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Stress och utbrändhet hos en grupp föräldrar 
 i relation till ett antal bakgrundsvariabler* 

 
Monica Torneport 

  
Mot bakgrund av den ökade upplevda stressen i samhället samt 
av familjens förändrade livsvillkor t. ex mammors ökade 
förvärvsfrekvens, kan man förmoda att föräldrar är en grupp 
som på ett särskilt sätt påverkas. Denna studies syfte var att 
undersöka grad av stress och utbrändhet hos föräldrar i 
Stockholms kommun, i relation till ett antal bakgrundsvariabler: 
kön, ekonomisk situation, utbildning, arbetstillfredsställelse, 
antal barn och barnens ålder. 289 föräldrar varav 59,2 % 
kvinnor och 40,8 % män deltog i studien. Använt mått för stress 
var Percieved Stress Scale och för utbrändhet Shirom Melamed 
Burnout Questionaire. Resultaten visade att kvinnor var mer 
stressade och utbrända. Föräldrar som oroade sig för sin 
ekonomi hade en högre nivå av stress och utbrändhet medan de 
som rapporterade en högre grad av arbetstillfredsställelse var 
mindre stressade och utbrända. De variabler som hade med 
barnen att göra verkade dock inte spela så stor roll för graden av 
stress och utbrändhet. Utbildningsnivå visade i denna studie 
inga samband med stress och utbrändhet. Resultatet indikerar att 
det var de s.k. socioekonomiska variablerna som hade inverkan 
på föräldrarnas stress och utbrändhetsnivå snarare än de 
studerade faktorerna som var direkt relaterade till barn.  
 
Nyckelord: Stress, utbrändhet, föräldrar. 

Inledning 

Bakgrund 
Att känna sig stressad är något som många av oss uttrycker att vi gör idag. Oftast menar 
vi då att vi upplever tidsbrist. Vi hinner inte göra allt det som vi själva föresatt oss eller 
som vi upplever att andra kräver av oss. Stress och utbrändhet är termer som vi varje 
dag på olika sätt möts av, särskilt i medierna. Vi får genom olika rapporter veta att 
dessa tillstånd blivit en vanlig orsak till sjukskrivning och långtidssjukskrivning. De 
förorsakar stort mänskligt lidande i form av sänkt livskvalitet och arbetsoförmåga 
(Perski, 2002). Därför är det ytterst angeläget att skaffa mera kunskap om stress och 
utbrändhet. Ytterligare en anledning, är den enorma ekonomiska kostnaden för 
samhället som dessa tillstånd innebär, bland annat i form av förlorad arbetskraft då de 
drabbade ofta befinner sig i yrkesaktiv ålder och även på grund av den ökade 
sjukvårdskonsumtionen som följer. Olika organisationer anslår miljoner för att i  
 
______________________________________________________________________ 
 
*Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Annika Lindahl Norberg för 
professionell handledning under hela processen. 
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forskningsprojekt få fram kunskap och metodik för rehabilitering och prevention. 
Livsvillkoren för familjen och därmed för föräldrar, har undergått stora förändringar 
under det senaste seklet. I takt med samhällets förändring har också synen både på 
föräldrarollen och på barnen ändrats (Lindström, 1997). Pappor har fått en större 
betydelse för barnen emotionellt sett och inte bara som familjeförsörjare. Mammor har 
gått ut och förvärvsarbetat. Barnen har fått en egen position i samhället och barnens 
rättigheter förmedlas via olika organisationer bland andra BRIS, Rädda Barnen och FN. 
Föräldrar har idag stor kunskap om vad barn behöver för sin utveckling och att de som 
föräldrar har möjlighet att påverka den. Detta har lett till att många föräldrar ställer 
högre krav på sig  själva. Samtidigt uppger många föräldrar att de lider av ständigt 
dåligt samvete för att de inte anser sig räcka till för sina barn i den mån de önskar 
(Lindström, 1997; Elvin-Nowak, 2001). Det handlar bland annat om att inte ägna 
tillräckligt med tid till sina barn till exempel för att man lämnar bort dem på dagis och 
att man materiellt sett inte har möjlighet att ge barnen sådant som man anser de har 
behov av. 
 
Mot bakgrund av den allmänna tempohöjningen i samhället och de ökade kraven på 
individen både på arbetsmarknaden och i föräldraskapet, kan man tänka sig att 
föräldrars situation idag många gånger upplevs som stressande. Även en pressad 
ekonomisk situation torde bidra till föräldrars stress. Av egen erfarenhet som 
trebarnsförälder samt heltidsstuderande, kan jag bekräfta att det många gånger kan 
upplevas som stressande att få ihop livet på ett tillfredsställande sätt. Därför tänker jag 
att det är viktigt att undersöka hur föräldrars situation verkligen ser ut idag och även hur 
de subjektivt upplever den i fråga om stress och utbrändhet. Föreliggande studie tittar 
närmare på hur vardagslivet ter sig för föräldrar i dessa avseenden. Undersökningen 
ingår som en del i ett större forskningsprojekt vid Barncancerforskningsenheten, Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus.  
 

Teoribakgrund och tidigare studier  

Stress - fenomen, reaktion, begrepp 
I denna uppsats användes Lazarus (1985) definition av stressbegreppet nämligen: 
individens värdering av en potentiell stressor som ett hot, och den reaktion som utlöses 
när hans/hennes resurser att hantera denna upplevs som otillräckliga. 
 
De förändringar vi ser i samhället idag kräver anpassning av individen. Det behövs nya 
förhållningssätt till det ökade tempot och kraven på effektivitet, flexibilitet och ansvar. 
Men för många människor överstiger kraven resurserna att hantera dessa. En del 
människor känner sig mycket främmande inför den nya tiden och har svårt att hänga 
med i tempot och vissa hyser t.o.m. en stark motvilja till den nya samhällsordningen 
(Perski, 2002). Om man tittar bakåt i historien har stora samhälleliga förändringar 
orsakat oro och utlöst stressreaktioner förr. Inför industrialismens intåg under förra 
sekelskiftet beskrivs omställningsproblemen hos individen som rubbningar av 
nervsystemet genom symtom som brist på energi och oförmåga till fysisk ansträngning 
(Perski, 2002). Stressen är alltså inte ett modernt fenomen och inte heller är den 
begränsad till vårt moderna samhälle. Eriksen och hans medarbetare från Bergens 
Universitet (Eriksen, Hellesnes, Staff, Ursin, 2004) intervjuade 120 medlemmar av en 
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primitiv stam som lever i djungeln på en ö i Filippinerna, och dessa rapporterade mer 
klagomål över muskuloskeletal smärta (utan tecken på somatisk skada), trötthet, 
humörsvängningar och mag- tarmbesvär än ett representativt sample i Norge 
(n = 1.243). 
 
Stressreaktionen är ett uråldrigt sätt att hantera en hotfull situation. Reaktionens syfte är 
att larma för fara, och att göra oss beredda att agera. Genom ett system av autonoma 
fysiologiska responser ska organismen skyddas och artens fortlevnad säkras (Öhman, 
1994). I detta system ingår den så kallade fight and flight-reaktionen som innebär att 
individen försvarar sig mot ett upplevt hot, samt spela död-programmet vilket innebär 
att individen gett upp inför ett hot som upplevs oöverstigligt. Stressreaktionen är alltså 
en helt naturlig och nödvändig reaktion. Dock innebär det moderna livet att 
stressreaktioner utlöses alltför ofta, inte bearbetas genom muskelarbete och därtill inte 
kopplas ur när det upplevda hotet försvunnit.  
 
Stress som begrepp började användas på 1930-talet  då den kanadensiske 
endokrinologen Hans Selye introducerade termen för kroppens svar på omgivande krav, 
och som vi i dagligt tal använder för att beteckna de yttre påfrestningar vi utsätts för 
(Klingberg Larson, 2000). Medicinskt används dock begreppet för att beskriva en 
individs svar på dessa påfrestningar. Theorell (2003), skriver om Selyes stressbegrepp 
som ”kroppens ospecifika uppvarvning som svar på en påfrestning eller utmaning 
vilken som helst” (psykisk eller fysisk), det vill säga stressreaktionen är stereotyp, 
oberoende av stressor. Währborg (2002) refererar en kritik mot att denna modell står i 
motsats till evolutionens naturliga urvalsprincip, vilken innebär att artens fortlevnad 
främjas när individer reagerar olika. 
 
I studiet av stressprocessen kan man utgå ifrån olika perspektiv. Währborg (2002) 
beskriver de olika fysiologiska systemen genom vilka stressreaktionen uttrycks. 
Neurogena reaktioner sker via det autonoma nervsystemet och inälvsorganen samt det 
somatiska nervsystemet som har med muskelaktivitet och smärtförnimmelse att göra. 
Neuroendokrina reaktioner är den hormonella aktivering som stressen sätter igång. 
Dessa stressfysiologiska reaktioner kan om de är långvariga förorsaka förändringar i 
många olika organ och vidare en utveckling mot stressrelaterad sjukdom. Sjukdomar 
som stress kan bidra till är bl.a. störningar i immunsystemet, sjukdomar i hjärta och 
blodkärl, depression, utbrändhet, utmattningsdepression,  sjukdomar i mage och tarm, 
ämnesomsättningssjukdomar som diabetes samt fibromyalgi och kroniskt 
trötthetssyndrom. 
 
Perski (2002) definierar stress som en obalans mellan belastningar och de resurser 
individen har för att kunna hantera dessa och lägger därvid vikt vid individens aktiva 
handlande. Detta synsätt innebär att obalans även kan uppstå om resurserna överstiger 
belastningarna vilket kan vara fallet vid ett monotont arbete eller vid arbetslöshet 
(Perski, 2002). Han menar att alla påfrestningar i livet inte påverkar individen på ett 
negativt sätt utan tvärtemot kan uppfattas som en stimulans och extra krydda. Hur vi 
reagerar på en belastning bestäms inte av belastningen i sig utan av relationen mellan 
denna och våra tillgängliga resurser.  
 
Även Lundberg (2005) beskriver stress i termer av obalans: obalans mellan 
nedbrytande och uppbyggande processer. I de nedbrytande frigörs energi genom s.k. 
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katabola processer, och i  uppbyggande, anabola processer, sker regeneration på 
cellnivå. Lundberg menar att det framför allt är bristen på vila, återhämtning och 
uppbyggnad som har betydelse för hur stress påverkar individens hälsa snarare än 
stressen i sig. När en katabol process, även kallad energimobilisering (Theorell 2003), 
pågår under mycket lång tid utan avbrott för återhämtning kan störningar i 
energireglering och anabolism uppstå. Den normala jämvikten, homeostasen, av vissa 
av kroppens funktioner t.ex. kroppstemperatur, syrehalt och ph-värde i blodet, ersätts då 
av allostas. Allostas innebär att systemet hela tiden försöker anpassa sig/förändra sig, 
efter de påfrestningar det utsätts för. Detta är en adekvat reaktion vid akut, kortvarig 
stress och syftet är att slutligen uppnå homeostas. Vid långvarig stress leder den i stället 
till överbelastning och rubbningar av regleringssystem och anabolism – s.k. allostatisk 
belastning. Det kan handla om att regleringen för avstängning av stressreaktionen inte 
fungerar och då kan mobiliseringen vara hög redan i vila. När sedan en kravsituation 
uppstår, förmår inte systemet mobilisera någon ytterligare energi. Det kan också 
förhålla sig så att energinivån i vila är så extremt låg att förmågan till mobilisering vid 
behov inte längre fungerar.  
 
Människan klarar av både kraftig och relativt långvarig stress – om kroppen emellanåt 
får återhämta sig. Som exempel på hur människan klarar en mycket stressande 
situation, tar Alehagen och medarbetare (Alehagen, Wijma, K., Lundberg, Melin, 
Wijma, B., 2001) den att föda barn. Man mätte både stresshormonet adrenalin som ett 
mått på mental stress och noradrenalin som ett mått på fysisk belastning. Hos kvinnor 
som föder första barnet utan epidural (ryggbedövning) har hon uppmätt adrenalinhalter 
på i genomsnitt  över 600 % mer jämfört med en vanlig dag då de inte föder barn. 
Noradrenalinhalterna uppmättes till 150 % mer. Det innebar alltså mer mental än fysisk 
belastning att föda för dessa kvinnor. 
 
Ett annat exempel på en mycket påfrestande situation ger Theorell (2003). Han 
resonerar med utgångspunkt i en undersökning av Häggmark (1989), om 
energimobiliseringens ändamålsenlighet. I undersökningen fick en grupp anhöriga till 
cancersjuka delta i ett program som innebar ett psykosocialt stöd samt information om 
och medverkan i den sjukes behandling. Gruppen som deltog i programmet hade en 
mycket kraftigare energimobilisering än en kontrollgrupp. När man, i de fall den sjuke 
avled, vid ett års uppföljning undersökte hur de anhöriga mådde, var programgruppen 
mindre deprimerade än jämförelsegruppen. Theorell spekulerar här över att den kraftiga 
energimobiliseringen vid tiden före den sjukes dödsfall kanske var ändamålsenlig för 
hälsan i ett längre tidsperspektiv. 
 

Återhämtning 
Återhämtning är ett nyckelbegrepp när det gäller hur stress påverkar individen. Enligt 
Åkerstedt (2003) finns ingen etablerad definition av begreppet men det finns situationer 
där begreppet används; det kan vara återställande av energinivåer t.ex. blodsocker eller 
det kan vara återställande av fysiologisk aktivering till normalnivåer/basnivåer av t.ex. 
hjärtfrekvens, blodtryck och adrenalinnivåer. Sömnen och framför allt djupsömnen, är 
det viktigaste tillfället då processer som syftar till återuppbyggande sker, t.ex. 
aktivering av immunförsvaret och ökad insöndring av tillväxthormon. När man är 
stressad befinner sig kroppen i en hög fysiologisk aktiveringsnivå vilket är oförenligt 
med avslappning och sömn. Vid stress blir den viktiga sömnen störd och man kanske 
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inte når ner till det normala sömndjupet. Det som då kan hända är att de uppbyggande 
processerna minskar och de nedbrytande ökar. I en situation av långvarig stress utan 
återhämtning påverkas hjärnan och framför allt hippocampus som har med 
regleringsfunktionen att göra. Till slut fungerar inte sömnen som återhämtare utan man 
vaknar ännu tröttare än när man gick och lade sig. 
 

Stressorer  
Faktorer som kan tänkas ha betydelse för nivå av stress och utbrändhet ligger dels på 
individnivå (psykologiska faktorer) dels på gruppnivå (familjestruktur, 
arbetsorganisation) och dels på samhällsnivå, då vi ofta påverkas av politiska beslut och 
av den samhällskultur som för tillfället råder. Det sistnämnda kan handla om hur 
samhället ser på och agerar i jämställdhetsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, 
utbildningsfrågor mm. 
 
De faktorer som framkallar stressreaktionen benämns stressorer (Selye, 1976). 
Währborg (2002), menar att det är svårt att identifiera stressorer då somliga utlöser 
stress hos alla människor, så kallade fylogenetiska stressorer, och en del andra utlöser 
stress bara ibland och hos vissa individer, så kallade ontogenetiska stressorer. Stressorer 
kan delas in i ”fysikaliska” t.ex. buller, ”psykologiska” t.ex så kallat typ A-beteende 
(prestationsbeteende) och typ D-beteende (depressivt beteende) och depression, 
”kognitiva stressorer” t.ex. kognitiv dissonans  vid valsituationer – tid med barnen eller 
konferens på jobbet och ”sociala stressorer” ex.vis arbetsförhållanden. Det är svårt att 
värdera den totala stressbördan för en individ då det inte alltid handlar om linjära eller 
kausala samband mellan stress och olika stressorer i miljön till exempel den 
psykosociala. Mycket talar dock för att dysfunktionell stress är resultatet av flera 
stressorer som verkat under lång tid (Währborg, 2002).Vad gäller personlighetens 
betydelse för stressupplevelsen, finns det två synsätt; å ena sidan finns forskning som 
tyder på att personlighet hänger ihop med slag av stressreaktion och å andra sidan kan 
man tänka sig att faktiskt tidsbrist och stressframkallande omständigheter skapar typ A-
beteenden.  
 

Skyddsfaktorer och copingstrategier 
Inom den socialpsykologiska forskningen har man länge fokuserat på mellanmänskliga 
relationers funktion som skyddsfaktor mot skadlig stress. Detta medmänskliga stöd 
sammanfattas i begreppet  ”socialt stöd” vilket beskrivs bestå av tre huvuddimensioner 
(Gustafson, 2004): Emotionellt stöd som är ett grundläggande mänskligt behov vilket 
kan stärka självkänsla och identitet, informativt stöd som innehåller goda råd och hjälp 
att finna lösningar på problem i tillvaron och  praktiskt stöd vilket innebär ett konkret 
stöd i vardagen. I vilken grad det sociala stödet fungerar som en skyddsfaktor för 
individen, beror både av den sociala miljön och den enskilde individens förutsättningar 
och förmåga att skapa och dra nytta av goda relationer. I krav-kontroll-stöd modellen 
(Karasek och Theorell, 1990) är en viktig dimension just socialt stöd. Bra stöd från 
chefer och kolleger på arbetet kan enligt modellen dämpa skadliga effekter från höga 
krav.  
 
Antonovsky (1987) intresserade sig för hur det kommer sig att en del människor trots 
stor psykisk belastning ändå kan vara vid tillfredsställande fysisk och psykisk hälsa. 
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Antonovsky utgår ifrån ett salutogenetiskt perspektiv vilket betyder att han tittar på 
friskfaktorer och tillvarons möjligheter snarare än dess risker. Genom att intervjua 
kvinnor som suttit i koncentrationsläger kom han fram till att de som var vid 
förhållandevis god hälsa (29%) upplevde starkare KASAM, det vill säga en Känsla Av 
SAMmanhang i sin tillvaro. Denna känsla består av tre komponenter; upplevelsen av att 
tillvaron har en mening, att man är delaktig i det som sker (begriplighet) och att man 
känner tillit till att man kan hantera (kontrollera) motgångar. En stark KASAM gör det 
lättare för individen att välja lämpliga copingstrategier. I barndomen grundläggs 
KASAM genom erfarenheter av kontinuitet och förutsägbarhet och genom att 
omvärldens krav på barnet överensstämmer med dess förmåga. Att få känna sig 
betydelsefull medverkar till en känsla av meningsfullhet. Alla dessa livserfarenheter av 
sammanhang kan även främjas vidare i livet t.ex. på arbetsplatsen; upplevelse av 
belastningsbalans, insikt i hur ens arbetsinsats hänger ihop med slutresultatet och 
medverkan i socialt värdesatt beslutsfattande. 
 
Copingstrategier avser de tankar och handlingar som individen använder sig av för att 
hantera stress (Lazarus, 1993). Även om beteendet inte visar sig leda till önskat resultat 
handlar det ändå om coping. Det finns två synsätt vad gäller copingstrategier och det 
första är att strategierna är kopplade till personlighet, medan det andra betonar variation 
över tid och situation. En viktig faktor för vilken strategi som väljs är individens 
subjektiva värdering av stressorn. Copingstrategier delas ofta upp i emotions- och 
problemfokuserade. Problembaserade strategier används då situationen upplevs som 
påverkbar och kan innefatta en förändring av situationen eller av det egna beteendet. 
Emotionsbaserade strategier används ofta då individen upplever att situationen är svår 
eller omöjlig att påverka t.ex. vid förlust av anhörig eller vid kronisk sjukdom. Dessa 
strategier kan omfatta undvikande, förnekande, önsketänkande, kognitiv omvärdering, 
distraktion eller sökande av socialt stöd. Flera av dessa strategier är ofta funktionella 
men vissa innebär samtidigt hälsorisker, som t.ex. användande av alkohol som 
distraktion. En mycket kraftfull copingstrategi är att omvärdera betydelsen av stressorn.  
 

Utbrändhet 
I denna uppsats används Shiroms (Melamed, Ugarten, Shirom, Kahana, Lerman, 
Froom, 1999) definition på utbrändhet; en kronisk uttömning av individens 
copingresurser vid varaktig stress, med symtom som emotionell utmattning, fysisk 
kraftlöshet och kognitiv utmattning. I litteraturen erbjuds emellertid en uppsjö av 
definitioner på begreppet utbrändhet (Landstinget i Östergötland, 2001). Gemensamt 
för alla olika definitioner är dock att utbrändhet föregås av stress. En del författare 
beskriver utbrändhet som ett tillstånd, och andra som en process. Vissa betonar orsaker, 
och andra konsekvenser. Ibland avses endast påfrestningar från arbetslivet, och ibland 
även från privatlivet. I rapporten från Landstinget i Östergötland har man sammanställt 
en rad definitioner: emotionell utmattning; negativt arbetsrelaterat sinnestillstånd; 
konsekvens av strävan att söka förverkliga sig; process av krisliknande karaktär; 
tillstånd som är en följd av svikna förhoppningar och brustna ideal; fysisk, emotionell 
och/eller mental kollaps.  
 
Perski (Leander, Theorell, Orth-Gomér, Perski, Burell, Arnetz, 2000) beskriver 
utbrändhet som en stresskollaps. Människan kan som tidigare nämnts klara enorma 
påfrestningar men någonstans finns en gräns. Till slut kan kroppen inte längre 
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kompensera för extrema ansträngningar och sammanbrottet är ett faktum. Ett typiskt 
symtom är en djup trötthet som inte försvinner med vila. Känslolivet blir labilt och 
kognitiva förmågan försämras. Angränsande och även delvis överlappande sjukdomar 
är fibromyalgi, depression, kronisk trötthet och posttraumatiskt stressyndrom. 
 
Christina Maslach är den som ursprungligen etablerade begreppet, på engelska 
”burnout” (Maslach, 1985). Hon definierar tillståndet som emotionell utmattning, 
depersonalisation och nedsatt personlig prestation som kan förekomma hos individer 
som på något sätt arbetar med människor som yrke. Det är den sociala interaktionen 
mellan hjälpare och den hjälpta som ger upphov till en utbrändhet vilken kan komma 
till uttryck i minskad medkänsla och förakt för de människor man ska hjälpa. Även 
känslor av egen otillräcklighet i relation till de människor man arbetar med är vanliga 
(Maslach, 1985).  
 
Klingberg-Larson (2000) ansluter sig till Maslachs definition och menar att begreppet 
utbrändhet borde reserveras för de stressreaktioner som drabbat människor i 
människovårdande yrken. Det typiska för arbetssituationen är här starkt engagemang i 
kombination med hög arbetsbelastning och liten kontroll. För stressutlösta reaktioner 
inom andra områden än människovårdande yrken finns andra termer att tillgå menar 
hon, och syftar då på till exempel utmattningsdepression och posttraumatiskt 
stressyndrom. Reaktionerna har olika etiologi och uttrycks även i olikartade symtom. 
 
Klingberg-Larson (2000) beskriver processen från akut stressreaktion till kronisk 
utmattningsreaktion, till vilken hon räknar utbrändhet. Vid akut fara utlöses 
”fight/flight reaktionen. ”Fight” responsen är främst kopplad till insöndring av 
noradrenalin som främjar aggressivitet d.v.s. ett aktivt försvarsbeteende. Flight 
reaktionen är kopplad till hormonet adrenalin vilket hör ihop med oro och rädsla. Om 
hotet avvärjs och individen behåller kontrollen är allt gott, men om hotet kvarstår 
mobiliseras individens energireserver. Om hotet ändå inte försvinner, övergår den 
aktiva försvarsreaktionen så småningom i en uppgivenhetsreaktion då individen 
upplever sig ha förlorat kontrollen. Ett kroniskt stresstillstånd uppstår alltså som 
konsekvens av en långvarig stressreaktion. 
 
I sin avhandling beskriver Eriksson Hallberg (2005) utbrändhet som en stark och 
långvarig krisreaktion i förhållande till arbetet. Hon har i sin studie kommit fram till att 
de som drabbas av utbrändhet inte är personer med typ-A beteende, även om detta 
beteende ofta leder till ohälsa i andra former. De som drabbas är personer med ett starkt 
engagemang i sitt arbete och som till en början upplever arbetsglädje och inre 
motivation. På grund av en kroniskt dålig arbetssituation förbyts dock denna inre lust så 
småningom i missnöje.  
 
Emedan det finns en omfattande forskning kring utbrändhet i förhållande till arbetet är 
den forskning som studerat utbrändhet i relation till hela livssituationen mera 
begränsad. 
 

Att mäta stress och utbrändhet 
För att mäta stress och utbrändhet kan man använda sig av självskattningsformulär som 
fylls i av deltagarna själva. Krav ställs här på deltagarens språkförståelse och 
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läskunnighet. Det blir också en fråga om individens subjektiva uppfattning. Oftast 
används standardiserade formulär med förutbestämda svarsalternativ. En del formulär 
är anpassade till vissa grupper medan andra kan användas i olika populationer. En 
fördel med självskattningsformulär är att man kan nå ut till stora grupper då de är enkla 
att distribuera och relativt billiga. 
 
Mer objektiva mått på stress får man genom att mäta biologiska stressmarkörer. Här 
används kunskapen om hur stress kan ge rubbningar i känsliga biologiska funktioner. 
Ett av de hormoner som påverkas av stress är kortisol (Theorell, 2003). När det gäller 
normalgrupper, är sambandet mellan yttre händelser som kräver energimobolisering 
och en stegring av kortisolhalter väl etablerat. Därför används det som allmän indikator 
på energimobilisering genom att man följer dygnsvariationen av kortisolhalten. 
Tidigare har man mätt kortisolhalt i blodet men nu har det även visat sig att halten av 
kortisol i saliv korrelerar väl med koncentrationerna i blodet. Detta har lett till att det 
blivit smärtfritt och enklare att göra upprepade mätningar. Man kommer också runt den 
ev. felkälla ett blodprov kan ge upphov till då själva provtagningen för en del personer 
upplevs som ett hot. Även blodtrycket varierar med graden av energimobilisering och 
används (ofta det systoliska trycket) också som biologisk stressmarkör. Andra 
biologiska markörer är adrenalin- och noradrenalinhalt samt hjärtfrekvens. När man 
använder sig av biologiska mått för stress och utbrändhet är det nödvändigt att göra 
mätningarna över tid för att kunna förstå resultaten (Theorell, 2003). 
 

Stress ur ett könsperspektiv  
Lundberg (2005) drar slutsatsen att kön har betydelse för hur vi reagerar på stress. Det 
är däremot inte de biologiska könsskillnaderna, utan våra könsroller och psykologiska 
faktorer som har betydelse för skillnader i reaktioner. Lundberg, som har gjort många 
studier på området, undersökte tillsammans med Frankenhaeuser 21 kvinnor och 21 
män mellan 28 och 61 år, alla i höga positioner hos samma arbetsgivare (Lundberg och 
Frankenhaeuser, 1999). Samtliga uppgav att de hade en positiv attityd till jobbet och att 
det var utmanande och stimulerande. Trots att alla var lika tillfredsställda med sitt 
arbete, var kvinnorna mer stressade. Mätningar gjordes med hjälp av både 
frågeformulär, självskattningsskalor, intervjuer och  flera biologiska markörer 
(adrenalin- noradrenalin- och kortisolhalt, blodtryck och hjärtfrekvens), vilka mättes 
både under arbetet och efter. Resultatet visade att kvinnorna hade en större obetald 
arbetsbörda i och med att de tog ett större ansvar för hem och barn. De kvinnor som 
hade hemmavarande barn (under 18 år) hade signifikant högre koncentration av 
noradrenalin än de andra deltagarna. Kvinnor med barn rapporterade också i signifikant 
lägre grad än män med barn att de hade tid för rekreation under semestern. I en studie 
av Nordenmark (2002), uppgav bara 10% av papporna att de utför minst hälften av 
hemarbetet. Mammorna hade en annan uppfattning om pappornas deltagande då endast 
6% av dem svarade att partnern utförde hemarbete till minst hälften. 
       

Ekonomisk stress  
Ekonomisk stress har alltmer uppmärksammats inom stressforskningen 
(Folhälsoinstitutet, 1997). I sammanhanget används ofta begreppet socioekonomisk 
status, SES, vilket omfattar inkomst, sysselsättning och utbildning. Man har i studier 
observerat samband mellan låg socioekonomisk status, och ett större antal kroniska 
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stressorer särskilt negativa livshändelser (Heather, Orpana & Lemyre, 2004). 
Macfayden och medarbetare (1996) separerade ut ekonomiska stressorer från de 
socioekonomiska, som vanligtvis studeras som en helhet, och fann att en ökning av 
ekonomiska stressorer hade samband med en ökning av psykologisk stress. Detta 
illustreras av Gustafsons studie (2004) där anställda inom socialtjänsten uppgav att den 
största orsaken till deras stress var ”lönenivå”. Stressorer i arbets- och privatlivet som 
rangordnades efter ”lönenivå” var ”ansvar i hemmet”, ”tidsbrist i arbetet”, ”avbrott i 
arbetet”, ”dubbelarbete”, ”privatekonomi”, och till sist ”tid för privatliv”. 
 
Livshändelser räknas enligt Währborg som en psykologisk stressor. Ekonomiska 
bekymmer innebär ofta en negativ livshändelse för individen som kan påverka och 
ibland även radikalt förändra livsvillkoren/livssituationen (Währborg, 2002). 
Lågkonjunkturen under 1990-talet ledde till en ökad arbetslöshet, vilket för de drabbade 
kunde upplevas som stressande (Folkhälsoinstitutet, 1997). 
 
I en artikel av Steptoe, Brydon och Kunz-Ebrecht (2005) kan man läsa om deras 
undersökning av stress i förhållande till ändrade ekonomiska omständigheter (i 
London). Mätningar av kortisol och blodtryck gjordes över tre år på 167 män och 
kvinnor mellan 49 och 59 år. Alla arbetade dagtid vid första mätningen och ingen hade 
någon tidigare medicinsk bakgrund av hjärtsjukdom, diabetes eller högt blodtryck. Den 
ekonomiska påfrestning man här mätt handlar inte om fattigdom utan om obalans 
mellan inkomster och utgifter och att man inte kunnat införskaffa materiella ting i den 
mån man önskat. Personer vars ekonomiska situation förbättrades under de tre åren 
uppvisade en signifikant minskning av blodtrycket vid andra mätningen, medan man i 
gruppen ”försämrad eller oförändrad ekonomi” uppmätte ett ökat blodtryck vid mätning 
två. När man mätte kortisolhalter var förändringen signifikant hos män men inte hos 
kvinnor. De män som rapporterade en förbättrad ekonomisk situation vid mätning två 
hade lägre kortisolhalter än gruppen med försämrad eller oförändrad ekonomi. 
 

Stress och utbildningsnivå 
Att även utbildning har betydelse för stressrelaterad ohälsa framgår av 
Folhälsoinstitutets redogörelse (1997). I takt med det ökade välståndet i Sverige under 
senare hälften av 1900-talet förbättrades människors hälsa. Denna trend bröts dock i 
och med lågkonjunkturen på 1990-talet. Skillnaderna mellan olika grupper i samhället 
har blivit allt tydligare; kön och social bakgrund påverkar ofta hälsotillståndet. Den 
grupp som fått den sämsta hälsoutvecklingen är kvinnor med arbetarbakgrund. Dessa 
kvinnor finner man ofta inom människovårdande yrken främst inom sektorerna vård 
och omsorg, vilka undergått stora förändringar och där stressnivån ökat markant på 
senare år.  
 
Ett sätt att se på det faktum att personer med lägre socioekonomisk status har högre 
sjuklighet och högre dödlighet är en inskränkt möjlighet att utöva kontroll (Theorell, 
2003). Den som har egenmakt över sin vardagssituation har större möjlighet att själv 
styra och påverka sitt liv och inte låta omgivningen ta över. 
 
I en undersökning av Perski m.fl. (Hallman, Perski, Burell, Lisspers, Setterlind, 2002) 
har man studerat skillnader i upplevd psykosocial stress hos män och kvinnor och med 
hänsyn till utbildningsnivå och position på arbetet. I undersökningsgruppen var alla 
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deltagare rehabiliterade hjärtpatienter. Man fann att genomsnittlig upplevd stress var 
signifikant högre hos deltagarna som hade högst 9-årig grundskoleutbildning jämfört 
med gruppen med gymnasieutbildning och gruppen med universitetsutbildning. De 
aspekter av stress som rapporterades av de lågutbildade var bl.a. relaterade till 
meningsfullhet, personlig utveckling, omväxling, kontroll och inflytande. 
 

Arbetsrelaterad stress  
Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) beskriver hur man kan se på 
stress i arbetslivet. Modellen består av tre dimensioner; krav – höga eller låga, 
beslutsutrymme/kontrollmöjligheter – stort eller litet, samt av tillgång till socialt stöd. 
Kombinationer av de olika dimensionerna uttrycks i fyra olika extremsituationer; låga 
krav och stort beslutsutrymme benämns ”avspänd”. ”Passiv” situation innebär både 
låga krav och små möjligheter att påverka sin arbetssituation. Höga krav i kombination 
med stort beslutsutrymme kallas ”aktiv” och förmodas i förlängningen ge erfarenheter 
av kontroll och bidra till individens psykiska utveckling samt ge möjligheter att 
förbättra sin copingförmåga. En kombination av höga krav och låg kontroll ger en hög 
anspänning (”spänd”), vilket i förlängningen kan leda till stressrelaterad ohälsa. Det är 
enligt författarna just kombinationen höga krav och litet beslutsutrymme som är 
hälsofarligt. Enbart höga krav behöver i sig inte leda till ohälsa utan kan tvärtemot 
upplevas som stimulerande. Inte heller enbart låg kontroll behöver vara negativt för 
hälsan. Alltför låga krav däremot, kan upplevas stressande vilket också kommer till 
uttryck vid arbetslöshet och långtidssjukskrivning. Den tredje dimensionen i modellen; 
stöd, kan ha en modererande effekt på de olika utfallen. 
 
Den situation i modellen som utgör störst hälsorisk, den ”spända”, är också den som 
enligt Statistiska Centralbyrån, förkortat SCB, (2001) har blivit allt vanligare i 
arbetslivet under 1990-talet särskilt inom offentlig sektor t.ex. bland lärare och 
sjukvårdspersonal. Den största ökningen av höga krav och dålig kontroll på jobbet har 
kvinnorna fått erfara.    
 
En annan modell som är relevant i sammanhanget är teorin om ”ansträngning-belöning” 
(Theorell, 2003). Enligt modellen fungerar människor så att ju mer man satsar på jobbet 
desto större belöningar förväntar man sig. Belöningar här inbegriper både en bra lön, 
bra befordringsmöjligheter och konstruktiv feedback som tillsammans kan bidra till 
arbetstagarens status och självkänsla. Kombinationer av olika grader av ansträngning 
respektive belöning ger i förlängningen, precis som i krav-kontroll-stöd modellen, olika 
utfall av positiv personlig utveckling alternativt hälsorisker. 
 
Ett begrepp som återkommer i forskningen om arbetsrelaterad stress är rollkonflikt. 
Begreppet kan innebära konflikt mellan olika förväntningar som ställs på en och samma 
roll t.ex. en anställd som har arbetsledande uppgifter. Kraven från arbetsgivaren och 
önskemålen från arbetskamraterna kan här komma i konflikt (Svedberg, 2003.) Ett 
annat fall av rollkonflikt är när en person innehar flera olika roller som kan vara svåra 
att förena och typiskt är den förvärvsarbetande kvinnan som också har rollen som mor 
(Egidius, 2002).  
 
Ett jobb som innebär stor arbetsbörda kan för högre uppsatta tjänstemän och chefer 
upplevas stimulerande och medföra positiva konsekvenser i form av mindre 
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rollkonflikt. I en studie av Lundberg och Frankenhaeuser (1999) framkom att kvinnliga 
och manliga högre tjänstemän var tillfredsställda med sin arbetssituation trots en stor 
total arbetsbörda. Alla undersökningsdeltagare hade höga positioner på sitt arbete vilket 
ofta innebär en hög grad av kontroll. De uttryckte att deras arbete var utmanande och 
stimulerande och tyckte ofta att det var roligt att gå till jobbet och deras arbetssituation 
kunde således sorteras in under ”aktiv” i krav-kontroll-stöd modellen.  I en annan studie 
(Lundberg, Mårdberg och Frankenhaeuser, 1994), mätte man bl.a. subjektivt upplevd 
arbetsrelaterad stress hos personer på olika befattningsnivåer. De som rapporterade 
lägst stressnivå var de som inte hade något chefsansvar. Personer med en topposition 
upplevde en hög stressnivå men samtidigt också en högre grad av kontroll och mindre 
rollkonflikt mellan olika krav. Dessa personer rapporterade också färre timmars 
hushållsarbete än tjänstemän i lägre positioner. Hallman m.fl. (Hallman, Perski, Burell, 
Lisspers, Setterlind, 2002), jämförde också upplevd stress avseende olika position på 
arbetet. Där visade resultatet att arbetare rapporterade i genomsnitt en högre stressnivå 
än tjänstemän och tjänstemännen i sin tur upplevde en högre grad av stress än 
personerna i chefsposition. 
                                                                                         

Stress och föräldraskap 
Föräldraskapet verkar medföra en högre belastning samtidigt som det kan ha 
egenskapen av skyddsfaktor. ”Att höra samman med någon är en förutsättning för att vi 
ska kunna känna att vårt liv har mening och värde”, skriver Ann Mari Orrenius (2005). 
Under vår tidiga uppväxt grundläggs  självkänsla och självförtroende, vilket har 
betydelse för identitetsutvecklingen. Men även i vuxen ålder kan goda erfarenheter från 
nära relationer bidra till en ökad självkänsla. Genom den djupa samhörighet som 
föräldraskapet erbjuder, ges en möjlighet att bygga upp eller utöka tilliten till både sig 
själv och andra människor vilket kan leda till en ökad trygghet. 
 
”Det är en pärs…det är jobbigt att ha barn, ändå är det det bästa som finns”, lyder ett 
citat från en förälder som deltog i en fokusgrupp inom Örebro läns landsting  där man 
undersökte erfarenheter och attityder hos föräldrar (Ervér & Fahlström, 2001). I 
undersökningen framkom att deltagarna upplevde press när man skulle kombinera 
arbets- och familjeliv. Man upplevde vidare att samhällets stöd för föräldrar var 
tillfredsställande under spädbarnsåren. Däremot när barnen blev lite äldre och de stora 
utmaningarna i föräldraskapet kom minskade det faktiska samhällsstödet påtagligt. 
Detta gjorde att flera föräldrar upplevde ensamhet och osäkerhet i föräldraskapet. 
 
Innebörden av att vara förälder har också Nomaguchi och Milkie (2003) undersökt. 
Resultatet visade att föräldraskapet visserligen är krävande men samtidigt berikar livet. 
Då tidigare forskning till stor del visat på övervikt för negativa effekter av 
föräldraskapet, särskilt för kvinnor, ville författarna undersöka fördelar som 
föräldraskapet kan ge. Det gjorde man genom att studera svaren från en nationell 
undersökning i USA. Man valde ut personer som vid första mättillfället var mellan 18 
och 44 år och utan barn och jämförde vid andra mättillfället dem som fortfarande inte 
hade några barn med dem som nu hade små barn. För dem som blivit föräldrar 
uppmättes den minsta skillnaden i förändringar hos gifta pappor. Förändringarna gällde 
dagliga ansträngningar, sociala resurser och psykologiska resurser i form av självbild 
och självförmåga samt stress. Den största skillnaden mellan föräldrar och vuxna utan 
barn visade sig i antal timmar för hushållsarbete. Mammorna ägande drygt nio timmar 
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mer per vecka åt hushållsarbete än kvinnorna utan barn (tid för omhändertagande av 
barnet var då inte medräknat), medan papporna bara ägnade 1 timme mer per vecka åt 
hushållsarbete jämfört med männen utan barn. När man i denna studie från USA talade 
om ogifta mammor var det i bemärkelsen ensamstående, och vad gällde ogifta pappor 
omnämnde man dem som frånvarande pappor. Dessa ogifta män var mer deprimerade 
efter det att de blivit pappor än vad de gifta papporna var, samtidigt visade de en ökning 
i social integration. Vad gällde mental hälsa verkade barnen som ett skydd mot 
depression för de gifta kvinnorna. En annan positiv effekt av föräldraskapet var en 
ökning av den sociala integrationen genom ett vidgat socialt nätverk och fler tillfällen 
till sociala interaktioner för både mammor och pappor. 
 
Att vara förälder i Sverige idag innebär en kombination av arbete och familjeliv både 
för kvinnor och män. (Nordenmark, 2002). Detta betyder hantering av multipla sociala 
roller/krav. Är det möjligt att få ihop familjeliv och arbete på ett tillfredsställande sätt? 
Nordenmark undersökte kvinnors och mäns välmående samt deras önskan att reducera 
sin arbetstid beroende på om man hade barn eller inte samt beroende av kön. Resultatet 
visade att multipla sociala roller inte alltid behöver betyda ökad stress. De resurser i 
form av utökat socialt nätverk/stöd som flera roller erbjuder kan fungera som moderator 
för stresseffekterna. Önskan att minska arbetstiden var tydligast hos kvinnor med barn 
och som arbetade mer än 40 timmar per vecka. För männen i samma arbetssituation, 
var det ingen skillnad om de hade barn eller inte, när frågan om reducerad arbetstid 
besvarades. Angående stressnivå var män som hade barn mer stressade än män utan 
barn. Den grupp kvinnor som var mest stressade var de som hade barn och arbetade 
mer än 40 timmar per vecka. Nivån av stress hos föräldrar med högkvalificerade yrken 
var relativt låg, vilket den stimulerande arbetssituationen förklarades bidra till. 
 
Föräldraskapet har också en kulturell aspekt genom att det för både kvinnor och män 
fungerar  som en indikator på social status (Nordenmark, 2002). Att både ha en stor 
familj och ett välbetalt, högt kvalificerat arbete, är ett tecken på att man lyckats i livet. 
Positiv feedback från ett utvidgat socialt nätverk ger dessutom individen en ökad 
självkänsla och en positiv självbild. Att ha barn är även identitetsskapande -  
åtminstone för kvinnor, som genom att vara mammor får sin identitet som ”riktig 
kvinna” bekräftad (Elvin-Nowak, 2001). 
 

Föräldrars stress avseende antal barn och barnens ålder 
I en studie av Lundberg, Mårdberg och Frankenhaeuser (1994), samlades data in via 
frågeformulär från heltidsarbetande män (n=501) och kvinnor (n=679) i åldern 32 – 58 
år. Resultatet visade att det var traditionella könsroller som styrde vem av makarna som 
hade huvudansvaret för hem och barn. Kvinnorna rapporterade också högre grad av 
belastning på jobbet och mera stress och konflikter mellan krav vilket ökade signifikant 
med antal hemmavarande barn. Även för männen ökade total arbetsbörda (betalt och 
obetalt arbete) i antal timmar som en funktion av antal barn men inte lika mycket som 
för kvinnorna. För kvinnorna ökade den totala arbetsbördan i antal timmar per vecka 
från drygt 60 tim/v för kvinnor utan hemmavarande barn, till ca 70 tim/v för dem med 
ett barn, till ca 80 tim/v för dem med två barn och till ca 90 tim/v för de kvinnor som 
hade tre eller fler hemmavarande barn. Även den självskattade upplevda 
arbetsbelastningen vilken omfattar arbetsöverbelastning, stress och rollkonflikt, ökade 
signifikant som en funktion av antal barn hos kvinnorna.  Männens upplevda 
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arbetsbelastning ökade också från att inte ha barn till två barn sedan planade kurvan ut. 
Ökningen är dock inte så brant som för kvinnorna och skillnaden i stress, rollkonflikt 
och överbelastning mellan kvinnor och män ökade med antal barn. 
 
Lundberg och medarbetare (1994) undersökte också skillnad i total arbetsbelastning i 
timmar räknat per vecka beroende av barnets ålder. Man studerade familjer med endast 
ett hemmavarande barn i olika åldrar. För mammorna var arbetsbördan ungefär lika stor 
vare sig de hade ett barn i åldersgruppen 0 – 3 år eller 4 – 6 år. För mammor med barn 
7 - 9 år ökade arbetsbördan med flera timmar i veckan, för att sedan sjunka till en nivå 
strax under den för yngre barn, när barnet blev 10 – 12 år. Efter det fortsatte totala 
arbetsbördan sjunka i relation till allt äldre barn. En liknande kurva kunde ses för 
männen även om den låg en bit under kvinnornas. En skillnad fanns dock för barn i 
åldern 7 – 9 år. Medan mammorna här fick en ökande arbetsbörda, sjönk männens 
kurva markant. 
 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 
Syftet med den här studien var att undersöka ett antal situationsrelaterade och 
sociodemografiska variabler och deras förhållande till föräldrars nivå av upplevd stress 
och grad av utbrändhet.  
 
Frågeställningar som studien fokuserade på var om det förelåg samband mellan å ena 
sidan stress och utbrändhet hos föräldrar och å andra sidan följande variabler: kön, 
ekonomisk situation, utbildningsnivå, positiv upplevelse av arbete 
(arbetstillfredsställelse), antal barn i familjen och barnens ålder. 
 
Baserat på den tidigare forskningen på området som presenteras i inledningen, antas att 
kvinnor har en högre nivå av stress/utbrändhet än män, att en pressad ekonomisk 
situation bidrar till föräldrars stress och utbrändhet, att en lägre utbildningsnivå gör 
föräldrar mera stressade, att föräldrars positiva upplevelse av sitt arbete bidrar till en 
lägre nivå av stress och utbrändhet och att föräldrar är mer stressade/utbrända ju fler 
barn de har. Slutligen antas att pappor uppvisar högre nivåer av stress och utbrändhet ju 
yngre deras barn är medan mammor till barn i småskoleåldern har en topp i stress och 
utbrändhetsnivå. 
 

Metod   

 
I denna kvantitativa uppsats ingår data härrörande från en studie i ett större pågående 
projekt vid Barncancerforskningsenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. För studien 
finns etiskt godkännande (Regionala etikprovningsnämnden i Stockholm, diarienr. 
2005/203-31/2). Data till ursprungsstudien samlades in under våren 2005. 
 

Undersökningsdeltagare 
Den studerade gruppen omfattade 289 föräldrar. Inklusionkriterier var ”föräldrar” och 
”boende i Stockholms kommun”.  Samtliga var vårdnadshavare till minst ett barn i 
åldern 0-16 år och man hade i genomsnitt 1,75 barn i gruppen. Könsfördelningen var 
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59,2 % kvinnor och 40,8 % män. Den genomsnittliga åldern på föräldrarna var knappt 
41 år varav den yngsta deltagaren var 22 år och den äldsta 64 år. Arbetslösheten i 
gruppen var relativt låg, endast 2,7 %. Detta jämfört med siffran för riket som helhet 
under samma tidsperiod (mars 2005), som var 5,3 % arbetslösa (SCB, 2006). 
Frekvensfördelningar för de bakgrundsvariabler som användes i uppsatsen, presenteras 
i resultatdelen. 
 

Design och procedur 
Undersökningen var upplagd som en tvärsnittsstudie med självskattningsformulär, och 
insamlingen av data gjordes under våren 2005. Totalt tillfrågades 450 slumpmässigt 
utvalda personer om deltagande varav 225 var mammor och 225 var pappor. Inbjudan 
samt frågeformulär skickades ut till föräldrarna, vars adresser distribuerades av 
adressregistret SPAR. Ett portofritt svarskuvert medföljde och föräldrarna hade 
möjlighet att skicka in en talong om att de ville avstå från deltagande. Tre påminnelser 
skickades ut till dem som då ännu inte svarat, en, tre och sex veckor efter 
invitationsutskicket. Två personer kunde ej nås och av de kvarvarande 448 svarade 294 
föräldrar vilket ger en svarsfrekvens på 66%. Av dessa exkluderades fem enkätsvar från 
analyserna i denna studie, då dessa var alltför ofullständigt ifyllda. Slutligen 
behandlades 289 enkätsvar. 

Variabler och mätmetoder   

Beroende variabler 
Beroende variabler var grad av dels stress och dels utbrändhet. Nivå av stress och 
utbrändhet mättes genom två etablerade och internationellt använda 
självskattningsformulär; Percieved Stress Scale, PSS, och Shirom- Melamed Burnout 
Questionnaire, SMBQ. Svaren från formulären användes som helhetsmått.  
 

Oberoende variabler 
En bakgrundsfaktor som undersöktes var kön, då många studier och litteratur anger att 
det är främst kvinnorna som berörs av dubbelarbete, både kvantitativt då de utför flest 
arbetstimmar totalt per vecka, och kvalitativt då det ofta är mammorna som har 
ansvaret för att nödvändiga sysslor avseende hem och barn blir utförda (Lundberg, 
1994). 
 
I begreppet socioekonomisk status, SES, inkluderas både utbildning och ekonomisk 
situation. En låg SES bidrar till högre risk för ohälsa och därmed torde variablerna 
utbildning och ekonomisk situation påverka grad av stress och utbrändhet även hos 
studiens föräldrar. I uppsatsen valdes att undersöka huruvida föräldrar är bekymrade 
över sin ekonomi. 
 
De flesta föräldrar är förvärvsarbetande (SCB, 2006) och arbetet utgör en relativt stor 
andel av individens liv. Den vanligaste kombinationen för sammanboende föräldrar är 
heltidsarbete för båda, varför någon aspekt av arbete torde undersökas. I studien valdes 
att närmare undersöka  arbetstillfredsställelse, subjektivt uttryckt i upplevelser som 
”spännande”,  ”intressant” och ”utvecklande”. 
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När man undersöker stress/utbrändhet hos föräldrar, är det motiverat att titta närmare på 
det faktum som gör dem till just föräldrar, nämligen att de har barn. Därför undersöktes 
variabeln barn i två olika avseenden: antal och ålder. 
 

Mätmetoder 
Bakgrundsinformation samlades in genom självrapportering. Demografiska variabler 
som efterfrågades var: kön, utbildning, antal barn i familjen och ålder på barnen.  
 
Frågan om utbildning hade tre nivåer (grundskola, gymnasium, högskola - eller 
motsvarande) men då fördelningen var mycket ojämn – det var endast 3,8 % av 
deltagarna som hade högst grundskoleutbildning – slogs ”grundskola” ihop med nästa 
nivå, ”gymnasieutbildning” och benämndes ”högst gymnasieutbildning” vid 
beräkningarna.  
 
Frågan om antal barn i familjen var formulerad så att den var giltig för olika 
familjekonstellationer; kärnfamiljer, styvfamiljer, ensamstående. Frågan tog ej hänsyn 
till i vilken omfattning barnen bodde i familjen. Antal barn delades vid analysen upp i 
tre kategorier ”ett barn”, ”två barn” och ”tre barn eller fler”. De två förstnämnda 
kategorierna var relativt jämt fördelade medan den tredje innehöll något färre 
respondenter. Då endast femton föräldrar hade fyra barn och endast två hade fem barn, 
slogs dessa ihop med den tredje kategorin. 
 
Frågeformuläret delade in barnens åldrar i fyra kategorier: ”6 år eller yngre”, ”mellan 7 
och 12 år”, ”mellan 13 och 18 år” och ”äldre än 18 år”. Beräkningar gjordes endast på 
de tre första nivåerna. 
 
Respondentens oro för sin ekonomi kartlades genom frågan: ”Är du ofta bekymrad över 
hur du ska få ekonomin att gå ihop?” vilken besvarades med ett av fyra bundna 
svarsalternativ. Båda extremkategorierna innehöll relativt få respondenter. De två 
nivåerna av jakande svar; ”Stämmer helt” och ”Stämmer ganska bra” samvarierade på 
ett likartat sätt med stress/utbrändhetsgrad, varför dessa två kategorier slogs ihop till en: 
”Stor eller ganska stor oro”. Samma sak gällde för de två nekande kategorierna; 
”Stämmer inte särskilt bra” och ”Stämmer inte alls” som blev ”Ingen eller liten oro”. 
Resultatberäkningarna baserades alltså på endast två nivåer av oro för ekonomin. 
 
För att mäta arbetstillfredsställelse fanns sammanlagt sex beskrivande termer, både 
positivt och negativt laddade, där man fyllde i hur ofta beskrivningen svarade mot 
arbetet, från 0 (inte alls), 1 (lite/ibland), 2 (ofta) till 3 (hela tiden). Av de sex termerna 
skapades ett index av tre som var positivt laddade. Detta gjordes genom att beräkna 
respondentens medelvärde av svaren på dessa tre frågor. Indexet fick beteckningen 
”Positiv upplevelse av arbete” där högre poäng indikerar högre arbetstillfredsställelse. 
Enkäten med bakgrundsvariabler finns i appendix. 
 
Stress mättes med Perceived Stress Scale, PSS, som mäter subjektivt upplevd mental 
stress. En högre poäng i skalan motsvarar en högre nivå av upplevd stress. Formuläret 
har översatts till en svensk version och utvärderats psykometriskt (Eskin & Parr, 1996). 
Skalan består av 14 items som efterfrågar subjektiv upplevelse av stress under den 
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senaste veckan operationaliserat som oförutsägbarhet, okontrollerbarhet och 
överbelastning. Frågorna anses så pass generella i sin utformning att skalan kan 
användas för en allmän population. Några exempel på items är; ”Hur ofta har du under 
den senaste veckan….blivit upprörd över något som skett helt oväntat?” ”…känt att du 
inte haft kontroll över de viktiga faktorerna i ditt liv?” och ”…känt dig nervös och 
stressad?”  Skalan har fyra bundna svarsalternativ från 0 (aldrig), 1 (sällan), 2 (ibland), 
3 (ganska ofta) till 4 (mycket ofta). Poängen beräknas genom att svaren på frågorna 
summeras. Items 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13 scoras omvänt vid poängräkningen.  Eskin och 
Parr (1996) fann en signifikant positiv korrelation mellan PSS och depression samt med 
antal starkt negativa livshändelser. De fann en signifikant negativ korrelation mellan 
PSS och socialt stöd. Eskin och Parr uppmätte för sitt sample, som bestod av 43 
kvinnor och 44 män, en tillfredsställande reliabilitet uttryckt i intern konsistens med en 
Cronbach´s alpha koefficient på .82. Denna koefficient stämmer väl överens med 
reliabiliteten för föreliggande undersökning, där Cronbachs alpha låg på .83. I tidigare 
studier (Cohen, Kamarck, Mermelstein, 1983), har Cronbachs alpha för PSS uppmätts 
till .84, .85, och .86. PSS formulärets 14 items finns i appendix. 
 
Utbrändhet mättes med Shirom-Melamed Burnout Questionnaire, SMBQ, som har 
använts i en mängd tidigare studier (Shirom, 1989; Melamed, Ugarten, Shirom, 
Kahana, Lerman, Froom, 1999; Grossi, Perski, Ekstedt, Johansson, Lindström, Holm, 
2005). Formuläret består av 22 olika påståenden. Olika dimensioner av utbrändhet 
kommer till uttryck genom de fyra delskalorna: känslomässig/fysisk trötthet, håglöshet, 
spändhet, och kognitiv trötthet. På en skala från 1 (nästan aldrig) till 7 (nästan alltid) 
besvarar respondenten i vilken mån olika upplevelser förekommer under större delen av 
hans/hennes dagtid. Den totala poängen utgörs av det beräknade medelvärdet av alla 
svarspoängen. Ju högre poäng respondenten har vid sammanräkningen, desto högre 
grad av utbrändhet. Exempel på items är; ”jag känner mig fysiskt utmattad”,  ”jag 
känner mig för trött för att tänka”, ”jag känner en stark inre spänning”, ”jag har svårt att 
koncentrera mig”. Interna konsistensen i föreliggande uppsats var tillfredsställande, då 
Cronbachs alpha för SMBQ som helhetsmått låg på .96. Alpha coefficienten i Grossis 
(2005) studie låg på .78. SMBQ formuläret finns i appendix. 
 

Databearbetningsmetod  
Studiens data analyserades statistiskt med hjälp av dataprogrammet SPSS. Ett internt 
bortfall på upp till 25% tilläts i varje enskild skala och de frågor som ej besvarats 
ersattes med medelvärdet för de frågor som den aktuella individen besvarat i skalan. 
Fyra respondenter hade inte fyllt i någon uppgift om antal barn eller barnens ålder och 
ingår därför inte i analysen av dessa variabler. Då litteraturen anger att livsvillkoren för 
kvinnor och män inom olika områden skiljer sig åt, ansågs det motiverat att analysera 
resultaten för kvinnor och män separat i denna undersökning. Fokus har här varit på de 
olika bakgrundsvariablernas eventuella påverkan på mammors och pappors 
stress/utbrändhetsnivå och ej på jämförelser mellan könen. 
 
Beskrivande statistik för de två utfallsvariablerna i relation till varje bakgrundsvariabel 
utom den kontinuerliga variabeln ”positiv upplevelse av arbete”, presenteras i form av 
medelvärden och standardavvikelser. För bakgrundsvariablerna presenteras frekvenser i 
form av procentandelar. Gruppjämförelser mellan de olika kategorierna i variablerna 
med två nivåer, avseende stress- och utbrändhetsgrad, utfördes med hjälp av t-test för 
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oberoende mätningar. Vid den variabel som hade fler än två kategorier, ”antal barn”, 
utfördes envägs variansanalys, ANOVA, med post-hoc-test, för att jämföra de tre 
kategorierna med varandra. Sambandsanalyser i form av Pearsons korrelation utfördes 
mellan beroendevariablerna och den kontinuerliga variabeln ”positiv upplevelse av 
arbete”. 
 

Resultat  

Deskriptiv statistik för utfallsvariablerna    
Frekvensfördelningar, medelvärdespoäng och spridning i stresskalan, PSS, och 
utbrändhetsskalan, SMBQ, för kvinnor och män presenteras i tabell 1. Där återfinns 
också nivåer av stress och utbrändhet i relation till var och en av bakgrundsvariablerna 
(utom den kontinuerliga variabeln ”positiv upplevelse av arbete”). Minimimåttet för 
PSS i gruppen som helhet var 1.00 och maximimåttet var 49.00. För SMBQ var 
minimi- och maximimåtten 1.00 respektive 6.68. 
 

Frekvensfördelningar i bakgrundsvariablerna 
Föräldrar i Stockholms kommun hade i genomsnitt 1.72 barn var år 2004 (SCB). Detta 
att jämföras med studiens 1.75 barn per medverkande förälder.  
 
När man slog ihop kvinnor och män hade i studien totalt 34 % av föräldrarna ett barn, 
jämfört med Stockholms kommun där andelen enligt SCB 2003, låg på 48 %. 41 % av 
deltagarna i studien hade två barn. I Stockholms kommun hade 39 % av familjerna 2 
barn. Andelen föräldrar i studien som hade tre barn var 18 % att jämföras med 
Stockholms kommun där enligt SCB endast 10 % av familjerna hade tre barn. Fyra 
barn hade i studien 5 % av föräldrarna, och fem barn hade 2 föräldrar vilket motsvarar 
0.7 %. I Stockholms kommun hade 2.7 % av familjerna fyra barn eller fler. Det var 
alltså en något lägre andel föräldrar i undersökningsgruppen som hade ett barn jämfört 
med Stockholms kommun. Andelen som hade två barn låg i linje med andelen i 
kommunen. Det var dock proportionellt fler föräldrar i studien som hade tre barn 
jämfört med hur det såg ut i Stockholms kommun år 2003. 187 föräldrar hade barn i 
åldern 0 – 6 år. 170 föräldrar hade barn som var 7 – 12 år och 96 föräldrar hade 13 – 18 
åringar. Summan av föräldrar med barn i olika åldrar blir inte samma som totalt antal 
deltagare i studien eftersom samma förälder kan ha barn i flera åldersgrupper. Det var 
vanligast att föräldrar hade små barn. 0-6 åringarnas andel var 48 % medan de andra 
åldersgrupperna var ungefär lika stora.  
 
Föräldrarnas utbildningsnivå uppdelade i två kategorier var för kvinnorna 35.1 % 
”högst gymnasium” och 64.9 % ”högskola”. Bland männen hade 40.7 % ”högst 
gymnasium” och 59.3% högskoleutbildning. När man tittade på den totala andelen 
kvinnor och män tillsammans, avseende utbildningsnivå, hade i studien 37.4 % av 
föräldrarna högst gymnasieutbildning. För Stockholms kommun var andelen personer 
mellan 25 och 64 år med högst gymnasieutbildning 48 % år 2004. Andelen föräldrar i 
studien som hade högskoleutbildning var 62.2 % vilket kunde jämföras med 
Stockholms kommun där andelen personer 25 – 64 år med eftergymnasial utbildning  
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Tabell 1. Nivå av utbrändhet/stress hos kvinnor/män i relation till olika bakgrundsvariabler. 
 
 Kvinnor Män 

 
n* 

PSS 
medelvärde 

(SD) 

SMBQ 
medelvärde 

(SD) n* 

PSS 
medelvärde 

(SD) 

SMBQ 
medelvärde 

(SD) 

Hela  gruppen 171 25.09 (8.39) 3.37 (1.31) 118 22.51 (7.18) 2.83 (1.00) 

       

Barn, antal           

Ett barn                 61 24.08 (8.05) 3.13 (1.17) 37 23.84 (6.61) 3.08 (  .91) 

Två barn   69 26.21 (8.91) 3.65 (1.49) 50 22.73 (7.96) 2.86 (1.07) 

Tre barn el fler   40 24.61 (8.03) 3.18 (1.09) 28 20.32 (6.21) 2.35 (  .78) 

       

Barn, ålder       

Har barn 0-6 år 106 24.04 (8.33) 3.25 (1.20) 77 23.22 (7.24) 2.94 ( .098) 

Har ej barn 0-6 år  64 26.76 (8.33) 3.52 (1.46) 38 21.05 (7.00) 2.53 (  .96) 

       

Har barn 7-12 år   61 25.85 (9.26) 3.52 (1.41) 43 22.20 (7.20) 2.61 (  .84) 

Har ej barn 7-12 år 109 24.63 (7.91) 3.27 (1.24) 72 22.68 (7.25) 2.92 (1.05) 

       

Har barn 13-18 år   61 24.99 (8.56) 3.22 (1.30) 31 20.84 (7.40) 2.46 (1.05) 

Har ej barn 13-18 
år 

109 25.11 (8.37) 3.43 (1.31) 84 23.12 (7.08) 2.93 (  .94) 

       

Ekonomi       

”Ingen oro” eller 
”Liten oro” 

  92 22.98 (8.46) 2.92 (1.20) 65 21.86 (7.88) 2.59 (  .91) 

”Ganska stor oro” 
eller ”Stor oro” 

  79 27.55 (7.66) 3.88 (1.26) 53 23.30 (6.19) 3.11 (1.03) 

       

Utbildning       

Högst gymnasium   60 25.00 (9.44) 3.48 (1.46) 48 22.31 (7.04) 2.82 (1.04) 

Högskola 111 25.14 (7.81) 3.30 (1.23) 70 22.64 (7.32) 2.84 (  .97) 
* n för de enskilda variablerna varierar p.g.a det interna bortfallet. 
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låg på 49 %. Utbildningsnivån i undersökningsgruppen var alltså betydligt högre än 
nivån i Stockholms kommun. 
 
Deltagarnas subjektiva skattningar av ”ekonomiska bekymmer/oro” fördelade sig för 
kvinnorna med 53.8 % för ”Ingen eller liten oro/bekymmer” och med 46.2 % för 
”Ganska stor oro” eller ”Stor oro”. 55.1 % av männen hade skattat sin ekonomiska 
situation som ”Ingen eller liten oro/bekymmer” och 44.9 % av dem hade tyckte att 
deras ekonomiska situation gav dem anledning till ”Ganska stor ” eller ”stor oro”. 
 
Vad gäller ”Positiv upplevelse av arbete” hade nästan alla deltagare som arbetar 
(kvinnor n = 135 och män n = 103), i någon aspekt svarat jakande. Endast tre arbetande 
kvinnor hade fyllt i ”inte alls” när de ombads beskriva sitt arbete i termerna 
”Spännande”, ”Intressant” och ”Utvecklande” och detsamma gällde för två av de 
arbetande männen. Minimi- och maximivärden för indexet var 0.00 respektive 3.00. 
Medelvärdet för män var 1.96 med en standardavvikelse på 0.79 och för kvinnor 1.88 
med standardavvikelsen 0.71. 
 

Huvudresultat 

Könsskillnader i grad av utbrändhet och stressnivå 
När det gällde stressnivåer skattade med PSS, visade ett t-test för oberoende mätningar 
att det fanns en signifikant könsskillnad (t(287) = -2.73,  p  = 0.007). Kvinnornas 
medelvärdespoäng i skalan var signifikant högre än männens. Kvinnorna skattade sig 
alltså i genomsnitt som mer stressade. 
 
Det fanns en signifikant skillnad i grad av utbrändhet avseende kön (t(284)  = -3.95, 
p < 0.001). Kvinnor rapporterade i genomsnitt en högre grad av utbrändhet än män. 
 

Ekonomiska bekymmer  
När det gällde relationen mellan stressnivå och oro över sin ekonomi, erhölls i ett t-test 
signifikant skillnad hos kvinnor (t(169) = 3.69, p < 0.001), men inte hos män. De 
kvinnor som uppgav sig ha bekymmer med sin ekonomi var mer stressade än kvinnor 
utan ekonomiska bekymmer. 
 
En skillnad i grad av utbrändhet erhölls avseende ekonomi både för män (t(116) = 2.81, 
p = 0.006) och för kvinnor (t(169) = 5.03, p < 0.001). De män och kvinnor som svarade 
att de hade ekonomiska bekymmer upplevde en högre grad av utbrändhet. 
 

Utbildningsnivå 
Avseende utbildningsnivå framkom i t-test inga signifikanta medelvärdesskillnader i 
stressnivå mellan de två grupperna som hade ”högst gymnasieutbildning” respektive 
”högskoleutbildning” vare sig hos kvinnor eller män. 
 
Inte heller i grad av utbrändhet framkom några signifikanta skillnader hos kvinnor och 
män mellan de två olika utbildningsnivåerna. 
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Arbetstillfredsställelse uttryckt i positiv upplevelse av arbete 
Vad gällde stressnivå för kvinnor, erhölls med Pearsons korrelation ett signifikant 
negativt samband med ”positiv upplevelse av arbete” (r = -0.205,  p = 0.017). Uttryckt i 
proportion förklarad varians kan endast 4.20 % av variansen i stressnivå relateras till 
varians i ”positiv upplevelse av arbete”. Sambandet får därmed anses svagt. De kvinnor 
som hade en mer positiv upplevelse av arbete skattade sig i genomsnitt som mindre 
stressade. För män var sambandet ännu lite svagare och nådde inte statistisk signifikans 
(r = -0.175,  p = 0.077). Sambandet gick även här i negativ riktning; ju mer positivt 
männen upplevde sitt arbete desto mindre stressade var de. 
 
Ett signifikant negativt samband erhölls mellan grad av utbrändhet och ”positiv 
upplevelse av arbete” för kvinnor (r = -0.338,  p < 0.001), vilket anses innebära ett 
måttligt samband. Korrelationskoefficienten motsvaras av en förklarad varians på 
11.42 %. Även för män erhölls en signifikant negativ korrelation (r = -0.362, 
p < 0.001). Också styrkan hos detta samband anses måttligt och ger 13.10 % förklarad 
varians. Ju mer positivt kvinnorna och männen upplevde sitt arbete desto mindre 
utbrända skattade de sig.  
 

Antal barn 
När det gällde stressnivå erhölls med envägs oberoende ANOVA inga signifikanta 
skillnader avseende antal barn vare sig hos kvinnor eller män. 
 
För män erhölls en signifikant skillnad i utbrändhet avseende antal barn (df =2/112, 
F = 4.75,  p = 0.011). Vid jämförelser mellan de tre grupperna med post-hoc analys, 
visade det sig att de pappor som hade ett barn skattade en signifikant högre grad av 
utbrändhet än de som hade tre eller fler barn (medelvärdesskillnad 0.73, p = 0.003). 
Även de som hade två barn visade sig vara signifikant mer utbrända än de som hade tre 
eller fler barn (medelvärdesskillnad 0.51, p = 0.025).  
 
 Bland kvinnorna erhölls en signifikant skillnad i utbrändhet beroende på antal barn 
(df = 2/167, F = 5,14, p = 0.049). Vid post-hoc-test kunde man se att skillnad fanns 
mellan grupperna som hade ett barn respektive två barn. De som hade ett barn skattade 
sig signifikant mindre utbrända än de som hade två barn (medelvärdesskillnad 0.52, 
p = 0.023).                                          
 

Barnens ålder  
Avseende stressnivå och barnens ålder visade ett t-test att kvinnor som hade barn i 
åldersgruppen 0 – 6 år upplevde sig mindre stressade än de kvinnor som bara hade äldre 
barn, (t(168) = 2.06, p = 0.041). När det gällde barnen i åldersgrupperna 7 -12 år och 
13 -18 år, erhölls inga signifikanta skillnader avseende föräldrars stressnivåer beroende 
på om de hade eller inte hade barn i dessa åldrar. 
 
Med t-test erhölls ett signifikant resultat när det gällde grad av utbrändhet och barnens 
ålder; en signifikant skillnad visade sig mellan män som hade respektive inte hade barn 
i åldern 0 – 6 år (t(113) = -2.14, p = 0.034). De män som hade barn i åldersgruppen 0 – 
6 år upplevde sig mer utbrända än de som inte hade det. Inga andra signifikanta 
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skillnader i utbrändhet erhölls när kvinnor och män som hade barn i de olika 
åldersgrupperna jämfördes med föräldrar som inte hade några barn i respektive 
åldersgrupp. 
 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka några olika variablers betydelse för stress- 
och utbrändhetsnivå (kön, ekonomisk situation, utbildning, arbetstillfredsställelse, antal 
barn och barnens ålder). Motiven till att just dessa variabler valdes var att de i tidigare 
studier visat sig ha samband med ohälsa relaterad till stress och utbrändhet.    
 
Det antogs att kön har betydelse för stress- och utbrändhetsnivå och att kvinnor är mer 
stressade och utbrända. En sämre ekonomisk situation och en kortare utbildning 
förmodades samvariera med en högre grad av stress/utbrändhet. Att ha fler och yngre 
barn antogs ge en högre nivå av stress/utbrändhet. Vad gäller 
arbetstillfredsställelse/positiv upplevelse av arbete, antogs det omvända förhållandet, att 
ju mer positivt man upplevde sitt arbete bidrar till en lägre nivå av stress/utbrändhet. 
 
Resultaten gav stöd för vissa av hypoteserna medan andra däremot inte fick något stöd. 
Könsaspekten visade sig ha betydelse, då kvinnor i genomsnitt skattade sig mer 
stressade/utbrända. De variabler som hade med själva barnen att göra, antal och ålder, 
visade sig dock inte ha någon signifikant påverkan på vare sig stress eller utbrändhet. 
Däremot visade två av variablerna som var kopplade till socioekonomisk status; 
ekonomi och arbetstillfredsställelse, sig ha en påverkan på föräldrarnas stressnivå och 
grad av utbrändhet. Utbildningsnivå gav inget signifikant utslag på vare sig stress- eller 
utbrändhetsgraden i denna studie. 
 

Är föräldrar mer stressade än vuxna i allmänhet? 
I förhållande till andra studier där man använt sig av PSS och SMBQ, ligger nivåerna 
som här uppmätts dels över och dels under tidigare mätningar. I Eskin och Parrs (1996) 
svenska utprovning av PSS låg medelvärdet för såväl kvinnor som män på 24,4. 
Utprovningen gjordes på studenter. Denna siffra kan jämföras med genomsnittsnivån i 
PSS för mammor i denna uppsats som låg på 25,09. Även en äldre kartläggning av 
stress bland studenter i USA visade på något lägre genomsnittsnivåer i PSS (Cohen 
1983). Papporna i uppsatsen tycktes dock i genomsnitt mindre stressade (22,51) än de 
svenska manliga studenterna och något mera stressade än de manliga studenterna i 
Cohens ena studiegrupp. Dessa skillnader är dock relativt små och de är inte statistisk 
prövade.  Studentgrupperna och den här studerade föräldragruppen skilde sig åt i fråga 
om ålder då studenterna i Eskin och Parrs studie var yngre med en genomsnittlig ålder 
på 25 år, jämfört med föräldragruppen där genomsnittsåldern var knappt 40 år och 
majoriteten var förvärvsarbetande. I föreliggande studie har också alla deltagare barn, 
vilket Nordenmark (2002) funnit var relaterat till stressnivå. 
 
Vad gäller nivåerna i utbrändhetsskalan kan de jämföras med nivåerna i Grossis (2005) 
studie. Den gjordes på svenska tjänstemän/kvinnor, som sannolikt har likheter med 
föräldragruppen i föreliggande studie i fråga om livsomständigheter. Åldersmässigt var 
deltagarna i respektive studie jämförbara. Grossi korrelerade utbrändhet hos tre 
grupper, varav två utgjordes av arbetande (ej sjukskrivna) tjänstemän/kvinnor. De 



 22 

grupperades på basis av sina skattningar i SMBQ i två nivåer av utbrändhet; ”låg” och 
”måttlig”. Gruppen med ”låg” utbrändhet hade ett genomsnittligt värde på 2,03 i 
SMBQ och gruppen med ”måttlig” utbrändhet, låg på 3,96. Mammorna i den 
föreliggande uppsatsen närmade sig den nivå som Grossi benämner ”måttlig”, medan 
papporna befann sig ungefär mittemellan ”låg” och ”måttlig”. 
 
Kanske är det missvisande att ensidigt fokusera på de negativa aspekterna som barn för 
med sig – i form av en ökad total arbetsbelastning och ökad rollkonflikt. Det kan vara 
så att de positiva aspekterna av att ha barn uppväger de negativa bland undersökningens 
föräldrar. Att få barn visade sig i studien av Namaguchi och Milkie (2003)  för vissa 
fungera som ett skydd mot depression. Andra positiva aspekter som barn förde med sig 
enligt studien var ett utvidgat socialt nätverk – socialt stöd. Det sociala stödets 
betydelse för hälsan har påvisats i flera undersökningar (Rosengren, Wilhelmsen, Orth-
Gomér, 2003). Rosengren och medarbetares resultat visade att ett otillräckligt socialt 
nätverk, i lika hög grad som rökning bidrog till en för tidig död. Även Nordenmark 
(2002) pekar på positiva aspekter av att ha barn genom att det i vår kultur medför 
status. Möjligheter som föräldraskapet ger i fråga om närhet, självkänsla och identitet 
skriver också Orrenius (2005) om. 
 

Stress och utbrändhet ur ett könsperspektiv 
Lundberg (1994), menar att orsaken till stress och rollkonflikter inte bara utgörs av den 
tid i antal timmar som man lägger ner på olika betalda och obetalda aktiviteter, utan 
också av att ha huvudansvaret för att varje syssla blir gjord. De föreliggande resultaten 
bekräftade hypotesen att mammor i signifikant högre grad än pappor upplever sig 
stressade och utbrända. Dessa resultat är inte förvånande. Lundberg (2005) konstaterar 
att många studier ända sedan 1970-talet till idag visar på en betydande könsskillnad i 
både objektivt mätt arbetsbelastning och i upplevd stress både mätt med 
självskattningsformulär och med biologiska markörer. I föreliggande studie framkom 
dock också att de lägsta subjektiva stresskattningarna var gjorda av kvinnor, samt att 
det även fanns män som skattade sig lika högt på skalan som de kvinnor som låg bland 
de högsta poängen.  När det gällde grad av utbrändhet kunde man i analysen se att det 
fanns en del kvinnor som rapporterade lika låg grad av utbrändhet (1,00 poäng) som en 
del män gjorde. De högsta rapporteringarna på upp till 6,68 poäng, var dock gjorda av 
kvinnor. Självklart finns det variation i upplevelsen av stress och utbrändhet hos både 
kvinnor och män och den forskning som tagits del av i denna uppsats, där det tydligt 
framkommer att kvinnor generellt är mer stressade än män, avser jämförelser på 
gruppnivå. 
 
Studien om kvinnors och mäns arbetsbelastning och stressnivå av Lundberg (1994), är 
visserligen 12 år gammal, men tragiskt nog visar även senare studier att traditionella 
könsrollsmönster kvarstår. I en artikel från 2005 sammanfattar han sin forskning om 
kvinnors och mäns stressreaktioner på och utanför arbetet. Kvinnor och män i samma 
position uppvisar liknande stressnivåer under själva arbetsdagen. De stora 
könsskillnaderna visar sig efter arbetsdagens slut. När männen snabbt går ner i varv 
kvarstår kvinnornas stressnivåer, vilket han förklarar med att kvinnorna då börjar sitt 
obetalda arbetspass. De aspekter av stress som kvinnorna ofta upplever hör samman 
med överbelastning och rollkonflikt. Intressant är att ensamstående kvinnor 
rapporterade mindre rollkonflikter än sammanboende. På grund av samhällssynen och 
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kvinnors personliga värderingar och höga prestationskrav har kvinnor sämre 
möjligheter att välja mellan betalt och obetalt arbete än män, menar Lundberg (2005). 
Man kan tänka sig att ett sätt för kvinnor att försöka balansera förvärvsarbete med 
ansvar för hem och barn är att välja deltidsarbete, vilket enligt SCB (2006) är vanligt då 
barnen är små. 
 
Kvinnorna gjorde sitt uttåg på arbetsmarknaden på 1960-talet men än idag står männens 
intåg i hemmen ej i proportion till kvinnornas förvärvsarbetande (Nordenmark, 2003). 
Svenska kvinnor är mest jämställda i Europa när det gäller förvärvsfrekvens, vilket 
delvis förklaras av vår väl utbyggda barnomsorg (Orth-Gomér, 2000; Lundberg, 1994). 
Redan på -60-talet var man orolig över att kvinnors förvärvsarbetande kunde leda till 
hälsorisker eftersom de hamnade i dubbelarbetets rollkonflikter (Emslie, Hunt och 
Macintyre, 2004). Även män upplever rollkonflikter avseende arbete, hem och familj 
vilket Emslie m.fl. har fokuserat på i sin studie. De som arbetade flest timmar i veckan 
var sammanboende män med småbarn. Mer än en tredjedel av dessa män arbetade mer 
än 48 timmar per vecka. För att underlätta ”work-life balance” för föräldrar i England, 
introducerade regeringen år 2003 två veckors betald pappaledighet.  
 

Oro över ekonomin relaterat till stress och utbrändhet 
Hypotesen om att sämre ekonomi bidrar till högre grad av stress/utbrändhet bekräftades 
av resultaten. Både kvinnor och män som rapporterade att de ofta var oroade över hur 
de skulle få sin ekonomi att gå ihop, skattade sig också i genomsnitt mera stressade och 
utbrända. För kvinnorna uppvisade ”bekymmer över ekonomin” det starkaste 
sambandet med stress. För männen var relationen mellan ”bekymmer över ekonomin” 
och stress det näst starkaste efter variabeln ”ett barn”. Även i utbrändhetsskalan var det 
variabeln om bekymmer över ekonomin som uppvisade det starkaste sambandet. 
Gustafson (2004) som i sin studie tillfrågade arbetstagare om vilken de upplevde som 
den ”värsta” stressorn i arbets- och privatlivet, fick till svar att det var lönenivån. Detta 
är inte förvånande med tanke på att ekonomin har en så påtaglig inverkan på 
människans livsvillkor, och kan inkräkta på vårt grundläggande behov av att 
självständigt bestämma över vårt liv. Det kan gälla boende, fritid, möjlighet till 
semester o.s.v. Eskin och Parr (1996) kom i sin utvärdering av PSS, fram till att den 
aspekt av mental stress, som hade störst betydelse, var i vilken grad individen upplevde 
sig ha kontroll över sitt liv. Föräldrar som har en sämre ekonomi drabbas dubbelt 
genom att de inte heller har möjlighet att ge sina barn sådana materiella saker som 
barnen anses behöva eller som man tror barnens kompisar får. Vissa föräldrar uttrycker 
att deras barn är utestängda från olika fritidsaktiviteter på grund av familjens dåliga 
ekonomi (Lindström, 1997; Elvin-Nowak, 2001).  
  
Mycket forskning finns kring stressrelaterad ohälsa och SES, i vilken ingår ekonomisk 
situation. Lundberg och medarbetare visade att ju större total arbetsbelastning både män 
och kvinnor hade, desto mera rollkonflikt rapporterade de (Lundberg, Mårdberg, 
Frankenhaeuser, 1994). Personer i de högsta positionerna på arbetet rapporterade färre 
timmar i hushållsarbete än arbetstagare i lägre positioner. De rapporterade även att de 
hade mer självbestämmanderätt på jobbet och mera kontroll över obetalt arbete än 
kollegerna på lägre nivåer, vilket troligtvis förklarar varför de inte upplevde 
rollkonflikter i samma utsträckning.  
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Psykosociala faktorer, har visat sig påverka hälsorelaterade beteenden: personer med 
låg SES har sämre kostvanor, röker mer och motionerar mindre (Willner, 2006). Dåliga 
kostvanor kan delvis förklaras med sämre ekonomi, däremot kan sämre ekonomi inte 
direkt förklara varför rökning är vanligare bland lågutbildade med låga inkomster. 
Psykosociala faktorer har också betydelse när det gäller negativa hälsoeffekter av 
stress. I landets skogslän är medellivslängden drygt två år kortare. I dessa län återfinns 
också en högre andel bidragstagare och ensamstående personer. Det förefaller nära till 
hands att ansluta sig till Theorells (2003) teori om varför personer med låg SES har 
sämre hälsa, nämligen att låg SES hänger samman med sämre möjligheter att själv styra 
över sitt liv. Man kan också anta att en del ensamstående inte har tillgång till ett 
tillfredsställande socialt stöd som en buffert mot skadlig stress (Willner, 2006). 
 

Utbildningsnivå och stress respektive utbrändhet 
Hypotesen om att lägre utbildningsnivå är associerat till en högre grad av 
stress/utbrändhet, bekräftades inte i denna undersökning som jämförde högst 
gymnasieutbildade med högskoleutbildade. En förklaring kan vara att utbildningsnivån 
i denna studiegrupp var mycket hög, med en övervikt för högskoleutbildade. I studien 
var andelen högskoleutbildade nästan dubbelt så stor som i riket (Studien: 62,2 %, riket; 
33 %). Det var endast 3.8% (11 personer) som hade högst grundskoleutbildning varför 
inga separata analyser på den gruppen kunde göras. Det var just i gruppen med personer 
som hade högst nio-årig grundskola, som Perski och medarbetare (2002) fann att 
graden av upplevd stress var högst i relation till högre utbildade. Bidragande till 
arbetsstressen var att man i lägre grad upplevde sig ha och känna meningsfullhet, 
personlig utveckling, omväxling, kontroll och inflytande. Man kan tänka sig att de 
arbeten som ofta står till buds om man inte har en högre utbildning än grundskola, kan 
vara sådana som innehåller repetitiva och monotona uppgifter där individen inte kan 
påverka sin arbetssituation och där det inte satsas på kompetensutveckling och inte 
heller finns möjligheter till avancemang. 
 
Enligt statistik från SCB (2006), har personer med eftergymnasial utbildning 
genomgående lägre dödlighet än de som har kortare utbildning. Enligt en jämförelse 
mellan 1999 och 2003 ökar skillnaden i dödlighetsnivån både för kvinnor och män. 
Skillnaden i dödlighet beroende på utbildningsnivå blir mycket tydlig när man tittar på 
den förväntade återstående medellivslängden vid 30-års ålder; en 30-åring med 
eftergymnasial utbildning förväntas leva ytterligare 51,8 år för män och 55,5 år för 
kvinnor. För personer med enbart förgymnasial utbildning är motsvarande värden 46,9 
år för män och 51,2 år för kvinnor. Siffrorna är från 2003. 
 

Stress och utbrändhet i relation till arbetstillfredsställelse  
Arbete är en av de aktiviteter som kan ge livet mål och mening (Thoerell, 2003). Enligt 
modellerna krav-kontroll-stöd och ansträngning-belöning har grad av 
arbetstillfredsställelse betydelse för arbetstagarens upplevelse av stress/utbrändhet på 
jobbet. Resultaten i föreliggande undersökning passar väl in i dessa modeller då både 
kvinnor och män skattade sig mindre stressade och utbrända ju mer positivt de 
upplevde sitt arbete. En könsskillnad är dock värd att notera; andel kvinnor som 
upplevde sitt arbete både spännande, intressant och utvecklande hela tiden, var 10,4 % 
medan det var så mycket som 17,5 % av männen som hela tiden upplevde sitt arbete 
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positivt. Kanske kan skillnaden bero på att många kvinnodominerande yrken ofta 
präglas av enformiga arbetsuppgifter eller hög stressnivå och ansvar över andra 
människors hälsa.  
 
Trots en hög stressnivå i arbetet är det inte ovanligt att man samtidigt upplever sitt 
arbete som meningsfullt. Från arbetsmiljöundersökningen (Arbetsmiljöverket, 2004) 
redovisas exempel på yrken där kvinnor och män uppgett att deras arbeten upplevs som 
meningsfulla och där man också noterar en högre grad av sjuknärvaro, vilket betyder att 
man går till jobbet trots att man är sjuk. Exempel på sådana yrken som både innehåller 
hög arbetsbelastning och stor psykisk påfrestning och samtidigt upplevs meningsfulla, 
är hälso- och sjukvårdsspecialister, barnmorskor, förskollärare, psykologer, 
sjuksköterskor, journalister och lärare. Samtliga yrken är sådana som har med 
människor att göra, av vilka flera inom områden som drabbats hårt av 
långtidsjukskrivningar. Här kan man anta att ett meningsfullt, motiverande arbete 
ibland kan engagera individen till överbelastning och stressrelaterad sjukdom vilket är 
precis vad Eriksson Hallberg (2005) beskriver i sin avhandling om utbrändhet. Det 
omvända förhållandet, alltså låg grad av engagemang och låg grad av 
arbetstillfredsställelse, visade sig i en studie av Mohren m.fl. (2005) vara starkt relaterat 
till arbetsfrånvaro vid en mild förkylning. 
 

Stress och utbrändhetsnivå i relation till antal barn  
Hypotesen om att man är mer stressad/utbränd ju fler barn man har, fick inget stöd i 
resultatet från denna undersökning. Resultatet motsägs av Lundbergs (1994) resultat där 
totalt antal timmars arbete och även den subjektiva upplevelsen av arbetsbelastning, 
inklusive stress och rollkonflikt ökade med antal barn. Ett signifikant resultat som 
erhölls i föreliggande studie visade till och med att män var mindre utbrända ju fler 
barn de hade. Även stressnivån var lägre ju fler barn männen hade. För kvinnorna visar 
siffrorna att mammor med två barn var något mer stressade och utbrända än mammor 
med ett eller tre (och fler) barn. Att bli förälder innebär stora förändringar i livet på 
flera plan, både konkret och psykologiskt. Det kan väcka tankar och frågor kring den 
egna barndomen och kring identiteten. Att sedan gå från att ha ett barn till två, tre och 
så vidare, innebär förmodligen inte så stora kvalitativa förändringar men däremot vissa 
kvantitativa. De erfarenheter, kunskaper och rutiner man tillägnat sig vid första barnet 
kan med fördel användas vidare vid ytterligare barn vilket papporna tycktes dra nytta 
av. Resultaten betyder inte att föräldrarna inte var stressade eller utbrända utan att det 
inte var någon skillnad i hur mycket stressade och utbrända de var beroende på antal 
barn. Stressnivån enligt stressenkäten, hos pappor med ett barn var t.ex. lika hög som 
för män som bar på en stor oro för sin ekonomi.  
 

Stress och utbrändhet i relation till barnens ålder 
Vad gäller stress/utbrändhet och ålder på barnen, var hypotesen på grundval av tidigare 
forskning att det skulle finnas skillnader, då pappor antogs vara mer stressade/utbrända 
när de hade små barn, och mammor förmodades ha en högre grad av stress/utbrändhet 
när de hade barn i skolåldern. Hypotesen bekräftades både avseende mammor och 
pappor. Gruppen pappor till små barn visade den högsta samvariationen med både 
stress och utbrändhet vilken sjönk vartefter barnen blev äldre. Man kan spekulera över 
om pappornas högre stress/utbrändhetsnivå vid små barn har att göra med att de i större 
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omfattning än mammorna delar sin tid mellan hemmet och arbetet, vilket i sin tur 
innebär större risk för rollkonflikter. Även om Sverige, relativt andra länder, har en 
frikostig föräldraförsäkring innebär ändå föräldraledigheten en ansträngning i 
ekonomin. Detta innebär antagligen för vissa familjer att den av makarna som arbetar 
måste arbeta mer än heltid för att man ska kunna behålla sin standard. De kvinnor som 
hade småbarn i åldern 0 - 6 år upplevde sig mindre stressade än mammor som inte hade 
så små barn. De flesta mammor är tillsammans med sina barn på heltid under det första 
året. Under småbarnsåren är det sedan vanligt att mammor väljer att arbeta deltid för att 
få mer tid till hem och barn, vilket sannolikt borde minska på rollkonflikterna (SCB, 
2006).  
 
När det gäller barnens ålder kunde det starkaste sambandet med stress och utbrändhet 
ses hos mammor till barn i åldern 7 -12 år. Kanske kan resultatet hänga ihop med 
skolstarten som innebär många praktiska förändringar för både föräldrar och barn. För 
mammorna innebär skolstarten en obalans mellan deras känsla av ansvar och faktiska 
förmåga till kontroll, då insynen i barnens vardag minskar jämfört med under 
dagistiden (Elvin-Nowak, 2001). Resultatet i uppsatsen har likheter med de resultat som 
Lundberg (1994) fick fram då mammor till 7 - 9 åringar rapporterade den högsta totala 
arbetsbelastningen. Lundberg noterade ju också att papporna till barnen i åldersgruppen 
7 – 9 år samtidigt hade en rejäl nedgång i total arbetsbörda, vilket torde uppvägas av 
mammornas ökning. Man kan tänka sig att många mammor i och med barnens skolstart 
går från deltid till heltidsarbete. Kanske tenderar mammorna också på grund av ökat 
engagemang att själva ta på sig ett större ansvar?  
 
Samhällets stöd till föräldrar minskar ju äldre barnet blir (Ervér & Fahlström, 2001). I 
frågor om gränssättning och uppfostran behöver föräldrar dock ett fortsatt stöd. Gapet 
mellan föräldrars behov och faktiskt samhällsstöd ökar stadigt med barnets ålder. 
Denna brist på föräldrastöd, mammors förmodade ökning i förvärvsgrad och föräldrars 
minskade kontrollmöjligheter i samband med skolstarten, kan mycket väl förklara 
mammors ökade stress- och utbrändhetsnivå för just ålderskategorin 7 – 12 åringar.  
 

Begränsningar 
Resultaten grundades på en tvärsnittsstudie vilket gjorde det möjligt att titta på 
skillnader i gruppen. Däremot kan man inte dra några slutsatser om orsakssamband 
mellan stress/utbrändhet och de olika bakgrundsvariablerna. För det behövs en 
longitudinell studie som beaktar variation över tid samt en närmare analys av 
bakomliggande variabler. 
 
De bakgrundsvariabler som här valdes att studeras i relation till stress/utbrändhet, utgör 
förmodligen endast en handfull av alla faktorer som kan tänkas påverka föräldrars nivå 
av stress/utbrändhet. Det är möjligt att det finns andra faktorer som spelar en större roll 
i de avseendena. Några man skulle kunna tänka sig är omfattning av socialt stöd, i 
vilken mån barnen bor hos föräldern, etniskt och kulturell bakgrund, om föräldern är 
sammanboende eller ensamstående, social integration, förvärvsgrad, anställningsform 
och yrkestillhörighet. 
 
Att använda sig av självskattade data innebär alltid en risk för felvarians. T.ex. kan 
social önskvärdhet påverka hur en respondent svarar i enkäterna. Då en och samma 
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deltagare självskattar både oberoende och beroendevariablerna tenderar sambanden bli 
starkare. Även negativ affekt kan spela roll på så vis att personer som rapporterar hög 
grad av stress också rapporterar mer oro över sin ekonomi och dålig 
arbetstillfredsställelse utan att de nödvändigtvis behöver ha något inbördes samband 
med varandra. Respondenternas individuella tolkning av enkätfrågorna torde variera 
med hänsyn till faktorer såsom självkänsla och mental hälsa och även med kön och 
kultur.  
 
Enkäterna som användes var standardformulär och de varierade i den tidsrymd 
respondenterna ombads ha i åtanke när de besvarade vart och ett av dem. Frågorna om 
bakgrundsvariabler var formulerade utan tidsaspekt; ”hur skulle du beskriva ditt arbete” 
och   ”är du ofta bekymrad över hur du ska få ekonomin att gå ihop?” Stressenkäten, 
PSS, frågar om upplevelser under den senaste veckan och utbrändhetsformuläret om 
upplevelser under större delen av dagen. Detta innebär att de rapporter om stress- och 
utbrändhetsgrad respondententerna gav, i realiteten inte nödvändigtvis sammanfaller i 
tiden. 
 
Bortfallet bestod av föräldrar som inte skickade tillbaka ifyllda enkäter trots 
påminnelser. Detta kan ha flera förklaringar. Brist på motivation kan vara en, då 
föräldrar som inte upplevde sig särskilt stressade kanske tyckte att detta inte gällde 
dem. En annan tänkbar förklaring kan vara tidsbrist och prioritering mellan olika 
aktiviteter och brist på förmåga en tredje, då det kan tänkas att språksvårigheter 
förhindrat deltagande. Det kan också tänkas att vissa föräldrar var så stressade att de 
inte orkade svara på enkäten. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om dessa 
föräldrar svarat. Det är möjligt att utbildningsnivån närmat sig genomsnittet för 
kommunen. Om fler lågutbildade deltagit kanske fler då hade svarat att de inte 
upplevde sitt arbete positivt och fler att de oroade sig för sin ekonomi. 
 
Det är tveksamt om undersökningsgruppen är representativ för föräldrar i Stockholms 
kommun då utbildningsnivån skilde sig markant från övriga kommunen. Resultaten är 
därmed ej generaliserbara till en större population. Med tanke på de osäkerhetsfaktorer 
som denna undersökning begränsas av bör resultaten tolkas med försiktighet. 
 

Avslutande kommentarer 

Slutsatser 
Resultaten angående stress och utbrändhet i förhållande till kön ligger i linje med 
tidigare forskning som visar att kvinnor är mer stressade än män. Det verkade som 
stress- och utbrändhetsnivån hos föräldrarna snarare var relaterad till socioekonomiska 
faktorer än till de faktorer direkt relaterade till barn, som studerades här. Det var 
åtminstone ingen skillnad i stress/utbrändhet om man hade ett eller flera barn. Det kan 
också vara så att den självrapporterade stress/utbrändheten och även de självskattade 
subjektiva upplevelserna av ekonomisk oro och arbetstillfredsställelse, egentligen 
orsakades av någon bakomliggande faktor som inte tas hänsyn till i studien. 
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Vidare forskning 
För en utvidgad och fördjupad förståelse av föräldrars vardagsliv avseende stress och 
utbrändhet, föreslås framtida studier inkludera både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Vidare forskning behövs för att undersöka könsskillnader i upplevd stress och 
utbrändhet avseende olika variabler samt vad dessa skillnader beror på. Det finns hittills 
få studier som inriktar sig på mäns rollkonflikter mellan förvärvsarbete och ansvar för 
hem och barn vilket torde vara ett viktigt fokus för framtida forskning. Även en 
jämförelse med en grupp vuxna personer utan barn behövs för att undersöka om 
föräldrar är mer/mindre stressade över t.ex. sin ekonomi eller mer/mindre 
tillfredsställda med sitt arbete. På vilket sätt olika bakgrundsvariabler interagerar skulle 
ytterligare kunna öka förståelsen för föräldrars stressupplevelse. Kunskap om vilka 
yrken männen respektive kvinnorna arbetade inom hade kanske kunnat förklara 
könsskillnader i upplevd arbetstillfredsställelse vilket skulle kunna vara fokus för 
framtida studier. Modellerna  krav-kontroll-stöd och KASAM förefaller ha relevans när 
det gäller föräldrars psykosociala situation varför det i framtida studier kunde vara 
givande att utgå ifrån olika perspektiv som modellerna erbjuder. 
 

Rekommendationer 
Det blev tydligt att upplevelser av arbetet som spännande, intressant och utvecklande 
samvarierar med en lägre grad av stress och utbrändhet. Detta kan vara något för 
företag och organisationer att ta fasta på för att bevara sina medarbetares hälsa. 
Mammor till barn i låg- och mellanstadiet kände sig mer stressade och utbrända vilket 
bekräftades av tidigare studier. Både mammor och pappor har i fokusgrupper uttryckt 
behov av ett ökat samhällsstöd för föräldrar med skolbarn (Erver & Fahlström, 2001). 
Ett sådant stöd skulle förmodligen kunna bidra till föräldrars sänkta stressnivåer och 
därmed familjers ökade livskvalitet. Då resultatet klart visar att föräldrars oro över sin 
ekonomi är förenad med högre nivåer av stress och utbrändhet borde kommuner se över 
på vilka sätt man bättre skulle kunna ge stöd till utsatta familjer. Att mammor var mera 
stressade och utbrända än pappor förmodas ha att göra med traditionella 
könsrollsmönster. Här verkar det som att samhälleliga insatser för att mana på 
jämställdhetsprocessen är nödvändiga, vilket alla inblandade parter torde ha mycket att 
vinna på, inte minst nästa generation.  
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Du som svarar är … 
∀∀∀∀   pappa 
∀∀∀∀   mamma 
 
  

Din utbildning 
∀∀∀∀  grundskoleutbildning eller motsvarande 
∀∀∀∀  gymnasieutbildning eller motsvarande 
∀∀∀∀  universitets-/ högskoleutbildning eller motsvarande 
 

 
 
Om du lönearbetar, hur skulle du beskriva ditt arbete? 

 
inte alls lite/ibland ofta hela 

tiden  
Krävande 0 1 2 3  
Spännande 0 1 2 3  
Stressigt 0 1 2 3  
Intressant 0 1 2 3  
Överblickbart 0 1 2 3  
Utvecklande 0 1 2 3  
      
 
Är du ofta bekymrad över hur du ska få ekonomin att gå ihop? 

∀∀∀∀  stämmer helt 
∀∀∀∀  stämmer ganska bra 
∀∀∀∀  stämmer inte särskilt bra 
∀∀∀∀  stämmer inte alls 
  
  
Hur många barn finns i din familj sammanlagt?  ___________________ 
 
  
Hur gamla är barnen? 
Ange hur många barn som är…  
       6 år eller yngre: _________  
       mellan 7 och 12 år: _________  
       mellan 13 och 18 år: _________  
       äldre än 18 år: _________  
 



Frågorna i detta formulär handlar om Dina upplevelser, känslor och tankar under den 
senaste månaden. För varje fråga får Du ange hur ofta Du upplevt, tänkt eller känt på ett 
visst sätt. Vissa frågor kan verka likartade men Du ska ändå behandla varje fråga för 
sig. Besvara därför varje fråga utan någon längre betänketid. Försök inte räkna ut hur 
ofta Du känt Dig på ett visst sätt, försök istället uppskatta det som verkar vara det 
rimligaste för Dig enligt svarsalternativen. Det finns inga riktiga eller felaktiga svar på 
frågorna nedan. Ta ställning till varje alternativ och ringa in Ditt svar.    
 
 
Hur ofta har du under den senaste 
månaden…                        

 
Aldrig 

 
Sällan 

 
Ibland 

 
Ganska 

ofta 

 
Mycket 

ofta 

 

1. …blivit upprörd över något som skett helt 
oväntat? 

0 1 2 3 4 

2. … känt att du inte haft kontroll över de 
viktiga faktorerna i Ditt liv? 0 1 2 3 4 

3. … känt dig nervös och stressad? 0 1 2 3 4 
4. …tagit i tu med vardagliga förtret på ett 

tillfredsställande sätt? 
 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5. … effektivt hanterat avgörande 
förändringar i ditt liv? 0 1 2 3 4 

6. … känt dig säker på din förmåga att 
hantera personliga problem? 0 1 2 3 4 

7. … tyckt att saker och ting har utvecklat 
sig som du velat? 0 1 2 3 4 

8. … känt att du inte kunnat hantera allt som 
måste göras? 0 1 2 3 4 

9. … känt att du har haft kontroll över 
irriterande moment i ditt liv? 0 1 2 3 4 

10. … känt att du har haft kontroll över saker 
och ting? 0 1 2 3 4 

11. … blivit arg över saker som har hänt och 
som låg utanför din kontroll? 0 1 2 3 4 

12. … kommit på dig själv med att fundera 
över saker du måste utföra? 0 1 2 3 4 

13. … kunnat bestämma hur du skulle 
använda din tid? 0 1 2 3 4 

14. … känt att problemen blivit så många att 
du inte kunnat bemästra dem? 0 1 2 3 4 

 

P S S   (Perceived Stress Scale) 



SMBQ 
 
Här nedanför beskriver vi ett antal tillstånd som var och en kan uppleva då och då.  
Var god och fyll i, i viken mån dessa upplevelser vanligtvis förekommer hos dig under 
större delen av din dagtid. 
 
 
  Nästan 

aldrig 
     

Nästan 
alltid 

1. Jag känner mig trött. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Jag känner mig pigg. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Jag känner mig fysiskt utmattad. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Jag känner att jag har fått nog.  1 2 3 4 5 6 7 

5. Jag känner mig full av energi.  1 2 3 4 5 6 7 

6. Mina “batterier“ är “uttömda“. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Jag känner mig alert. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Jag känner mig utbränd.  1 2 3 4 5 6 7 

9. Jag känner mig mentalt trött.  1 2 3 4 5 6 7 

10. Jag känner att jag inte orkar gå upp på morgonen. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Jag känner mig aktiv.  1 2 3 4 5 6 7 

12. Jag känner mig dåsig. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Jag är spänd.  1 2 3 4 5 6 7 

14. Jag känner mig avspänd. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Jag känner mig rastlös.  1 2 3 4 5 6 7 

16. Jag känner en stark inre spänning. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Jag känner mig för trött för att tänka. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Jag har svårt att koncentrera mig. 1 2 3 4 5 6 7 

19. Jag känner mig trögtänkt. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Jag kan inte tänka klart. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Det är svårt för mig att tänka på komplicerade  
      saker. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Jag känner mig splittrad i tankarna. 1 2 3 4 5 6 7 



 


