  

Upplevelsen av stress mättes med hjälp av det vedertagna och validerade 

enkätinstrumentet PSS, dock har den svenska översättningen av PSS inte validerats.  

Self efficacy mättes med ett validerat svensköversatt frågeformulär, S-GSE. De delar av 

frågeformuläret som undersökte energi, krav och socialt stöd hade helt eller delvis 

formulerats och satts samman av författaren. Dessa delskalor har inte validerats gällande 

konstruktvaliditet eller test-restestreliabilitet och utgör därför en viss osäkerhet i hur väl 

de fångar de begrepp som de är avsedda att göra.  

Den interna reliabiliteten har dock kontrollerats för samtliga delskalor i studiens 

frågeformulär. Brace et al. (2016) har angett att ett värde på Cronbachs alfa om minst 

0.7 anses vara en acceptabel nivå, vilket således tyder på en något låg intern konsistens 

för delskalan socialt stöd (0.64). Den låga interna konsistensen kan dock anses 

förväntad, då det sociala stödet för de olika kontexterna arbets- och privatliv inte har 

någon direkt koppling till varandra. Alfavärdet för delskalan socialt stöd bör därför 

endast användas för att tolka svarstrender. Liknande resonemang gäller även för 

delskalan krav, även om den interna reliabiliteten (0.78) till och med var högre än för 

motsvarigheten i DCSQ (Sanne et al., 2005). Övriga delskalor uppvisade en god intern 

konsistens. För de validerade instrumenten PSS och S-GSE, visade sig alfavärderna i 

föreliggande studie vara i paritet med Cohen et al. (1983) respektive Löve et al. (2012). 

En svaghet gällande de egenkonstruerade delarna av mätinstrumentet är att skalornas 

frågeordning inte har kontrollerats. För att motverka svarstendenser, har dock 

frågeformuleringarna varierats och blandats mellan positiva och negativa uttryck. 

Ordningen på delskalorna i det sammansatta formuläret har heller inte kontrollerats. 

Gällande mätnivåerna, har dessa antagits ligga på intervallskala. Egentligen kan det inte 

med säkerhet sägas att stegen mellan svarsalternativen är exakt lika stora, dock bedöms 
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de underliggande variablerna ligga på intervallnivå, varvid aktuell analysprocedur 

kunnat tillämpas. 

Studien hade ett högt deltagarantal, vilket gav ett stort dataunderlag som kan 

kompensera för påverkan av andra irrelevanta effekter på resultaten. Urvalet var icke 

slumpmässigt; ett bekvämlighetsurval från tillgängliga grupper på sociala medier och 

personligt kontaktnät, samt snöbollsurval utifrån detta. Som datainsamlingsmetod 

användes en webbenkät, vilket också utgör en risk för skevhet då individer som inte 

använder elektroniska hjälpmedel såsom dator, surfplatta eller smartphone exkluderas. 

Detta anses dock vara en liten andel i dagens Sverige för målgruppen föräldrar till 

minderåriga barn. Det frivilliga deltagandet kan även ha gett en speciell typ av deltagare 

som inte är representativ för hela populationen, då det troligtvis attraherar de personer 

som särskilt upplever negativ stress, är engagerade och intresserade av ämnet, eller som 

är mer ambitiösa och plikttrogna än genomsnittet. Deltagare som var rekryterade från 

diskussionsgrupper för föräldrar till barn med särskilda behov är troligtvis mer 

engagerade, problemfyllda och stressutsatta än genomsnittsföräldern. Det faktum att 

nästan 80 % av respondenterna hade barn med särskilda behov, är något som med 

största sannolikhet avspeglar detta. Det beräknade medelvärdet för self efficacy var 

lägre än referensvärdet från Schwarzer (2014) och det kan också indikera att det fanns 

en tendens till ett sämre utgångsläge gällande stress för stickprovet i denna studie än för 

populationen. Fördelningen mellan könen var också skev, då drygt 94 % var kvinnor. 

Dellve et al. (2006) visade att den upplevda föräldrastressen var högre hos kvinnor och 

det är något som kan ha påverkat resultaten i föreliggande studie, med tanke på det 

dominerande antalet kvinnor. Det föreligger även en viss risk för bias gällande de 

deltagare som var bekanta till författaren, genom att de kan ha besvarat påståendena 

utifrån social önskvärdhet. Sammantaget gör de nämnda förhållandena beträffande 

urvalet, att resultatens generaliserbarhet till den totala populationen troligtvis är 

begränsad. Resultaten kan dock vara värdefulla rent exploativt för att utveckla en 

stressmodell för målgruppen föräldrar till barn med särskilda behov.  

En tänkbar confoundingvariabel skulle kunna vara antalet barn. Antalet barn 

kontrollerades dock som faktor i modellen och gav ingen signifikant korrelation med 

stress. Något annat som skulle kunna samvariera med faktorn förälder till barn med 

särskilda behov, är graden av sysselsättning och typ av sysselsättning. Tänkbart är att en 
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lägre sysselsättningsgrad, sjukskrivning eller arbetslöshet kan hänga ihop med detta, 

men då kanske som en följd av föräldraskapet. Detta var dock svårt att kontrollera så 

som frågeformuläret var utformat. Andra demografisk variabler som inte kontrollerades 

var bland annat utbildningsnivå, etnicitet, socioekonomisk klass och 

civilstånd/relationsstatus.  

 

Framtida forskning 

Denna studie visade att en modell med faktorerna förälder till barn med särskilda behov, 

self efficacy, energi, krav och socialt stöd gav en relativt god prediktion av upplevd 

stress. Dock indikerar 61 % förklarad varians, att ytterligare faktorer skulle förbättra 

modellen. Då faktorn förälder till barn med särskilda behov delvis överlappade övriga 

prediktorer, men ändock i sig självt bidrog till den förklarade variansen, skulle det vara 

intressant att närmare undersöka hur denna faktor kan specificeras bättre för att fånga in 

upplevelsen av att vara förälder till barn med särskilda behov. Förslagsvis skulle den då 

kunna ersättas av flera olika variabler som har hög sannolikhet att predicera stress. 

Utifrån antagandet om att det är de inre betingelserna som till största del inverkar på 

upplevelsen av stress, skulle någon form av personlighetsfaktor (utöver self efficacy, 

som i viss mån kan koppas till personlighet) kunna vara relevant att undersöka. Rydén 

och Stenström (2008) beskrev att samspelet mellan personlighet, hälsa och socialt stöd 

är komplicerat. Tidigare forskning har gett stöd åt antagandet om att grundläggande 

personlighetsdrag, kroppsprocesser, hälsa och upplevt socialt stöd har en inbördes 

påverkan sinsemellan. Upplevelsen av kontroll ingår till viss del i self efficacy, men den 

skulle också kunna plockas ut och undersökas separat utifrån Locus of Control (där 

intern kontrolluppfattning är mer fördelaktig gällande stresshantering, än vad extern är). 

Något annat som är relaterat till extern Locus of Control är personlighetsdraget 

neuroticism, som innebär emotionell instabilitet med en benägenhet till nedstämdhet 

och ängslighet (Fahlke & Johansson, 2007). Rydén och Stenström (2008) menade att en 

individs copingprofil kan relateras till personligheten, därav kan även föräldrarnas 

tillämpningsmönster av copingstrategier vid stress vara relevant att undersöka. Även 

vissa yttre betingelser skulle kunna ha inverkan på upplevelsen av stress. Till exempel 

är det tänkbart att faktorer som graden av funktionshinder för barnet, förälderns 

hälsotillstånd, privatekonomi, huruvida man är sammanboende med en partner och 
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vardagslogistik skulle kunna ha betydelse. För att säkrare kunna lokalisera vilka 

variabler som är intressanta att undersöka gällande stress hos föräldrar till barn med 

särskilda behov, vore det fördelaktigt att göra en förstudie med exempelvis kvalitativa 

intervjuer. Genom föreslagna framtida studier skulle modellen således kunna byggas ut 

och möjliggöra en bättre prediktion av upplevd stress hos föräldrar till barn med 

särskilda behov.  

Som ett nästa steg skulle sedan undersökningar av åtgärder och interventioner, vilka 

utgår från modellen, kunna göras. Sedan 1964 har vårdbidraget funnits i Sverige, vilket 

är ett ekonomiskt stöd som ska kompensera föräldrar till barn med 

funktionsnedsättningar (Inspektionen för socialförsäkringen, 2013). 2009 infördes också 

en svensk lagändring, som innebar att kommunerna är skyldiga att beakta ett 

anhörigperspektiv (Hallberg & Hallberg, 2017). Detta innefattar att erbjuda anhöriga till 

personer med funktionsnedsättningar stöd i vardagen. Samtidigt menade Hallberg och 

Hallberg (2017) att forskningen av hur väl detta stöd svarar upp mot de anhörigas 

upplevda behov är begränsad. Smith et al. (2001) diskuterade exempelvis i sin studie av 

föräldrastress i familjer till barn med funktionsnedsättningar, behovet av att ta hänsyn 

till hur pass välfungerande familjen är och grad av stress hos föräldrarna, när en 

intervention för barnet initieras. Andra saker som togs upp i artikeln var kunskap om 

och tillgång till stöd- och återhämtningsinsatser, samt uppsökande verksamheter och 

finansiellt stöd. För att kunna hjälpa stressutsatta föräldrar till barn med särskilda behov 

så bra som möjligt, tycks det således nödvändigt med fortsatta studier av möjliga 

samhällsinsatser och interventioner, samt utfallet av dessa. 
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Bilaga I. Frågeformulär 
  

Denna enkät undersöker upplevd stress hos föräldrar till minderåriga (omyndiga) barn, 

vilket är ett viktigt och aktuellt område att undersöka, både ur den enskilde individens 

och samhällets perspektiv. Enkätundersökningen är en del av en C-uppsats i psykologi 

på Linnéuniversitetet. 

Enkätundersökningen inleds endast med ditt samtycke och du som svarar på enkäten är 

HELT anonym. Svaren behandlas konfidentiellt och redovisningen av resultaten 

kommer att ske på gruppnivå, så att inga deltagare kan identifieras. Insamlad data 

kommer endast att användas för denna studie och kommer enbart vara tillgänglig för 

undersökningsansvarig. Enkäten tar uppskattningsvis 5-10 minuter att genomföra.  

Vid frågor om studien är du välkommen att kontakta mig via mejladress 

pa222pg@student.lnu.se 

Tack för din medverkan! 

Petra Arnholm 

  



 
 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1.   Kön 

 Kvinna 

 Man 

 

2.   Ålder (år) 

 ... 
 

3.   Yrke/sysselsättning (för tillfället) 

 ... 
 

4.   Arbetets/sysselsättningens omfattning (%) 

 ... 
 

5.   Hemmaboende barns åldrar (år) 

 ... 
 

6.   Har något/några av dina hemmaboende, minderåriga barn särskilda behov? Med 
särskilda behov avses här funktionsnedsättningar eller funktionshinder som 
berättigar till särskilt stöd i skolan eller andra sociala, samhälleliga insatser.
  

 Ja 

 Nej 
 
  



 
 

 

Frågorna 7-20 handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. 
Även om en del av frågorna liknar varandra finns det skillnader mellan dem och du bör 
behandla varje fråga separat. Det bästa är att besvara frågorna ganska snabbt. Det 
betyder att du inte ska försöka räkna antalet gånger du känt på ett särskilt sätt utan 
snarare ange det alternativ som känns som en rimlig uppskattning.  
 

 
 Aldrig   Nästan     Ibland   Ganska     Väldigt    

   aldrig      ofta   ofta  

1   2   3   4   5  
 

7.   Hur ofta har du 
under den senaste 
månaden känt dig 
upprörd på grund av 
att något oväntat har 
inträffat? 

  
O     O   O   O   O  

 

  
8.   Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden känt att du 
inte kunnat 
kontrollera viktiga 
saker i ditt liv? 

 
O  O O O O 

 

  
9.   Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden känt dig 
nervös och stressad? 

 
O     O   O   O   O  

 

  
10.  Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden 
framgångsrikt 
hanterat 
vardagsproblem och 
irritationsmoment? 

 
O     O   O   O   O  

 

  
11.  Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden känt att du 
effektivt kunnat 
hantera viktiga 
förändringar som 

 
O     O   O   O   O  

 



 
 

 

inträffat i ditt liv? 

  
12.  Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden känt tilltro 
till din egen förmåga 
att hantera 
personliga problem? 

 
O     O   O   O   O  

 

  
13.  Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden känt att 
saker och ting gått 
din väg? 

 
O     O   O   O   O  

 

  
14.  Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden tyckt att du 
inte kunnat klara av 
allt du skulle ha 
gjort? 

 
O     O   O   O   O  

 

  
15.  Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden kunnat 
kontrollera 
irritationsmoment i 
ditt liv? 

 
O     O   O   O   O  

 

  
16.  Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden känt att du 
har haft kontroll på 
saker och ting? 

 
O     O   O   O   O  

 

  
17.  Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden blivit arg 
på saker som har 
hänt och som du inte 
kunnat kontrollera? 

 
O     O   O   O   O  

 

  



 
 

 

18.  Hur ofta har du 
under den senaste 
månaden kommit på 
dig själv med att 
tänka på saker som 
du måste göra? 

 
O     O   O   O   O  

 

  
19.  Hur ofta har du känt 

under den senaste 
månaden att du har 
haft kontroll över 
hur du använder din 
tid? 

 
O     O   O   O   O  

 

  
20.  Hur ofta har du 

under den senaste 
månaden tyckt att 
svårigheter har 
tornat upp sig så 
mycket att du inte 
kunnat hantera dem? 

 
O     O   O   O   O  

 



 
 

 

Nedan följer ett antal påståenden gällande din egenupplevda förmåga. Tag ställning till 
dessa påståenden (21-30) genom att välja det alternativ på den fyrgradiga skalan som du 
tycker passar bäst. 
 

 
Tar  helt  
avstånd  

Tar  delvis  
avstånd    

Instämmer  
delvis  

Instämmer  
helt    

1   2   3   4  
 

21.  Jag lyckas alltid lösa svåra 
problem om jag bara 
anstränger mig tillräckligt. 

  
O     O   O   O  

 

22.  Även om någon 
motarbetar mig hittar jag 
ändå utvägar att nå mina 
mål. 

  
O     O   O   O  

 

23.  Jag har inga svårigheter 
att hålla fast vid mina 
målsättningar och 
förverkliga mina mål. 

  
O     O   O   O  

 

24.  I oväntade situationer vet 
jag alltid hur jag skall 
agera. 

  
O     O   O   O  

 

25.  Till och med 
överraskande situationer 
tror jag mig klara bra. 

  
O     O   O   O  

 

26.  Tack vare min egen 
förmåga känner jag mig 
lugn även när jag ställs 
inför svårigheter. 

  
O   O   O   O  

 

27.  Vad som än händer klarar 
jag mig alltid. 

  
O     O   O   O  

 

28.  Vilket problem jag än 
ställs inför kan jag hitta 
en lösning. 

  
O   O   O   O  

 

29.  Om jag ställs inför nya 
utmaningar vet jag hur jag 
ska ta mig an dem. 

  
O     O   O   O  

 

30.  När problem uppstår kan 
jag vanligtvis hantera 
dem av egen kraft. 

  
O     O   O   O  

 

 



 
 

 

 
Följande påståenden (31-35) gäller din energinivå. Tag ställning till dessa påståenden 
och välj det alternativ på den femgradiga skalan som du tycker passar bäst. 
 
 

 Tar  helt  
avstånd  
ifrån  

Tar  i  viss  
mån  

avstånd  
ifrån  

Varken  
instämmer  
eller  tar  
avstånd  
ifrån  

Instämmer  i  
viss  mån  

Instämmer  
helt  

              

1   2   3   4   5  
 

31.  Jag är vanligtvis 
full av aktivitet 
och energi. 

  
O   O   O   O   O  

 

32.  Jag brukar 
bibehålla hög 
energi genom 
hela dagen. 

O   O   O   O   O  

  

33.  Mina vänner 
skulle beskriva 
mig som en 
person full av 
positiv energi. 

O   O   O   O   O  

  

34.  Jag saknar 
generellt energi 
för att få saker 
gjorda. 

O   O   O   O   O  

  

35.  Jag är så trött 
efter en 
arbetsdag, så 
jag inte orkar 
göra något som 
kräver 
ansträngning 
eller 
koncentration. 

O   O   O   O   O  

  

 
  



 
 

 

Frågorna 36-44 handlar om din upplevelse av olika krav. I de frågor som handlar om 
arbete, likställs andra sysselsättningar (exempelvis studier, arbetssökande eller 
föräldraledighet) med arbete. Besvara frågorna på den fyrgradiga skalan. 
 

 

Ja,  ofta   Ja,  ibland    
Nej,  
sällan  

Nej,  så  gott  
som  aldrig    

1   2   3   4  
 

36.  Kräver ditt arbete att du 
arbetar fort? 

  
O     O   O   O  

 

37.  Kräver ditt arbete att du 
arbetar hårt? 

  
O     O   O   O  

 

38.  Kräver ditt arbete en för 
stor arbetsinsats? 

  
O     O   O   O  

 

39.  Har du tillräckligt med tid 
för att hinna med 
arbetsuppgifterna? 

  
O     O   O   O  

 

40.  Förekommer det 
motstridiga krav i ditt 
arbete? 

  
O     O   O   O  

 

41.  Utsätts du för stora krav 
och förväntningar i ditt 
privatliv? 

  
O   O   O   O  

 

42.  Har du tillräckligt med tid 
för att hinna med det du 
känner att du bör och vill 
göra i ditt privatliv? 

  
O     O   O   O  

 

43.  Förekommer det 
motstridiga krav i ditt 
privatliv? 

  
O   O   O   O  

 

44.  Förekommer det 
motstridiga krav mellan 
arbets- och privatliv? 

  
O     O   O   O  

 

 
  



 
 

 

Slutligen handlar påstående 45-50 om ditt upplevda stöd. I de frågor som handlar om 
arbete, likställs andra sysselsättningar (exempelvis studier, arbetssökande eller 
föräldraledighet) med arbete. Besvara frågorna på den fyrgradiga skalan. 
 
 

 
Tar  helt  
avstånd  

Tar  delvis  
avstånd    

Instämmer  
delvis  

Instämmer  
helt    

1   2   3   4  
 

45.  När jag har problem i 
arbetet, har jag tillgång till 
formellt stöd och hjälp 
där. 

  
O     O   O   O  

 

46.  När jag har problem i 
arbetet, har jag tillgång 
till informell stöttning 
från arbetskamrater. 

  
O     O   O   O  

 

47.  När jag har problem i mitt 
privatliv, har jag tillgång 
till stöttning från 
exempelvis partner, familj 
eller vänner. 

  
O     O   O   O  

 

48.  När jag har problem i mitt 
privatliv, har jag tillgång 
till stöd och hjälp från 
professionella när jag har 
behov av det. 

  
O     O   O   O  

 

49.  Jag känner mig ensam. 
  

O     O   O   O  
 

50.  Jag upplever att jag har 
många konflikter i mitt 
liv. 

  
O   O   O   O  

 

	  
	  

 

Sänd dina svar via knappen "Skicka" nedan. Stort tack för din medverkan!  

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig via pa222pg@student.lnu.se 

 


