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Stress uppges vara en viktig orsak till psykiskt och fysiskt lidande och 

hos föräldrar kan stress påverka familjeinteraktionerna negativt. 

Coping, som är en individs försök att hantera påfrestningar, inverkar 

på stressnivån. Syftet med studien var dels att undersöka stress hos 

föräldrar till barn med ADHD och dels att studera olika 

påverkansfaktorer, i synnerhet coping, och deras samband med stress. 

En enkät besvarades av 225 föräldrar, som alla hade ett barn med 

diagnosen ADHD. Enligt resultaten rapporterade denna föräldragrupp 

en signifikant högre stressnivå än jämförelsegrupperna. En 

regressionsanalys visade att föräldrarnas användning av vissa 

copingstrategier hade störst prediktivt värde för graden av stress. 

Socialt inriktad coping hade samband med lägre stress, medan 

undvikande strategier och vissa problemorienterade strategier hade 

samband med högre stress. Resultaten kan visa på betydelsen av 

insatser för att utveckla adaptiva copingstrategier hos föräldrarna.  
 

 

Stress påverkar både den fysiska och psykiska hälsan negativt (Marks, Murray, Evans & 

Willig, 2000). Hanteringen av stress, coping, blir därmed viktig för individens 

välbefinnande (Lazarus & Folkman, 1984). Hos föräldrar kan upplevelsen av stress vara 

avgörande för huruvida föräldraskapet är fungerande eller inte. Trots detta är 

förvånansvärt lite forskning gjord, både om föräldrastress i allmänhet och om stress hos 

föräldrar till barn med kroniska tillstånd (Rodenburg, Meijer, Dekovic, & Aldenkamp, 

2007). Vad gäller föräldrar till barn med Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) finns få svenska undersökningar om stress, särskilt i samband med coping. 

Studier saknas trots att ADHD är ett aktuellt forskningsområde och trots att mellan två 

och fem procent av alla barn uppfyller kriterierna för diagnosen (Socialstyrelsen, 2002).  

 

Syftet med den aktuella undersökningen var att genom en enkätstudie undersöka 

stressnivån hos föräldrar till barn med ADHD, samt att studera sambandet mellan olika 

påverkansfaktorer, i synnerhet coping, och stress. Förhoppningen med undersökningen 

var att ge en fördjupad bild av de aktuella familjernas situation.  Då individers 

användande av copingstrategier är något som går att påverka och arbeta med (Honey & 

Halse, 2006), kan kunskap om coping och sambandet med stress, vara betydelsefull för 

utformandet av insatser riktade till barn med ADHD och deras föräldrar. Den aktuella 

undersökningen genomfördes som ett samarbete mellan uppsatsförfattarna på 

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, Karolinska universitetssjukhuset 

och Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset AB.  

                                                           
1 Tack till vårdkedjesamordnare David Edfelt, som möjliggjorde undersökningen; Katharina Näswall, för 

skicklig handledning och stort stöd; personalen i de olika utredningsteamen för tid och arbete som lades 

ned på enkätutskicket, samt alla föräldrar som delade med sig av sina erfarenheter. 
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ADHD 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, är ett neuropsykiatriskt funktions-

hinder som innebär uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. I den amerikanska 

diagnosmanualen DSM-IV skiljer man mellan tre olika undergrupper av ADHD; 

huvudsakligen uppmärksamhetsproblem, huvudsakligen hyperaktivitets-/impulsivitets-

problem samt en kombination av de ovanstående (APA, 2002). För att diagnosen 

ADHD ska kunna ställas ska symtomen ha funnits sedan före sju års ålder. Symtomen 

måste också visa sig inom minst två olika områden, t ex i hemmet och i skolan. För 

diagnos krävs också att svårigheterna leder till en kliniskt signifikant 

funktionsnedsättning, antingen socialt eller vid arbete eller prestationer. Inom de båda 

symtomgrupperna, uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblem, ska minst sex 

kriterier ur respektive grupp av symtom vara uppfyllda under minst sex månader, till en 

grad som är maladaptiv och avvikande för utvecklingsnivån. (För fullständiga 

diagnoskriterier, se t ex APA, 2002, sid. 47-49).  

 

Enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt ADHD hos barn och vuxna (2002), uppfyller 

mellan två och fem procent av barn i skolåldern kriterierna för ADHD. Hälften av dessa 

har också motoriska störningar – en kombination som i Norden sedan 1980-talet har 

kallats DAMP (Dysfunction in Attention, Motor control and Perception).  Numera 

används sällan diagnosen DAMP, utan benämningen är istället ADHD + DCD 

(Developmental Coordination Disorder) (Beckman & Fernell, 2007).  Många barn med 

ADHD uppfyller också kriterierna för andra diagnoser, t ex trotssyndrom eller dyslexi. 

Hos vuxna med ADHD är symtomen ofta mindre framträdande och av de som uppfyller 

diagnoskriterierna som barn är det cirka 50 procent som gör det också som vuxna 

(Beckman & Fernell, 2007). I den aktuella studien är det huvudsakligen ADHD som det 

yttrar sig hos barn och tonåringar som avses med begreppet.  

 

ADHD kännetecknas av svårigheter med att bibehålla uppmärksamhet samt av bristande 

beteendeinhibering eller impulskontroll (Barkley et al., 2002). Problem med beteende-

inhibering leder till att barnet i en situation agerar på sin första impuls utan att först 

bedöma situationen i förhållande till tidigare erfarenheter eller reflektera över olika 

möjliga sätt att agera. Konsekvenserna blir att barnet inte lär av tidigare händelser på 

samma sätt som andra barn och inte heller har möjlighet att föra något inre resonemang 

kring vad han eller hon bör göra i en viss situation. Psykologiska funktionsbrister hos 

personer som har diagnostiserats med ADHD har i forskning kunnat kopplas till 

specifika delar av hjärnan. Områdena är bland annat frontalloberna, vilka styr de 

exekutiva funktionerna som rör planering, problemlösning och flexibilitet (Hellberg 

Edström, 2007). 

 

Svårigheterna vid ADHD karaktäriseras av olika typer av problem i olika åldrar. 

Besvären försvinner inte, men blir ofta mindre påtagliga under ungdomsåren (Beckman 

& Fernell, 2007). Prognosen på längre sikt är i nuläget inte tillräckligt beforskad. 

Studier visar dock att personer med ADHD löper större risk än andra att hoppa av 

skolan och att prestera sämre på arbetet (Barkley et al., 2002). Det finns också en ökad 

risk för kriminalitet och missbruk inom gruppen (Socialstyrelsen, 2002). 

 

Etiologin bakom ADHD är ännu inte fastställd men översiktsstudier visar att både arvs- 

och miljömässiga faktorer är av betydelse. Mycket starkt stöd finns för att genetisk 
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ärftlighet spelar stor roll och att förhållanden kring graviditet och förlossning kan 

inverka (Socialstyrelsen, 2002). Det genetiska bidraget till utvecklandet av ADHD 

bedöms vara bland de högsta som har belagts för någon psykiatrisk störning (Barkley et 

al., 2002). Överlag brukar man räkna med att familjemedlemmar till en person med 

ADHD löper fem till sju gånger så hög risk som andra att själva ha diagnosen (Murphy 

& Barkley, 1996). Trots den starka genetiska komponenten är faktorer i omgivningen 

och i familjen av betydelse, då genetiskt ärvda egenskaper alltid kommer till uttryck i 

samspel med individens omgivning (Johnston & Mash, 2001). Personer med ADHD 

löper också risk att utveckla andra psykiatriska problem som i högre grad än de 

specifika ADHD-symtomen är beroende av faktorer i omgivningen (Barkley et al., 

2002). Depression eller ångestproblematik är t ex vanligt i den här gruppen (Murphy & 

Barkley, 1996).   

 

Den behandling för ADHD som har fått evidensbaserat stöd är medicinering med 

centralstimulantia och manualstyrda beteendemodifierande psykosociala behandlings-

program, främst riktade till föräldrar eller lärare (Socialstyrelsen, 2002). Amerikanska 

studier visar att mindre än hälften av alla med ADHD erhåller någon behandling för sina 

svårigheter (Barkley et al., 2002). 

 

Att vara förälder till ett barn med ADHD innebär ofta mer påfrestningar än vad andra 

föräldrar möter (Kadesjö, 2001). Barnets hyperaktivitet, impulsivitet, riskbenägenhet 

och utagerande är exempel på beteenden som kan vara betungande för föräldern 

(McCleary, 2002).  Forskning om stress hos föräldrar till barn med ADHD visar att 

denna grupp upplever mer stress än andra föräldrar (Anastopoulos, Guevremont, 

Stelton, & DuPaul, 1992; Johnston & Mash, 2001; Kadesjö, 2001; Kadesjö, Stenlund, 

Wells, Gillberg & Hägglöf, 2002; Mash & Johnston; 1983). 
 

Stress, bedömning och coping  

Stress anses vara en av de främsta orsakerna till psykiskt lidande och fysisk sjukdom 

(Marks et al., 2000). Förmågan att hantera stress framhålls ofta som mycket viktig för 

upplevelsen av hälsa och välmående. Fenomenet stress kan betraktas från flera olika 

perspektiv. Vissa av dessa betonar de stressorer eller påfrestningar som påverkar 

individen. Andra modeller lägger tonvikten på upplevelsen av stress och har ofta fokus 

på fysiologiska responser (Marks et al., 2000).  

 

Ytterligare andra modeller tar hänsyn till både påfrestning och respons, där den 

sistnämnda kan utgöras av både fysiologi, tankar, känslor och beteenden. Här är det 

responsen som avgör om en viss påfrestning ska betraktas som en stressor eller inte 

(Almén, 2007). Stress uppstår enligt denna modell då de faktiska eller upplevda kraven 

på individen överstiger de faktiska eller upplevda resurserna. För att reducera stress kan 

man följaktligen antingen minska kraven eller öka resurserna (Almén, 2007).  Det finns 

flera olika typer av stress – den kan vara akut och kopplad till större negativa 

livshändelser eller mer långvarig och relaterad till problem i det dagliga livet. Forskning 

visar att det framför allt är den vardagliga, långvariga stressen som på sikt är skadlig för 

individen (Almén, 2007; Crnic & Greenberg, 1990).  

 

Inom psykologisk stressforskning hänvisas ofta till Lazarus och Folkmans (1984) teori 

om stress och stresshantering (Ylvén, Björck-Åkesson & Granlund, 2006). Lazarus och 
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Folkman beskriver stress som ett begrepp som innefattar olika delar och processer, 

snarare än som en enskild variabel. Stress ses som ett cirkulärt förlopp där många olika 

beståndsdelar måste beaktas. Interaktionen mellan individ och omgivning är helt central 

och hanteringen av den aktuella stressorn avgör den fortsatta processen och graden av 

upplevd stress (Lazarus & Folkman, 1984). För att förstå vad som leder till stress hos 

olika individer hänvisar Lazarus och Folkman till två processer som medierar 

förhållandet mellan individ och miljö; kognitiv bedömning (appraisal) och coping.  

 

Bedömning är den kognitiva process som fungerar som ett mellanled mellan stimulus, i 

detta fall en stressor, och respons (Lazarus & Folkman, 1984).  Inkommande stimuli 

bedöms kontinuerligt av individen och i stora drag kan ett stimulus bedömas som 

positivt, irrelevant eller stressande. Då ett stimulus bedöms som stressande går 

processen vidare till generering och bedömning av olika handlingsalternativ för att 

hantera situationen. Bedömningsprocessen påverkas givetvis av en mängd olika 

faktorer.  Vissa av dessa betraktas som allmänna och de är avgörande för om ett 

stimulus ska uppfattas som en stressor. Om situationen är ny eller okänd för individen 

ökar sannolikheten för att ett stimulus bedöms som stressande. Detsamma gäller om 

situationen är oförutsägbar eller om det råder osäkerhet kring huruvida den kommer att 

inträffa eller inte. Det finns därmed inga objektiva stressorer utan bara potentiella 

sådana (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

När en situation har bedömts som stressande tar ytterligare en process vid – coping. 

Begreppet coping syftar på individens hantering av stress, något som är betydelsefullt 

både när det gäller fysiskt och psykiskt välbefinnande (Endler & Parker, 1990). Även 

coping är ett komplext fenomen som kan förstås på olika sätt. Tidig forskning på 

området fokuserade på personlighetsdrag och fasta copingstilar. Senare teorier beskriver 

coping mer som en bred repertoar av sätt att tänka kring och handskas med stressande 

situationer (Lazarus & Folkman, 1984). Coping är ett inlärt beteende som med tiden 

automatiseras, men som har förvärvats genom erfarenhet och upplevda konsekvenser. 

Lazarus och Folkmans definition av coping (1984) lyder: ”Constantly changing 

cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands 

that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person” (sid. 141). 

 

Ett vanligt missförstånd när det gäller begreppet coping är att det skulle innebära 

detsamma som bemästrande. Här förväxlas processen med utfallet. Coping enligt 

Lazarus definition omfattar istället både lyckade och misslyckade försök att hantera 

stressorer och har inte att göra med hur väl man faktiskt klarar av det (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

 

Copingstrategier delas ofta in i olika undergrupper. En övergripande indelning i 

emotionsfokuserad coping och problemfokuserad coping som ursprungligen gjordes av 

Lazarus och Folkman (1984), har blivit mer eller mindre standard inom stressforskning 

(Ylvén, et al. 2006). I kategorin Emotionsfokuserad coping återfinns strategier som 

undvikande, distansering och positiv omtolkning. Den teoretiska bakgrunden är 

psykoanalytisk teori om försvarsmekanismer, där de flesta strategier syftar till att 

reducera stress. Sammantaget kan emotionsfokuserade strategier sägas handla om att 

närma eller fjärma sig från obehag eller att försöka omtolka eller acceptera situationen, 

det vill säga att hantera emotioner kopplade till stressorn. Kategorin Problemfokuserad 
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coping har stora likheter med problemlösning, men har en vidare innebörd. Liksom vid 

problemlösning syftar problemfokuserad coping till att hantera eller förändra själva 

stressorn.  Det som strategierna avser att förändra kan finnas antingen i den yttre 

verkligheten eller inom individen. De olika strategierna kan utifrån detta klassas som 

beteendeorienterade problemlösningsstrategier eller kognitiva problemlösningsstrategier 

(Lazarus & Folkman, 1984).  

 

De olika grupperna av strategier kan kopplas till olika typer av situationer. Människor 

tenderar att använda problemfokuserade copingstrategier när de ställs inför en situation 

som bedöms som möjlig att påverka. I situationer som inte bedöms som påverkbara 

används istället emotionsfokuserade copingstrategier i högre utsträckning (Sarafino, 

2002). En copingstrategi kan alltså inte sägas vara bra eller dålig i sig, utan det beror 

istället på sammanhanget. Effektiv coping handlar både om problemlösning och om att 

kunna hantera negativa känslor och stress (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Uppdelningen i två huvudkategorier av coping är dock inte självklar, då många 

strategier innehåller element av både problemlösning och emotionsreglering (Lazarus & 

Folkman, 1984). Även andra indelningar har gjorts när det gäller coping, t ex av Carver 

(1997), som delar in copingstrategier i 14 olika faktorer. Exempel på faktorer här är 

aktiv coping, som handlar om agera för att förändra situationen; instrumentellt 

respektive emotionellt socialt stöd, som syftar till att söka råd respektive tröst från andra 

samt positiv omtolkning, som innebär att försöka se något gott i det som sker. 

 

Studier av coping görs huvudsakligen utifrån en situationell eller dispositionell ansats 

(Muhonen & Torkelson, 2005). Den situationella innebär att copingprocessen studeras 

utifrån en given situation, vilket är Lazarus och Folkmans (1984) utgångspunkt. Den 

dispositionella ansatsen fokuserar på individers copingstil och generella copingmönster.  

Människors coping varierar i förhållande till sammanhanget, men det finns också en 

viss stabilitet i användande av olika copingstrategier (Carver, Scheier, & Weintraub, 

1989; Endler & Parker, 1990). Glidden, Billings och Jobes studie (2006), visar att 

kontexten har betydelse för vilka copingstrategier som används, men att individens 

preferenser och allmänna copingstil spelar ännu större roll för valet av strategier. 

 

Det kanske viktigaste syftet med att studera coping är att se vilken inverkan den har på 

individens liv. Att det finns ett samband mellan coping, stress och hälsa är fastslaget, 

men hur sambanden ser ut är inte helt klarlagt. Coping antas påverka hälsan genom 

inverkan på stressreaktionens duration och intensitet (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Föräldrastress 

Föräldrastress kan beskrivas som resultatet av en upplevd diskrepans mellan de krav 

som ställs i samband med föräldraskapet och individens resurser (Östberg, Hagekull & 

Hagelin, 2007). Begreppet kan vidare definieras som ett mått på fungerande i 

föräldraskapet (Östberg & Hagekull, 2000). Föräldrastress påverkar föräldrars vardag i 

stor utsträckning och effekterna av för hög stress kan vara negativa både för dem själva, 

för barnet och för interaktionerna i familjen (Chang & Fine, 2007). Allt från dagliga 

rutiner till föräldrars möjligheter att medverka till barnets kognitiva och sociala 

inlärning och utveckling påverkas av stressnivån (Bramlett, Hall, Barnett, & Rowell, 

1995). Stress kan vara avgörande för huruvida föräldraskapet är fungerande eller inte 
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och för interaktionen mellan barn och föräldrar. Trots detta är förvånansvärt lite 

forskning gjord på området i allmänhet och om föräldrar till barn med kroniska tillstånd 

i synnerhet (Rodenburg et al., 2007). Fokus på forskning om barn i behov av särskilt 

stöd har ofta varit ganska smalt med inriktning främst på barnet och på vad som kan 

göras för att öka barnets fungerande (McConachie, 1994). 

 

Föräldrastress har visats vara ett relativt stabilt fenomen på individnivå (Östberg et al., 

2007).  Stabiliteten tros till stor del bero på varaktigheten hos andra problem som i sin 

tur leder till stress. Problemen kan t ex gälla låg socioekonomisk status eller en 

funktionsnedsättning hos barnet, vilket finns med under hela barnets uppväxt. På 

gruppnivå finns forskning som visar att graden av föräldrastress minskar något då 

barnet blir äldre. Här råder emellertid brist på longitudinella studier och slutsatsen är 

dragen utifrån ett kliniskt sampel, där kontrollgrupp saknades (Östberg et al., 2007).  

 

De modeller för föräldrastress som dominerar forskningen (t ex Mash & Johnston, 

1990; Webster-Stratton, 1990), har alla utgångspunkten att föräldrastress är ett 

komplext fenomen som handlar om ett ömsesidigt samspel mellan omständigheter som 

rör barnets fungerande, faktorer som rör föräldern och förhållanden i omgivningen 

(McCleary, 2002). Enligt Mash och Johnstons (1990) modell kan omgivningsfaktorer 

vara t ex socioekonomisk status och grad av socialt stöd. Faktorer hos föräldern kan 

handla om kognitioner och coping, medan faktorer som rör barnet har att göra med t ex 

temperament. 

 

Flera studier har konstaterat en högre stressnivå hos de föräldrar vars barn har en 

funktionsnedsättning, jämfört med andra föräldrar (Dellve, Samuelsson, Tallborn, Fasth, 

& Hallberg, 2005; Honey & Halse, 2006; McConachie, 1994; Spratt, Saylor, & Macias, 

2007). Undersökningar som har gjorts om såväl barn med fysiska som psykiska 

funktionsnedsättningar visar på en förhöjd stressnivå hos föräldrar. Exempelvis gäller 

detta föräldrar vars barn har autism (Hastings, Kovshoff, Brown, Ward, & Degli, 2005), 

föräldrar vars barn har anorexi (Keller & Sterling Honig, 2004) och mental retardation 

(Liu, Lambert, & Lambert, 2007). Den högre stressnivån hos föräldrarna kan bero på att 

gruppen, förutom de stressorer det innebär att vara förälder i allmänhet, också har en 

extra belastning i och med barnets svårigheter (Dellve et al., 2005). Däremot är 

sambandet mellan barnets funktionsnedsättning och föräldrastressen inte direkt 

korrelerat till extra omsorgsbörda eller till barnets handikapp, utan avgörs av förälderns 

subjektiva upplevelse av hur barnets svårigheter påverkar vardagen (McConachie, 

1994).  

 

Faktorer som påverkar föräldrastress. 

Enligt Mash och Johnstons modell av föräldrastress (1990), påverkas som nämnts 

stressnivån av tre grupper av variabler: faktorer som rör föräldern, barnet och 

omgivningen. Hur de olika variablerna inverkar på föräldrastressen är dock inte helt 

klarlagt.  

 

Barnets beteende framstår som betydelsefullt för graden av stress hos föräldrarna. Ett 

antal undersökningar har visat att beteendeproblem är en starkare prediktor för 

föräldrastress än kognitiva funktionsnedsättningar eller fysiska handikapp hos barnet 

(Dellve et al., 2005). Särskilt utagerande beteende korrelerar högt med grad av 
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föräldrastress (Spratt et al., 2007). Beteendeproblem hos barnet kan för föräldern leda 

till social isolering, eftersom vissa föräldrar upplever barnets utagerande som särskilt 

problematiskt i närvaro av andra personer. Somliga beskriver en begränsad livsstil där 

allt måste planeras och där många aktiviteter undviks på grund av barnets svårigheter 

(Johnson, O´Reilly & Vostanis, 2006). Även Keller och Sterling Honig (2004), kopplar 

hög föräldrastress till problembeteenden hos barnet. I denna studie hade typ av diagnos 

eller grad av funktionsnedsättning hos barnet ingen inverkan på föräldrastressnivån, 

utan barnets beteende var istället det som visade starkast samband med stress.  

 

Forskning om hur copingstrategier påverkar föräldrastress har visat på olika resultat. 

Överlag verkar dock problemfokuserade strategier korrelera med lägre grad av stress 

hos föräldern. I linje med detta tycks det finnas ett samband mellan användandet av 

emotionsfokuserade copingstrategier (istället för problemfokuserade) och högre grad av 

föräldrastress (Rodenburg et al., 2007).  

 

Även när det gäller föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har många studier 

pekat på ett samband mellan problemfokuserade copingstrategier och lägre grad av 

stress (McConachie, 1997; Plant & Sanders, 2007). Vissa studier har dock visat att för 

just föräldrar till barn med en kronisk sjukdom eller ett handikapp kan användandet av 

emotionsfokuserade copingstrategier ha samband med lägre grad av stress (Azar & 

Salomon, 2001). Sambandet anknyter till att copingens effektivitet och valet av 

copingstrategi beror på situationens beskaffenhet – är situationen möjlig att påverka är 

problemfokusering att föredra, bedöms situationen som omöjlig att förändra kan 

emotionsfokuserade strategier vara bättre (Sarafino, 2002). Föräldrarna i en studie av 

Johnson et al. (2006), beskrev att de i ett initialt skede använde sig av 

problemfokuserade copingstrategier, men att de om dessa inte fungerade övergick till 

emotionsfokuserade strategier.  

 

Undvikande och flyktorienterade copingstrategier, som t ex självdistraktion, 

uppgivenhet och förnekande, har i en studie om föräldrar till barn med autism visat sig 

ha samband med högre stressnivå (Hastings et al., 2005). Samma studie visade också att 

positiv omtolkning av negativa händelser har samband med lägre stressnivå och kan 

vara en av få copingstrategier som är effektiva under förhållanden då en direkt 

förändring av situationen är omöjlig (Hastings et al. 2005). Andra studier av barn med 

funktionsnedsättningar visar på samma sak; interventioner för den här gruppen bör 

fokusera på att minska användandet av undvikande- och flyktstrategier till förmån för 

positiv omtolkning (Glidden et al., 2006). I en intervjustudie av Taanila, Syrjälä, 

Kokkonen, och Järvelin (2002), framkom också att acceptans som copingstrategi var 

adaptivt för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.  

 

En faktor i omgivningen som har stor inverkan på graden av föräldrastress är socialt 

stöd. Socialt stöd definieras som tillgänglighet av meningsfulla och varaktiga relationer 

som ger omsorg, trygghet och tillhörighet (Webster-Stratton, 1990). Avgörande är 

individens uppfattning om huruvida stödet är tillräckligt, inte hur många kontakter 

personen faktiskt har (Webster-Stratton, 1990). Många studier har visat att socialt stöd 

reducerar negativ påverkan från stressorer (Rodenburg et al., 2007; Webster-Stratton, 

1990). Stödet inverkar framför allt genom att det ökar individens upplevelse av att ha 

tillräckliga resurser för att kunna hantera problem. Diskrepansen mellan upplevda krav 
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och resurser blir därmed mindre (Crnic & Greenberg, 1990). Enligt Östberg (1999), var 

socialt stöd den enda direkta prediktorn för grad av föräldrastress, där mer stöd 

korrelerade med lägre stressnivå. Överlag tycks det finnas ett samband mellan gott 

socialt stöd och välfungerande föräldraskap (Webster-Stratton, 1990).  

 

Socialt stöd påverkar stressnivån även hos föräldrar till barn med olika typer av 

funktionsnedsättningar (Olsson, 2004; Plant & Sanders, 2007; Spratt et al., 2007). Gott 

socialt stöd korrelerar även här med lägre stressnivå, medan upplevelsen av att vara 

socialt isolerad är en prediktor för hög grad av stress (Dellve et al., 2005). Viss oenighet 

råder om hur viktigt det formella stödet från samhället är för stressnivån. Enligt en 

intervjustudie av Taanila et al. (2002), var tillgången till information och formellt såväl 

som informellt stöd mycket viktigt. I McConachies (1997) forskning framkom dock att 

det formella stödet inte är lika avgörande som det informella, och att det formella stödet 

fungerar bäst om det avlastar det informella. 

 

Familjesituationen och föräldrarnas civilstånd kan också inverka på stressnivån. Enligt 

Webster-Stratton (1990), finns ett samband mellan förekomsten av skilsmässa/-

separation och högre grad av stress hos föräldern. Ensamstående föräldrar rapporterade 

högre stressnivå och svårare problematik hos barnet än sammanboende föräldrar. 

Observationsstudier har också funnit att beteendeproblemen hos utagerande barn var 

svårare hos dem vars föräldrar var ensamstående (Webster-Stratton, 1990).  

 

Hur andra demografiska faktorer påverkar föräldrastress har undersökts i flera olika 

studier där resultaten inte har varit entydiga. Enligt Chang och Fine (2007), påverkas 

föräldrastress av socioekonomiska förhållanden på så sätt att lägre socioekonomisk 

status ger högre grad av stress. I Östberg och Hagekulls studie från 2000, framkom att 

48 procent av variansen i mödrarnas stress kunde förklaras av barnets temperament, 

moderns arbetsbörda, socialt stöd, problem med omvårdnad, negativa livshändelser, 

moderns ålder, utbildning och antalet barn. I en stor svensk studie som omfattade        

16 000 familjer i södra Sverige kunde dock inga samband påvisas mellan olika socio-

demografiska variabler och föräldrastress (Sepa, Frodi, & Ludvigsson, 2004). 

 

Stress hos föräldrar till barn med ADHD 

En översikt av forskningen på området visar att föräldrar till barn med ADHD upplever 

mer stress än andra föräldrar (Anastopoulos et al., 1992; Johnston & Mash, 2001; 

Kadesjö, 2001; Kadesjö et al., 2002; Mash & Johnston, 1983).  De flesta studier handlar 

om mödrar vars barn är pojkar (Mash & Johnston, 2001). Den forskning som finns 

angående könsskillnader, både hos barn och föräldrar, visar inte på några större 

olikheter vad gäller upplevd föräldrastress (Baker, 1994). Barnets ålder tros påverka 

föräldrastressen genom att stressnivån är högre för de med små barn med ADHD 

jämfört med dem vars barn är äldre (Mash & Johnston, 1983; 1990). Att stressen är 

högre när barnet är yngre gäller även för andra föräldrar (Östberg et al., 2007). För 

föräldrar till barn med ADHD tänker man sig dock en särskild påverkan av ökad 

kunskap och information om barnets problematik, som gör att stressen minskar 

allteftersom barnet blir äldre (Mash & Johnston, 1983). Dessutom minskar ofta de 

konkreta symtomen på ADHD med barnets ålder (Beckman & Fernell, 2007). 
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Det finns relativt lite forskning om sambandet mellan barnets ADHD och förälderns 

stressnivå (Anastopoulos et al., 1992; Johnston & Mash, 2001). Anledningarna till detta 

har bland annat att göra med att det är svårt att avgöra sambandens orsaksriktning och 

att kontrollera för alla variabler som kan tänkas påverka stressnivån (Anastopoulos et 

al., 1992). Den forskning som finns har på grund av de metodologiska svårigheterna 

visat på motstridiga resultat och är svår att dra generella slutsatser från (Johnston & 

Mash, 2001). Nedan presenterar en sammantagen bild av de undersökningar som har 

gjorts på området. 

 

Faktorer som påverkar stressnivån hos föräldrar till barn med ADHD. 

Överlag tycks karaktäristika hos barnet ha stor betydelse för den upplevda 

föräldrastressen (Anastopulos et al., 1992). Enligt Mash och Johnston (1983), är barnets 

beteende den bästa prediktorn för föräldrastress.  Andra studier har dock inte kunna visa 

på något samband mellan svårighetsgraden av barnets problematik och upplevd 

föräldrastress. Exempelvis framkom det i en studie av Wells, Epstein och Hinshaw 

(2000), att vare sig medicinering eller beteendeinterventioner för barnet hade någon 

inverkan på nivån av föräldrastress. Barnets beteende förbättrades, men inte stressnivån 

hos föräldrarna. Ytterligare annan forskning har dock visat på motsatta resultat, dvs. 

man har kunnat relatera förändringar i barnets negativa beteenden till reducerad stress 

hos föräldern (Mash & Johnston, 1990).  

 

Särskilt avgörande för föräldrastressen tycks utagerande och aggressivt beteende hos 

barnet vara (Anastopoulos et al., 1992; McCleary, 2002). Ju mer trotsigt och aggressivt 

beteende hos barnet, desto högre stressnivå hos föräldern. Det finns också studier som 

anger att stressen är högre hos de föräldrar vars barn har både ADHD och trotssyndrom 

jämfört med dem vars barn endast har diagnos ADHD (Anastopoulos et al., 1992; Mash 

& Johnston, 2001). Möjligen är det alltså inte främst barnets ADHD som avgör 

stressnivån – aggressivt och trotsigt beteende kan vara bättre prediktorer för stress än 

ADHD-symtomen.  

 

Anledningen till att stressnivån är högre hos föräldrar till barn med ADHD kan vara att 

hyperaktiva barn uppvisar mer negativa beteenden och mindre följsamhet än andra barn 

och att interaktionen mellan förälder och barn präglas av tillsägelser och direktiv. 

Studier visar att det impulsiva, oförutsägbara och utagerande beteendet har en direkt 

inverkan på stressnivån (Mash & Johnston, 1990).  Även McCleary (2002), är inne på 

samma resonemang och skriver om olika potentiella stressorer för föräldrar till barn 

med ADHD. Stressorerna kan ha att göra med barnets bristande förmåga att behålla 

uppmärksamhet och fokus, barnets beteende i sociala situationer, barnets impulsivitet 

och riskbenägenhet, samt negativa reaktioner från omgivningen. Samma resultat har 

Wells kommit fram till (2004; 2005, refererat i Wells et al., 2006), och här konstateras 

också att föräldra-barn-relationerna i dessa familjer präglas av mer konflikter än i andra 

familjer, något som även har konstaterats i observationsstudier (Johnston & Mash, 

2001). 

 

Ofta nämner föräldrar till barn med beteendesvårigheter också sekundära belastningar 

som uppstår på grund av barnets problematik. Det handlar om klagomål från 

skola/förskola eller från andra barns föräldrar, om lärare som har svårt att hantera barnet 

samt om isolering och avvisning från grannar eller andra bekanta på grund av barnets 
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beteende (Webster-Stratton, 1990). Här skiljer sig ADHD från många andra tillstånd, 

genom att det är en problematik som ofta drar till sig uppmärksamhet och kommentarer 

från omgivningen (Fischer, 1990). Andra svårigheter kan röra barnets förmåga att hitta 

lekkamrater eller att föräldern har svårt att få egen tid då det kan bli problem med 

barnvakter. Vidare rapporteras om en rädsla för att vistas i offentliga sammanhang där 

barnet kan få ett utbrott, om sämre möjligheter till semester, om syskonkonflikter och 

om äktenskapliga problem till följd av barnets problematik. Alla dessa extra 

påfrestningar kan ackumulerat leda till en kroniskt hög stress hos föräldrarna (Webster-

Stratton, 1990). 

 

Barnets svårigheter är inte det enda som påverkar stressnivån hos föräldrar till barn med 

ADHD. I en översiktsartikel av Johnston och Mash (2001), slås fast att det finns ett 

samband mellan ADHD hos barnet och olika familjeproblem samt äktenskapsproblem 

hos föräldrarna. Förutom högre stressnivå finns även en förhöjd grad av psykopatologi 

hos föräldrarna. Exempelvis är ADHD vanligare bland föräldrar vars barn också har 

diagnosen än hos andra föräldrar (Murphy & Barkley, 1996), vilket kan förklaras av den 

höga ärftligheten.  

 

Uppsatsförfattarna veterligen finns få artiklar publicerade om coping hos föräldrar till 

barn med ADHD. Dock konstateras det i flera studier att coping är viktigt, inte minst 

när man planerar interventioner för den här gruppen. Coping är till skillnad från många 

andra påverkansfaktorer möjlig att förändra och arbeta direkt med (Honey & Halse, 

2006; McKee, Harvey, Danforth, Ulaszek, & Friedman, 2004). Spratt et al. (2007), 

menar att särskilt fokus bör läggas på att utveckla adaptiva copingstrategier för att 

handskas med utagerande beteende hos barnet. Problemfokuserad coping hos föräldrar 

till barn med ADHD innefattar bland annat att läsa på om ADHD, att reagera på barnets 

beteenden och att försöka komma tillrätta med dem. Emotionsfokuserad coping i det här 

sammanhanget handlar om att ta sig bort från den stressande situationen, att ventilera 

känslor och tankar eller att omvärdera situationen (McCleary, 2002).  

 

I en jämförande studie konstaterades att föräldrar till barn med ADHD var yngre och 

hade lägre utbildning än föräldrarna i kontrollgruppen (Mash & Johnston, 1983; 1990). 

Föräldrar till barn med ADHD uppgav också en högre grad av social isolering än andra 

föräldrar (McCleary, 2002). Sambanden angav även att det finns en korrelation mellan 

grad av hyperaktivitet hos barnet och grad av social isolering hos föräldern (McCleary, 

2002). Enligt Kadesjö (2001), kan föräldrar dra sig undan social samvaro på grund av 

barnets uppträdande. De kan anklaga sig själva eller uppleva sig anklagade av 

omgivningen för barnets negativa beteenden eller känna sig oförstådda när det gäller 

barnets svårigheter och hur dessa ska hanteras. Att olika personer och instanser ibland 

har olika syn på vad barnets problem beror på kan öka föräldrarnas förvirring och känsla 

av vanmakt i situationen (Kadesjö, 2001). Isolering har i sin tur ett samband med 

dysfunktionalitet i föräldraskapet hos föräldrar till barn med beteendeproblem (Webster-

Stratton, 1990). Som tidigare konstaterats finns också ett samband mellan bristande 

socialt stöd och högre stressnivå (Webster-Stratton, 1990; Östberg, 1998).  

 

De olika faktorernas respektive inverkan på föräldrastressen har också undersökts. 

Anastopoulos et al. (1992), fann genom multipel regressionsanalys att variabler som 

rörde barnet stod för 43 procent av variansen i upplevd föräldrastress; föräldravariabler 
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(mammans hälsa och psykopatologi) för 41 procent och familje-/omgivningsvariabler 

(antal barn, socioekonomisk status etc.) för enbart fyra procent. Trots att stressen antas 

bero på en kombination av olika faktorer verkar alltså barnets beteende vara det mest 

avgörande för stressnivån, något som också konstaterats av Mash och Johnston (1990) 

samt Johnston och Mash (2001).  

 

Syfte och frågeställningar 

I arbetet med barn med ADHD är det viktigt att se även till föräldrarnas situation 

(Murphy & Barkley, 1996; Spratt et al., 2007). Förutom de negativa effekter av 

föräldrastress som redan har beskrivits, anges i somliga studier att minskad stress kan 

reducera risken för att ADHD och andra tillstånd överhuvudtaget utvecklas. 

Longitudinella studier har visat att för småbarn i grupper med hög risk för att utveckla 

ADHD, har föräldrastress och interaktioner inom familjen betydelse för förloppet 

(Pierce, Ewing & Campbell, 1999). 

 

Merparten av studierna om föräldrastress och ADHD är gjorda i andra länder än Sverige 

och om coping hos föräldrar till barn med ADHD, finns överhuvudtaget inte mycket 

skrivet. Samtidigt är coping en faktor som är möjlig för individen själv att arbeta med 

och förändra (Honey & Halse, 2006; McKee et al., 2004), varför det är angeläget att 

studera just detta. Grad av erhållen hjälp och stöd och barnets svårigheter är som nämnts 

andra faktorer som tycks ha ett samband med föräldrastress. Även de här faktorerna är 

påverkbara, om än inte på samma omedelbara sätt som coping. Utöver coping låg därför 

fokus i den aktuella undersökningen även på dessa variabler. Barnets problematik 

definieras som förälderns upplevelse av barnets svårigheter i olika sammanhang, samt 

den inverkan svårigheterna har på barnet och på familjen överlag. Erhållen hjälp och 

stöd handlar om de insatser föräldrarna tycker sig ha fått från olika instanser och från 

släkt och vänner.  

 

Syftet med den aktuella studien var att hos föräldrar till barn med ADHD undersöka 

föräldrastressnivån och faktorer som påverkar denna. Tre frågeställningar var knutna till 

syftet: 

 

1. Hur ser nivån av föräldrastress ut hos gruppen föräldrar till barn med ADHD, 

jämfört med andra föräldragrupper? 

2. Hur ser föräldrarnas situation ut med avseende på upplevelsen av barnets 

problematik, erhållna stödinsatser samt användande av copingstrategier? 

3. Hur ser sambanden ut mellan ovan nämnda faktorer och föräldrastress? Särskild 

vikt läggs vid sambandet mellan coping och stress. 

 

Föräldrastress tycks som nämnts förstås bäst genom en multidimensionell modell som 

utgår från påverkan av tre övergripande kluster av variabler: karaktäristika hos 

föräldern, hos barnet och i omgivningen (Hassall & Rose, 2005; Plant & Sanders, 2006; 

Östberg & Hagekull, 2000). Utifrån detta resonemang konstruerades nedanstående 

modell (figur 1), vilken ligger till grund för delar av undersökningens dataanalys. 

Faktorerna som valdes ut till modellen var de som efter genomgång av forskning på 

området bedömdes ha starkast teoretiskt stöd. Eftersom tidigare undersökningar inte gav 

någon entydig bild av huruvida sambanden mellan olika prediktorer och föräldrastress 

var positiva eller negativa, ställdes inga sådana hypoteser. 
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Faktorer som rör barnet 
 

 

 

 

 

Faktorer som rör föräldern 

 

 

 

 

  

Faktorer som rör omgivningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Teoretisk modell över sambanden mellan olika påverkansfaktorer och 

föräldrastress. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Den aktuella undersökningen genomfördes som en uppföljning av neuropsykiatriska 

utredningar utförda 2004-2006 av team knutna till Karolinska universitetssjukhuset och 

Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset AB. Undersökningsdeltagare i studien var 

föräldrar vars barn hade utretts och fått diagnos ADHD/DAMP av ett utredningsteam i 

södra Stockholms län under den aktuella tidsperioden. Elva utredningsteam kontaktades 

(NU-teamet – Sachsska barnsjukhuset, Barn NU-teamet på Karolinska Huddinge, 

Basteamen på Södermalm, Dalen 1, Dalen 2, Nacka/Värmdö och Handen, STUDS-

teamen i Huddinge, Stockholm Sydväst, Botkyrka och Södertälje). Vårdkedje-

samordnaren för teamen var den som förmedlade kontakten. För varje barn togs en 

adress fram av de respektive teamen – den adress där barnet stod skrivet. Av 

sekretesskäl var det teamen och inte uppsatsförfattarna som tog fram adresserna. 

Uppsatsförfattarna visste alltså inte vilka föräldrar som mottog enkäten.  

 

Av de cirka 500 barn som diagnostiserades i det aktuella området under den givna 

perioden, mottog 382 familjer enkäten. Att inte samtliga föräldrar fick enkäten berodde 

på svårigheter att få fram vissa adresser samt att en del utskick kom i retur. Dessutom 

var ett inklusionskriterium att barnet i dagsläget skulle vara under arton år, annars hade 

samtycke krävts även från den unge myndige. Av de 382 enkäter som nådde föräldrarna 

erhölls 225 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 58,9 procent. Enligt Trost (2001), 

Barnets ålder 

Problematik 

Förälderns ålder 

Coping 

Hjälp och stöd 

Inkomst 
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räknar man med en svarsfrekvens mellan 50-75 procent vid enkätutskick, vilket gör att 

den aktuella procentsatsen låg på en förväntad nivå. Då uppsatsförfattarna av etiska skäl 

inte visste vilka undersökningsdeltagarna var, kunde ingen bortfallsanalys utföras. För 

beskrivning av undersökningsdeltagarna, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Beskrivning av undersökningsdeltagare (n = 225). Andel % beräknades med 

antal svarande på respektive fråga som underlag.  

  

Frekvens 

 

Andel % 

 

M 

 

SD 

 

Min/max 

FÖRÄLDER      

Ålder   43,1 6,5 26/63 

Kvinnor  200 89,7    

Män 23 10,3    

Hushåll      

Gift/Sambo  160 71,1    

Särbo  6 2,7    

Ensamstående 59 26,2    

Antal barn i familjen   2,2 0,9  

Sysselsättning      

Arbetar heltid 124 58,5    

Arbetar deltid 60 28,3    

Studerar 7 3,3    

Arbetslös 1 0,5    

Sjukskriven 20 9,4    

Utbildning      

Ej högskola 141 64,1    

Högskola 79 35,9    

Hushållets nettoinkomst  

per månad 

     

0 - 20 000 53 25,0    

21 000 - 40 000 111 52,4    

40 000 < 48 22,6    

BARN      

Ålder   12,5 3,2 6/17 

Flicka 45 20,0    

Pojke 180 80,0    

Diagnos      

ADHD 144 64,9    

ADHD + tillägg* 78 35,1    

Medicinerar  129 57,8    
*) Dyslexi 13,3 %, Språkstörning 7,1 %, Tourettes syndrom 6,2 %, Aspergers syndrom 4,0 %,  

DCD 2,7 %, MMR 2,2 %. 

 

Material  

En enkät bestående av fem delar sattes samman (bilaga 2).  Enkäten utgjorde underlaget 

dels för den aktuella undersökningen och dels för att tillhandahålla information till 

vårdkedjesamordnaren och de berörda utredningsteamen. Utöver de fem delarna med 

frågor fanns också möjlighet att lämna fria kommentarer på tre ställen. Den första delen 

i enkäten kartlade demografiska variabler som t ex undersökningsdeltagarnas ålder, 
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utbildning och inkomst samt barnets ålder och kön (bilaga 2, fråga 1-10). Frågorna i 

denna del konstruerades av uppsatsförfattarna med vägledning av Henningsson (2001) 

och Wärneryd (1990). De sammanställda svaren kan utläsas i tabell 1. För att 

möjliggöra fortsatta databearbetningar skapades en dikotomiserad variabel av 

undersökningsdeltagarnas sysselsättning. Den nya variabeln delades in i två grupper: de 

som arbetade och de som inte arbetade (87 % respektive 13 %). På samma sätt användes 

också variabeln hushåll där de två grupperna kom att bestå av undersökningsdeltagare 

som hade en partner respektive de som var ensamstående (74 % respektive 26 %). 

 

Del två i enkäten berörde barnets problematik (bilaga 2, fråga 11-16). Här fanns frågor 

om vilka diagnoser som ställdes vid utredningen samt om huruvida barnet medicinerade 

på grund av svårigheterna (tabell 1). Sju frågor ställdes också om förälderns bedömning 

av graden av svårigheter i olika sammanhang. Dessa frågor hämtades från den svenska 

översättningen av the Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ-Swe 

(www.sdqinfo.com). SDQ är ett screeninginstrument för psykiska problem och 

beteendeproblem hos barn och har använts i stor utsträckning internationellt (Malmberg, 

Rydell & Smedje, 2003). Frågorna som användes i den aktuella undersökningen 

kommer från den del av SDQ som avser att mäta svårigheternas inverkan på barnets 

dagliga liv (”impact”). Frågorna besvaras genom att undersökningsdeltagaren markerar 

på en fyrgradig skala där 1 står för ”inte alls” och 4 står för ”väldigt mycket”. SDQ har 

utvärderats i Sverige i både ett kliniskt sampel och i en kontrollgrupp och reliabiliteten, 

mätt med Cronbachs α, hos den del som användes här har visats vara god (Malmberg, 

Rydell & Smedje, 2003).   
 

Då undersökningsdeltagarnas svar på frågorna som rörde barnets problematik fördelade 

sig ojämnt över de olika svarsalternativen, användes en dikotomiserad variabel i den 

efterföljande databearbetningen. Variabeln skapades efter en faktoranalys där samtliga 

områden (bilaga 2, fråga 13-16) slogs ihop till en faktor, som delades upp i två grupper. 

De föräldrar som skattade barnets problem till och med mittvärdet 2,0 utgjorde gruppen 

”låg grad av problematik” och de över mittvärdet utgjorde gruppen ”hög grad av 

problematik”. I gruppen med låg grad av problematik återfanns 36 procent av 

undersökningsdeltagarna och i gruppen med hög grad av problematik återfanns 64 

procent.  
 

Del tre i enkäten bestod av frågor om vilken hjälp eller vilket stöd föräldrar och barn 

hade fått (bilaga 2, fråga 17-19). Frågorna konstruerades av uppsatsförfattarna i samråd 

med vårdkedjesamordnaren för utredningsteamen. Den första av frågorna rörde 

huruvida undersökningsdeltagarna hade fått stöd i olika former, till exempel 

föräldrautbildning/föräldraträning eller stöd från släkt och/eller vänner. Den andra 

frågan rörde hur nöjda undersökningsdeltagarna var med hjälpen/stödet. Frågorna 

besvarades på en skala från 1-4 där 1 motsvarade ”ingen hjälp alls/mycket missnöjd” 

och 4 motsvarade ”mycket hjälp/mycket nöjd”. Även önskemål om mer hjälp eller stöd 

togs upp i enkäten.  

 

Till den kommande regressionsanalysen, valdes två av frågorna ut som prediktorer. 

Frågorna rörde hjälp och stöd från skolan samt avlastning och stöd från släkt och/eller 

vänner. Variablerna valdes med utgångspunkt i att tidigare forskning har visat på socialt 

stöd som betydelsefullt för föräldrastress (Webster-Stratton, 1990), samt utifrån de 
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aktuella enkätsvaren som indikerade att stöd från skolan var den form av hjälp och stöd 

som flest föräldrar hade fått. På grund av en ojämn fördelning av svarsalternativ 

dikotomiserades de två faktorerna i två grupper vardera: en grupp som upplevde sig ha 

fått mycket stöd och en grupp som upplevde sig ha fått lite stöd. Fördelningen i de två 

grupperna gjordes utifrån mittvärdet på skalan som gick från 1- 4. Gruppen med låg 

grad av stöd hade alltså ett värde som låg upp till och med 2,0 och gruppen med högt 

stöd hade ett värde som var över 2,0. Avseende hjälp och stöd från skolan återfanns 38 

procent i gruppen som uppgav sig ha fått lite stöd och 62 procent i gruppen med mycket 

stöd. Fördelningen över stöd från släkt och/eller vänner visade att 85 procent uppgav sig 

ha fått lite stöd medan 15 procent tyckte sig ha fått mycket stöd.  

 

För att mäta föräldrarnas upplevelse av stress användes the Swedish Parenthood Stress 

Questionnaire (SPSQ) (Östberg & Hagekull, 2007) (bilaga 2, fråga 20-53). SPSQ är en 

omarbetad version av den svenska översättningen av instrumentet Parenting Stress 

Index (PSI), utarbetat av Abidin (1990, refererad i Östberg & Hagekull, 2007).  PSI är 

ett av de mest använda instrumenten för att mäta föräldrastress (Östberg & Hagekull 

2007).  

 

SPSQ består av 34 påståenden indelade i fem delskalor: Inkompetens, som handlar om 

upplevelse av otillräcklighet; rollbegränsning, som framför allt rör brist på egen tid; 

social isolering, som berör förälderns sociala nätverk; partnerproblem, som handlar om 

svårigheter i parrelationen samt hälsoproblem, som rör förälderns fysiska hälsa. 

Exempel på ett påstående är: ”Att vara förälder är svårare än vad jag trodde” och 

undersökningsdeltagaren markerar sitt svar på en femgradig likertskala där 1 står för 

”stämmer inte alls” och 5 står för ”stämmer mycket bra” (Östberg, Hagekull & 

Wettergren, 1997). Poängen för varje delskala utgörs av medelvärdet av svaren (1-5) på 

de påståenden som ingår i skalan. Totalpoängen på instrumentet utgörs av medelvärdet 

av svaren på samtliga påståenden (Östberg & Hagekull, 2007).  

 

SPSQ är det enda validerade och reliabilitetsprövade instrument för att mäta 

föräldrastress som finns utprovat i Sverige. Reliabiliteten har visats vara medelgod hos 

de olika delskalorna och god hos skalan i sin helhet (Östberg & Hagekull 2007). SPSQ 

har normerats på föräldrar till barn med genomsnittsåldrar mellan 6,6 månader och 7,6 

år. Instrumentet har tidigare framför allt använts och anpassats för föräldrar till små barn 

(Östberg & Hagekull, 2007), varför elva av påståendena omformulerades till denna 

studie för att bättre passa målgruppen. Ett exempel på omformulering är påståendet 

”Sedan jag fick barn har jag drabbats av många olika infektioner” som ändrades till ”Jag 

drabbas ofta av infektioner”. För en fullständig översikt över de påståenden som 

ändrades, se bilaga 3. 

 

Svaren på frågorna från SPSQ analyserades i en principal axis faktoranalys med direkt 

oblimin rotation. Faktorstrukturen visade sig stödja originalets struktur, med undantag 

för två påståenden från skalan social isolering (bilaga 2, fråga 25 och 27), vilka därför 

togs bort från fortsatta analyser. Den aktuella studiens reliabilitetsnivåer för de olika 

skalorna i SPSQ redovisas i tabell 2. Total poäng exklusive skalan partnerproblem 

beräknades för att kunna få fram ett generellt stressmått även för de undersöknings-

deltagare som var ensamstående. 
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Tabell 2. Den aktuella studiens reliabilitet (Cronbachs α) för de olika delskalorna och 

för totalpoängen i SPSQ.  

 

Skala 

 

α 

Inkompetens 0,88 

Rollbegränsning 0,87 

Social isolering 0,71 

Partnerproblem 0,73 

Hälsoproblem 0,78 

Total  0,93 

Total exkl. Partnerproblem 0,93 

 

För att studera föräldrarnas copingstrategier användes den svenska översättningen av 

instrumentet Brief COPE (Muhonen & Torkelson, 2005) (bilaga 2, fråga 54-81), vilket 

är en kortversion av instrumentet COPE Inventory (Carver, Scheier & Weintraub, 

1989). Brief COPE består av 14 delskalor med totalt 28 påståenden som avser att, med 

två påståenden i varje skala, mäta användandet av olika copingstrategier. Strategierna är 

aktiv coping, planering och instrumentellt socialt stöd, som kan sägas tillhöra gruppen 

problemfokuserad coping. Till de emotionsfokuserade strategierna hör positiv 

omtolkning, självdistraktion, accepterande, förnekande, emotionellt socialt stöd, 

uppgivenhet, ventilering av känslor, humor, religion, självanklagelse samt användande 

av alkohol/droger. 

 

Brief COPE användes i denna studie för att mäta ett generellt copingmönster hos 

undersökningsdeltagarna. Instrumentet inleds med frågan ”Hur brukar du vanligtvis 

göra när du stressas av problem?”, följt av ett antal exempel på olika copingstrategier, 

där undersökningsdeltagarna ombeds markera på en fyrgradig skala hur ofta de 

använder sig av den aktuella strategin. Poängen på varje delskala räknas ut genom att 

svaren på de två påståenden som tillhör skalan läggs samman. Vid utprovning av Brief 

COPE i Sverige har reliabiliteten visats vara acceptabel (Muhonen & Torkelson, 2005). 

 

I den aktuella undersökningen visade en principal axis faktoranalys med direkt oblimin 

rotation av svaren från Brief COPE på en struktur med tio faktorer – alltså färre än de 

ursprungliga fjorton delskalorna. De tio faktorerna var problemfokuserad coping (aktiv 

coping + planering), socialt inriktad coping (instrumentellt socialt stöd + emotionellt 

socialt stöd), undvikande coping (förnekande + uppgivenhet), självdistraktion, 

självanklagelse, alkohol, humor, religion, positiv omtolkning och accepterande. Den 

ursprungliga delskalan ventilering av känslor laddade inte tillräckligt i någon faktor.  

 

Till den kommande regressionsanalysen valdes fyra av de tio copingfaktorerna ut (tabell 

3). Tre av dem följde ovan nämnda faktorstruktur: problemfokuserad coping, socialt 

inriktad coping och positiv omtolkning. Den fjärde faktorn, undvikande coping, kunde 

formas efter en faktoranalys av de ingående sju påståendena, där antalet faktorer hade 

satts till en. De fyra faktorerna valdes dels med avsikten att spegla den teoretiska 

indelningen av copingstrategier i problemfokuserad och emotionsfokuserad coping och 

dels utifrån faktoranalysen som visade på socialt inriktade copingstrategier och 

undvikande copingstrategier som meningsfulla kluster. Ett reliabilitetstest av faktorerna 
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visade på acceptabel reliabilitet i jämförelse med Muhonens och Torkelsons (2005) 

svenska normering av Brief COPE, där gränsvärdet för godkänd reliabilitet var α = 0,50.  

 

Tabell 3. Beskrivning av och reliabilitet (Cronbachs α) för de faktorer som användes i 

regressionsanalysen. 

 

 

Ursprungliga delskalor 

 

Faktor i den aktuella 

undersökningen 

 

 

α 

Aktiv coping + Planering Problemfokuserad coping 0,79 

Instrumentellt- + Emotionellt socialt stöd  Socialt inriktad coping 0,86 

Förnekande + Uppgivenhet + 

Självanklagelse + ett påstående från 

Självdistraktion 

 

Undvikande coping 

 

0,77 

Positiv omtolkning Positiv omtolkning 0,62 

 

Procedur 

Två buntar med färdigförberedda kuvert lämnades till varje utredningsteam – ett första 

utskick och ett påminnelseutskick. Förutom enkäten innehöll utskicket ett följebrev/-

påminnelsebrev (bilaga 1) samt ett svarskuvert där portot redan var betalt. 

Svarsadressen var densamma för alla utskick – en avdelning vid Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge. Teamen adresserade kuverten ”Till målsman för NN” 

och ombads att skicka ut breven på angivna datum under januari 2008. 

Påminnelsebrevet skickades ut två veckor efter det första utskicket. Eftersom utskicket 

gjordes via teamen och de ifyllda enkäterna inte kunde härledas till enskilda 

undersökningsdeltagare, skickades påminnelsebrevet ut till samtliga föräldrar, alltså 

även till dem som redan hade svarat.  

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes för att säkra undersökningsdeltagarnas möjlighet att ge ett 

informerat, frivilligt samtycke (Övreeide, 2003). I följebrevet och påminnelsebrevet 

gavs information om undersökningens syfte och om de metoder som användes. Här stod 

också att deltagande i undersökningen var frivilligt. Frågan om integritet hanterades 

genom att undersökningsdeltagarna underrättades om att utskicket gjordes via det team 

där deras barn hade utretts. Vad detta innebar tydliggjordes genom att poängtera att 

uppsatsförfattarna inte visste vilka som mottog eller svarade på enkäten. För att säkra 

sekretess och anonymitet framhölls också att resultaten av undersökningen skulle 

presenteras i övergripande tabeller och att man inte skulle kunna avläsa enskilda svar i 

uppsatsen. Ingen ersättning utgick till undersökningsdeltagarna, däremot betonades att 

deras medverkan var viktig och att de inte kunde ersättas av någon annan. 

 

Pilotstudie 

Innan enkäten distribuerades till de olika utredningsteamen genomfördes en mindre 

pilotstudie. Pilotstudien innebar att enkäten fylldes i av 14 personer som alla var 

bekanta till uppsatsförfattarna. Pilotstudiedeltagarna fick förutom att fylla i enkäten 

även kommentera dess konstruktion och utformning både skriftligen och muntligen. 

Efter detta justerades vissa formuleringar i enkäten för att öka läsbarheten. 
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Databearbetning 

Enkätsvaren bearbetades i programmet SPSS 15.0. För att besvara frågeställningen om 

skillnad i stressnivå mellan den aktuella gruppen och olika jämförelsegrupper 

genomfördes t-test av enskilda stickprovsmedelvärden. För att undersöka sambanden 

mellan olika påverkansfaktorer och upplevd stress genomfördes en hierarkisk 

regressionsanalys. I regressionsanalysen var den beroende variabeln grad av upplevd 

föräldrastress, mätt genom den totala poängen på SPSQ. Oberoende variabler var ovan 

nämnda dikotomiserade faktorer som rörde barnets problematik och hjälp och stöd från 

skola respektive släkt och/eller vänner. Ytterligare oberoende variabler var de fyra 

copingfaktorerna samt demografiska kontrollvariabler som rörde barnets ålder, 

förälderns ålder, förälderns sysselsättning samt hushållets sammansättning och inkomst.  

 

 

Resultat 

 

Stress hos föräldrar till barn med ADHD 

Oberoende t-test för de olika delskalorna samt för totalpoängen på SPSQ, jämfört med 

normdata, visade på signifikanta skillnader enligt tabell 4. Den grupp föräldrar som 

deltog i den aktuella undersökningen uppvisade en signifikant högre total stressnivå än 

jämförelsegrupperna. De tre jämförelsegrupperna (Östberg & Hagekull, 2007) som 

användes i den aktuella studien var:  

 

1. Småbarnsföräldrar: en grupp med svenska mödrar vars barn hade en 

genomsnittsålder på 21,4 mån (n = 1079). 

2.  Skolbarnsföräldrar: en grupp med svenska mödrar vars barn hade en 

genomsnittsålder på 7,4 år (n = 219). 

3.  Kliniskt sampel: en grupp med svenska mödrar vars barn hade en 

genomsnittsålder på 11,8 mån, och som hade kontaktat Special-BVC i Uppsala 

på grund av att barnet hade allvarliga problem med mat och sömn (n = 93). 

 

Jämförelser av de olika delskalorna visade att undersökningsdeltagarna uppgav en högre 

stressnivå i de flesta avseenden jämfört med normgrupp 1 och 2 samt i vissa avseenden 

jämfört med normgrupp 3, kliniskt sampel. Värdet för delskalan rollbegränsning var 

dock signifikant högre hos normgruppen från det kliniska samplet än hos 

undersökningsgruppen. 

 

I tabell 4 anges två olika generella mått på upplevd stress. Det ena är totalpoängen för 

föräldrastressformuläret SPSQ och det andra är totalpoängen efter att skalan 

partnerproblem och ett påstående från skalan rollbegränsning har tagits bort. De 

sistnämnda frågorna besvarades inte av ensamstående föräldrar, varför svarsfrekvensen 

skiljde sig åt för de olika stressmåtten (n = 160, respektive 203). Ett t-test för oberoende 

mätningar mellan de två grupperna visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i 

upplevd stress mellan ensamstående och gifta/samboende föräldrar (t 196 = 1,32, p = 

0,19). I regressionsanalysen användes därför måttet där partnerproblemskalan och ett 

påstående från rollbegränsningsskalan tagits bort. Valet gjordes för att få med så många 

som möjligt av undersökningsdeltagarnas svar i analysen, och alltså inte behöva bortse 

från alla ensamstående föräldrars skattningar.  
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Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för den totala poängen på SPSQ samt för 

de olika delskalorna i den undersökta gruppen, jämfört med medelvärden hos 

normgrupper. Skala för svarsalternativ: 1-5 (n listwise = 160 – 213). 

 

 

Skala 

 

 

Medel 

 

 

SD 

 

1 Småbarns-

föräldrar 

 

2 Skolbarns-

föräldrar 

 

3 Kliniskt 

sampel 

Total  2,91**
1,2, 

*
3
  0,70 2,50 2,36 2,80 

Total exkl. 

Partnerproblem 

2,94 **
1,2,3

 0,72 

Inkompetens 2,62**
1,2

 0,76 2,27 2,23 2,57 

Rollbegränsning 3,44**
2
*

3
 0,96 3,42 3,04 3,94 

Social isolering 2,43**
1,2,3

 0,85 2,05 1,97 2,15 

Partnerproblem 2,83**
1,2,3

 0,96 2,25 2,19 2,45 

Hälsoproblem 2,90**
1,2

 0,96 2,61 2,46 2,99 
*p<0.05 **p<0.01. 

1, 2
och 

3
 syftar på normgrupp 1, 2 och 3.   

 

Barnets problematik, erhållna stödinsatser samt användande av copingstrategier  

 

Barnets problematik. 

Föräldrarnas bedömning av barnets problematik gjordes på en likertskala mellan 1 och 

4. Den inledande frågan, här benämnd ”allmänna svårigheter” besvarades av samtliga 

undersökningsdeltagare. De följande frågorna som rörde barnets oro, svårigheternas 

inverkan på olika områden i barnets liv, samt huruvida svårigheterna upplevdes som en 

belastning för föräldern eller familjen, besvarades endast av de föräldrar som på den 

inledande frågan hade angivit svarsalternativ 3 eller 4 (61 % av undersöknings-

deltagarna). För en sammanställning av svaren, se tabell 5. 

 

Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för föräldrarnas skattning av barnets 

problematik inom olika områden. Skala för svarsalternativ: 1-4 (n = 159-220). 

 

Fråga  

 

Medel 

 

SD 

Allmänna svårigheter  2,83 0,85 

Barnets oro och lidande  2,67 0,82 

Belastning för föräldern eller familjen  3,09 0,48 

Svårigheternas påverkan:   

   I hemmet  2,65 0,92 

   Med kamrater  2,73 0,96 

   I skolan   3,16 0,86 

   Vid fritidsaktiviteter  2,61 1,03 

 

Hjälp och stöd. 

Skolan var det område inom vilket föräldrarna uppgav att de hade fått mest hjälp. 

Avlastning/ avlösning var den typ av stöd som föräldrarna hade fått minst av (tabell 6). 

Gällande hur nöjda föräldrarna var med stöd från olika instanser fick skolan den högsta 

poängen (M = 2,64, SD = 1,11) medan avlastning/avlösning fick lägst poäng (M = 1,77, 

SD = 1,04).  
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Tabell 6. Grad av hjälp och stöd som undersökningsdeltagarna uppgav sig ha fått från 

olika områden. Skala för svarsalternativ: 1-4 (n = 210-215).  

 

Område 

 

Medel 

 

SD 

Skolan 2,82 0,97 

Ekonomiskt stöd 2,08 1,13 

Föräldraträning 1,91 1,07 

Behandling för barnet 1,64 0,95 

Behandling för föräldern 1,63 0,92 

Stöd från släkt och vänner 1,58 0,87 

Avlastning 1,20 0,60 

 

En stor andel av föräldrarna (72,8 %) uppgav att de ville ha mer hjälp och stöd. I de fria 

kommentarerna skrev elva procent av dem som svarat på frågan om önskemål om mer 

hjälp och stöd, att de var missnöjda med skolans insatser och att de önskade mer 

resurser inom just detta område. Av de svarande uppgav också 13 procent att de 

önskade insatser från flera olika håll parallellt, t ex både från skolan och genom 

avlastning och föräldraträning. För en sammanställning av svaren som rörde önskemål 

om mer hjälp och stöd, se figur 2. 

 

 
 

Figur 2. Frekvensdiagram över de områden inom vilka undersökningsdeltagarna 

önskade mer hjälp och stöd (n = 150).  

 

Coping, Brief COPE. 

Av de tio faktorer som extraherades genom faktoranalys, valdes fyra stycken ut till den 

följande databearbetningen. Faktorerna var problemfokuserad coping, som bestod av 

delskalorna aktiv coping och planering; socialt inriktad coping, med delskalorna 

emotionellt socialt stöd och instrumentellt socialt stöd samt undvikande coping med 

delskalorna självanklagelse, förnekande, uppgivenhet och ett påstående från skalan 

självdistraktion. Den fjärde faktorn bestod av delskalan positiv omtolkning.  

 

För att kunna jämföra den aktuella gruppens användande av copingstrategier med en 

normgrupp, utfördes en serie t-test där värdet i de olika delskalorna hos 

undersökningsgruppen jämfördes med data från en normgrupp bestående av 332 
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svenska studenter, med en medelålder på 26 år (Muhonen & Torkelson, 2005). Som 

framgår av tabell 7 användes de problemfokuserade strategierna aktiv coping och 

planering mest, både av normgruppen och av den aktuella undersökningsgruppen. Fyra 

copingstrategier användes i signifikant lägre utsträckning av undersökningsdeltagarna: 

de socialt inriktade strategierna samt två av de undvikande strategierna.   

 

Tabell 7. Summaindex och standardavvikelser för de olika copingstrategierna. Skala för 

de sammanlagda svaren: 2-8 (n listwise= 198). 

 

 

Copingstrategi 

 

 

Nivå 

 

 

SD 

 

Nivå 

normgr. 

Aktiv coping 6,42 1,24 6,52 

Planering 6,38 1,38 6,38 

Emotionellt socialt stöd   4,99* 1,68 6,12 

Instrumentellt socialt stöd   4,74* 1,57 5,90 

Självanklagelser   4,97* 1,68 5,42 

Självdistraktion   4,39* 1,62 4,84 

Förnekande 3,23 1,28 3,20 

Uppgivenhet 3,02 1,28 3,10 

Positiv omtolkning 5,78 1,37 5,74 
* p< 0.05. 

 

Samband mellan prediktorer och föräldrastress 

En regressionsanalys genomfördes för att se hur olika demografiska variabler, variabler 

för hjälp och stöd, barnets problematik samt olika typer av copingstrategier bidrog till 

utfallsvariabeln upplevd föräldrastress. Det värde för totalpoängen på SPSQ som 

användes i regressionsanalysen utgjordes av medelvärdet av samtliga delskalor, förutom 

delskalan partnerproblem och ett påstående från delskalan rollbegränsning.  

 

För att undersöka barnets problematik användes den dikotomiserade variabeln i 

regressionsanalysen. Även för området hjälp och stöd användes dikotomiserade 

variabler över stöd från skolan samt stöd från släkt/vänner. Detsamma gällde för de 

demografiska kontrollvariablerna hushåll och sysselsättning. Här användes de 

dikotomiserade variablerna som angav huruvida undersökningsdeltagarna var 

ensamstående eller inte, respektive arbetade eller inte. 

 

Villkoren för att en regressionsanalys skulle kunna genomföras (normalfördelade 

variabler, linjära samband samt homoscedasticitet) testades och bedömdes vara 

uppfyllda. Förhållandet mellan de olika variablerna studerades initialt med Pearsons 

produktmomentkorrelationer (tabell 8). Faktorerna visade här inga tecken på multi-

kolliniaritet.  

 

Upplevd föräldrastress hade en signifikant negativ korrelation med variablerna inkomst, 

förälderns ålder, barnets ålder, sysselsättning, stöd från skolan, stöd från släkt/vänner, 

socialt inriktad coping samt positiv omtolkning. Den starkaste negativa korrelationen 

var den mellan föräldrastress och socialt inriktad coping (r = -0,37).  
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Tabell 8. Medelvärden, standardavvikelser samt korrelationer mellan samtliga variabler ingående i regressionsanalysen. 
 

Variabel 

 

M 

 

SD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

1. Föräldrastress 2,93 0,69  1,00             

2. Hushåll 1,75 0,44 -0,08  1,00            

3. Inkomst 3,67 1,25 -0,14* 0,59**  1,00           

4. Förälderns ålder 42,61 6,11 -0,13* -0,06  0,10   1,00          

5. Barnets ålder  12,57 3,21 -0,16* -0,06 -0,07 0,36**  1,00         

6. Sysselsättning 1,90 0,30 -0,22** -0,01  0,12 0,20**  0,06  1,00        

7. Stöd i skolan 1,61 0,49 -0,23** -0,07   0,04  0,13 -0,15* 0,22**  1,00       

8. Stöd från släkt och vänner 1,14 0,35 -0,13*  0,03 -0,09 -0,18**  0,02  0,02  0,07  1,00      

9. Barnets problematik 1,64 0,48  0,56** -0,06 -0,03 -0,30** -0,13* -0,01 -0,06 -0,10  1,00     

10. Problemfok. coping 3,17 0,61 -0,08 -0,03  0,02 -0,11 -0,08  0,12  0,11  0,08  0,12  1,00    

11. Socialt inriktad coping 2,43 0,72 -0,37**  0,03  0,09 -0,05  0,07  0,16*  0,10 0,22** -0,12 0,28**  1,00   

12. Undvikande coping 1,97 0,54  0,73**  0,01 -0,05 -0,08 -0,03 -0,12 -0,18* -0,16* 0,41** -0,20** -0,17*  1,00  

13. Positiv omtolkning 2,86 0,67 -0,26** -0,06 -0,16* -0,01  0,03  0,08  0,16*  0,12 -0,17* 0,29** 0,21** -0,18** 1,00 

*p<0,05. **p<0,01. 
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En signifikant positiv korrelation fanns mellan upplevd föräldrastress och barnets 

problematik (r = 0,56) samt undvikande coping (r = 0,73). Dessa korrelationer tyder 

alltså på att föräldrar som beskriver barnets svårigheter som större eller som använder 

undvikande copingstrategier rapporterar en högre stressnivå, medan de som i större 

utsträckning använder socialt inriktade copingstrategier rapporterar en lägre stressnivå.  

 

För att kunna besvara frågeställningarna och för att synliggöra hur mycket de olika 

grupperna av variabler bidrog till variansen i föräldrastress, delades de oberoende 

faktorerna i den hierarkiska regressionsanalysen in i block. Block 1 – demografiska 

kontrollvariabler som inte betraktades som prediktorer i undersökningen (hushåll, 

inkomst, sysselsättning, förälderns ålder samt barnets ålder); block 2 – hjälp och stöd; 

block 3 – barnets problematik; block 4 – copingstrategier. Kopplat till den teoretiska 

modellen över föräldrastress (figur 1, sid.12) framgår att faktorerna i block 1 härrörde 

från både förälder, barn och omgivning, medan block 2 bestod av en faktor som 

härrörde från omgivningen. Block 3 utgjordes av en faktor som rörde det aktuella barnet 

och block 4 bestod av faktorer som härrörde från föräldern. Beroende variabel i 

regressionsanalysen var grad av upplevd föräldrastress, dvs. totalpoängen på SPSQ. Ett 

sammanfattande resultat av analysen presenteras i tabell 9. 

 

I varje steg i regressionsanalysen lades ett block av variabler till. Var och en av de 

modeller som erhölls i de olika stegen bidrog signifikant till den förklarade variansen. I 

steg ett utgjordes de oberoende variablerna av hushåll, inkomst, förälderns ålder, barnets 

ålder samt sysselsättning. Den modell som då erhölls bidrog med 5,8 procent av 

variansen i begreppet föräldrastress. Den enda variabel som utgjorde ett signifikant 

bidrag var variabeln sysselsättning. De föräldrar som arbetade heltid eller deltid uppgav 

alltså en lägre nivå av föräldrastress än de som inte arbetade.  

 

I steg två lades variablerna stöd från skolan samt stöd från släkt/vänner till. Denna 

modell förklarade 10,8 procent av variansen i föräldrastress. Signifikant bidrag till 

modellen erhölls av stöd från skolan, där en högre grad av hjälp från skolan hade 

samband med lägre grad av stress, samt barnets ålder; ju äldre barnet var, desto lägre 

grad av stress rapporterades av föräldrarna. I steg tre lades den dikotomiserade variabeln 

barnets problematik till. Modellen som erhölls svarade för 39,9 procent av variansen i 

upplevd föräldrastress. Barnets problematik utgjorde det största bidraget till modellen, 

där de föräldrar som uppgav en högre grad av problem hos barnet också rapporterade en 

högre stressnivå. Andra variabler som bidrog mycket till förklaringen av variansen var 

stöd från skolan samt sysselsättning. 

 

I steg fyra lades variablerna problemfokuserad coping, socialt inriktad coping, 

undvikande coping samt positiv omtolkning till. Den slutgiltiga regressionsmodellen 

svarade för 69,4 procent av variansen i upplevd föräldrastress. I den slutgiltiga modellen 

fanns signifikanta bidrag från variablerna barnets ålder, barnets problematik, socialt 

inriktad coping och undvikande coping (p<0,01), samt från variablerna sysselsättning, 

stöd från skolan och problemfokuserad coping (p<0,05). För en grafisk 

sammanställning av den slutgiltiga regressionsmodellen, se figur 3.  
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Tabell 9. De standardiserade koefficienterna, β, för bidraget av varje variabel till de 

olika regressionsmodellerna i varje steg. Förklarad varians samt förändring i förklarad 

varians i varje steg av regressionen (n listwise = 166). 

 

Variabel 

 

Steg 1 

 

Steg 2 

 

Steg 3 

 

Steg 4 

Hushåll -0,04 -0,04  0,02 -0,03 

Inkomst -0,10 -0,11 -0,14 -0,09 

Förälderns ålder -0,04 -0,03  0,16*  0,09 

Barnets ålder -0,14 -0,18* -0,17* -0,13** 

Sysselsättning -0,19* -0,14 -0,18** -0,10* 

Stöd skolan  -0,21** -0,19** -0,10* 

Stöd släkt/vänner  -0,12 -0,04  0,06 

Barnets problematik    0,57**  0,28** 

Problemfok. coping     0,10* 

Socialt inriktad coping    -0,21** 

Undvikande coping     0,56** 

Positiv omtolkning    -0,09 

ΔR
2
  0,09*  0,06**  0,28**  0,29** 

R
2 

justerad  0,06*  0,11**  0,40**  0,69** 
*p<0,05. **p<0,01.    

 

Sambanden mellan de oberoende variablerna och grad av föräldrastress såg i den 

slutgiltiga modellen ut på följande sätt: Ju äldre barnet var, desto lägre grad av stress 

rapporterades av föräldrarna. Föräldrar som arbetade angav också en lägre stressnivå än 

icke arbetande föräldrar. De föräldrar som uppgav en hög grad av stöd från skolan 

rapporterade en lägre grad av stress. Föräldrar som bedömde barnets svårigheter som 

stora, skattade en högre grad av stress än de som uppgav en lägre grad av svårigheter 

hos barnet.  

 

Ju mer problemfokuserade copingstrategier som användes av föräldrarna (aktiv coping 

och planering) desto mer stress upplevde de. Användandet av socialt inriktade 

copingstrategier (instrumentellt- och emotionellt socialt stöd) samvarierade däremot 

med en lägre nivå av stress. Undvikande copingstrategier (förnekande, uppgivenhet, 

självanklagelse och ett påstående från självdistraktion) hade ett samband med högre 

rapporterad stressnivå från föräldrarna.  

 

Sammanfattningsvis samvarierade en högre ålder hos barnet, arbetande förälder, hög 

grad av hjälp och stöd från skolan, lägre skattning av svårigheter hos barnet, och/eller 

frekvent användande av socialt inriktade copingstrategier, med en lägre grad av 

föräldrastress.  Att ha ett yngre barn, att inte arbeta, att ha fått en låg grad av stöd från 

skolan, att skatta barnets svårigheter som stora och/eller frekvent användande av 

undvikande och problemfokuserade copingstrategier, samvarierade däremot med en 

högre grad av föräldrastress. Störst förklaringsvärde för föräldrastress hade faktorer som 

rörde föräldern. Även faktorer som rörde barnet var mycket betydelsefulla, medan 

omgivningsvariabler hade mindre inverkan. 
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Block 1: Demografiska kontrollvariabler  
 
   
   

   
  -0,13 
 
   

    
  -0,10 
 
 
Block 2: Faktorer som rör omgivningen 

Hjälp och stöd   
  -0,10 

 
 
   
 
Block 3: Faktorer som rör barnet 0,28 
     

   
Block 4: Faktorer som rör föräldern 0,10 

Coping   
  -0,21 

   
  0,56  

   
 
 
 

 

 

Figur 3. Slutgiltig regressionsmodell. De signifikanta bidragen, här representerade av 

den standardiserade regressionskoefficienten β, till variansen i den beroende variabeln 

föräldrastress, från varje variabel ingående i regressionsanalysen.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med den aktuella studien var att hos föräldrar till barn med ADHD undersöka 

stressnivån och faktorer som påverkar denna. Tre frågeställningar var knutna till syftet. 

Den första handlade om hur stressnivån ser ut hos föräldrar till barn med ADHD jämfört 

med andra föräldragrupper. Med den andra frågeställningen var avsikten att få en bild 

av föräldrarnas upplevelse av barnets problematik, erhållna stödinsatser samt 

användande av copingstrategier. I frågeställning tre studerades slutligen sambanden 

mellan nyss nämnda faktorer och föräldrastress. Särskild vikt lades vid sambandet 

mellan coping och stress. 
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Problematik 
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Förälderns ålder 

Problemfok. coping 

Stöd skola 

Inkomst 

Hushåll 

Sysselsättning 
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Resultaten visade att den aktuella gruppen upplevde en högre generell nivå av 

föräldrastress än samtliga jämförelsegrupper (Östberg & Hagekull, 2007). Knappt två 

tredjedelar av föräldragruppen uppgav också att deras barn hade svårigheter som 

betecknades som stora eller mycket stora. Störst var problemen i skolan. När det gällde 

erhållen hjälp uppgav föräldrarna att de fick mest stöd från skolan och minst stöd 

genom avlastning/avlösning. En stor majoritet angav att de ville ha mer hjälp, framför 

allt från skolan. De copingstrategier som den aktuella föräldragruppen uppgav sig 

använda mest var problemfokuserade strategier. Variabler som visade sig ha ett 

prediktivt värde för stressnivån var barnets ålder, förälderns sysselsättning, barnets 

problematik och stöd från skolan. Störst förklaringsvärde hade dock användandet av 

vissa copingstrategier hos föräldern. Copingstrategiernas samband med föräldrastress 

visade att hög grad av socialt inriktad coping samvarierade med lägre nivå av stress, 

medan användandet av undvikande- och problemfokuserade copingstrategier hade ett 

samband med högre grad av stress.  

 

Resultatdiskussion 

 

Stress hos föräldrar till barn med ADHD. 

Den totala stressnivån var signifikant högre hos den undersökta gruppen jämfört med 

samtliga normgrupper. Resultatet ligger i linje med annan forskning på området 

(Anastopoulos et al., 1992; Kadesjö et al., 2002; Mash & Johnston, 1983; 2001). Med 

tanke på att en av jämförelsegrupperna bestod av föräldrar till små barn med allvarliga 

problem med mat och sömn är det anmärkningsvärt att skillnaden i stressnivå var så 

stor. Resultatet förstärker därmed bilden av att undersökningsdeltagarna upplever en 

mycket hög grad av stress.  

 

De delskalor där skillnaden jämfört med jämförelsegrupperna var störst var social 

isolering samt partnerproblem, där skillnaden var signifikant på enprocentsnivån. 

Resultatet kan kopplas till teorier om bristande socialt stöd i familjerna och till 

forskning som visar att det finns ett samband mellan ADHD hos barnet och problem i 

relationen mellan föräldrarna (Johnston & Mash, 2001; Webster-Stratton, 1990). Den 

delskala där resultatet inte visade på samma tydliga skillnader var skalan 

rollbegränsning. Här var det endast jämfört med gruppen skolbarnsföräldrar som 

undersökningsgruppen upplevde en högre stressnivå. Det är troligt att barnets ålder är 

den avgörande faktorn här, på så sätt att rollbegränsningen blir större med ett litet barn 

som behöver mer omvårdnad, vilket gör att föräldrarna får mindre tid för sig själva. 

 

Vid jämförelser med normgrupperna för SPSQ fanns vissa svårigheter. SPSQ är främst 

utprovad på småbarnsföräldrar och den äldsta jämförelsegruppen (Östberg & Hagekull, 

2007) har en snittålder på 7,4 år, att jämföra med den aktuella studien där barnens 

genomsnittsålder var 12,5 år. Här hade naturligtvis en jämngammal normgrupp varit att 

föredra. Dock konstaterar Östberg och Hagekull (2007) att den generella graden av 

föräldrastress på gruppnivå normalt minskar något då barnet blir äldre. Det innebär att 

det finns anledning att tro att skillnaderna mellan grupperna skulle ha kvarstått, även om 

jämförelsegruppen hade utgjorts av föräldrar till barn i samma ålder som i 

undersökningsgruppen. Vidare är SPSQ nästan enbart utprovad på mammor, medan den 

aktuella studien även inkluderade pappor. Dock var 90 procent av undersöknings-

deltagarna kvinnor även här, vilket gör att jämförelsen fortfarande bedöms som rimlig.  
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Enligt den aktuella studien fanns ingen signifikant skillnad i stressnivå mellan 

ensamstående kontra sammanboende eller gifta föräldrar – ett resultat som skiljer sig 

från tidigare forskning (Webster-Stratton, 1990). Här kan andra variabler som inte 

kontrollerades för vid jämförelsen mellan de båda grupperna, t ex fysisk och psykisk 

hälsa eller typ av sysselsättning, vara av betydelse. En stor del av den forskning som 

visar att ensamstående föräldrar upplever en högre grad av stress, genomfördes för cirka 

20 år sedan. Det skulle vara intressant att i detta sammanhang titta på nyare studier för 

att se om tidsandan och den ökade förekomsten av ensamstående föräldrar, spelar roll 

för upplevelsen av stress i de olika grupperna.  

 

Barnets problematik, erhållna stödinsatser samt användande av copingstrategier. 

Två tredjedelar av undersökningsdeltagarna uppgav att deras barn hade stora problem 

inom flera olika områden. Det område där problemen bedömdes inverka mest på barnets 

vardag var i skolan, där skattningarna låg avsevärt högre än inom andra arenor. 

Svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulskontroll som är signifikanta 

för ADHD-problematiken (APA, 2002), kan tänkas bli extra framträdande och 

problematiska i skolan, där krav ställs på just barnets förmåga att koncentrera sig och 

bibehålla fokus på uppgiften. Symtom på ADHD blir enligt forskning ofta mindre 

framträdande då barnet blir äldre (Beckman & Fernell, 2007). Många av barnen i den 

aktuella studien var i tonåren men bedömdes trots att de var äldre ha stora problem.  

 

En annan betydelsefull faktor var den hjälp och det stöd familjerna hade tagit del av. 

Här uppgavs skolan vara det område där familjerna hade fått mest hjälp, vilket 

korresponderar väl med uppfattningen att det är här problemen är som störst. Det är 

också i skolan barnet tillbringar en stor del av sin tid och det är ofta den enda instans 

som har daglig kontakt med barnet och familjen. De övriga typer av hjälp och stöd som 

togs upp i undersökningen är dessutom något som föräldrarna själva måste söka eller 

ansöka om, medan de kan tänkas få hjälp av skolpersonal att driva frågor om extra stöd i 

skolan. Trots att skolan var det område där undersökningsdeltagarna uppgav att familjen 

hade fått mest hjälp, var det i första hand från skolan de önskade mer stöd. Många 

förmedlade också i de fria kommentarerna att skolan var den arena som de höll för 

viktigast. Värt att notera är att gruppen överlag ansåg sig ha fått relativt lite hjälp och 

stöd – de flesta områden skattades under mittpunkten. Detta bör uppmärksammas med 

tanke på att det har gått flera år sedan barnen fick sin diagnos och att det därför är 

möjligt att familjerna inte kommer att få mer hjälp än de har tillgång till i dagsläget.  

 

Av de copingstrategier som ingick i regressionsanalysen var det de problemfokuserade 

strategierna aktiv coping och planering, som användes mest av undersöknings-

deltagarna. Resultatet stämmer väl överens med data från jämförelsegruppen (Muhonen 

& Torkelson, 2005). Faktoranalysen av Brief COPE visade att två delskalor som 

teoretiskt tillhör olika typer av copingstrategier kunde slås ihop och bilda en faktor. Den 

nya faktorn, socialt inriktad coping, utgjordes av instrumentellt socialt stöd som tillhör 

de problemfokuserade strategierna och emotionellt socialt stöd som tillhör de emotions-

fokuserade strategierna. Kanske talar detta för att det är socialt stöd överlag som är 

viktigt som copingstrategi, inte exakt hur stödet inhämtas och används. Annan forskning 

på området har som nämnts visat på vikten av olika sorters stöd, både formellt och 

informellt (Taanila et al., 2002; Webster-Stratton, 1990; Östberg, 1999). 
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De socialt inriktade copingstrategierna, instrumentellt socialt stöd och emotionellt 

socialt stöd, användes mindre i undersökningsgruppen än i jämförelsegruppen. 

Resultatet är intressant med tanke på att socialt stöd kopplas samman med en lägre grad 

av stress hos föräldrar (Östberg, 1999) och att den undersökta gruppen uppvisade en 

hög stressnivå. Återigen uppkommer frågan om ett bristande socialt nätverk kring 

familjerna. En lägre användning av socialt inriktade copingstrategier kan vara beroende 

av att undersökningsdeltagarna inte har tillgång till detta sociala stöd. Totalt sett uppgav 

undersökningsgruppen mindre användande av de olika copingstrategierna. Resultatet 

skulle kunna tyda på en brist i sättet att hantera stress, vilket kan ha samband med den 

höga stressnivån i gruppen. Samtidigt visade jämförelsen att den aktuella gruppen också 

använde färre undvikande strategier, vilket kan betraktas som positivt. Här bör man ha i 

åtanke att den normgrupp som användes vid jämförelser av data bestod enbart av 

studenter (Muhonen & Torkelson, 2005). Det innebär att det finns många andra 

faktorer, förutom att undersökningsdeltagarnas barn har diagnosen ADHD, som kan 

bidra till skillnader i användande av copingstrategier mellan grupperna.  

 

Samband mellan prediktorer och föräldrastress. 

Den hierarkiska regressionsanalysen visade att flera olika faktorer hade betydelse för 

graden av föräldrastress. Samtliga regressionsmodeller från analysen hade ett tydligt 

förklaringsvärde för stressnivån. Den förklarade variansen ökade också i varje steg i 

analysen, vilket tyder på att de variabler som lades till i varje steg inverkade på 

resultatet. I undersökningen fästes särskild vikt vid användande av olika 

copingstrategier; variabler som i regressionsanalysen lades till i det fjärde och sista 

steget. Den förklarade variansen ökade då med hela 29 procent, vilket visar på 

betydelsen av de här faktorerna. I den slutgiltiga regressionsmodellen var det sju 

variabler som gav ett signifikant bidrag till variansen i föräldrastress och det är framför 

allt dessa som kommenteras nedan.  

 

Barnets ålder hade betydelse för föräldrastressen; stressnivån minskade i takt med att 

barnets ålder ökade. Resultatet ligger i linje med forskning som visar att graden av 

föräldrastress generellt minskar något med barnets ålder (Östberg et al., 2007) och att 

detta speciellt kan gälla föräldrar till barn med ADHD (Mash & Johnston, 1983; 1990).  

Förälderns sysselsättning spelade också roll för graden av föräldrastress. Sambanden 

visade att föräldrar som hade ett arbete på hel- eller deltid rapporterade en lägre grad av 

föräldrastress än föräldrar som t ex studerade, var arbetslösa eller sjukskrivna. En 

koppling kan göras till forskning som visar att lägre socioekonomisk status har samband 

med högre stress (Chang och Fine, 2007). Variabeln inkomst, som också kan sägas vara 

ett mått på socioekonomisk status, visade däremot inte på något signifikant bidrag, 

vilket gör resultaten mer svårtolkade. Att ha ett arbete kan dock föra med sig andra 

positiva effekter utöver lön, vilket kan förklara att sysselsättning hade större betydelse 

än inkomst för föräldrastressen.  

 

Stöd från skolan bidrog signifikant till en lägre grad av föräldrastress. Som tidigare 

nämnts var skolan ett område där barnets problem upplevdes som stora och där 

föräldrarna hade fått – och dessutom önskade mer hjälp och stöd. Det är därför inte 

förvånande att en högre grad av hjälp och stöd från skolan predicerade en lägre grad av 

föräldrastress. Istället visar det ytterligare på skolans betydelse för föräldrarnas 

upplevelse av sin situation.  
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I steg tre, då förälderns uppfattning om barnets problematik lades till i analysen, ökade 

den förklarade variansen i begreppet föräldrastress med 28 procent, vilket pekar på att 

barnets problematik är en mycket viktig faktor för graden av upplevd föräldrastress. 

Även i den slutgiltiga regressionsmodellen var bidraget av barnets problematik 

betydande. Tidigare forskning visar också att problembeteende hos barnet påverkar 

graden av föräldrastress i hög utsträckning (Mash & Johnston, 1983).  

 

Problemfokuserad coping hade betydelse för föräldrastressen på så sätt att frekvent 

användande av problemfokuserade strategier visade ett samband med högre grad av 

stress. Resultatet stämmer inte överens med tidigare forskning som tvärtom anger att 

problemfokuserade strategier är en prediktor för lägre grad av stress (McConachie, 

1997; Plant & Sanders, 2007). Vissa studier pekar dock på att när det gäller just 

föräldrar till barn med funktionsnedsättningar eller sjukdomar, kan det istället vara 

användande av emotionsfokuserade strategier som har samband med lägre stressnivåer 

(Azar & Salomon, 2001). Tanken är att emotionsfokuserade strategier kan vara mer 

effektiva då situationen bedöms som omöjlig att förändra, medan problemfokuserade 

strategier istället är bättre då omständigheterna faktiskt går att påverka (Sarafino, 2002). 

Kanske gäller det här särskilt den emotionella copingstrategin accepterande som handlar 

om att förlika sig med situationen. Enligt Taanila et al. (2002), är som nämnts denna 

strategi särskilt adaptiv för just föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. På grund 

av oklara faktorladdningar användes dock inte variabeln accepterande i den aktuella 

dataanalysen, vilket gör slutsatser på området svåra att dra. När det gäller föräldrar till 

barn med ADHD är det möjligt att en stor del av de svårigheter som hänger samman 

med föräldraskapet och barnets problematik är svåra att göra något åt och att de 

föräldrar som i hög grad anstränger sig för att förändra situationen möter så hårt 

motstånd att graden av stress ökar. Om så är fallet är förmodligen de emotionsinriktade 

strategierna mer funktionella. 

 

Socialt inriktade copingstrategier spelade också roll för graden av stress. Föräldrar som 

uppgav att de använde en hög grad av socialt inriktad coping rapporterade en lägre grad 

av stress. Sambandet var mycket starkt och stämmer överens med tidigare forskning 

som visar att socialt stöd är viktigt för upplevelsen av stress. I Östbergs undersökning 

(1999), var t ex socialt stöd den enda variabeln som hade en direkt inverkan på graden 

av föräldrastress.  

 

Det som hade störst betydelse för grad av föräldrastress var i den aktuella 

undersökningen användande av undvikande copingstrategier. En hög grad av 

undvikande strategier hade samband med högre grad av stress. Resultatet 

korresponderar med forskning om föräldrar till barn med autism, som har visat att 

undvikande och flyktorienterade copingstrategier har ett samband med hög grad av 

stress (Hastings et al., 2005). Att förneka problemen, anklaga sig själv eller ge upp sina 

försök att bemästra situationen är således något som inte minskar stressen. Då samtliga 

copingstrategier från Brief COPE som ingick i faktorn undvikande coping tillhör det 

emotionsfokuserade klustret, kan man säga att studien har givit visst stöd åt de teorier 

som anger att användandet av emotionsfokuserade strategier har ett samband med högre 

grad av stress (Rodenburg et al., 2007). Samtidigt kan bilden behöva nyanseras något; i 

den aktuella studien var det enbart vissa av de emotionsinriktade strategierna som hade 
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samband med högre stressnivå. Som nämnts var sambandet mellan emotionellt socialt 

stöd och stress det omvända. Kanske är det alltså inte det emotionsfokuserade inslaget i 

copingen som är maladaptivt, utan det undvikande.  

 

I en studie av Johnson et al. (2006), framkom att föräldrar först använde problem-

fokuserade strategier, men att de övergick till emotionsfokuserade strategier om 

problemlösningsförsöken misslyckades. Det här tillvägagångssättet kan vara aktuellt 

även i den nu undersökta gruppen. För vissa kan problemen uppfattas som så stora och 

svåra att lösa att det enda sättet att hantera dem upplevs vara att distansera sig. 

Korrelationer mellan de olika variablerna som ingick i regressionsanalysen visade också 

på ett signifikant samband mellan barnets problematik och undvikande copingstrategier. 

Sambandet tyder på att de föräldrar som upplever barnens problem som stora tenderar 

att använda mer undvikande coping. Självklart kan dock kopplingen vara riktad åt flera 

olika håll. Stora problem kring barnet kan göra att föräldrarna distanserar sig och ger 

upp sina försök att hantera situationen, samtidigt som föräldrarnas bristande 

copingstrategier kan göra att de upplever barnets problem som större. Stress har som 

nämnts att göra med diskrepansen mellan upplevda krav och resurser (Almén, 2007). 

Oavsett orsaksriktningen är tanken i det här fallet att individen upplever en så pass stor 

diskrepans mellan de krav som ställs i och med barnets svårigheter och de egna 

resurserna, att möjligheten att kunna bemästra situationen bedöms som obefintlig. 

Användande av flykt- och undvikande strategier ligger då nära till hands.  

 

I regressionsanalysen framkom att en del begrepp som testades, inte hade något tydligt 

samband med stressnivån. Variablerna hushåll, inkomst, förälderns ålder och stöd från 

släkt och vänner hade inget prediktivt värde för föräldrastressen. Tidigare forskning har 

visat på olika resultat vad gäller dessa faktorers samband med stressnivån. Flera studier 

har slagit fast att nämnda variabler förklarar mindre av föräldrastressen än vad faktorer 

som rör barnet eller föräldern gör (Mash & Johnston, 1990; 2001; Wai-Ping Li-Tsang, 

Kwai-Sang Yau & Yuen, 2001). Den aktuella studien visade på ett liknande resultat på 

så sätt att faktorer som handlade om barnets problematik och förälderns coping 

förklarade mycket mer av variansen i upplevd stress än de övriga variablerna. Kopplat 

till den teoretiska modellen över föräldrastress framgår att faktorer som rör föräldern har 

störst förklaringsvärde, följt av faktorer som rör barnet. Faktorer i omgivningen har 

också betydelse, men inte alls i samma utsträckning. 

  

En av faktorerna som rörde föräldern, den emotionsfokuserade copingstrategin positiv 

omtolkning, visade dock inget prediktionsvärde för graden av stress. Positiv omtolkning 

är en av de emotionella strategier som i tidigare forskning har visats ha samband med 

lägre grad av stress och som framstått som en funktionell strategi då situationen i sig 

inte är möjlig att förändra (Hastings et al., 2005).  Faktorn positiv omtolkning visade i 

den aktuella studien inte någon hög reliabilitet (α=0,62), vilket i sin tur hade att göra 

med att faktorn endast bestod av två påståenden från Brief COPE. Den lägre 

reliabiliteten kan ha gjort att ett eventuellt prediktionsvärde av faktorn inte gick att 

påvisa.  

 

Metoddiskussion 

Att basera en studie enbart på självrapportering innebär givetvis vissa begränsningar, 

vilket också enkäten som mätinstrument gör. Det är svårt att fånga in komplexa 
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psykologiska fenomen med endast penna och papper (Olsson, 2004). Idealt sett skulle 

prediktorerna och utfallsvariabeln ha mätts med olika mått och alltså inte ha byggt helt 

och hållet på självskattningar. Särskilt begreppen föräldrastress och copingstrategier 

skulle ha kunnat mätas med olika metoder. Eftersom båda fenomenen är intrapsykiska 

företeelser är sannolikheten hög att den enskilda personens skattningar av begreppen 

samvarierar. För högre validitet skulle enkätutskicket ha behövt kompletteras med 

observationer, intervjuer och information från andra källor än föräldrarna – insatser som 

inte var möjliga inom ramen för denna studie.  

 

Frågorna om barnets problematik och om hjälp- och stödinsatser hör till dem som 

särskilt skulle ha behövt kompletteras med annan information. Här var det föräldrarna 

själva som skulle bedöma graden av problem hos barnet och utsträckningen av det stöd 

familjen hade erhållit. Det hade självklart varit att föredra att dessa områden hade 

kartlagts på ett mer objektivt sätt. Av praktiska och etiska skäl var det dock inte möjligt 

att samla in information från exempelvis skola och andra samhällsinstanser, utan 

föräldrarnas upplevelser fick utgöra grunden också för dessa mätningar. Samtidigt 

menar Lazarus och Folkman (1984) att självrapportering är den mest framkomliga 

vägen för att studera fenomen som stress och coping och att det är den subjektiva 

upplevelsen som är mest avgörande. Kvarstår gör dock risken för överlapp mellan de 

olika fenomen som undersöktes i den aktuella studien: Föräldrars rapportering om 

barnets problematik och om användande av undvikande coping, var exempelvis högt 

korrelerad med föräldrars rapportering om upplevd stress. Dock visar korrelations-

beräkningar och granskning av påståendena i de respektive faktorerna att det ändå tycks 

röra sig om olika företeelser.   

 

Validiteten påverkas också av studiens upplägg. Den aktuella undersökningen var av 

tvärsnittsdesign, vilket medför att inga orsaksriktningar kan anges, dvs. man kan inte 

uttala sig om huruvida de olika prediktorerna faktiskt har orsakat stressnivån. 

Hypotetiskt sett skulle det kunna vara så att det är stressnivån som avgör valet av 

copingstrategier och som också påverkar barnets problematik och förälderns möjligheter 

till sysselsättning. Man kan heller inte veta om sambanden i själva verket beror på 

någon annan, bakomliggande variabel som inte har tagits upp i undersökningen. 

Exempelvis kanske det finns en genetisk komponent som orsakar både ADHD hos 

barnet och svårigheter hos föräldern, vilket i sin tur leder till stress. Samtidigt låg 

huvudfokus bland prediktorerna på coping och här kanske det mest avgörande inte är att 

ta reda på orsaksriktningen. Enligt Lazarus och Folkman (1984), förstås stress och 

coping bäst som en process, där det kan finnas flera möjliga ingångar. Poängen är inte 

nödvändigtvis att avgöra vad som kommer först utan att försöka hitta en framkomlig 

väg för bättre kunna förstå fenomenen.  

 

Valet att bara låta en förälder fylla i enkäten kan ha påverkat resultaten.  Det går inte att 

veta hur undersökningsdeltagarna gick till väga när de svarade på frågorna. Satt båda 

föräldrarna trots allt tillsammans och fyllde i? Var det den minst stressade som hade tid 

att fylla i, eller den mest engagerade (och stressade)? För att undvika detta problem och 

för att få en mer fullständig bild av föräldrastress, dvs. även stress hos pappor, kunde 

två enkäter ha skickats till varje hushåll. Att göra ett sådant utskick bedömdes dock vara 

svårt, dels på grund av föräldrars olika civilstånd och dels på grund av en befarad risk 

för lägre svarsfrekvens då varje familj i så fall skulle fylla i två enkäter istället för en.  
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Vad gäller reliabiliteten byggde studien mestadels på två instrument; SPSQ och Brief 

COPE, som båda är beprövade och använda skalor som anses ha goda psykometriska 

egenskaper (Östberg & Hagekull, 2007, respektive Muhonen & Torkelson, 2005). 

Dessutom utfördes faktoranalys och reliabilitetstest för de faktorer som ingick i den 

aktuella analysen och även dessa visade på acceptabla resultat.  
 

Den generalisering av resultaten som kan bli aktuell sträcker sig till gruppen svenska 

föräldrar till barn med ADHD. Då underlaget var relativt stort (n=225) och då flera 

olika geografiska områden med skiftande socioekonomisk struktur inkluderades, bör 

resultaten i någon mån kunna tala för denna grupp. Att utskicket gick ut till en stor del 

(76 %) av alla föräldrar vars barn hade fått diagnosen ADHD under den givna 

tidsperioden i det aktuella området, är också positivt för generaliserbarheten. 

Rekryteringsförfarandet gjorde att majoriteten av de potentiella undersöknings-

deltagarna i området faktiskt fick möjlighet att delta i studien, vilket inte är fallet vid 

rekrytering via t ex hjälp- och stödinstanser, där urvalet kanske inte blir lika 

representativt.  

 

Samtidigt utgör bortfallet på drygt 40 procent och den uteblivna analysen av detta, ett 

hinder för generaliseringen. Alla slutsatser måste dras med försiktighet. Praktiska och 

etiska överväganden låg till grund för beslutet att inte göra en analys av bortfallet – det 

skulle ha varit mycket svårt att genomföra med tanke på att undersökningsdeltagarna 

var anonyma för uppsatsförfattarna. Inte desto mindre påverkas generaliserbarheten: 

Om bortfallet var systematiskt på så vis att exempelvis de allra mest stressade inte hade 

tid att svara eller att de minst stressade inte brydde sig om att svara, kan resultatet av 

den aktuella studien vara missvisande.  

 

Som nämndes ovan var det positivt för representativiteten att studien byggde på närmast 

ett totalurval av den givna gruppen. Nackdelen med förfarandet var risken att vissa 

familjer som nåddes av utskicket upplevde det som negativt, då de inte hade bett om att 

få en enkät hemskickad. Bedömningen gjordes ändå att eftersom dessa familjer var 

anonyma för uppsatsförfattarna och eftersom deltagande i undersökningen var frivilligt, 

var tillvägagångssättet etiskt försvarbart.    

 

Mätinstrumentet. 

Vissa brister finns i själva mätinstrumentet. Då frågorna i enkäten ställdes i samma 

ordning till samtliga undersökningsdeltagare finns t ex risk för ordningseffekter och 

haloeffekter. Att Brief COPE alltid kom direkt efter SPSQ med frågor om 

föräldrastress, kan exempelvis ha gjort att undersökningsdeltagarna fyllde i Brief COPE 

enbart utifrån stressande situationer som uppstår i interaktionen med barnet, vilket gör 

att bara vissa delar av stresshanteringen fångas upp. Denna risk var dock lika stor för 

samliga deltagare och ordningen motiverades genom att det verkade mest logiskt att 

fråga först om demografiska variabler, sedan om stress och slutligen om strategier för 

att hantera stressen.  

 

För att enkäten inte skulle bli för lång begränsades antalet frågor, vilket gjorde att alla 

aspekter av föräldrarnas situation inte kunde belysas. Flera undersökningsdeltagare 

nämnde i de öppna kommentarerna att de saknade frågor om sina egna svårigheter, 

särskilt sådana som var relaterade till koncentrations- och/eller impulsivitets-
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problematik. Frågor inom detta område hade möjligen kunna bidra med ytterligare 

förståelse av föräldrastress hos den aktuella gruppen. Frågorna om barnets problematik 

och om hjälp och stöd var få till antalet men avsåg att fånga upp vida och komplicerade 

fenomen. Här kan man invända att det hade behövts fler och mer djupgående frågor för 

att ringa in begreppen. En avvägning mellan att ha en kort, överskådlig enkät och att 

ställa många och heltäckande frågor är alltid nödvändig i den här typen av 

undersökning. 

 

Brister i de egenkonstruerade frågorna finns framför allt hos dem som handlar om 

erhållen hjälp och stöd. Frågorna uppmanade undersökningsdeltagarna att differentiera 

mellan i vilken utsträckning de hade fått hjälp och stöd och hur nöjda de var med 

hjälpen. Här finns en risk att vissa undersökningsdeltagare av olika skäl inte skilde 

dessa parametrar åt. Somliga kanske värderade hjälpen redan i den första frågan, som 

handlade om hjälpens omfång. Undersökningsdeltagarna kan också ha tolkat 

svarsalternativen olika, särskilt i den nästkommande frågan som handlade om grad av 

nöjdhet med den erhållna hjälpen. En del gjorde förmodligen en värdering av de olika 

hjälpinsatserna, även om de inte ansåg sig ha fått tillgång till dem överhuvudtaget. 

Andra kan ha valt att fylla i svarsalternativ 5, ”vet ej/ej aktuellt” för alla de områden där 

de inte tyckte sig ha blivit hjälpta. Tydligare formuleringar och skriftliga direktiv från 

uppsatsförfattarnas sida hade varit på sin plats här.  

 

Vad gäller måttet på föräldrastress, SPSQ, finns också vissa tillkortakommanden. För 

originalenkäten saknas instruktioner om hur man har hanterat ensamstående 

undersökningsdeltagare. En hel delskala i instrumentet, partnerproblem, handlar om 

förälderns relation till sin partner. I den aktuella studiens beräknades totalpoängen både 

med och utan denna skala och båda utfallen jämfördes sedan med normgruppens 

totalpoäng. För att SPSQ skulle kunna användas i den aktuella undersökningen behövde 

också många frågor formuleras om – något man måste vara medveten om vid 

jämförelser med de olika normgrupperna.  Dock gjordes bedömningen att de 

förändringar som utfördes mer handlade om enstaka formuleringar och tidsangivelser än 

om själva innehållet, varför det ansågs motiverat att använda sig av existerande 

normdata. Efter utförd faktoranalys togs som nämnts även två påståenden bort från 

delskalan social isolering, vilket kan ha påverkat medelvärdet och därför bör finnas i 

åtanke vid jämförelser med normdata. Samtidigt höjdes reliabiliteten i skalan i och med 

att dessa påståenden togs bort. 

 

En annan brist med SPSQ är enligt uppsatsförfattarna att somliga item innehåller flera 

påståenden samtidigt. Exempelvis lyder ett påstående ”Jag känner mig för det mesta 

frisk och i fysiskt fin form”. Att vara frisk och i god form är inte nödvändigtvis samma 

sak, vilket kan ha givit upphov till olika tolkningar från undersökningsdeltagarna, något 

som givetvis påverkar validiteten.  

 

Huvuddelen av enkäten utgjordes förutom av SPSQ, av frågeformuläret Brief COPE. 

Dessa båda formulär valdes eftersom de är utprovade för svenska förhållanden och 

eftersom de bedömdes vara de som bäst svarade upp mot undersökningens syfte – att 

studera föräldrastress och copingstrategier. Dock finns brister i båda formulären, kanske 

framför allt vad gäller formuleringen av svarsalternativ. Ingen av skalorna innehåller 

alternativet ”vet ej”, vilket kan ha medfört att undersökningsdeltagare fyllde i alternativ 
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som de inte var riktigt säkra på. Brief COPE saknar också svarsalternativet ”aldrig”, 

något som flera undersökningsdeltagare reagerade på och kommenterade i enkäten. 

Somliga tvingades alltså att fylla i att de ”mycket sällan” ägnade sig åt en copingstrategi 

som de i själva verket aldrig hade använt, vilket kan vara känsligt om det handlar om     

t ex intag av alkohol eller droger. 

 

Brief COPE som mätinstrument har även andra svagheter. Skalan utgår från en 

övergripande fråga: ”Hur brukar du vanligen göra när du stressas av problem” – en 

fråga som är både väldigt vag och väldigt generell. För enkätstudier allmänt gäller att ju 

mer specifik och avgränsad en fråga är i tid och rum, desto mer tillförlitliga svar 

(Henningsson, 2001). Med Brief COPEs breda ansats ringas inte själva copingprocessen 

och kontexten, i vilken den uppstår, in. För att kunna få en mer nyanserad bild av 

fenomenet coping hade det krävts en situationell utgångspunkt med ett mer omfattande 

och tidskrävande mätinstrument samt upprepade mätningar (Lazarus & Folkman, 1984), 

vilket bedömdes ligga utanför ramarna för den aktuella undersökningen.  

 

Den generella frågeställningen i Brief COPE förutsätter också att undersöknings-

deltagarna faktiskt har en viss copingstil, något som inte är helt säkert (Lazarus & 

Folkman, 1984). Vidare kräver formuleringen att om man nu har en viss stil, så måste 

man också vara medveten om den. Den självkännedom som är nödvändig kanske inte 

finns hos alla – att distansera sig är ju trots allt även det en copingstrategi. Fenomen 

som social önskvärdhet spelar troligen också in. Använder undersökningsdeltagarna 

verkligen de copingstrategier som anges? Hur många vill t ex erkänna att de ibland tar 

till alkohol för att hantera stress?  

 

Den teoretiska modellen. 

Vissa svagheter finns i den teoretiska modell som låg till grund för den aktuella 

undersökningen. Som alla modeller var även denna en förenkling av verkligheten, där 

både antalet möjliga påverkansfaktorer och orsaksriktningar var reducerade. 

Utgångspunkten var tre kluster av faktorer som alla påverkade graden av upplevd stress 

i vad som förutsattes vara ett kausalt samband. Förmodligen finns i realiteten även en 

påverkan mellan de tre klustren, genom att exempelvis barnets problematik påverkar 

förälderns möjligheter till arbete och på så vis också familjens inkomst. En annan 

möjlighet är att förälderns copingbeteende påverkar barnets svårigheter, som i sin tur 

har effekt på grad av stöd från släkt och vänner.  

 

Sambandet mellan de olika påverkansfaktorerna och stressnivån kan dessutom 

förutsättas vara ömsesidigt, det vill säga stress är inte bara utfallsvariabel utan har också 

effekt på prediktorerna (Mash & Johnston, 1990). Självklart finns det också fler faktorer 

som påverkar stressen än de som har rymts inom den aktuella studien, som exempelvis 

förälderns psykiska och fysiska hälsa, förälderns kognitiva och sociala förmågor och 

olika typer av livshändelser som kan ha drabbat familjen. För att kunna göra en 

meningsfull analys var dock vissa avgränsningar nödvändiga, varför endast variabler 

som hade starkt stöd i teorin och som bedömdes som möjliga att mäta i enkätstudien, 

togs med.  
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Slutsatser och reflektioner 

Den aktuella studiens resultat visar att föräldrar till barn med ADHD upplever mer 

stress än jämförelsegrupperna och att en betydande del av stressen tycks kunna kopplas 

till barnets problematik. Resultatet kan förstås genom Lazarus och Folkmans (1984), 

tidigare nämnda teori om kognitiv bedömning. Här anges det att en situation mer 

sannolikt bedöms som stressande om den är okänd, osäker och oförutsägbar. Precis 

detta möter föräldrar till barn med ADHD ofta i sin vardag. Barnen kan vara mycket 

impulsiva och det kan vara svårt att förutse när och hur problematiska situationer eller 

utagerande beteenden kommer att uppstå.  

 

Det område som enligt den aktuella studien har störst förklaringsvärde för stressen är 

användandet av vissa copingstrategier. För att minska stressen verkar det alltså rimligt 

att lägga fokus på föräldrarnas coping. Stress uppstår som ett resultat av en diskrepans 

mellan upplevelserna av krav och individens resurser (Almén, 2007). En väg att gå för 

att minska denna diskrepans skulle alltså vara att genom utveckling och breddning av 

individens copingstrategier, öka dennes upplevelse av att ha de resurser som krävs. 

Spratt et al. (2007), anger analogt med det här resonemanget att stödgrupper och 

föräldrautbildningar kan vara bra sätt att reducera föräldrastress. Särskilt gäller detta om 

fokus ligger på coping av stress som är relaterad till barnets utagerande. 

Föräldraträningsprogram med syfte att identifiera alternativa copingstrategier kan också 

vara till nytta (McKee et al., 2004). Dellve et al. (2005), uppger att åtgärdsprogram som 

strävar efter att ge föräldrar mer kunskap och information om möjligheter till stöd samt 

färdigheter i praktisk problemlösning och hantering av vardagsproblem, kan reducera 

föräldrastress. Även McCleary (2002), menar att föräldraträningsprogram som syftar till 

att öka graden av problemfokuserad coping kan minska föräldrastressen, vilket skulle 

kunna tala för interventioner av det här slaget.  

  

I den aktuella studien har dock användandet av problemfokuserade copingstrategier ett 

samband med högre grad av stress, vilket motsäger McClearys resonemang. Här vore 

det intressant att studera kvaliteten snarare än kvantiteten av föräldrarnas coping, genom 

att hålla isär användandet av en viss strategi med utfallet av densamma (Lazarus & 

Folkman, 1984). Beror sambandet på att problemfokuserade strategier är dåliga eller på 

att den aktuella gruppen inte förmår använda dessa strategier på ett optimalt vis? 

Kanske finns färdighetsbrister i strukturerings- och planeringsförmågan som gör att 

strategierna i nuläget inte fungerar på ett tillfredsställande sätt? Att träningsprogram för 

att förbättra problemlösande strategier har visat på en reducering av föräldrastress talar 

för att så är fallet (McCleary, 2002). 

 

Både tidigare forskning (Glidden et al., 2006; Hastings et al., 2005) och den aktuella 

studien visar att det finns ett samband mellan undvikande copingstrategier och stress. 

Att verka för att minska användandet av denna typ av stresshantering verkar därför 

rimligt. Kognitiv beteendeterapi är exempel på en ansats som med goda resultat arbetar 

med att utveckla alternativa copingstrategier hos föräldrar (Carrico et al., 2006, 

refererad i Glidden et al., 2006). 

 

Som tidigare nämnts använder den aktuella gruppen mindre socialt inriktade 

copingstrategier och uppger högre grad av social isolering än normgruppen. Social 

isolering har i sin tur ett samband med högre stress (Rodenburg et al., 2007; Webster-
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Stratton, 1990; Östberg, 1999) och i studien visas att socialt inriktad coping samvarierar 

med lägre stress. Sammantaget talar detta för att det vore gynnsamt att öka graden av 

socialt stöd och användandet av socialt inriktad coping. Olika typer av nätverksgrupper 

eller fora för föräldraträning skulle möjligen kunna erbjuda både stöd och möjligheter 

att utveckla de socialt inriktade copingstrategierna. 

 

Både den sociala isoleringen och andra sekundära belastningar som föräldrar till barn 

med ADHD upplever, kan förhoppningsvis minska framöver. I takt med att kunskapen 

om och acceptansen för ADHD som diagnos ökar, kan familjernas situation förändras. I 

bästa fall slipper de utstå det som nu drabbar dem mer än föräldrar till barn med andra 

typer av svårigheter, nämligen klagomål och negativa kommentarer från omgivningen 

(Fischer, 1990). Med ökad förståelse för och ändrade attityder gentemot problematiken 

släpper förhoppningsvis åtminstone en del av stressen. Kopplat till Alméns (2007) 

beskrivning av stress som en diskrepans mellan krav och resurser skulle detta innebära 

att de krav som ställs i nuläget skulle minska något. Barnets svårigheter i sig kan kanske 

påverkas till en viss gräns, men problemen försvinner inte. Kraven som ställs i och med 

omgivningens attityd är dock något som kan förändras i större utsträckning, om man får 

vara optimistisk. 

 

Ett annat orosområde som också kan reduceras med hjälp av ny kunskap är det faktum 

att olika instanser har olika syn på ADHD (Kadesjö, 2001). Enligt Lazarus och 

Folkmans (1984) teori om osäkerhet och oförutsägbarhet, kan man tänka sig att olika 

besked från olika samhälleliga inrättningar kan ge upphov till stress hos föräldrarna. 

Med en samlad ansats inom området och en gemensam syn på problematiken skulle 

förmodligen stressen minska något.  

 

Förslag till vidare forskning. 

I samband med den litteraturgenomgång som gjordes inför den aktuella under-

sökningen, blev det tydligt att området stress och coping hos föräldrar till barn med 

ADHD är eftersatt jämfört med t ex forskning om föräldrar vars barn har autism eller 

fysiska funktionsnedsättningar. Överlag behövs fler studier som handlar om just 

familjer till barn med ADHD. Kanske har det faktum att diagnosen är relativt ny eller att 

det fortfarande finns en viss kontrovers kring ADHD bidragit till att det saknas en 

samlad bild av situationen för den här gruppen. 

 

För att kunna uttala sig om hur föräldrar till barn med ADHD skiljer sig från andra kan 

det också vara befogat med jämförande studier som ställer den här gruppen mot 

exempelvis föräldrar till barn med andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. 

Det vore även intressant att titta närmare på vad det är i dessa föräldrars situation som är 

så stressande. Teorier finns som nämnts om att det är utagerande och aggressivitet hos 

barnet som är den främsta orsaken till stress hos föräldern (Anastopoulos et al., 1992; 

McCleary, 2002). Det här skulle man kunna studera närmare genom att jämföra 

utagerande barn med ADHD med icke-utagerande barn med samma diagnos. Då 

ärftligheten är så pass hög för funktionsnedsättningen, vore det också intressant att göra 

studier där man kontrollerar även för förälderns problematik, något som faktiskt vissa 

undersökningsdeltagare föreslog i den aktuella enkäten.  
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Johnston och Mash (2001), efterlyser också studier om hur både genetik och omgivning 

interagerar och påverkar familjesituationen. Forskningen som är gjord hittills visar på 

väldigt olika resultat, vilket kan bero på samhälleliga, kulturella eller ekonomiska 

olikheter som inte har tagits hänsyn till. Överhuvudtaget skulle ännu fler variabler 

behöva kontrolleras än vad som gjordes i den aktuella studien, exempelvis förälderns 

psykiska och fysiska hälsa. De allra flesta studier som har gjorts på området är också 

tvärsnitts- eller korrelationsstudier (Johnston & Mash, 2001), vilket gör det svårt att 

uttala sig om hur sambanden egentligen ser ut: Orsakar barnets problematik svårigheter 

i familjerna eller tvärtom? Finns det en bakomliggande genetisk komponent som utgör 

grunden för samtliga problem? 

 

Den forskning som hittills är gjord om föräldrastress och dess koppling till coping 

bygger nästan uteslutande på studier med mammor som undersökningsdeltagare. Inom 

området ADHD handlar det dessutom om mammor vars barn är pojkar. Att även 

inkludera pappor och döttrar i undersökningarna är en annan viktig uppgift för den 

framtida forskningen.   

 

För att kunna dra slutsatser om copingens inverkan på stress, skulle fler processinriktade 

studier behövas. Man skulle kunna titta på hur förändring i användandet av coping-

strategier, exempelvis genom olika träningsprogram, terapier etc., påverkar den 

upplevda stressen.  En situationell utgångspunkt i studiet av coping skulle också 

behövas; där man på ett mer nyanserat sätt kan följa copingen i olika skeden och över 

olika situationer. Honey och Halse (2006), menar t ex att en kvalitativ utgångspunkt kan 

vara nödvändig för att förstå komplexiteten i copingbeteenden och effekterna av olika 

hanteringsstrategier. Det vore också intressant att titta på om det är omfattningen av 

använda copingstrategier som är avgörande, snarare än valet av strategi. Kanske är det 

en bred och flexibel copingrepertoar som är adaptiv, snarare än vissa givna strategier? 

Överlag behövs mer longitudinella och sofistikerade studier för att säkrare kunna uttala 

sig om processer och orsaksriktningar. Helst skulle multidimensionella ansatser antas, 

där flera olika metoder används för att göra mätningar som får pågå under längre 

tidsperioder – en typ av forskning som förstås är mycket resurskrävande. 

 

Avslutande kommentarer 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka stress och dess påverkansfaktorer hos 

föräldrar till barn med ADHD. Sammantaget visar resultaten att stressnivån är högre hos 

denna grupp än hos jämförelsegrupperna. Störst förklaringsvärde för den upplevda 

stressen har enligt studien föräldrarnas användning av olika copingstrategier. Resultaten 

pekar på vikten av att stötta föräldrarna i utvecklandet av adaptiva copingstrategier. I 

synnerhet behövs insatser som ökar graden av socialt inriktad coping samt tillgången på 

socialt stöd och nätverk. Interventioner av det här slaget skulle kunna minska 

stressnivån hos föräldrar till barn med ADHD. Att reducera graden av stress ger positiva 

effekter på både hälsa, föräldraskap och familjeinteraktioner. Det i sin tur kan bidra till 

att barn med ADHD blir bättre rustade att möta de svårigheter som funktions-

nedsättningen innebär. 
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Bilaga 1. Enkätens följebrev.  

 

Föräldrars upplevelse och hantering av stress 
 

 

 

Just nu pågår en undersökning om hur det är att vara förälder till ett barn som har fått 

diagnosen ADHD/DAMP. Studien är ett samarbete mellan Karolinska universitetssjukhuset, 

Sachsska barnsjukhuset och psykologiska institutionen på Stockholms universitet. 

 

Undersökningen är en uppföljning av de neuropsykiatriska utredningar som utfördes i södra 

Stockholms län under perioden 2004-2006. De olika utredningsteamen har tillsammans 

skickat ut enkäter till samtliga berörda familjer. Eftersom ditt barn deltog i en utredning under 

denna period har den här enkäten skickats till dig.  

 

Syftet med studien är att undersöka din och andra familjers situation idag; vilken hjälp ni har 

fått, vilka svårigheter ni möter och hur behoven ser ut. För att få en tydlig bild av hur 

utredning och stödinsatser fungerar, är just ditt svar viktigt. Undersökningen kan användas 

för att utveckla och förbättra stödet till barn och föräldrar. Studien utgör också underlag för en 

psykologexamensuppsats som genomförs på Stockholms universitet. 

 

Vi som tar emot och sammanställer svaren på enkäterna är två psykologkandidater. Då 

utskicket har gjorts via det team där ditt barn utreddes, och enkäterna är avidentifierade, vet vi 

inte vem du som svarar är. Dina svar behandlas konfidentiellt och vi har tystnadsplikt. 

Resultaten redovisas i övergripande tabeller, vilket innebär att det inte går att utläsa hur 

enskilda personer har svarat. 

 

Du som fyller i enkäten ska vara barnets vårdnadshavare. Om det finns flera vårdnadshavare i 

hushållet får ni själva komma överens om vem som ska fylla i enkäten. Du skickar tillbaka 

den ifyllda enkäten i det bifogade svarskuvertet (portot är redan betalt). Du kan inte 

ersättas av någon annan så därför är det viktigt att just du svarar på frågorna i enkäten, men 

deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt. 

 

 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att besvara frågorna. Genom att fylla i enkäten blir du 

en viktig del av forskningen om familjer med barn i behov av särskilt stöd.   

 

 

 

Kontakta oss gärna om du undrar över något. Tack på förhand! 

 

 

Sofia Cassel          Lina Jacobson                   Katharina Näswall 

Psykologkandidat         Psykologkandidat                   Handledare, docent 

casselsofia@hotmail.com         linajacobson@hotmail.com          knl@psychology.su.se 

073-7204610          073-3903040                    08-161554 



 

43 

Bilaga 2. Enkät 

 

Du som svarar ska vara vårdnadshavare till det barn som enkäten är adresserad till. 

Det tar 10-15 minuter att fylla i enkäten. Svara på frågorna genom att kryssa i endast ett 

alternativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vilket år är du född?   
 19 ____ 

  
2 Är du kvinna eller man?    

1      Kvinna 

2       Man 
  
3 Hur ser ditt hushåll ut? 

1Ensamstående 

2Gift/sammanboende 

3Särbo 
  
4 Hur många barn bor hos dig, under minst hälften av tiden? 

11 

22 

33 

44 eller fler 
  
5 Vilken  är din relation till barnet som enkäten är adresserad till? 

1Mamma 

2Pappa 

3Annan: _____________________________ 
  
6 Vilket år är barnet fött?______  

 
  
7 Är barnet flicka eller pojke? 

1Flicka 

2Pojke 

Först några frågor om dig och ditt hushåll.  

Dessa frågor ställer vi för att exempelvis kunna undersöka vad ålder och sysselsättning 

betyder för upplevelsen av att vara förälder.  
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8 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?  
Kryssa i endast ett alternativ. 

1Arbete heltid 

2Arbete deltid: ______% 

3Studier 

4Arbetssökande 

5Sjukskriven 

6Annat: __________________________ 

  
9 Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

1Grundskola 

2Gymnasium 

3Yrkesskola, särskild yrkesutbildning 

4Högskola/universitet kortare än två år 

5Högskola/universitet längre än två år 

6Annat: __________________________ 
  
10 Ungefär vilken inkomst efter skatt har ditt hushåll per månad?  

Räkna med hela hushållets samtliga inkomster. 

10 - 10 000 kr 

211 000 – 20 000 kr 

321 000 – 30 000 kr 

431 000 – 40 000 kr 

541 000 – 50 000 kr 

651 000 kr eller mer 

7Vet ej/vill ej uppge 
 

 

 

 

 

 

11 Vilken/vilka diagnoser ställdes vid utredningen?  
Kryssa för samtliga diagnoser som ställdes. 

 1   ADHD/DAMP/ADD  

2  DCD 

3   Aspergers syndrom       

                                       

4  Autism 

5  Språkstörning 

6   Dyslexi                                                        
                   

7  Tourettes syndrom      

8   Annat:_________________

9  Vet ej/vill ej uppge                                                      

12 Medicinerar ditt barn i nuläget på grund av svårigheter med koncentration/uppmärksamhet 
och/eller impulsivitet/hyperaktivitet? 

1 Nej                                  2 Ja                                  3 Vet ej/vill ej uppge 
 

 

 

 

 

Här nedan följer några frågor om ditt barn och hans eller hennes situation.  

Observera att frågorna avser det barn som enkäten är adresserad till.  
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  Nej, 

inte alls 

  Ja, väldigt 

mycket 

13 Har ditt barn haft svårigheter på ett eller flera av följande områden den senaste månaden: 

Med känslor, koncentration, beteende eller med att komma överens och umgås med andra 

människor? 

               1 2 3 4 

  

Om du kryssade för alternativ 3 eller 4 på ovanstående fråga, var vänlig besvara de följande 

frågorna. I annat fall, gå direkt till fråga 17. 

     

14 Oroas ditt barn eller lider ditt barn av sina 
svårigheter? 

             1 2 3 4 

      

15 Stör svårigheterna ditt barns vardagsliv på något 
av följande områden: 

    

      

 a   Hemma/ i familjen              1 2 3 4 

      

 b   Med kamrater              1 2 3 4 

      

 c   I skolarbetet              1 2 3 4 

      

 d   Vid fritidsaktiviteter              1 2 3 4 

     

16 Blir svårigheterna en belastning för dig eller för 

familjen som helhet? 
             1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

      

  Nej, 

inte alls 

  Ja, väldigt 

mycket 

Vet ej 

 

17 Har du/ditt barn fått hjälp eller stöd 
genom: 
 

     

 a  Skolan?            1 2 3 4 5

       

 b  Behandling eller terapi för barnet? 

T ex via BUP 
          1 2 3 4 5

       

  

 

     

När man har ett barn i behov av särskilt stöd kan man få hjälp av olika slag.  

Här nedan följer några frågor om dina erfarenheter av stödinsatser. 
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  Nej, 

inte alls 

  Ja, väldigt 

mycket 

Vet ej 

 

 c   Samtalskontakt för dig som 

vårdnadshavare? 

T ex via BUP eller socialtjänsten 

          1 2 3 4 5

       

 d   Föräldraträning eller 

föräldrautbildning? 
          1 2 3 4 5

      

 e   Avlastning/avlösning? 

T ex via socialtjänsten 
          1 2 3 4 5

      

 f   Avlastning och stöd från släkt och/eller 
vänner? 

          1 2 3 4 5

      

 g   Ekonomiskt stöd t ex vårdbidrag?           1 2 3 4 5

      

 h   Annat: _____________________  

 
          1 2 3 4 5

  Mycket 

missnöjd 

  Mycket 

nöjd 

Vet ej/  

ej aktuellt 

18 Hur nöjd/missnöjd är du med det stöd 
du/ditt barn har fått genom: 

     

       

 a  Skolan?            1 2 3 4 5

       

 b  Behandling eller terapi för barnet? 

T ex via BUP 
          1 2 3 4 5

       

 c  Samtalskontakt för dig som 

vårdnadshavare? 

T ex via BUP eller socialtjänsten 

          1 2 3 4 5

       

 d  Föräldraträning eller 

föräldrautbildning? 
          1 2 3 4 5

       

 e   Avlastning/avlösning 

T ex via socialtjänsten 
          1 2 3 4 5

      

 f   Avlastning och stöd från släkt och/eller 
vänner? 

          1 2 3 4 5
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Kommentarer:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  Stämmer 

inte alls 

   Stämmer 

mycket bra 

20 Att vara förälder är svårare än vad jag 
trodde. 

         1 2 3 4 5 

       

21 Jag har inte lika mycket tid för min partner 
som jag skulle önska. 
(Hoppa över om du inte har någon partner) 

         1 2 3 4 5 

       

22 Det är oftast barnets/barnens behov som 
styr mitt liv. 

         1 2 3 4 5 

       

23 På grund av sömnbrist känner jag mig ofta 
trött och ur form. 

         1 2 3 4 5 

       

24 Som förälder känner jag mig ofta ledsen och 

nere. 
         1 2 3 4 5 

       

25 Tack vare mitt/mina barn har jag fått en hel 

del nya kontakter. 
         1 2 3 4 5 

      

26 När det inte fungerar med mitt/mina barn 
känns det som att jag inte kan göra 
någonting rätt. 
 

         1 2 3 4 5 

       

 

 

 Mycket 

missnöjd 

  Mycket 

nöjd 

Vet ej/ 

ej aktuellt 

 g   Ekonomiskt stöd t ex vårdbidrag?           1 2 3 4 5

      

 h   Annat:_____________________  

 
          1 2 3 4 5

19 a  Skulle du vilja ha mer hjälp och stöd?  1  Nej 2  Ja         3 Vet ej 

 b  Om ja, inom vilket område vill du framför allt ha mer hjälp och stöd? 

Välj ett av alternativen genom att uppge en av bokstäverna a-h från fråga 18 ovan:____

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

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

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

inte alls 

   Stämmer 

mycket bra 

27 Jag umgås med andra föräldrar som har barn 
i samma ålder. 
 

         1 2 3 4 5 

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

         1 2 3 4 5 

      

29 Jag drabbas ofta av infektioner.          1 2 3 4 5 

       

30 När jag hamnar i en problemsituation som 
gäller mitt/mina barn, har jag många som jag 
kan vända mig till för att få hjälp och råd. 

         1 2 3 4 5 

       

31 Jag har nästan ingen tid för mig själv.          1 2 3 4 5 

       

32 Jag behöver hjälp för att klara av mitt 

föräldraskap. 
         1 2 3 4 5 

      

33 Jag får mindre hjälp och stöd i föräldraskapet 
av min partner än jag hade väntat mig. 
(Hoppa över om du inte har någon partner) 

         1 2 3 4 5 

      

34 Att ha barn har gjort att jag och min partner 
har kommit varandra närmare. 
(Hoppa över om du inte har någon partner) 

         1 2 3 4 5 

      

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

         1 2 3 4 5 

      

36 Nästan all min tid går numera åt till 

mitt/mina barn. 
         1 2 3 4 5 

      

37 Jag trivs med att vara förälder.          1 2 3 4 5 

       

38 Att ha barn orsakar en hel del problem i 
relationen mellan mig och min partner. 
(Hoppa över om du inte har någon partner) 

         1 2 3 4 5 

       

39 Det är svårare att uppfostra barn än vad jag 

hade trott. 
         1 2 3 4 5 

      

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

         1 2 3 4 5 
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  Stämmer 

inte alls 

   Stämmer 

mycket bra 

41 Jag känner mig som en duglig och bra 
förälder. 

         1 2 3 4 5 

      

42 Jag har ofta skuldkänslor för hur jag känner 
för mitt/mina barn. 

         1 2 3 4 5 

      

43 Under det senaste halvåret har jag känt mig 
mycket trött. 

         1 2 3 4 5 

      

44 Jag kan nästan aldrig göra de saker som jag 
själv tycker om. 

         1 2 3 4 5 

      

45 Vi tillbringar mycket mindre tid tillsammans 
som familj än vad jag skulle önska. 

         1 2 3 4 5 

      

46 Att vara förälder är lättare än vad jag trodde.          1 2 3 4 5 

      

47 Nu för tiden har jag en positiv syn på livet.          1 2 3 4 5 

      

48 Jag känner mig ensam och utan vänner.          1 2 3 4 5 

      

49 Jag ger upp mer av mitt eget liv än vad jag 
tidigare hade trott var nödvändigt, för att 
kunna möta mitt/mina barns behov. 

         1 2 3 4 5 

      

50 Jag och min partner försöker att också få tid 
över för varandra.  
(Hoppa över om du inte har någon partner) 

         1 2 3 4 5 

      

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

         1 2 3 4 5 

        

På de följande två frågorna, sätt ett kryss för den beskrivning som stämmer bäst. 

52 Jag tycker att jag:            1 är en mycket bra förälder. 

             2 är en bra förälder. 

             3 är en medelbra förälder. 

             4 har vissa problem med att 

vara förälder. 


             5 inte är en speciellt bra 

förälder. 
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53 Efter att ha fått barn har jag: 1 varit sjuk mycket oftare än 

tidigare. 

              2 varit sjuk något oftare än 

tidigare. 


              3 varit sjuk i ungefär samma 

utsträckning som tidigare. 


              4 varit friskare än tidigare. 

              5 varit mycket friskare än 

tidigare. 


 

Kommentarer:_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  Mycket 

sällan 

Ganska 

sällan 

Ganska 

ofta 

Mycket 

ofta 

54 Jag arbetar eller gör andra saker för att inte 
tänka på problemet. 

       1 2 3 4 

      

55 Jag anstränger mig för att göra något åt min 
situation. 

       1 2 3 4 

      

56 Jag säger till mig själv ”detta är inte sant”.        1 2 3 4 

      

57 Jag använder alkohol eller droger för att känna 
mig bättre. 

       1 2 3 4 

      

58 Jag får känslomässigt stöd från andra.        1 2 3 4 

      

59 Jag ger upp mina försök att klara av det.        1 2 3 4 

     

60 Jag agerar för att försöka förbättra situationen.        1 2 3 4 

     

61 Jag vägrar inse att det har hänt.        1 2 3 4 

     

62 Jag uttrycker mig verbalt för att ge utlopp för 
mina obehagliga känslor. 
 
 
 

       1 2 3 4 

Det finns många sätt att hantera stress på. Hur brukar du i allmänhet göra när du 

stressas av problem? Det är viktigt att du svarar på alla påståenden även om de låter 

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

sällan 

Ganska 

sällan 

Ganska 

ofta 

Mycket 

ofta 

63 Jag får hjälp och stöd från andra människor.        1 2 3 4 

      

64 Jag tar alkohol eller andra droger till hjälp för 
att ta mig igenom situationen. 

       1 2 3 4 

      

65 Jag försöker se det i ett annat ljus för att få det 
att verka mer positivt.  

       1 2 3 4 

      

66 Jag är kritisk mot mig själv.        1 2 3 4 

     

67 Jag försöker komma på en strategi för vad jag 
ska göra. 

       1 2 3 4 

     

68 Jag får tröst och förståelse från någon annan 
person. 

       1 2 3 4 

     

69 Jag ger upp mina försök att hantera situationen.        1 2 3 4 

     

70 Jag försöker finna något bra i det som sker.        1 2 3 4 

     

71 Jag skämtar om det.        1 2 3 4 

     

72 Jag går på bio, tittar på tv, läser, dagdrömmer, 
sover, handlar, eller gör något annat för att 
slippa tänka på situationen. 

       1 2 3 4 

      

73 Jag accepterar det faktum att det har hänt.        1 2 3 4 

     

74 Jag ger uttryck för mina negativa känslor.        1 2 3 4 

     

75 Jag försöker finna tröst i min religion eller 
andliga tro. 

       1 2 3 4 

     

76 Jag försöker få råd eller hjälp från andra 
människor om vad jag ska göra. 

       1 2 3 4 

     

77 Jag lär mig leva med det.        1 2 3 4 

     

78 Jag tänker noga på vilka åtgärder jag kan vidta.        1 2 3 4 
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Mycket 

sällan 

Ganska 

sällan 

Ganska 

ofta 

Mycket 

ofta 

79 Jag anklagar mig själv för saker som hänt.         1 2 3 4 

     

80 Jag ber eller mediterar.        1 2 3 4 

     

81 Jag skojar om situationen. 
 

       1 2 3 4 

 

Kommentarer: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The materials contained in SPSQ are partly adapted and modelled after the Parenting Stress Index, Copyright 

1990 by Psychological Assessment Resources, Inc. and reproduced by permission of PAR Inc. To obtain a copy 

of the Swedish Parenting Stress Index, please contact PAR, Inc. at P.O. Box 998, Odessa, FL (telephone: (813) 

968-3003) or via their website at www.parinc.com. 
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Bilaga 3. Omformulerade påståenden från SPSQ. 

 

Ursprunglig formulering Formulering i den aktuella 

enkäten 

Fråga 

Sen vi fick barn har vi inte längre lika mycket 

tid för varandra. 

Jag har inte lika mycket tid för 

min partner som jag skulle önska. 

21 

På grund av ett förändrat sömnmönster känner 

jag mig ofta trött och ur form. 

På grund av sömnbrist känner jag 

mig ofta trött och ur form. 

23 

Sen jag blev förälder har jag känt mig mer 

ledsen och nere än vad jag hade förväntat mig. 

Som förälder känner jag mig ofta 

ledsen och nere. 

24 

Tack vare barnen har jag fått en hel del nya 

kontakter. 

Tack vare mitt barn har jag fått en 

hel del nya kontakter. 

25 

Sen vi fick barn har vi börjat umgås med många 

andra småbarnsföräldrar. 

Jag umgås med andra föräldrar 

som har barn i samma ålder. 

27 

Sen jag fick barn har jag drabbats av många 

olika infektioner. 

Jag drabbas ofta av infektioner. 29 

Sen jag fick barn har jag nästan ingen tid för  

mig själv. 

Jag har nästan ingen tid för mig 

själv. 

31 

Efter att ha blivit förälder får jag mindre hjälp 

och stöd av min make/sambo än vad jag hade 

väntat mig. 

Jag får mindre hjälp och stöd i 

föräldraskapet av min partner än 

jag hade väntat mig. 

33 

Att få barn har gjort att jag och min make/ 

sambo har kommit varandra närmare. 

Att ha barn har gjort att jag och 

min partner har kommit varandra 

närmare. 

34 

Att få barn har orsakat en hel del problem i 

relationen mellan mig och min make/sambo. 

Att ha barn orsakar en hel del 

problem i relationen mellan mig 

och min partner. 

38 

Under det senaste halvåret har jag känt mig 

mycket tröttare än vanligt. 

Under det senaste halvåret har jag 

känt mig mycket trött. 

43 

Efter att ha fått barn tillbringar vi mycket  

mindre tid tillsammans som familj, än vad jag 

hade väntat mig. 

Vi tillbringar mycket mindre tid 

tillsammans som familj än vad jag 

skulle önska. 

45 

Jag och min make/sambo försöker att också  

få tid över för varandra. 

Jag och min partner försöker att 

också få tid över för varandra. 

50 

 


