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Abstrakt 

Bakgrund: Föräldrastress är ett erkänt problem i Sverige, dock saknas studier 

i landet vilka undersöker fenomenet i en studerande population. Syfte: 

Studien syftar till att undersöka föräldrastress bland universitetsstuderande 

mödrar och fäder, studien syftar även till att jämföra föräldrastress mellan 

universitetsstuderande föräldrar och en annan grupp småbarnsföräldrar. 

Metod: En webbenkät bestående av Swedish Parenthood Stress 

Questionnaire (SPSQ) besvarades av 134 universitetsstuderande mödrar och 

51 fäder. T-test användes för analys av data. Resultat: Universitetsstuderande 

mödrar skattade signifikant högre nivåer av föräldrastress än fäder på 

delskalorna Hälsoproblem och Inkompetens. Den delskala vilken studerande 

mödrar och fäder skattade högst på var Rollbegränsningar. 

Universitetsstuderande föräldrar skattade signifikant högre föräldrastress på 

samtliga delskalor samt SPSQ-total med undantag för delskalan Social 

isolering där mödrar i jämförelsegruppen skattade signifikant högre än 

studerande mödrar. Slutsatser: Föreliggande explorativa studie indikerar att 

föräldrastress bland studerande föräldrar bör undersökas vidare. 

  

Nyckelord: föräldrastress, universitetsstudent, mödrar, fäder 
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Abstract 

Background: Parental stress is a recognized problem in Sweden, previously 

no Swedish studies have been conducted to investigate the phenomenon in a 

student population. Purpose: The study aims to investigate parenting stress 

among university student mothers and fathers, the study also aims to 

compare parental stress between university students and another group of 

parents of young children. Method: A web survey consisting of Swedish 

Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ) was answered by 134 college-

student mothers and 51 fathers. T-test was used for data analysis. Result: 

University student mothers reported significantly higher levels of parental 

stress than fathers on the subscales Health problems and Incompetence. The 

subscale that student mothers and fathers reported highest levels of parental 

stress on was Role restriction. Student parents reported significantly higher 

parental stress on all subscales and SPSQ total with the exception of the 

subscale Social isolation where mothers in the comparison group reported 

significantly higher than student mothers. Conclusions: The present 

exploratory study indicates that parental stress among student parents should 

be further investigated. 
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Inledning 

Att bli förälder är en spännande och glädjefylld upplevelse för många kvinnor och 

män. Det är en stor händelse i en människas liv, tidigare rutiner förändras och de nyblivna 

föräldrarna möts av nya utmaningar. Tidigare har det uppmärksammats att föräldraskapets 

krav kan leda till stress om kraven upplevs överstiga de personliga resurserna. Detta har fått 

benämningen föräldrastress (Deater-Deckard, 1998). 

Föräldrastress är ett erkänt och sedan tidigare undersökt problem i Sverige 

(Hildingsson, 2011; Widarsson, Engström, Berglund, Tydén, & Lundberg, 2014). En 

population som dock inte har undersökts är den universitetsstuderande föräldrapopulationen. 

Det trots att cirka 20 % av Sveriges universitetsstudenter är föräldrar (Centrala 

studiestödsnämnden, 2014; M-H. Svanberg, personlig kommunikation, 7 maj 2018). 

Enligt Saisto et al. (2008) upplever inte alla småbarnsföräldrar föräldraskapet som 

särskilt stressfyllt. Andra forskare har dock funnit att föräldraskapet kan medföra 

föräldrastress (Hildingsson & Thomas, 2013; Johansson, Svensson, Stenström, & Massoudi, 

2017; Kerstis et al., 2014; Widarsson et al., 2013). Johansson et al. (2017) menar att föräldrars 

mentala hälsa är viktig att uppmärksamma under barnets tidiga utveckling eftersom förmågan 

till omvårdnad påverkas negativt av föräldrastress. Ytterligare en anledning att 

uppmärksamma föräldrastress är att den har visats vara relativt stabilt över tid (Östberg, 

Hagekull & Hagelin, 2007) och därmed inte ett kortvarigt övergående problem.  

Sveriges välfärdssystem innefattar bland annat subventionerad föräldra- och 

barnhälsovård, sjukvård och förskola. Ytterligare förmåner är utbetalning av barnbidrag och 

föräldrapenning. Förmånerna bidrar till ett mer jämlikt samhälle för föräldrar. Med anledning 

av att välfärdssystemet reducerar ekonomiska, sjukvårdsrelaterade och omsorgsrelaterade 

stressorer, lämpar sig föräldrar i Sverige särskilt för undersökning av föräldrastress 

(Hildingsson & Thomas, 2014).    

Flera studier har genomförts i Sverige med syfte att undersöka föräldrastress bland 

mödrar och fäder (Hildingsson & Thomas 2013; Johansson et al., 2017; Widarsson et al., 

2013). Enligt vår kännedom har dock inga studier i landet genomförts i syfte att undersöka 

föräldrastress bland universitetsstuderande föräldrar. Tidigare utländska studier visar att det är 

svårt att kombinera föräldrarollen och studentrollen eftersom båda rollerna kräver ens fulla 

uppmärksamhet och kombinationen av dem kan leda till rollkonflikter och stress (Brooks, 

2015; Home, 1997). Syftet med den här explorativa studien var att i Sverige undersöka 
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universitetsstuderande föräldrars erfarenheter av föräldrastress under studietiden. 

Förhoppningen var att resultatet skulle leda till ökad förståelse för studerande föräldrars 

livssituation.  

Stress 

Begreppet stress har definierats ur olika perspektiv. Ur ett biologiskt perspektiv 

beskrev Hans Selye stress som den generella fysiologiska reaktion individen upplever vid 

påfrestning och utmattning (Selye, 1956). Definitionen av stress ur ett psykologiskt perspektiv 

är relationen mellan individ och miljö, där individen upplever att situationens krav överstiger 

de egna resurserna, vilket äventyrar individens välmående (Lazarus & Folkman, 1984). 

Föreliggande studie utgår från Lazarus och Folkmans (1984) definition av psykologisk stress.  

Hög grad av stress har visats predicera psykisk ohälsa (Åsberg et al., 2010) samt 

fysisk ohälsa likt hjärt- och kärlsjukdomar (Nicholson, Fuhrer & Marmot, 2005; Winning, 

Glymour, McCormick, Gilsanz & Kubzansky, 2015). Studentpopulationen har i flera studier 

visats ha högre nivåer av stress än andra populationer (Bayram & Bilgel, 2008; Walsh, 

Feeney, Hussey & Donnellan, 2010). Stress bland universitetsstuderande har kopplats till 

sömnsvårigheter, somatiska besvär och ångest (Saleh, Camart & Romo, 2017).  

Stress kan också inverka på föräldraskapet. Familjelivet består av många mindre 

vardagsproblem och den kumulativa effekten av de samlade vardagsproblemen kan orsaka 

hög stress hos föräldrar (Crnic & Low, 2002). Vardaglig stress kan påverka kvaliteten av 

föräldraskapet och föräldra-barn relationen, vilket i längden kan påverka barnets psykiska 

hälsa (Belsky, Woodworth & Crnic, 1996; Crnic, Gaze & Hoffman 2005). 

Föräldrastress 

Föräldrastress definierades av den amerikanska professorn Kirby D. Deater-Deckard 

(1998), begreppet definierades som krav i föräldraskapet vilka överstiger de personliga 

resurserna. Vidare beskrev han fenomenet som en komplex process bestående av flera 

samverkande faktorer “(a) the task demands of parenting, (b) the parent’s psychological well-

being and behavior, (c) the qualities of the parent- child relationship, and (d) the child’s 

psychosocial adjustment” (Deater-Deckard, 1998, p. 315). Teorin om samvarierande faktorer 

som förklaringsmodell av föräldrastress stöds av senare studier (Leigh & Milgrom, 2008; 

Skreden et al., 2012; Östberg & Hagekull, 2000).  

 Faktorer vilka visats predicera förhöjd föräldrastress är depression hos föräldern 

(Johansson, Leigh & Milgrom, 2008; Saisto et al., 2008; Svensson, Stenström, & Massoudi, 
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2017; Östberg, 1998), ångest, psykologisk stress (Sepa, Frodi & Ludvigsson, 2004) samt låg 

självkänsla (Saisto et al., 2008). Ytterligare prediktorer är förälderns ohälsa, anknytning och 

sömnbrist (Matvienko-Sikar, Murphy & Murphy, 2017). Östberg och Hagekull (2000) fann 

att även åldern var en prediktor, äldre mödrar upplevde mer föräldrastress än yngre mödrar. 

Vidare har ensamstående mödrar visats uppleva högre grad av föräldrastress än mödrar vilka 

lever med en partner (Östberg & Hagekull, 2000, 2013). Samtidigt såg Östberg och Hagekull 

(2013) att relationens kvalitet var av betydelse, relationer med hög belastningar genererade 

mer föräldrastress.  

Några barnfaktorer vilka visats predicera upplevelsen av föräldrastress är 

sömnstörningar, barnets ålder, antalet barn i familjen och temperament. Barns sömnstörningar 

påverkar moderns sömnkvalitet vilken setts leda till ökad föräldrastress (Meltzer & Mindell, 

2007). Vidare predicerar yngre barn högre föräldrastress hos mödrar (Skreden et al., 2012). 

Fäder med tidigare barn upplever mindre föräldrastress än förstagångsfäder (Hildingsson & 

Thomas, 2013) medan det motsatta förhållandet råder bland mödrar (Skreden et al., 2012). 

Även temperamentet påverkar, ett irritabelt och svårtröstat barn predicerar högre nivåer av 

föräldrastress hos både mödrar och fäder jämfört med ett lugnt och lättröstat barn (Saisto et 

al., 2008).  

Betydelsen av socialt stöd kopplat till föräldrastress har studerats med motstridiga 

resultat. Longitudinella mätningar har visat att gott socialt stöd under graviditeten har positiv 

inverkan på upplevelsen av föräldrastress bland mödrar under barnets första levnadsår (Saisto 

et al., 2008). I likhet fann Sepa et al. (2004) att mödrar utan socialt stöd skattade upplevelsen 

av föräldrastress högre än de med socialt stöd. I andra studier saknas belägg för det sociala 

stödets modererande effekt på föräldrastress (Respler-Herman, Mowder, Yasik & Shamah, 

2012; Östberg & Hagekull, 2000; Östberg & Hagekull, 2013). 

Föräldrastress påverkar både föräldern och barnet. Tidigare studier visar att höga 

nivåer av upplevd föräldrastress kan leda till färre omvårdande beteenden, lägre förväntningar 

på barnet (Anthony et al., 2005), en känsla av att vara mindre involverad i barnets liv och en 

hårdare och mer auktoritär föräldrastil (Deater-Deckard, 2004). Mödrar med hög 

föräldrastress har visats vara mindre mottagliga, varma och uppmärksamma på barnets behov 

(Pereira et al., 2012). Vidare har höga nivåer av upplevd föräldrastress visats vara associerat 

med skilsmässa (Widarsson, Nohlert, Öhrvik & Kerstis, 2017), vilket oundvikligen påverkar 

både föräldrar och barn. Andra möjliga konsekvenser av föräldrastress för barnet är 

utåtagerande problembeteende (Anthony et al., 2005), problematisk beteendeutveckling 



  

4 

 

(Crnic et al., 2005; Crnic & Low 2002) samt risken att utveckla ambivalent anknytning (Scher 

& Mayseless, 2000). 

I Sverige används vanligen frågeformuläret Swedish Parenthood Stress Questionnaire 

(SPSQ) för att mäta föräldrastress (Östberg & Hagekull, 2017). Instrumentet består av fem 

delskalor, Inkompetens, Rollbegränsningar, Social isolering, Problem i relationen med 

make/maka/sambo och Hälsoproblem, vilka sammantaget mäter den totala upplevelsen av 

föräldrastress (SPSQ-total) (Östberg, 1998). Flertalet studier har visat att mödrar och fäder 

skiljer sig i upplevd föräldrastress, generellt skattar mödrar högre än fäder på SPSQ-total 

(Skreden et al., 2012; Widarsson et al., 2013; Östberg, 1998). Däremot fann inte Hildingsson 

och Thomas (2014) någon signifikant skillnad mellan mödrar och fäder i SPSQ-total, dock 

skattade mödrar signifikant högre än fäder på tre av SPSQs delskalor, Social isolering, 

Problem i relationen med make/maka/sambo samt Rollbegränsningar. Det i kontrast till 

flertalet studier där fäder skattat signifikant högre än mödrar på delskalan Social isolering 

(Skreden et al., 2012; Widarsson et al., 2013; Östberg, 1998).  

Hildingsson och Thomas genomförde 2013 en studie i Sverige vilken undersökte 

föräldrastress bland mödrar och fäder till ettåriga barn. I studien beskrivs bristen på forskning 

kring föräldrastress bland mödrar jämfört med fäder. Det beskrivs vidare att tidigare studier 

om föräldrastress främst undersökt föräldrar vilka löper stor risk för att uppleva hög grad av 

föräldrastress. Dessa föräldrar lever i särskilda förhållanden vilka ställer höga krav på 

föräldraskapet, exempelvis förälderns egen psykopatologi och föräldrar till barn med särskilda 

behov. I Hildingsson och Thomas studie undersöktes 1454 föräldrar i en normalpopulation. 

Därför kan populationen betraktas som en normgrupp. Mätinstrumentet vilket användes var 

SPSQ. Studiens resultat visade att mödrar skattade högre grad av föräldrastress än fäder på tre 

av SPSQs fem delskalor, Rollbegränsningar, Social isolering och Problem i relationen till 

make/maka/sambo. Slutsatserna av studien var att både mödrar och fäder bör erbjudas hjälp 

att hantera de normala påfrestningarna föräldraskapet medför.  

Universitetsstuderande småbarnsföräldrar  

Dill och Henley (1998) genomförde en jämförelse av olika typer av stressorer bland 

traditionella och icke-traditionella universitetsstudenter. Icke-traditionella studenter beskrevs 

som personer med flera roller, exempelvis studerande föräldrar, medan traditionella 

studenterna enbart hade rollen som student. Icke-traditionella studenter rapporterade högre 

vilja att delta men lägre deltagande på föreläsningar. Vidare uppskattade de hemuppgifter 
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mer, upplevde mer stress kopplat till dåliga föreläsningar samt beskrev mer ansvar och 

skyldigheter i hemmet än traditionella studenter. Jämfört med de traditionella studenterna 

beskrev icke-traditionella högre stress och oro för familjemedlemmar och vänner (Dill & 

Henley, 1998). Således tycks studerande föräldrar och traditionella studenter möta olika 

utmaningar under universitetstiden.  

I utländska intervjustudier har universitetsstuderande mödrar beskrivit utmaningar i att 

prioritera, disponera och få tillräckligt med tid för att känna sig “good enough” i föräldra- och 

studentrollen (Marandet & Wainwright, 2010; Moreau & Kerner, 2013). Utmaningen att 

balansera de två rollerna har visats medföra rollkonflikter (Longhurst, Hodgetts & Stolte, 

2014; Lynch, 2008; Moreau & Kerner, 2013).  

Vidare har det i kvalitativa studier framkommit att studerande föräldrar, främst 

mödrar, upplevt starka känslor av skuld, deras upplevelse var att tiden spenderad på studier 

istället kunnat spenderas med deras barn (Brooks, 2015; Longhurst et al. 2014). Samtidigt har 

andra föräldrar beskrivit skuldkänslor över bortprioriterad studietid (Brooks, 2015). Att vara 

studerande förälder är dock inte endast associerat med negativa känslor och överväldigande 

krav. Quinn (2003) beskrev hur universitetet för studerande mödrar kan representera en “fri-

stad”, skänka glädje, upplevas självuppfyllande och fritt från hemmets krav och 

förväntningar. Att ha barn har också visats vara motiverande, föräldrar som studerar drivs av 

att vara en positiv och inspirerande förebild för sina barn, föräldrar beskriver att de vill göra 

sina barns liv bättre genom sina studier (Marandet & Wainwright, 2010).  

I Sverige är var femte universitetsstudent förälder (Centrala studiestödsnämnden, 

2014), bland studenter över 35 år är 60 % föräldrar (Högskoleverket, 2008). Amela Catovic 

genomförde 2006 en omfattande intervjustudie vid Lunds universitet i syfte att identifiera 

svårigheter och begränsningar som fanns i studerande föräldrars tillvaro. Fokus i studien låg 

främst på studiemiljö, boendesituation, betydelsen av ett ekonomiskt trygghetssystem samt 

betydelsen av barnomsorg. Resultaten visade att föräldraskapets behov ibland kolliderar med 

studierna, det mest problematiska var en begränsad ekonomi. I intervjuerna framkom att män 

drog tydligare gränser mellan studier och familj medan gränsdragningen för kvinnor var mer 

diffus, kvinnor upplevde därför sin vardag som mer problematisk. Vidare framkom att 

kvinnor upplevde att kombinationen av föräldraskap och studier innebar uppoffringar, 

tidskonflikter och dåligt samvete i förhållande till barnet, vilket bidrog till stress (Catovic, 

2006).  
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Genom att utöka kunskap och förståelse för utmaningar studerande småbarnsföräldrar 

möter kan universiteten anpassas för populationen. Vilket ökar sannolikheten att fler söker sig 

till och slutför universitetsstudier.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande explorativa studie är att undersöka skattad upplevelse av 

föräldrastress bland studerande mödrar och fäder med barn i åldrarna 0-3 år. Syftet är även att 

jämföra en studentpopulation med en grupp småbarnsföräldrar från Hildingsson och Thomas 

(2014) studie, vilken undersökte föräldrastress bland föräldrar med ettåriga barn.  

Utifrån tidigare forskning och uppsatsens syfte formulerades följande frågeställningar:  

1. Hur ser nivån av föräldrastress ut i gruppen universitetsstuderande småbarnsmödrar 

jämfört med universitetsstuderande småbarnsfäder?  

2. Hur ser nivån av föräldrastress ut i gruppen universitetsstuderande småbarnsföräldrar 

jämfört med gruppen småbarnsföräldrar i Hildingsson och Thomas studie?  

Metod 

I följande avsnitt beskrivs studiens deltagare, instrument, procedur och dataanalys. Även 

deltagare i Hildingsson och Thomas (2014) studie beskrivs och benämnas hädanefter 

jämförelsegruppen. I detta avsnitt beskrivs också etiska överväganden. 

Deltagare 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var följande, universitetsstudent och 

förälder till ett hemmaboende barn i åldern 0-3 år. Ytterligare ett krav för deltagande var 

förståelse för det svenska språket då enkäten vilken användes i undersökningen endast fanns 

att tillgå på svenska.  

Vid undersökningstillfället var deltagarna i studien studerande vid något av följande 

sex universitet eller högskolor, Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan, Uppsala 

universitet, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola eller Malmö universitet. 

Deltagarna i studien, det så kallade stickprovet, bestod av 187 studerande småbarnsföräldrar, 

134 (71.7 %) kvinnor, 51 (27,3 %) män och två deltagare (1.1 %) som uppgav annat kön. 

Majoriteten av mödrarna (93.3 %) och fäderna (96.1 %) levde ihop med barnets andra 

förälder. Drygt hälften av mödrarna (51.5 %) och fäderna (52.9 %) hade ett barn, övriga hade 



  

7 

 

två eller fler barn. För ytterligare deskriptiv data se Tabell 1. Av etiska skäl redovisas inte 

deskriptiv data för deltagarna vilka uppgav annat kön.  

 

Tabell 1.  

Deskriptiv data för mödrar, fäder och annat kön 

 Mödrarª Fäderᵇ 

Ålder (år)   

Min-max 23-47 22-58 

M (SD) 31.8 (0.42) 33.4 (0.84) 

Yngsta barnets ålder (månader)   

Min-max 0-36 0-36 

M (SD) 21.7 (0.88) 14.7 (1.23) 

ªn=134. ᵇn=52.  

 

Flest studerande föräldrar finns vid utbildningar med inriktning mot pedagogik, hälso- 

och sjukvård samt social omsorg (Hallberg, Lindh & Zamac, 2011). Således kontaktades 

samtliga program med inriktning mot dessa tre områden vid de sex universiteten. Utbildningar 

med inriktning mot vårdvetenskap och pedagogik är kvinnodominerade, medan utbildningar 

inom ramen för teknik och naturvetenskap är mansdominerade (Dryler et al., 2016). För att nå 

fäder kontaktades samtliga program på alla sex universitet med inriktning mot teknik eller 

naturvetenskap.  

Valet av distribueringsmetod medförde att det i studien saknades kännedom om hur 

stort antal studenter som fått enkäten. Därmed saknades möjligheten att genomföra en 

bortfallsanalys av externt bortfall. En av deltagarna bedömdes vara en outlier utifrån extremt 

högt skattade värden på enkäten. Därför exkluderades deltagarens svar i dataanalysen, vilket 

innebar ett intern bortfall på en deltagare.  

 

Småbarnsföräldrar i jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen bestod av deltagare i 

Hildingsson och Thomas (2014) studie. Studiens datainsamling genomfördes under 2007 vid 

tre regionsjukhus i Norra Mellansverige. Samtliga föräldrar vilka var på rutinmässig 

ultraljudsundersökning under datainsamlingsperioden tillfrågades att delta i studien. 

Instrumentet som användes var SPSQ, vilket är detsamma som i föreliggande studie.  
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Sammanlagt deltog 1454 svenskspråkiga föräldrar, varav 783 mödrar och 671 fäder 

med barn i ettårsåldern. Av mödrarna var majoriteten 25-35 år (M=30.3), 98.1 % gifta eller 

sambor och 46.6 % hade ett barn. Av fäderna var majoriteten mellan 25-35 år (M=32.4), 98.4 

% gifta eller sambor och 46.2 % hade ett barn. Utbildningsnivån skilde sig mellan mödrar och 

fäder, där 56.2 % av mödrarna och 41.9 % av fäderna sedan tidigare hade 

universitetsutbildning. 

Instrument 

I studien genomfördes datainsamlingen med hjälp av en elektronisk enkät. Av etiska 

skäl fick undersökningsdeltagarna redan i första frågan ge sitt samtycke till deltagande. 

Frågan kunde besvaras med Ja (100 %) eller Nej (0 %).  

Enkäten bestod av två delar (se Bilaga 1). Den första delen syftade till insamling av 

bakgrundsinformation och bestod av fyra frågor för kartläggning av demografiska variabler, 

undersökningsdeltagarnas ålder, antal barn, yngsta barnets ålder, samt deltagarens 

boendeform. Frågorna i första delen konstruerades med hjälp av Statistiska Centralbyråns 

(2001) råd om blankettkonstruktion.  

Den andra delen av enkäten bestod av frågeformuläret SPSQ, som ämnar att mäta 

föräldrars upplevelse av stress kopplat till föräldraskapet (Östberg & Hagekull, 2000). 

Enkäten kompletterades med en avslutande öppen fråga för egna kommentarer.  

Frågeformuläret SPSQ är har sitt ursprung i Abidins (1990) Parenting Stress Index 

(PSI). PSI består av en föräldra-domän och en barn-domän, frågeformuläret används för att 

identifiera föräldrar som är i behov av stöd och guidning i sitt föräldraskap (Abidin, Austin & 

Flens, 2013). Instrumentet är ett av de mest använda för att mäta föräldrastress (Östberg, 

Hagekull & Hagelin, 2007). PSI har översatts och validerats för svenska förhållanden i flera 

studier (Östberg, 1998; Östberg, Hagekull och Wettergren, 1997).  

SPSQ är validerat för såväl svenska mödrar som fäder (Östberg, 1998) och har visats 

vara stabilt över tid (Östberg, et. al, 2007). Instrumentet är det enda utprövade i Sverige som 

mäter föräldrastress bland småbarnsföräldrar med barn i åldrarna 2- 45 månader (Östberg & 

Hagekull, 2017). I tidigare studier har den interna homogeniteten visat ett Cronbachs alpha 

värde på 0.80 för SPSQ-total och 0.61- 0.79 för delskalorna (Östberg et al., 1997). 

Hildingsson och Thomas (2014) fann ett Cronbachs alpha värde på 0.55- 0.81 för mödrar och 

0.51- 0.79 för fäder på delskalorna, värdet för SPSQ-total var 0.88 för mödrar respektive 0.87 

för fäder. Reliabilitetstestet mäter hur väl items inom en delskala mäter samma konstrukt och 
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ger liknande poäng vid skattning. I Tabell 2 återfinns resultat av föreliggande studies 

reliabilitetstest av SPSQ och delskolorna. Resultaten visar acceptabel- god intern homogenitet 

för delskalorna och god intern homogenitet för SPSQ-total för såväl mödrar som fäder. 

 

Tabell 2.  

Cronbachs alpha för mödrar respektive fäder för delskalor samt totalen av SPSQ.  

 Mödrar  Fäder 

Inkompetens 0.81  0.75 

Rollbegränsning 0.76  0.82 

Social isolering 0.72  0.68 

Problem i relationen till make/maka/sambo  0.77  0.70 

Hälsoproblem 0.66  0.68 

SPSQ total 0.82  0.89 

 

 

SPSQ innehåller 34 påstående varav 28 från PSI, resterande sex är nykonstruerade och 

positivt laddade för att formuläret ska ge ett mer positivt intryck och minska risken för att 

föräldraskap ska förknippas med enbart negativa erfarenheter (Östberg et al., 1997). 

Påståenden i SPSQ besvaras på en likertskala med svarsalternativ från 1 (stämmer inte 

alls) till 5 (stämmer mycket bra). De 34 påståendena är fördelade på fem delskalor, 

Inkompetens, Rollbegränsning, Social isolering, Problem i relationen med make/maka/sambo 

samt Hälsoproblem. Medelvärdet för varje delskala motsvarar skalpoängen och summan av 

medelvärdena för delskalorna motsvarar SPSQ-total (Östberg & Hagekull, 2017). Högre 

medelvärde påvisar skattning av högre grad av föräldrastress (Östberg, 1998).  

Enligt Östberg et. al (2007) mäter delskalan Inkompetens känslor av inkompetens 

kopplade till rollen som förälder. Delskalan Rollbegränsningar fångar föräldrars upplevelse av 

att bli begränsad vad gäller aktiviteter och genomförande av egna intressen på grund av 

föräldraansvaret. Den tredje delskalan Social isolering beskriver föräldrars relationer utanför 

familjen. Delskalan Problem i relation med make/maka/sambo frågar efter sociala relationer 

inom familjen. Sista delskalan, Hälsoproblem, fokuserar på fysisk hälsa kopplat till 

föräldraskapet. Den totala upplevelsen av föräldrastress mäts på en skala bestående av 

samtliga tidigare nämnda delskalor (Östberg et. al, 2007).  

I denna studie gjordes bedömningen att fyra formuleringar i SPSQ inte var anpassade 

efter rådande normer i Sverige. Därför gjordes mindre språkliga förändringar i syfte att 

inkludera deltagare oavsett kön, sexuell läggning och civilstånd. Tidigare påståenden vilka 
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kunde uppfattas utgå från en heterosexuella kvinna omformulerades. För en översikt av frågor 

som omformulerats, se Bilaga 2. 

Procedur 

Syfte och frågeställningar valdes utifrån intresseområden och till följd av att det 

saknas forskning om föräldrastress bland universitetsstuderande i Sverige. Därför valdes en 

explorativ ansats i syfte att bedöma om området är av intresse för vidare forskning.   

Ett sedan tidigare validerat mätinstrument valdes utifrån tillgänglighet och lämplighet 

för frågeställningarna. Enkäten konstruerades för elektroniska utskick via Google Forms. Ett 

informationsbrev om studiens syfte, deltagande och kontaktuppgifter utformades. Därefter 

skickades ett standardiserat mejl till programansvariga, studierektorer, kursadministratörer 

och studievägledare vid respektive universitet. Tillgänglig kontaktinformation på 

universitetens hemsidor avgjorde valet av kontaktade. Mejlet innehöll information om studien 

samt en förfrågan om att förmedla informationsbrev och enkät till samtliga studenter den 

tillfrågade ansvarade för. Tillfrågade vilka gav sitt samtycke mottog informationsbrev och 

enkät i ett vändande mejl, för vidare förmedling till studenterna. Därefter skickades ett 

påminnelsemejl till kontaktade vilka inte besvarat första förfrågan.  

Datainsamlingen fortgick från februari till och med mars 2018. Deltagarnas svar i 

Google Forms konverterades till Excel för att därefter matas in i IBM SPSS Statistics 24. 

Deltagarna fördelades i två grupper, mödrar och fäder, vilka jämfördes i första 

frågeställningen. För att besvara den andra frågeställningen användes sekundärdata från 

Hildingsson och Thomas (2014) studien, vilken valts baserat på samma val av mätinstrument, 

bakgrundsvariabler, tydligt presenterade resultat samt publiceringsår.  

Etiska överväganden 

Vid forskning på människor finns enligt Helsingforsdeklarationen flera grundläggande 

etiska principer som bör efterföljas. Omsorg av individen ska gå före vetenskapens och 

samhällets intressen. Forskningen är berättigad om den population vilken undersöks kan dra 

nytta av resultaten. Vidare får forskning endast genomföras om betydelsen av den uppväger 

de risker och olägenheter deltagaren utsätts för genom att delta. Enligt 

Helsingforsdeklarationen ska varje individ innan deltagande i studien få information om mål 

och metoder i forskningen samt risker och fördelar med att delta. Ett frivilligt samtycke, helst 

skriftligt, ska inhämtas av samtliga deltagare. 
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Ett godkännande av föreliggande studie (EPK 460-2018) från Etikkommittén Sydost 

bekräftade studiens etiska försvarbarhet. Undersökningsdeltagarna informerades via 

informationsbrevet om studiens syfte, frivilligt deltagande, anonymitet och rätten att avbryta 

sitt deltagande närhelst under ifyllandet av enkäten. Vidare samlades frivilligt, skriftligt 

samtycke in. För att säkra deltagarnas anonymitet redovisades resultaten på gruppnivå. SPSQ 

är konstruerat med såväl positivt som negativt formulerade påståenden för att föräldraskap 

inte endast ska förknippas med negativa erfarenheter (Östberg et al., 1997), vilket kan styrka 

den etiska försvarbarheten. 

Dataanalys  

För dataanalysen användes programmet IBM SPSS Statistics 24. Beräkningar av SPSQ 

har gjorts enligt Östberg och Hagekulls (2017) rekommendationer. Kategorin annat kön 

bestod av två deltagare vilka imputerades och slumpades in i kategorierna “Man” och 

“Kvinna”. Ett medelvärde för varje delskala samt SPSQ-total beräknades. Levene´s test 

visade på homogenitet i variansen vilket föranledde valet av oberoende t-test vid jämförelse 

av mödrars och fäders medelvärden. För frågeställning två användes one-sample t-test. 

Medelvärden för mödrar och fäder i föreliggande studie jämfördes med jämförelsegruppens 

medelvärden för mödrar och fäder på delskalorna och SPSQ-total. Signifikansnivån för 

studien var p<.05. 

Resultat 

Här redovisas resultaten för studien. Först presenteras resultaten från den första 

frågeställning -Hur ser nivån av föräldrastress ut i gruppen universitetsstuderande 

småbarnsmödrar jämfört med universitetsstuderande småbarnsfäder? Därefter följer resultaten 

av den andra frågeställningen -Hur ser nivån av föräldrastress ut i gruppen 

universitetsstuderande småbarnsföräldrar jämfört med gruppen småbarnsföräldrar i 

Hildingsson och Thomas studie?  

Föräldrastress bland universitetsstuderande mödrar och fäder 

I studiens resultat framkom signifikanta skillnader på två delskalor. Mödrar skattade 

signifikant högre än fäder på Inkompetens t(184)= 2.01, p= .046. Den andra delskalan mödrar 

skattade signifikant högre på än fäder var Hälsoproblem t(184)= 2.56, p= .011. Cohan´s d 

indikerar en liten effektstorlek på Inkompetens (d=0.30) och Hälsoproblem (d=0.38).  
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Delskalan mödrar och fäder skattade högst föräldrastress på var Rollbegräningar. Inga 

signifikanta könsskillnader återfanns avseende delskalorna Rollbegränsning, Social isolering 

och Problem i relationen med make/maka/sambo eller på SPSQ-total. För en översikt av 

mödrars respektive fäders skattningar på SPSQ se Tabell 3. 

 

Tabell 3.  

Medelvärden, standardavvikelser och konfidensintervall för mödrar och fäder samt 

signifikansnivå. 

 Mödrarª  Fäderᵇ  

Variabler M  SD 95 % CI  M  SD 95 % CI p 

Inkompetens 2.49  .58 [2.39, 2.59]  2.30  .49 [2.17, 2.44] .046 

Rollbegränsning 3.55 .69 [3.43, 3.66]  3.54  .70 [3.34, 3.73] .948 

Social isolering 2.36  .70 [2.24, 2.48]  2.53  .67 [2.35, 2.72] .132 

Problem i relation  2.29  .84 [2.15, 2.43]  2.25  .73 [2.04, 2.45] .734 

Hälsoproblem 3.27  .81 [3.13, 3.41]  2.94  .75 [2.73, 3.15] .011 

SPSQ total 2.74  .47 [2.66, 2.74]  2.67  .48 [2.54, 2.80] .357 

ªn=134. ᵇn=52.  

Föräldrastress bland universitetsstuderande föräldrar jämfört med jämförelsegruppen 

Studerande mödrar och fäder skattade SPSQ-total högre än jämförelsegrupperna. 

Studerande mödrar skattade signifikant högre än mödrar i jämförelsegruppen t(133)=8.92, 

p<.001 med en medium effektstorlek (d=0.77). Studerande fäder skattade SPSQ-total 

signifikant högre än fäder i jämförelsegruppen t(51)=4.57, p <.001, Cohans d indikerar 

medium effektstorlek (d=0.63).  

Studerande mödrar skattade signifikant högre än mödrar i jämförelsegruppen på 

samtliga delskalor bortsett från Social isolering där mödrar i jämförelsegruppen skattade 

signifikant högre t(133)=-9.56, p<.001 (se Tabell 4a). Studerande fäder skattade sin 

föräldrastress signifikant högre än fäder i jämförelsegruppen på samtliga delskalor (se Tabell 

4b). 
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Tabell 4a.  

Medelvärden, standardavvikelse, t-värde, signifikansvärde och effektstorlek för studerande 

mödrar samt jämförelsegruppen.  

 Studerandeª     Jämförelsegruppᵇ    

 M SD  M SD t p ES 

Inkompetens 2.49 0.58  2.00 0.57 9.72 <.001 .84 

Rollbegränsning 3.55 0.69  3.37 0.75 2.95 .004 .25 

Social isolering 2.36 0.70  2.94 0.65 - 9.56 <.001 -.83 

Problem i relation 2.29 0.84  2.13 0.82 2.23 .027 .19 

Hälsoproblem 3.27 0.81  2.58 0.78 9.85 <.001 .85 

SPSQ- total  2.74 0.47  2.38 0.49 8.92 <.001 .77 

ªn=134. ᵇn=783 

 

Tabell 4b.  

Medelvärden, standardavvikelse, t-värden, signifikansstorlek och effektstorlek för studerande 

fäder samt jämförelsegruppen. 

 Studerandeª  Jämförelsegruppᵇ    

 M SD  M SD t p ES 

Inkompetens 2.30 0.49  1.97 0.53 4.93 <.001 .68 

Rollbegränsning 3.54 0.70  3.10 0.69 4.49 <.001 .62 

Social isolering 2.53 0.67  2.23 0.58 3.28 .002 .45 

Problem i relation 2.25 0.73  2.03 0.66 2.14 .037 .30 

Hälsoproblem 3.94 0.75  2.51 0.74 4.12 <.001 .57 

SPSQ- total  2.67 0.48  2.37 0.45 4.57 <.001 .63 

ªn=52. ᵇn=671 

 

Drygt en fjärdedel (25,8 %) av deltagarna lämnade en kommentar i det öppna 

svarsfältet. Flera deltagare beskrev utmaningen att kombinera föräldrarollen med 

studentrollen. Av svaren framkom att ett antal föräldrar upplever problem med sömn. I flera 

kommentarer beskrevs bristen på tid som ett hinder för att hinna med studierna parallellt med 
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familjelivet. Samtidigt beskrev andra deltagare att föräldrarollen lett till större tidseffektivitet 

och ökad motivation i studierna. Stöd från partner eller andra nära återkom i kommentarerna 

som en viktig faktor för att orka med föräldrarollen. I flertalet kommentarer beskrevs bristen 

på anpassning och förståelse från universitetet. 

Diskussion 

Enligt vår kännedom är föreliggande explorativa studie den första i Sverige som 

belyser föräldrastress i en universitetsstuderande population. Syftet med studien var att 

undersöka skattad upplevelse av föräldrastress bland universitetsstuderande mödrar och fäder. 

Studien syftade även till att jämföra universitetsstuderande småbarnsföräldrar med 

jämförelsegruppen avseende skattad upplevelse av föräldrastress.  

Signifikanta könsskillnader återfanns på två delskalor, Hälsoproblem och 

Inkompetens, där mödrar skattade högre än fäder. Inga statistiskt signifikanta skillnader 

återfanns på de övriga delskalor eller SPSQ-total. Av resultaten i den andra frågeställningen 

framkom att studerande föräldrar generellt skattade upplevelsen av föräldrastress signifikant 

högre än jämförelsegruppen. Det enda undantaget var Social isolering där jämförelsegruppens 

mödrar skattade högre än studerande mödrar. Här följer en diskussion kring resultat, metod, 

vidare forskning och vilka slutsatser som kan dras av studien. 

Jämförelsen mellan studerande mödrar och färder 

Delskalan Hälsoproblem inbegriper upplevelsen av den fysiska hälsan, infektioner 

samt ökad trötthet. I denna studie skattade mödrar Hälsoproblem signifikant högre än fäder, 

vilket överensstämmer med resultat från tidigare studier (Widarsson et al., 2013; Östberg, 

1998). I det öppna kommentarsfältet beskrevs flera komponenter av delskalan där sömn är 

mest omnämnt. Deltagarna beskrev att den egna sömnkvalitén är beroende av barnets ålder 

där yngre barn påverkar sömnen negativt i större utsträckning. Det var uteslutande mödrar 

som beskrev denna typ av problematik. Kommentarerna har stöd i tidigare studier. Meltzer 

och Mindell (2007) fann att problem i barns sömnmönster påverkar mödrars sömnkvalitet 

vilket bidrar till ökad föräldrastress. Även mödrars upplevelser av problem med matning av 

barnet och den egna hälsan har visats leda till högre skattning av egna Hälsoproblem 

(Östberg, 1998). Olika varianter av sömnproblem och svårigheter med mat är vanligt i 

småbarnsåldern (Läkemedelsverket, 2018), vilket kan ses som en förklaring till mödrars högre 

skattning av Hälsoproblem i denna studie. Ytterligare en förklaring kan tänkas vara att mödrar 
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bär och föder barnet, vilket ibland kan medföra långvariga komplikationer som ryggbesvär, 

migrän, sår och ökad infektionsrisk.  

Den andra delskalan vilken mödrar skattade signifikant högre på än fäder är 

Inkompetens. Resultaten överensstämmer med tidigare studier där mödrar skattat högre än 

fäder på delskalan (Johansson et al., 2016; Widarsson et al., 2013; Widarsson, Nohlert, 

Öhrvik & Kerstis, 2017; Östberg 1998). Delskalan Inkompetens berör bland annat känslan att 

duga som förälder, självkänsla samt skuldkänslor. Negativa känslor inför graviditeten, 

förlossningen och tidiga föräldraskapet har visats korrelera med känslan av inkompetens vilka 

förefaller vara mer förekommande bland mödrar än fäder (Hildingsson & Thomas, 2014). 

Mödrar tenderar att känna oro mer frekvent än fäder gällande önskan att vara en “good-

enough” förälder (Matthey et al., 2002). Samtidigt visar andra studier att fäder ofta skattar sig 

som bra föräldrar trots att de uppger sig spendera otillräckligt med tid tillsammans med sina 

barn (Hallberg et al., 2007). En kombination av mödrars och fäders syn på den egna 

kompetensen kan tänkas vara en möjlig förklaring till resultaten. 

Vidare fann Bleidorn et al. (2016) att nyblivna föräldrars, särskilt mödrars, självkänsla 

försämrades under barnets första levnadsår. Det kan tänkas finnas ett samband mellan 

Bleidorns et al. (2016) resultat och resultaten i den här studien. Föreliggande studie 

undersökte föräldrar med barn i åldrarna 0-3 år, därför kan mödrars självkänsla tänkas 

påverka skattningen av Inkompetens kopplat till föräldraskapet. Delskalan Inkompetens 

innefattar påståendet “Jag har ofta skuldkänslor för hur jag känner för barnen”. I Brooks 

(2015) intervjustudie framkom det att känslan av skuld var mer vanligt förekommande bland 

studerande mödrar jämfört med studerande fäder, särskilt under småbarnsåren. Mödrar ansåg 

att de försatt sig i en situation vilken de bar ansvar för att hantera genom att bortse från egna 

intressen och ägna all sin tid åt barn och studier (Brooks, 2015). I föreliggande studie beskrev 

ett antal föräldrar känslor av skuld i det öppna kommentarsfältet. Det är möjligt att även skuld 

haft en inverkan vid skattning av Inkompetens och är en delförklaring till mödrars högre 

skattning. 

Att bli förälder påverkar stora delar av livet och kan upplevas omvälvande. En naturlig 

följd av föräldrablivandet är en förändrad vardag, förändrade relationer och förändrade 

prioriteringar. Därför är det inte överraskande att Rollbegränsningar skattas högst av både 

mödrar och fäder. Delskalan berör upplevelsen av att barnets behov styr och upptar 

majoriteten av föräldrars tid. Resultaten överensstämmer med tidigare studier (Hildingsson & 

Thomas, 2014; Widarsson et al., 2013).  
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Hildingsson & Thomas (2014) beskrev i sin studie kopplingen mellan hög skattning av 

Rollbegränsningar och negativa känslor gentemot graviditeten, förlossningen eller första tiden 

som förälder. Även om föräldrablivandet är efterlängtat, kan livsomställningen vara 

påfrestande och stressfylld, nya roller och rutiner behöver etableras i samspel med barnet och 

eventuell partner. Vidare kräver barnet stor omvårdnad, vilket kan resultera i tidsbrist, 

sömnbrist, energibrist och förändrade ekonomiska förutsättningar, barnets behov styr vilket 

medför mindre tid att tillgodose egna behov (Abela & Walker, 2013). Ytterligare förändringar 

föräldrablivandet kan medföra är minskad tid för egna intressen. En tidigare studie har visat 

att välmåendet bland mödrar och fäder försämras i och med föräldraskapet, särskilt för de som 

tidigare haft en aktiv fritid (Roeters, Mandemakers & Voorpostel, 2016). Kombinationen av 

förändringar föräldraskapet medför, som rollförändringar, starka känslor och nya krav kan 

förklara att Rollbegränsningar skattas högst.  

Jämförelse mellan studerande föräldrar och jämförelsegruppen  

I resultaten från jämförelsen av studerande småbarnsföräldrar och jämförelsegruppen 

framkom att studerande mödrar och fäder upplevde sig mer inkompetenta och begränsade i 

sina roller. De upplevde även fler hälsoproblem, problem i relationen till barnets andra 

förälder och mer stress kopplat till föräldraskapet. Mödrar i jämförelsegruppen upplevde mer 

social isolering än studerande mödrar medan det motsatta förhållandet rådde bland fäder.  

En tänkbar förklaring till att studerande föräldrar generellt skattade högre 

föräldrastress än jämförelsegruppen är svårigheten att kombinera rollerna som förälder och 

student. Resultaten indikerade att deltagarna i studien upplevde att både föräldrarollen och 

studentrollen var krävande. Kombinationen av rollerna beskrevs i det öppna kommentarsfältet 

som svår. Vidare beskrevs känslan av otillräcklighet, det fanns inte nog med tid för både 

barnet och studierna. Enligt Catovic (2006) kan kombinationen av rollerna vara problematisk 

och ge upphov till stress. 

I Estes (2011) amerikanska intervjustudie framkom att studerande föräldrar upplever 

sig stigmatiserade, de förväntas inte kunna kombinera rollerna, istället förväntas de att 

misslyckas som antingen förälder eller student. Prioriteringen som krävs kan ge upphov till 

känslan av skuld (Brooks, 2015). Att vara småbarnsförälder och universitetsstuderande 

samtidigt är tidskrävande och kan leda till mindre tid för egna intressen, påverka relationer 

samt bidra till skuld över känslorna gentemot barnet. Därför kan det faktum att deltagarna i 

denna studie är studerande föräldrar vara en förklaring till resultaten.  
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Enligt Centrala studiestödsnämnden (2014) bedömer ungefär hälften av Sveriges 

studerande föräldrar sin ekonomi som dålig. Catovic (2006) beskrev att studerande föräldrar 

upplevde sin ekonomi som begränsad vilket blev en bidragande faktor till mer stress. I 

tidigare studier har associationer mellan lägre familjeinkomst och högre grad av föräldrastress 

setts (Deater-Deckard & Scarr, 1996; Matvienko-Sikar, Murphy & Murphy, 2017). I 

föreliggande studie saknades kännedom om ekonomiska förutsättningar, däremot kan 

familjeinkomsten antas vara lägre än i jämförelsegruppen då minst en förälder är student. Det 

kan tänkas vara en förklaring till att studerande föräldrar upplever mer föräldrastress.  

Catovic (2006) framhäver att svenska universitetsstuderande föräldrar tidigare upplevt 

att universiteten inte är anpassade för studerande med barn. Vidare beskrivs problem vilka 

uppstår när föreläsningar och examinationer är förlagda på kvällstid och helger, då förskolor 

inte har öppet. Även brist på allmän förståelse och anpassning från universitet orsakar stress 

för de studerande föräldrarna (Catovic, 2006). Resultaten i föreliggande studie tyder på att 

problemen kvarstår och även bidrar till föräldrastress. Även detta förstärktes av 

kommentarerna i det öppna svarsfältet.  

I ett försök att underlätta för studerande föräldrar kan universitetsbiblioteken 

barnanpassas, med familjerum, aktiviteter för barnen samt välkomnande policy (Keyes, 

2017). Ett universitet i Sverige som underlättar för studerande föräldrar är Örebro universitet, 

vilka 2018 öppnade ett lekrum för barn till studerande med intentionen att anpassa lokaler 

efter studenternas varierande behov (Örebro universitet, 2018). En uppföljning och 

utvärdering av anpassningen bör göras för vidare förståelse av hur universitetsstuderande 

föräldrar kan avlastas. 

Mödrar i jämförelsegruppen upplevde sig mer socialt isolerade än studerande mödrar. 

Resultatet avviker från resultat på övriga delskalor där studerande mödrar genomgående 

upplever mer föräldrastress än jämförelsegruppen. Skillnaden kan ha flera möjliga 

förklaringar. Delskalan har tidigare setts korrelera med utbildningsnivå, där mödrar med lägre 

utbildningsnivå upplever mer social isolering (Hildingsson & Thomas, 2014). Drygt hälften 

av mödrarna i jämförelsegruppen hade utbildning på högre nivå jämfört med samtliga mödrar 

i föreliggande studie. Det är möjligt att skillnaden i skattning av Social isolering delvis kan 

bero på utbildningsnivån. Ytterligare en möjlig förklaring till resultatet är yngsta barnets 

ålder. I jämförelsegruppen undersöktes mödrar med barn i ettårsåldern medan mödrar i 

föreliggande studie hade barn i åldrarna 0-3 år, där medelåldern för barnet är 21.7 månader. 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2017:101) är det främst mödrar vilka är hemma 
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under barnets första levnadsår. Därför kan mödrar i jämförelsegruppen tänkas uppleva sig mer 

socialt isolerade än studerande mödrar, vilka återgått till universitetet och via studierna fått 

möjlighet till relationer utanför familjen.  

Metoddiskussion  

I studien användes frågeformuläret SPSQ vilket sedan tidigare är validerat för den 

population som undersöks. Instrument har tidigare visats ha god reliabilitet (Östberg et al., 

1997), vilket även framkom i den här studien. Det kan därför antas att mätinstrumentet är 

pålitligt och att denna explorativa studie mätte det den var avsedd att mäta.  

För hög extern validitet krävs ett stickprov som representerar hela populationen. Den 

här studien utgick från ett bekvämlighetsurval vilket medförde svårigheter att avgöra hur 

representativt stickprovet var. Viss försiktighet bör därför tas i akt vid generalisering av 

resultaten till andra populationer än den undersökta. Med anledning av urvalsförfarandet 

kunde inte en fullständig bortfallsanalys utföras. Det är möjligt att de mest stressade 

studerande föräldrarna valt att bortprioritera deltagande i undersökningen. Dock uppgick 

studiens population till 187 deltagare, vilket är ett relativt stort stickprov. Därför finns ändå 

viss möjlighet att generalisera resultaten till andra universitetsstuderande mödrar och fäder. 

Dessutom var resultaten i enlighet med tidigare kvalitativ forskning vilket visat att studerande 

föräldrar är stressade och känner skuld relaterat till sina multipla roller (Brooks, 2015; 

Catovic, 2006).  

Föreliggande studie är baserad på självskattningsformulär, vilket kan vara fördelaktigt 

vid undersökning av känsliga ämnen. Exempelvis kan det vara lättare att besvara frågor om 

skuld i förhållande till föräldraskapet i skrift än verbalt. Respondenterna erbjöds genom 

enkätutskicket möjlighet att besvara frågorna när och var det bäst passade dem. Samtidigt 

finns risker med att enbart basera en studie på självrapportering. Risken finns att deltagarna 

inte förstått påståendena i formuläret, för att möta det problemet hade deltagarna fri tillgång 

till uppsatsförfattarnas kontaktuppgifter, samt möjlighet att lämna en kommentar i det öppna 

kommentarsfältet för tydliggörande. Ytterligare en risk med självskattningsformulär är svar 

utifrån social önskvärdhet. I ett försöka att reducera risken informerades deltagarna i studien 

om anonymitet med förhoppningen om minskat behov av social önskvärdhet.  

Det finns flera metodologiska aspekter att beakta vid jämförelsen mellan Hildingsson 

och Thomas (2014) studie och den här studien. Hildingsson och Thomas (2014) studie bestod 

av ett stort stickprov av en normalpopulation. Därför kan jämförelsegruppen betraktas som en 
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normgrupp vilken jämförts med universitetsstuderande föräldrar. Det finns flera likheter 

mellan deltagarna i de två studierna. Medelåldern var ungefär densamma, majoriteten var 

sambor och cirka hälften av deltagarna i båda grupperna var förstagångsföräldrar. Likheterna 

bidrog till en bättre jämförelse. Dock skiljde sig inklusionskriterierna för deltagande i 

Hildingsson och Thomas (2014) studie från inklusionskriterierna i föreliggande studie. En 

skillnad var att deltagarna i jämförelsegruppen hade barn i ettårsåldern medan deltagare i den 

här studien hade barn i åldrarna 0-3 år. 

Föräldrastress kan variera beroende på barnets ålder, vilket innebär att resultaten kan 

ha påverkats av att föräldrar i de olika grupperna hade barn i olika åldrar. Ytterligare skillnad 

var deltagarnas bostadsort. Jämförelsegruppen tillhörde Norra Mellansverige bestående av 

lantliga och mellanstora städer, medan den här studien undersökte boende i Sveriges fyra 

största städer. Det är möjligt att skillnader i föräldrastress finns mellan föräldrar i storstäder 

och mindre samhällen, det går dock endast att spekulera i.  

Inom ramen för föreliggande studie fanns inte möjlighet att parvis jämfört studerande 

och icke-studerande föräldrars skattning av föräldrastress, vilket vore önskvärt. I vidare 

forskning rekommenderas en sådan jämförelse. Eftersom studien är den första att undersöka 

föräldrastress i en studerande population i Sverige, bör replikationer genomföras för att 

bekräfta resultaten. 

Framtida forskning 

I denna studie framkommer många intressanta aspekter av föräldrastress bland 

universitetsstuderande föräldrar. Framförallt behövs vidare forskning vilken uppmärksammar 

studerande föräldrar. Utöver fortsatta studier av skillnader mellan mödrar och fäder vore det 

intressant att undersöka bakgrundsvariablers inverkan på föräldrastress. Finns skillnader i 

föräldrastress beroende på deltagarnas ålder, studieinriktning och antal lästa terminer? För att 

samhället och universiteten bättre ska förstå samt underlätta för universitetsstuderande 

föräldrar behövs vidare forskning av prediktorer.  

Utifrån resultaten i studien framkom att mödrar upplever högre grad av skattad 

föräldrastress än fäder på delskalorna Hälsoproblem och Inkompetens. En kvalitativ framtida 

studie kan bidra med fördjupad förståelse och möjliga förklaringar till skillnaderna. Vidare 

framkom att studerande föräldrar i högre grad än jämförelsegruppen upplever föräldrarollen 

som begränsande. Även en kvalitativ studie av delskalan Rollbegränsningar vore av intresse 

för att bättre förstå studerande föräldrars situation i syfte att kartlägga behov av stöd. 
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Föräldrastress har i tidigare studier visats vara stabilt över tid. Resultaten i studien 

visade att studerande föräldrar i högre grad än jämförelsegruppen upplevde föräldrastress. 

Kommande studier bör undersöka om de höga nivåerna av föräldrastress i den studerande 

populationen kvarstår efter avslutade studier. Är det fallet bör tidiga insatser prioriteras i syfte 

att stödja och hjälpa de studerande föräldrarna.  

Vidare vore det intressant att undersöka om graden av föräldrastress bland studerande 

föräldrar skiljer sig mellan Sveriges olika lärosäten. Om det är fallet kan en kvalitativ studie 

bidra till förståelse av underlättande respektive försvårande faktorer. För att universiteten ska 

kunna förstå samt anpassa miljön och studierna för studerande föräldrar behövs förståelse för 

vad som inte fungerar i nuläget. Kan exempelvis inspelade föreläsningar och barnpassning vid 

salstentamina underlätta och bidra till mindre föräldrastress?  

Slutsatser 

Föreliggande explorativa studie bidrar till forskningen kring föräldrastress, fortsatta 

svenska studier behövs för djupare förståelse av fenomenet i studerande populationen. 

Resultaten indikerar att studerande mödrar i större utsträckning än studerande fäder upplever 

föräldrastress. Vidare tycks studerande föräldrar uppleva högre grad av föräldrastress än 

jämförelsegruppen. Det är viktigt att universiteten påbörjar arbetet med förebyggande insatser 

för att fler föräldrar ska ha möjlighet att påbörja och fullfölja universitetsstudier. Ytterligare 

kunskap om vilka insatser som underlättar kombinationen av rollerna behövs. 
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Östberg, M., & Hagekull, B. (2000). A Structural Modeling Approach to the Understanding of 

Parenting Stress. Journal of Clinical Child Psychology, 29(4), 615-625. doi: 

10.1207/S15374424JCCP2904_13  

 

Östberg, M., & Hagekull, B. (2013). Parenting stress and external stressors as predictors of maternal 

ratings of child adjustment. Scandinavian journal of psychology, 54(3), 213-221. 

doi:10.1111/sjop.12045 

 

Östberg, M., & Hagekull, B. (2017). Frågeformulär angående föräldrapåfrestning (The Swedish 

Parenthood Stress Questionnaire - SPSQ) Beskrivning av instrumentets konstruktion, 

normdata, reliabilitet och validitet. Opublicerat manuskript, Uppsala Universitet, Sverige.  
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Bilaga 1 

The Swedish Parenthood Stress Questionnaire 

 

Hur det är att vara förälder 

  

Här följer några påståenden som handlar om hur man som småbarnsförälder kan uppleva sin 

situation. Vissa påståenden låter kanske lika, men det är ändå viktigt att du svarar på alla. 

Fundera inte för länge på varje påstående, ofta är det första intrycket det bästa. 

 

Jag godkänner här med att delta i studien  

 Ja 

 Nej 

 

Kön 

 Kvinna 

 Man 

 Annat kön 

 

Ålder (år) 

_________ 

 

Antal barn: 

_________ 

 

Yngsta barnets ålder: 

_________ 

 

Bor du tillsammans med barnets andra förälder?  

 Ja 

 Nej  

 

1. Att vara förälder är svårare än vad jag trodde.  

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

2. Sen vi fick barn har vi inte längre lika mycket tid för varandra. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  
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3. Det är oftast barnens behov som styr mitt liv. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

4. På grund av ett förändrat sömnmönster känner jag mig ofta trött och ur form. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

5. Sen jag blev förälder har jag känt mig mer ledsen och nere än vad jag hade förväntat 

mig. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

6. Tack vare barnen har jag fått en hel del nya kontakter. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

7. När det inte fungerar med barnen känns det som att jag inte kan göra någonting rätt. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

8. Sen vi fick barn har vi börjat umgås med många andra småbarnsföräldrar. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

9. Jag har ofta en känsla av att andra personer i min ålder inte är speciellt förtjusta i mitt 

sällskap. 
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 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

10. Sen jag fick barn har jag drabbats av många olika infektioner. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

11. När jag hamnar i en problemsituation som gäller barnen, har jag många som jag kan 

vända mig till för att få hjälp och råd. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

12. Sen jag fick barn har jag nästan ingen tid för mig själv. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

13. Jag behöver hjälp för att klara av mitt föräldraskap. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

14. Efter att ha blivit förälder får jag mindre hjälp och stöd av barnets andra förälder än 

vad jag hade väntat mig. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

15. Att få barn har gjort att jag och barnets andra förälder har kommit varandra närmare. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  
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 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

16. Jag känner mig för det mesta frisk och i fysiskt fin form. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

17. Nästan all min tid går numera åt till barnen. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

18. Jag trivs med att vara förälder. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

19. Att få barn har orsakat en hel del problem i relationen mellan mig och barnets andra 

förälder. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

20. Det är svårare att uppfostra barn än vad jag hade trott. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

21. När jag är bortbjuden förväntar jag mig vanligen inte att ha roligt. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  
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22. Jag känner mig som en duglig och bra förälder. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

23. Jag har ofta skuldkänslor för hur jag känner för barnen. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

24. Under det senaste halvåret har jag känt mig mycket tröttare än vanligt. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

25. Efter att ha fått barn kan jag nästan aldrig längre göra de saker som jag själv tycker 

om. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

26. Efter att ha fått barn tillbringar vi mycket mindre tid tillsammans som familj, än vad 

jag hade väntat mig. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

27. Att vara förälder är lättare än vad jag trodde. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

28. Nu för tiden har jag en positiv syn på livet. 

 Stämmer inte alls 
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 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

29. Jag känner mig ensam och utan vänner. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

30. Jag ger upp mer än vad jag tidigare hade trott var nödvändigt av mitt eget liv, för att 

kunna möta barnens behov. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

31. Jag och barnets andra förälder försöker att också få tid över för varandra. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

32. Jag känner ofta att jag inte kan klara av saker och ting så bra. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer ganska dåligt  

 Stämmer ibland och stämmer inte ibland  

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra  

 

33. Jag tycker att jag 

 är en mycket bra förälder, 

 är en bra förälder, 

 är en medelbra förälder, 

 har vissa problem med att vara förälder, 

 inte är en speciellt bra förälder. 

 

34. Efter att ha fått barn har jag 

 varit sjuk mycket oftare än tidigare, 

 varit sjuk något oftare än tidigare, 

 varit sjuk i ungefär samma utsträckning som tidigare, 
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 varit friskare än tidigare, 

 varit mycket friskare än tidigare. 
  

  

 

The materials contained in SPSQ are partly adapted and modeled after the Parenting Stress Index, Copyright 1990 by Psychological 

Assessment Resources, Inc. and reproduced by permission of PAR, Inc. To obtain a copy of the Swedish Parenting Stress Index, please 

contact PAR, Inc. at P.O. Box 998, Odessa, FL (telephone: (813) 968-3003) or via their website at www.parinc.com. 
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Språkliga ändringar av 4 påståenden i SPSQ 

 

Tidigare formulering Ny formulering  

Efter att ha blivit förälder får jag mindre 

hjälp och stöd av min make/sambo än vad 

jag hade väntat mig. 

 

Efter att ha blivit förälder får jag mindre 

hjälp och stöd av barnets andra förälder än 

vad jag hade väntat mig. 

 

Att få barn har gjort att jag och min 

make/sambo har kommit varandra närmare. 

 

Att få barn har gjort att jag och barnets 

andra förälder har kommit varandra 

närmare. 

 

Att få barn har orsakat en hel del problem i 

relationen mellan mig och min make/sambo. 

 

Att få barn har orsakat en hel del problem i 

relationen mellan mig och barnets andra 

förälder. 

 

Jag och min make/sambo försöker att också 

få tid över för varandra. 

 

Jag och barnets andra förälder försöker att 

också få tid över för varandra. 
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Informationsbrev  

 

Psykologstudenter söker deltagare till uppsats  

Informationsbrev 

Till dig som är förälder och studerande på universitet. 

  

Information och förfrågan om deltagande i enkätstudie 

  
Att bli förälder tillhör en av de största händelserna i en människas liv, tidigare rutiner förändras och 

som nybliven förälder möts man av nya utmaningar. En del föräldrar upplever föräldrastress i 

samband med föräldraskapet. 
  
Vi vill därför genomföra en enkätstudie med förhoppningen att resultatet kan leda till ökad förståelse 

för studerande föräldrars livssituation. 
  
Syftet med studien är att undersöka skillnader i skattad upplevelse av föräldrastress bland studerande 

föräldrar med barn i åldern 0-3 år.   
  
Studerande vid Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs universitet, Chalmers 

tekniska högskola, Uppsala universitet och Malmö universitet kommer att tillfrågas om deltagande i 

denna enkätstudie. 
  
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. Enkäten 

består av 34 flervalsfrågor och beräknas ta 5-10 minuter. 
  
Resultatet kommer att sammanställas och redovisas på gruppnivå. Enkäterna kommer att hanteras och 

behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer kunna ta del av 

det. Ingen enskild person kommer kunna identifieras i studien. 
  
Resultatet från studien kommer att presenteras i form av en masteruppsats, vårt examensarbete på 

psykologprogrammet på Linnéuniversitetet. 
  
Vi heter Sabina Alić och Erika Sundberg och läser på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö, Småland. Enkätstudien genomförs inom ramen för en masteruppsats som ingår i utbildningen. 
  
Om ni undrar något är ni varmt välkomna att kontakta oss via mejl: 
sa222tj@student.lnu.se eller es222xw@student.lnu.se. 

  
Växjö 2018-01-25 
  
Studerande                                                                              
Sabina Alić och Erika Sundberg    
                                                                                                                                     
Handledare och universitetslektor 
Ylva Benderix 
ylva.benderix@lnu.se  

 
Studien riktar sig till dig som är studerande och som har barn i åldern 0-3 år. Är du intresserad av att 

medverka i studien, kan du följa länken till enkäten här:  


