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STRESS OCH VÄLBEFINNANDE HOS FÖRÄLDRAR TILL BARN I ÖVRE TONÅREN  
 

Susanne Alm Sönnergren 

 

 

I denna enkätstudie undersöktes stress och välbefinnande hos 

224 slumpmässigt utvalda föräldrar i Stockholmsområdet, med 

hemmavarande barn i övre tonåren. Ryff Well-Being Scale plus 

en nykonstruerad föräldrastresskala användes; den sistnämnda 

visade sig ha god intern konsistens och i övrigt godtagbara 

psykometriska kvaliteter. Tonårsföräldrarna rapporterade något 

högre välbefinnande än en tidigare normgrupp. Grad av 

välbefinnande, specifikt dimensionerna självacceptans (self 

acceptance) och kontroll över tillvaron (environmental 

mastery), samt frånvaro av negativa livshändelser under det 

senaste året, predicerade lägre föräldrastress, med 32 % 

förklarad varians. Varken föräldrastress eller välbefinnande 

visade på några systematiska samband med demografiska 

variabler. Resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning 

och teorier kring utveckling i ett livscykelperspektiv, däribland 

Eriksons teori om socioemotionell utveckling. Föräldraskapets 

positiva sidor betonas och föreslås för vidare forskning. 

 

 

Tonårsperioden är en orolig och ibland tuff tid för många föräldrar (Rädda Barnens 

Föräldratelefon och Föräldramejl, årsrapport 2007). Tonåringen strävar efter ökad 

självständighet och till skillnad från att fostra yngre barn är det för tonårsföräldern inte längre 

lika självklart hur roller och ansvar skall definieras (Coleman & Hendry, 1999). I media 

rapporteras om gatuvåld och drogmissbruk bland unga och att som förälder hitta rätt balans 

mellan tillit och kontroll är inte det lättaste (Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl, 

årsrapport 2007). Som förälder kan det därför vara svårt att släppa den kontroll man en gång 

har haft, bland annat av oro för tonåringens säkerhet. De sociala och kulturella 

förutsättningarna förändras dessutom ständigt, vilket gör det svårt att som förälder avgöra hur 

man bäst kan förbereda sin tonåring inför den framtida vuxenrollen (Small & Eastman, 1991; 

Joshi & Gutierrez, 2006). Till skillnad från många andra erfarenheter man gör i livet, har man 

som förälder därför även relativt begränsad nytta av tidigare erfarenheter, såsom de egna 

upplevelserna av att själv vara barn eller tonåring (Lazarus, 2006), vilket skapar ytterligare 

osäkerhet kring de beslut man fattar (Joshi & Gutierrez, 2006). Inte sällan glesas även 

kontakten med andra föräldrar ut när barnet når tonåren. Samtidigt är samhällets stöd till 

tonårsföräldrar svagt och det är lätt att känna sig ensam, en bild som bekräftas av en ökande 

andel tonårsföräldrar, som vänder sig till Rädda Barnen för att få stöd i sitt föräldraskap (Rädda 

Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl, årsrapport 2007).  

 

För många föräldrar sammanfaller dessutom barnens tonår med en tid då man själv kanske går 

igenom en kritisk fas i livet; de första ålderstecknen börjar visa sig och man kanske börjar 

reflektera över sitt eget liv och den förändring man själv står inför (Kazdin, 2000). Trots de 

påfrestningar som följer av att vara förälder, är det dock för de allra flesta även en källa till 
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glädje (Berry & Jones, 1995; Nomaguchi & Milkie, 2003), med möjlighet till mognad och 

utveckling (Palkovitz, 1996). Upplevelsen av att vara tonårsförälder kan därför rimligen bäst 

förstås både utifrån de utvecklingsmässiga utmaningar som barnens tonårstid ofta innebär för 

föräldrarna, liksom de positiva och negativa utvecklingsmässiga förändringar som föräldrarna 

själva ställs inför (Ryff & Seltzer, 1996). För detta syfte har två teoretiska ansatser valts som 

utgångspunkt för denna uppsats: ett stressperspektiv på föräldraskap och ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på vuxenåren i allmänhet och föräldrarollen i synnerhet. 

 

Vuxenutveckling – E H Erikson 

En av de mer kända teorierna inom utvecklingspsykologin (Hwang & Nilsson, 2003), E H 

Eriksons teori om människans socioemotionella utveckling, beskriver föräldraskap som en 

utvecklingsmässigt ansenlig milstolpe (Palkovitz, 1996). Enligt Erikson sker en individs 

psykologiska utveckling i ständig interaktion med omgivningen och möjliggörs genom att 

kunna lösa en specifik kris som är utmärkande för det stadium i livet man befinner sig i 

(Erikson, 1977; Erikson, 2004). Även om det är genom dessa existentiella kriser som individen 

utvecklas, var Erikson mer intresserad av psykologisk hälsa och välbefinnande än psykisk 

ohälsa (Slater, 2003). I teorierna betonas därmed särskilt de positiva aspekterna av utveckling, 

liksom de skiftande perioderna av livscykeln, så att möjligheterna till utveckling och mognad 

hos en ung individ skiljer sig ifrån dem hos en äldre.  Dessa skillnader bestäms delvis av 

förändrade biologiska och psykologiska processer hos individen, men speglas även genom de 

olika roller, liksom förändringen av dessa, som följer av vilket stadium av livet en individ 

befinner sig i (Ryff, 1989).  

 

I mogen vuxen ålder, som är det avgjort längsta stadiet i en individs liv, handlar den avgörande 

krisen enligt Erikson om generativitet kontra stagnation. Generativitet innebär att kunna 

uppleva samhörighet och meningsfullhet, t ex i form av sysselsättning och familjeliv. Det 

innebär också att engagera sig i något utanför sig själv och att finna en livsdimension, som går 

utöver den egna vinningen eller tillfredsställelsen (An & Cooney, 2006). Det vanligaste, om än 

inte det enda sättet att uppleva detta tillstånd, är engagemang i de egna barnens välmående. I en 

vidare bemärkelse går innebörden av detta begrepp dock utanför själva föräldraskapet och 

handlar då om den vuxnes ansvar att fostra och vägleda nya generationer. Stagnation däremot, 

som står i motsats till generativitet, medför istället självupptagen livsleda och en känsla av att 

sitta fast i gamla hjulspår (Hwang & Nilsson, 2003).  

 

En annan central del av Eriksons teori bygger på utvecklande av den egna identiteten, som 

kulminerar i tonåren under den kris som kallas identitet – diffusion (Erikson, 1977). Eriksons 

teori genomsyras av idén att identiteten skapas och utvecklas i samspel med omgivningen. 

Under tonårstiden är dock detta samspel inte alldeles okomplicerat. Ungdomar omges av 

skiftande och ofta motstridiga värderingar, som skapar motsägelsefulla budskap. Dessa kan i 

sin tur skapa ångest och en benägenhet att växla mellan olika ståndpunkter – en slags 

rollförvirring. När processen under den här perioden är över skall dock individen ha erövrat en 

stabil grund för sin identitet (Hwang & Nilsson, 2003). Den identitet som uppnås under 

ungdomsåren, vidareutvecklas också under hela det vuxna livet, och de identitetsfrågor som 

inte har kunnats lösas tidigare blir därmed möjliga att klara av senare (Slater, 2003). 

 

Erikson betraktade även generativitet som en aspekt på identitetsskapande. Med det 

perspektivet kan generativitet i form av engagemang i den kommande generationen och 

därigenom i framtiden, även betraktas som en avgörande sociopersonell resurs, som bidrar både 

till personligt och socialt värde och därmed ytterst till kvalitet i livet. Generativitet har även 
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empiriskt visat sig ha samband med psykologiskt välbefinnande och en mer övergripande 

livstillfredsställelse även senare i livet (An & Cooney, 2006; Peterson & Duncan, 2007).  

 

Positiv utveckling och välbefinnande 

Utveckling under vuxenåren har länge varit ett relativt begränsat forskningsområde för vilket 

dock intresset, i takt med att en ökande andel av befolkningen numer tillhör denna grupp, ökat 

allt mer. Inom detta forskningsområde uppmärksammas intresset dessutom alltmer för det som 

brukar benämnas positive functioning, som betonar de positiva aspekterna av psykologiskt 

fungerande, inklusive psykologiskt välbefinnande (Lindfors, Berntsson & Lundberg, 2006).  

 

Välbefinnande har undersökts i relation till exempelvis traumatiska händelser och olika 

sjukdomstillstånd, men har även studerats i ett mer normativt syfte, t ex hos skolungdomar. 

Någon entydig definition av vad välbefinnande innebär verkar dock inte finnas (Keyes, 

Shmotkin & Ryff, 2002). Ibland används begreppet för att beskriva avsaknad av stress- eller 

ångestsymtom (Nomaguchi & Milkie, 2003), ibland används det synonymt med lycka, eng. 

happiness eller livstillfredsställelse, eng. life satisfaction, och ibland även som en kombination 

av dessa (Stephens & Townsend, 1997). 

 

Ryff och kollegor (1995) har konceptualiserat välbefinnandebegreppet ur ett lite annorlunda 

perspektiv. De har utvecklat den multidimensionella Ryff Psychological Well-being scale för att 

beskriva välbefinnande utifrån sex psykologiska dimensioner och som alla innefattar en 

integrering av olika teorier kring individuell utveckling och adaptivt fungerande, där ibland 

Eriksons socioemotionella teori; att acceptera sig själv och den man är (self-acceptance), 

positiva relationer (positive relations), självständighet (autonomy), känsla av kontroll över 

tillvaron (environmental mastery), personlig utveckling (personal growth) och mening med 

livet (purpose in life). 

 

Även om det inte kan anses finnas någon entydig teoretisk definition av välbefinnande, 

illustreras ändå för begreppet viktiga dimensioner genom betoningen på positiva aspekter av 

utveckling. Erikson beskriver t ex self-acceptance genom att framhålla en positiv syn på det 

egna jaget. Det innebär inte enbart ett accepterande av sig själv utan även av det liv man levt 

med dess framgångar och besvikelser. Environmental mastery har i livscykelteorier beskrivits 

som särskilt påtagligt i medelåldern, då en gynnsam psykosocial utveckling innebär förmåga att 

samtidigt hantera familj, arbete och den personliga sfären, med de krav och förväntningar som 

kommer av detta. Flera utvecklingsprocesser är även relevanta för purpose in life, däribland 

Eriksons generativitet, som innefattar mål om produktivitet och ledarskap. Andra som har 

beskrivit positiv psykologisk utveckling, om än ur ett annat perspektiv, är Rogers teori om the 

fully functioning person liksom Maslow och hans skildring av self-actualisers (Ryff, 1989). 

Maslow’s self-actualiser uppvisar också likheter med dem i Eriksons teori som lyckas navigera 

sig igenom det vuxna stadiet av generativitet kontra stagnation (Slater, 2003).   

 

Positive relations, med en betoning på vikten av våra interpersonella relationer, återfinns i 

Eriksons stadium mellan tonår och mogen vuxenålder, där det centrala temat är att skapa intima 

relationer med andra. Relationer till andra fortsätter sedan att vara en viktig aspekt för den 

psykosociala utvecklingen genom begreppet generativitet även under de senare vuxenåren. 

Även Rogers betraktade utvecklingen av nära relationer som central för välbefinnande, och 

med en grundläggande tillit som förutsättning för denna. Även autonomi är ett centralt begrepp 

hos Rogers, vars fully functioning person inte behöver låta sig styras av andras uppfattning utan 

utgår ifrån sina egna värderingar. Den sista dimensionen av välbefinnande, personal growth, 

återfinns både hos Maslow där förverkligande av sig själv och sin fulla potential ses som den 
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ideala utvecklingen hos individen, och hos Rogers genom hans betoning på vikten av att 

förhålla sig öppen till nya upplevelser (Ryff, 1989).  

 

Forskning visar att resultaten är relativt konsistenta över de olika versionerna av Ryff Well-

being scale och vilka tyder på att environmental mastery liksom autonomy ökar med ålder, i 

synnerhet från tidig vuxenålder till medelålder (Ryff & Keyes, 1995). I en svensk undersökning 

(Lindfors et al., 2006) fann man dock att ha barn förknippades med en lägre grad av 

environmental mastery. Purpose in life och personal growth verkar minska med ökad ålder, där 

den tydligaste minskningen uppträder mellan medelålders och äldre individer. Däremot har 

inga ålderskillnader beträffande self-acceptance eller positive relations kunnat konstateras. 

Könsskillnader har kunnat fastställas för positive relations, där kvinnor rapporterat högre poäng 

än män. Högre utbildning verkar också vara relaterat till högre grad av välbefinnande, i 

synnerhet med avseende på purpose in life och personal growth (Ryff & Keyes, 1995). I den 

svenska undersökningen visade sig även civilstånd vara en predicerande faktor, där att vara 

ensamstående förknippades med en lägre grad av välbefinnande (Lindfors et al., 2006). 

 

Föräldraskap och att vara tonårsförälder 

Att bli förälder är en av de största förändringarna man kan genomgå under livet (Nomaguchi & 

Milkie, 2003) och för dem som bildar familj och skaffar barn influeras utvecklingen under 

vuxenåren tydligt av de upplevelser och erfarenheter som hör samman med föräldraskapet 

(Palkovitz, 1996). Trots det har man forskat relativt lite om hur föräldraskapet påverkar hälsa, 

välbefinnande och utveckling hos föräldrarna själva. Detta ska jämföras med den omfattande 

forskning och teoribildning, som betonar föräldrarnas centrala betydelse för barns utveckling 

(Ryff & Seltzer, 1996).  

 

Den begränsade föräldraforskning som finns har, i motsats till den teoretiska framställningen, 

dessutom oftast betonat föräldraskapets negativa effekter för individen (Ryff & Seltzer, 1996). 

Att ha barn har, då i jämförelse med att inte ha barn, betraktats som mer kostsamt än 

belönande, och med en högre grad av dagliga stressorer och negativ inverkan på sociala 

relationer och psykologiskt välbefinnande, särskilt hos kvinnor och ensamstående (Nomaguchi 

& Milkie, 2003). 

 

Viss forskning, om än begränsad, visar även att den mest svårhanterbara tiden som förälder är 

när barnen är på väg in i tonåren (Pasley & Gecas, 1984; Small, Eastman & Cornelius, 1988; 

Silverberg, 1996). Men trots att det verkar finnas en generell uppfattning om att relationen 

mellan ungdomar och deras föräldrar alltid skulle vara stormiga, finns ingen entydig forskning 

som bekräftar detta (Rutter, Giller & Hagekull, 1998; Arnett, 1999; Hwang & Nilsson; 2003). 

Det finns heller inget som tyder på att familjeproblem skulle vara vanligare i familjer med 

ungdomar än hos andra familjer (Rutter, Giller & Hagekull, 1998). För tonåringen innebär dock 

den här tiden stora förändringar, såväl fysiskt, emotionellt som beteendemässigt (Conger, 

1977), förändringar som både tonåring och förälder måste anpassa sig till. De förändringar som 

följer av själva föräldraskapet under tonårstiden, har däremot ägnats förvånansvärt lite 

uppmärksamhet, trots att uppfostran och föräldraskap rimligen inte kan betraktas som stabila 

och oföränderliga karaktäristika hos föräldrar, utan något som måste förändras i takt med att 

också barnen växer och utvecklas (Trost, Stattin & Kerr, 2002). 

 

Företrädelsevis är det dock de förändringar som tonåringen går igenom som stått i fokus för 

forskningen. Man har funnit stöd för en ökad benägenhet att under tonåren testa gränser, i vissa 

fall begå brott, liksom experimenterande med alkohol, tobak eller droger (Arnett, 1999). 

Forskning kring normativa förändringar under tonårstiden visar på ökat inflytande ifrån 
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jämnåriga (Brown, Clasen & Eicher, 1986), ökad självständighet (Small, Eastman & Cornelius, 

1988) och konflikter mellan tonåringar och föräldrar (Adams & Laursen, 2007).  

 

Strävan efter självständighet, som även har ett teoretiskt starkt stöd, innebär att tonåringen 

försöker göra sig allt mindre beroende av föräldrarna (Small et al., 1988). Denna strävan 

kommer till uttryck genom såväl verbalt som fysiskt beteende men även genom värderingar 

som står i motsättning till föräldrarnas uppfattning. Även om denna utveckling både är 

förväntad och normativ under tonårstiden (Small et al., 1988; Hwang & Nilsson, 2003) 

resulterar den inte sällan i konflikter med föräldrar och övriga i familjen (Conger, 1977). Även 

om konflikter inte med nödvändighet behöver vara skadliga, har upprepade konflikter visat sig 

ha en negativ inverkan på såväl föräldrarnas som barnens hälsa och välbefinnande. Det gäller i 

synnerhet om relationen upplevs mindre god och tillitsfull (Adams & Laursen, 2007).  

 

Ofta förekommande konflikter mellan tonåringar och deras föräldrar tycks dock vara mest 

påfrestande för föräldrarna och deras välbefinnande (Deković, 1999). Enligt Smetana (1989) 

som studerat den bakomliggande meningen av konflikter i relationen mellan en grupp 

holländska tonåringar och deras mödrar, antas denna skillnad bero på vilken betydelse som 

förälder respektive tonåring lägger vid konflikten. Tonåringarna ansåg oftast att konflikterna 

främst handlade om deras egen självständighet och rätt att fatta egna beslut. Föräldrarna å sin 

sida betraktade inte uteslutande konflikterna som uttryck för deras tonåringars 

självständighetssträvanden, utan uppfattade det i första hand som en fråga om deras egen 

auktoritet och i förlängningen ett ifrågasättande av dem själva i rollen som förälder. Att 

uppfostra och stötta sina barn är för de allra flesta föräldrar en viktig del av den egna 

självbilden. Upplevelsen av konflikterna kan för föräldern därför komma att färgas av en känsla 

av förlust, liksom av att vara mindre värdefull och kompetent med en i sin tur negativ inverkan 

på det egna välbefinnandet (Smetana, 1991 refererad i Deković, 1999).  

 

För föräldrarna tycks även tidigare erfarenhet ha betydelse för hur påfrestande dessa konflikter 

upplevs vara (Whiteman, McHale & Crouter, 2003). Resultaten ifrån en kvalitativ studie visade 

att föräldrar upplevde färre konflikter med sitt andra barn när denna nått tonåren i jämförelse 

med det förstfödda barnets tonårsperiod (Shanahan et al., 2007). En av de bakomliggande 

förklaringarna till denna skillnad var, enligt författarna, att föräldrarna under barnens tonårstid 

ansåg sig ha haft större kännedom om det andra barnets aktiviteter, jämfört med det första 

barnet. Att känna till vad ens tonåring gör liksom vem hon eller han träffar, har i sin tur 

kopplats till större förtroende från föräldrarnas sida, med ett i sin tur minskat behov av kontroll 

som följd (Kerr, Stattin & Trost, 1999). Kvaliteten på relationen mellan förälder och tonåring 

kan därmed antas vara av stor betydelse för hur man som förälder upplever sitt eget 

välbefinnande i allmänhet och rollen som förälder i synnerhet (Deković, 1999). Tonåringar, 

vars föräldrar har stor kännedom om vad de gör och tillsammans med vem, har dessutom visat 

sig vara mindre benägna att begå brott, uppvisar bättre resultat i skolan och har färre antisociala 

kontakter, vilket i sin tur innebär en lägre grad av påfrestningar för föräldrarna (Trost, Stattin & 

Kerr, 2002).  

 

Stress 

Föräldraskapets betydelse för föräldrarnas välbefinnande kan också undersökas utifrån ett 

stressperspektiv (Silverberg, 1996). En modell som används inom psykologisk stressforskning 

är Lazarus transaktionella stressmodell. Enligt denna kan stress inte förstås enbart som en 

utlösande faktor eller enbart som en reaktion på denna. I stället betraktas stress som ett resultat 

av interaktionen mellan individen och dess omgivning. Enligt modellen uppstår psykologisk 

stress då individen bedömer kraven från omgivningen som så påfrestande eller t.o.m. som helt 
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överskridande den egna förmågan, att de därmed riskerar hans eller hennes hälsa och 

välbefinnande (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Hur stress definieras utgår därmed inte utifrån några objektiva kriterier, hos vare sig individ 

eller omgivning. Centralt för modellen är istället den subjektiva värdering individen gör av en 

specifik situation. Denna värdering sker genom ständigt pågående kognitiva processer där 

situationer bedöms och kategoriseras utifrån tänkbara konsekvenser för individens hälsa. Först 

sker en primär bedömning då situationen kategoriseras som irrelevant, godartad eller 

stressande. Om situationen bedöms vara stressande sker ytterligare en bedömning för att avgöra 

om situationen skall betraktas som hot eller risk för skada i framtiden eller om skadan rent av 

redan är skedd. Psykologisk stress kan rimligen även betraktas som en normal del av livet och 

nödvändig för att vi skall lära oss möta sorger, besvikelser och svårigheter. Det är genom 

psykologisk stress vi mognar, utvecklas och blir starkare (Diener & Sue, 1999). En situation 

som bedöms som stressande kan därför även betraktas som en utmaning och möjlighet till 

personlig utveckling. Hur situationen värderas, bestäms bland annat av situationens omfattning 

och grad av kontrollerbarhet. Även individuella faktorer som exempelvis den egna självbilden, 

påverkar bedömningen (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Inte enbart hur en situation värderas, utan även det sätt på vilket individen hanterar den stress 

som uppstår, är avgörande för hälsa och välbefinnande. Naturligtvis ser detta olika ut från 

individ till individ, men kan även skilja sig åt mellan olika situationer. De sätt på vilka en 

stressande situation hanteras brukar kallas copingstrategier och är den process som tar vid när 

en situation väl bedömts som stressande och hotfull. Copingstrategier används för att reducera 

stressen genom att på olika sätt antingen hantera de känslor den framkallar eller försöka 

förändra förutsättningarna i den upplevda situationen. Oavsett om försöken inriktas mot de 

egna känslorna, s.k. emotionsfokuserade copingstrategier eller som i det senare fallet, är 

problemfokuserade, vilket mer liknar problemlösning, säger dessa emellertid ingenting om hur 

väl individen lyckas klara av stressen och därmed undvika negativa effekter på hälsa och 

välbefinnande (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Förmågan att hantera negativa psykologiska effekter av såväl enskilda, stressande händelser 

som mer kontinuerliga påfrestningar beror, utöver adaptiva copingstrategier, även på de 

resurser som individen förfogar över. Forskning och teori inom såväl stress som 

utvecklingspatologi betonar särskilt sociala och personliga resurser som två sådana viktiga 

resurser (Lazarus & Folkman, 1984; Gotlib & Wheaton, 1997). Med sociala resurser avses t ex 

förmågan att parallellt kunna upprätthålla olika roller, att ha en förtroendefull relation liksom 

trygghet och tillhörighet genom positiva relationer till familj och vänner. Hit räknas även 

tillgång till socialt stöd, med vilket menas både tillräckligt praktiskt och emotionellt stöd. I 

likhet med resonemangen om bedömning av otillräckliga resurser vid stressreaktioner är det 

även här individens egen bedömning som är avgörande för om stödet uppfattas som tillräckligt 

eller inte. Som personliga resurser räknas t ex självförtroende liksom känsla av kontroll och 

hanterbarhet i tillvaron (Gotlib & Wheaton, 1997).  

 

Föräldrastress 

Olika situationer ställer olika krav på individen och som förälder ställs man inför specifika krav 

och påfrestningar, som kan kopplas till rollen som förälder, och där barnens tonårstid kan 

innebära en särskild källa till stress för deras föräldrar (Small, Eastman & Cornelius, 1988). 

Den påfrestning, som härrör sig ifrån de krav som själva föräldraskapet medför, brukar 

benämnas föräldrastress. I likhet med psykologisk stress i övrigt kan denna ses som en 

interaktion mellan individen och dess omgivning (Östberg, 1999). Och liksom annan stress som 
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kan relateras till olika roller, som yrkesroll eller förmågan att hantera multipla roller, får också 

denna konsekvenser för såväl individen själv som för andra med vilka man har nära relationer 

(Seginer, Vermulst & Gerris, 2002). Utöver den påfrestning som kommer av de direkta 

uppgifterna att uppfostra barn, konfronteras föräldrar dessutom ständigt, genom egna 

iakttagelser eller andras feedback, med hur väl deras barn lyckas i livet och därigenom även hur 

lyckade de själva är i rollen som förälder (Ryff & Seltzer, 1996). 

 

Att vara förälder kan alltså betraktas som en stressfaktor i sig, och som har visat sig vara 

särskilt påfrestande när barnet lider av svår kronisk sjukdom (Mullins et al, 2007), har särskilda 

behov (Dellve, Samuelsson, Tallborn, Fasth & Hallberg, 2006; Gupta, 2007; Spratt, Saylor & 

Macias, 2007), eller uppvisar beteendestörningar (Hastings, 2002; Kadesjö et al., 2002; 

Burbach, Fox & Nicholson, 2004). Inte bara svårigheter hos barnen påverkar upplevelsen av 

föräldrastress. Studier visar att föräldrar som själva lider av psykisk störning även uppvisar en 

högre grad av föräldrastress (Kahng, et al, 2008), med i sin tur risk för negativ inverkan på 

barnens hälsa. Förmågan att fungera som förälder har även visat sig ha samband med upplevd 

föräldrastress, med en högre grad av stress kopplat till dysfunktionellt föräldraskap (Östberg & 

Hagekull, 2000). Föräldrastress har dock inte begränsats till forskning kring kliniska 

frågeställningar. Ur ett föräldraperspektiv har t ex studerats hur föräldrastress påverkar 

relationen mellan föräldrarna, där en lägre nivå av rapporterad föräldrastress associeras med en 

högre grad av äktenskaplig tillfredsställelse (Lavee, Sharlin & Katz, 1996).  

 

I likhet med stress i övrigt, har även föräldrastress kunnat kopplas till socialt stöd (Sepa, Frodi 

& Ludvigsson, 2004; Dellve et al., 2006), där upplevelsen av att inte ha tillräckligt gott stöd 

och att vara socialt isolerad kan ses som en predicerande faktor för föräldrastress (Webster-

Stratton, 1990). Även socioekonomiska variabler har visat sig vara av viss betydelse (Östberg 

& Hagekull, 2000; Burbach et al., 2004) med en högre grad av stress kopplad till bland annat 

låg socioekonomisk status. Tidiga studier har även kunnat påvisa en högre grad av 

föräldrastress hos äldre mödrar (Lavee et al., 1996; Östberg & Hagekull, 2000), mödrar med 

lägre utbildning, ensamstående mödrar, och mödrar med flera barn (Östberg & Hagekull, 

2000). I flera studier har mödrar visat sig uppleva en högre grad av föräldrastress än fäder 

(Webster-Stratton, 1990), men i icke-kliniska studier av gifta föräldrars stressnivåer har dessa 

skillnader visat sig vara mindre (Östberg & Hagekull, 2000). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att befintlig forskning främst inriktats mot vilka konsekvenser 

föräldrastress och dysfunktionellt föräldraskap har på barnens hälsa och välmående (Berry & 

Jones, 1995). Däremot verkar kunskapen om hur stress över att vara förälder, påverkar 

föräldrarnas egen hälsa och välbefinnande vara relativt begränsad (Ryff & Seltzer, 1996). Som 

en konsekvens av den kliniska inriktning forskningen haft under relativt lång tid, finns 

dessutom begränsad kunskap om normativ föräldrastress (Berry & Jones, 1995), dvs. stress hos 

föräldrar till barn utan särskilda svårigheter och vars relation inte heller kännetecknas av annan 

problematik, som exempelvis dysfunktionellt föräldraskap.  

 

Föräldraskap är dessutom i sig ett mycket vitt begrepp där innebörden trots vissa generella 

likheter samtidigt kan variera, även inom samma samhälle och tidsperiod. Det man som 

småbarnsförälder försöker åstadkomma är således inte detsamma som det man eftersträvar som 

tonårsförälder. De krav som följer av såväl själva relationen som den sociala kontexten i övrigt, 

beror därmed rimligen även på vilket stadium i livet man befinner sig (Alwin, 2004). Mycket 

lite uppmärksamhet har dock riktats mot möjligheten att inflytande och påverkan av stress 

rimligen även avgörs av det stadium i livet där stressen förekommer (Gotlib & Wheaton, 1997).  

 



 9 

Den forskning som gjorts är nästan uteslutande begränsad till föräldraskap rörande yngre barn 

(Seginer et al., 2002). Samtidigt visar undersökningar av föräldrar till barn i olika åldrar, att 

tonårsföräldrar är de som har lägst tilltro till sin egen förmåga som förälder, liksom de oftast 

känner sig minst tillfreds med och mest otillräckliga i sin föräldraroll (Small et al., 1988; 

Silverberg, 1996; Dekovic, 1999). Tonårsföräldrar har i några tidigare studier även visat sig 

vara de som rapporterar lägst nivå av mer generell livstillfredsställelse (Small et al., 1988; 

Silverberg, 1996). Det finns alltså dels relativt lite forskning om hur föräldrar till tonåringar 

upplever sitt föräldraskap, dels ger den forskning som finns en ofullständig och huvudsakligen 

negativ bild av vad det innebär. 

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka föräldraskap och upplevd stress i rollen som 

förälder till barn i övre tonåren, liksom hur denna stress kan kopplas till hur individen bedömer 

sitt allmänna välbefinnande. I ansatsen ligger även att försöka beskriva hur resultaten kan 

förstås ur ett utvecklings- och livscykelperspektiv. Utöver de specifika frågeställningarna enligt 

nedan har ytterligare ett syfte varit att undersöka psykometriska egenskaper och normera 

föräldrastresskalan utifrån en representativ grupp tonårsföräldrar i Stockholms län. 

Frågeställningar för undersökningen är: 

 

- Finns skillnader i upplevd föräldrastress relaterat till demografiska variabler? 

- I vilken utsträckning kan påfrestande livshändelser predicera föräldrastress? 

- Finns skillnader i upplevelsen av välbefinnande relaterat till demografiska variabler? 

-  Skiljer sig tonårsföräldrars upplevelse av välbefinnande i jämförelse med normdata? 

-  Hur ser sambandet ut mellan upplevd föräldrastress och välbefinnande, och hur väl kan 

de olika dimensionerna av välbefinnande anses predicera föräldrastress? 

 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Urvalet till den aktuella undersökningen bestod av 400 föräldrar i Stockholms län som står som 

vårdnadshavare till ett eller flera barn i åldern 17-18 år (födda 1990-1991). Urvalet har gjorts 

av Statistiska Centralbyrån, SCB, och hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen som 

ett obundet slumpmässigt urval av vårdnadshavare och barn boende på samma adress, där den 

som står som vårdnadshavare även är barnets biologiska förälder.  

 

Bland de föräldrar som besvarade enkäten var 61 % kvinnor i åldrarna 34 till 63 år (M = 46,9; 

SD = 5,0). Männen varierade i ålder mellan 34 och 66 år (M = 49,7; SD = 6,3). En 

överväldigande majoritet av föräldrarna var gifta eller sammanboende, mer än 90 %, medan 

knappt 8 % var ensamstående. Ytterligare 2 % uppgav sig ha fast förhållande utan att vara 

sammanboende (”särbo”). Arton procent hade vid undersökningstillfället endast ett 

hemmavarande barn, 56 % hade två barn och 26 % hade tre eller fler barn boende hos sig mer 

än halva tiden. För större delen av föräldrarna, över 72 %, är de 17-18 åringar som enkäten 

avser, det äldsta hemmavarande barnet. 21 % har enbart äldre barn boende hemma och 7 % har 

både äldre och yngre barn boende hos sig mer än halva tiden. 

 

I det insamlade materialet finns ett partiellt bortfall avseende barnet/barnens kön, troligtvis 

beroende på att frågan i enkäten varit otydligt formulerad. Då en av frågeställningarna för 

studien varit att undersöka skillnader avseende stress, som kan relateras till barnets kön, har vi 

ändå valt att göra dessa analyser som dock alltså baserats på ett mindre antal 
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undersökningsdeltagare (n = 210). Ingen särskild bortfallsanalys har gjorts för detta. För 

ytterligare beskrivning av undersökningsdeltagarna, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivning av undersökningsdeltagare (n = 224). 

 

   Frekvens Andel % M SD 

FÖRÄLDER 
Kvinnor   136 61,3   

Män     86 38,7 

Ålder     48,0 5,7 

Födelseland 

Sverige   175 78,1 

Annat land     49 21,9 

Familjeförhållanden 

Gift/Sambo   198 90,0 

Särbo       5   2,3  

Ensamstående    17   7,7 

Totalt antal personer i hushållet   4,1 1,0 

Högsta utbildning 

Folkskola eller grundskola    14   6,3 

Gymnasieutbildning    75 33,6 

Eftergymnasial utbildning  134 60,1 

Sysselsättning 

Anställd   176 78,6 

Egen företagare    32 14,3 

Studerande       1   0,5 

Pensionerad          7   3,1 

Långtidssjukskriven          3   1,3 

Arbetssökande      2   0,9   

Övrigt       3   1,3 

 

 

Material 

För undersökningen sammanställdes en enkät (bilaga 2) bestående av fyra delar. Första delen 

(bilaga 2, Bakgrundsfrågor) bestod av demografiska variabler såsom kön, ålder, utbildning och 

sysselsättning hos föräldern samt antal och ålder på hemmavarande barn, vilka konstruerades i 

samarbete med SCB. För att senare kunna analysera effekten av ålder, skapades en ny variabel 

genom att utifrån en median-split kategorisera undersökningsdeltagarna i grupper om yngre (< 

48 år) och äldre (> 48 år). För att möjliggöra fortsatta databearbetningar skapades även 

dikotomiserade variabler avseende familjeförhållanden, där grupperna kom att bestå av 

deltagare som var sammanboende respektive inte sammanboende. På liknande sätt skapades en 

ny variabel utifrån utbildningsnivå, där den ena gruppen bestod av deltagare med högst 

gymnasieutbildning och den andra av deltagare med eftergymnasial utbildning. 

 

Den andra delen av enkäten utgjordes av den svenska kortversion av Ryff Psychological Well-

being scale (bilaga 2, Hälsa och välbefinnande) som Lindfors m.fl. (2006) översatt och 

validerat med goda resultat. För skalan används sex psykologiska dimensioner för att beskriva 

välbefinnande; self-acceptance (SA), positive relations (PR), självständighet (AU), 

environmental mastery (EM), personal growth (PG) och purpose in life (PL). Varje dimension 

representeras av tre påståenden på en sexgradig skala där 1 står för ”stämmer inte alls” och 6 
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”stämmer precis”. Totalpoängen för skalan utgörs av totaltsumman av svaren på samtliga 

påståenden, där ett högre värde motsvarar en högre grad av subjektivt välbefinnande (Lindfors, 

et al., 2006). Även poäng för de enskilda delskalorna beräknas och utgörs av det sammanlagda 

värdet av de påståenden som ingår i skalan.  

 

Del tre av enkäten avsåg att mäta föräldrastress. För detta användes en skala, (bilaga 2, 

Föräldrars upplevelse av stress A) som utvecklats inom ramen för projektet ”Född för tidigt – 

livskvalitet i tonåren”. Som utgångspunkt har man använt sig av Swedish Parenthood Stress 

Questionnaire (SPSQ) som utvecklats främst för att mäta stress hos föräldrar till små barn 

(Östberg & Hagekull, 2007). Skalan Föräldrars upplevelse av stress är kortare och har 

anpassats för att spegla påståenden, som rör specifikt tonårsföräldrar. Ett sådant exempel är 

item fyra; ”Det finns vissa saker min tonåring gör som verkligen stör mig”. Föräldrastresskalan 

består av 15 påstående på en fyrgradig skala, där 1 står för ”stämmer inte alls” och 4 ”stämmer 

helt”. Totalpoängen för skalan utgörs av totaltsumman av svaren på samtliga påståenden. En 

hög totalpoäng motsvarar en hög nivå av upplevd stress. 

 

Som ett komplement till föräldrastresskalan användes även Life Event Questionnaire (bilaga 2, 

Föräldrars upplevelse av stress B). Frågeformuläret består av en lista över 22 händelser som 

kan tänkas inträffa i en familj, och avser att spegla dessa händelsers påverkan på individen och 

livet i övrigt. Utöver de 22 fördefinierade händelserna finns möjlighet att själv lägga till 

ytterligare händelser, som man anser vara viktiga. Samtliga händelser bedöms också genom att 

den svarande värderar den som positiv (+1) eller negativ (-1), liksom vilken påverkan, från 

”ingen” (1) till ”stor” (4), som man bedömer att händelsen haft. Poängen beräknas genom att 

värderingen (positiv/negativ) av händelsen multipliceras med den grad av påverkan händelsen 

haft. En nolla (0) indikerar här ett helt neutralt resultat där inga händelser anses vare sig ha 

inträffat eller haft någon påverkan på individen, medan en etta (1) indikerar att en bra händelse 

visserligen inträffat, men att den inte bedömts ha någon påverkan. För att möjliggöra fortsatta 

databearbetningar skapades av dessa resultat en ny variabel bestående av två grupper; en med 

individer som rapporterat påfrestande livshändelser och en med individer som inte rapporterat 

några sådana.  

 

Procedur 

Enkäten distribuerades via Statistiska Centralbyrån (SCB), som sände den direkt till föräldrarna 

tillsammans med ett följebrev (bilaga 2, Följebrev) med information om syfte med 

undersökningen liksom om hur uppgifterna ämnades samlas in och bearbetas. Första utskicket 

gjordes andra veckan i maj 2008. Efter två veckor skickades en första påminnelse och efter 

ytterligare två veckor en andra påminnelse, då även enkäten bifogades ytterligare en gång. 

Svarsfrekvensen efter två påminnelser var 56 %, vilket innebär totalt 224 deltagare. Tidpunkten 

för utskicket bedöms ha påverkat svarsfrekvensen negativt, eftersom många familjer är extra 

mycket upptagna under maj och juni. Den är ändå att betrakta som en acceptabel svarsfrekvens 

som för enkätundersökningar brukar ligga mellan 50-75 % (Trost, 2007).  

 

Bortfallsanalys 

I bortfallsanalysen jämfördes de svarandes fördelning med avseende på vissa 

bakgrundsvariabler med motsvarande fördelning hos hela urvalet. Av analysen framgår att 

kvinnor svarat i högre grad än män, då de kvinnor som valt att besvara enkäten representerar 

58,1 % av de svarande i jämförelse med 53, 6 % av hela urvalet.  Det finns också en 

överrepresentation av personer, som är födda i Sverige bland dem som har svarat på enkäten, 

79,1 % respektive 72,2 % för hela urvalsgruppen, vilket skulle kunna förklaras av otillräckliga 

språkkunskaper hos de utlandsfödda. 
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Etiska överväganden 

Enkätundersökningen har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principer som 

rekommenderas för humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2001). Föräldrarna 

informerades genom brevet som följde med enkäten om undersökningens syfte, liksom om att 

deltagandet var frivilligt. Då SCB ansvarat för utskick och påminnelser har deltagarna varit helt 

anonyma för undersökningsansvariga, såväl uppsatsförfattare som handledare.  

 

Databearbetning 

Råbearbetning inklusive reversering av items, liksom de statistiska analyserna av enkätsvaren 

har genomförts i statistikprogrammet SPSS 15.0. Vid svarsbortfall för enstaka påståenden har 

det beräknade medelvärdet för berörd individ och skala använts som värde och imputerats. För 

föräldrastresskalan (Föräldrars upplevelse av stress) användes individens medelvärde för 

skalan som helhet och för välbefinnandeskalan (Ryff Psychological Well-being scale), 

medelvärdet för den delskala där påståendet ingår. Om flera påståenden lämnats obesvarade 

inom en och samma skala har bortfallet accepterats och ingen imputation har gjorts.  

 

Skalornas faktorstruktur och reliabilitet 

Faktorstrukturen hos föräldrastresskalan undersöktes explorativt med hjälp av faktoranalys av 

typen varimax principalkomponentsanalys. För välbefinnandeskalan förutsattes dock en viss 

faktorstruktur, varför den i likhet med tidigare svenska undersökning (se Lindfors et.al., 2006), 

istället undersöktes genom att enkätsvaren analyserades i en principalaxis faktoranalys med 

direkt oblimin rotation. 

 

För att undersöka interkorrelationerna mellan enskilda items ingående i föräldrastresskalan 

liksom för de olika dimensionerna av välbefinnandeskalan beräknades Pearsons 

produktkorrelationskoefficienter. För välbefinnandeskalan undersöktes även intern konsistens 

genom att beräkna Cronbach’s α för var och en av de sex dimensionerna. Styrkan av 

korrelationerna bedömdes efter Cohens kriterier där korrelationer mindre än 0,30 betraktas som 

låga, korrelationer mellan 0,30 och 0,50 som medelhöga och dem över 0,50 som höga (Pallant, 

2001). 

 

Stickprovsjämförelser 

För att besvara frågeställningen om det finns skillnader i stressnivå och grad av välbefinnande 

avseende kön och ålder, liksom skillnader beroende på om man sedan tidigare har eller har haft 

barn i övre tonåren, genomfördes flervägs variansanalyser (ANOVA). 

 

För att kunna jämföra studiens resultat avseende välbefinnande med normdata från den svenska 

utprovningen av skalan (Lindfors et al., 2006) genomfördes även t-test för oberoende 

mätningar. Stickprovsmedelvärdena för de sex dimensionerna liksom för skalan som helhet, 

befanns vid databearbetningen vara relativt snedfördelade vilket dock inte bedömdes vara ett 

problem med skalan som sådan, utan snarare en återspegling av karaktären i den undersökta 

variabeln. Skalor liknande denna, som t ex mäter livstillfredsställelse, är inte sällan negativt 

skeva då de flesta individer ur normalpopulationen är relativt tillfredställda med livet (Pallant, 

2001). Då stickproven i undersökningen ändå är relativt stora, har denna avvikelse från 

normalfördelningen därför accepterats och alternativa test, som inte förutsätter normalfördelad 

data eller modifiering av data för att skapa normalfördelning, har inte genomförts.  

 

Vid andra medelvärdesjämförelser har stickproven varit olika stora och i vissa fall inte heller 

uppfyllt kraven på homogena populationsvarianser. Det gäller den gruppindelning av 

deltagarna som gjorts med avseende på om påfrestande livshändelser inträffat eller inte under 
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det senaste året. För att analysera skillnader mellan dessa grupper har istället för t-test, det 

ickeparametriska testet Mann-Whitney U använts, som i stället för medelvärden, jämför 

frekvensfördelningen mellan stickproven. 

 

Samband och predicerande faktorer 

Eventuella samband mellan påfrestande livshändelser och föräldrastress undersöktes med 

Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs). Korrelationer mellan föräldrastress och 

välbefinnande analyserades med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. För att 

undersöka i vilken utsträckning som de olika dimensionerna av välbefinnandeskalan kan 

predicera upplevd föräldrastress, genomfördes även en multipel regressionsanalys med 

föräldrastress som utfallsvariabel. I analysen undersöktes även predicerbarheten hos 

variablerna negativa respektive positiva livshändelser. 

 

 

Resultat  

 

Välbefinnande 

Faktorstrukturen för välbefinnandeskalan (Ryff Psychological Well-being scale) undersöktes 

genom att enkätsvaren analyserades i en principalaxis faktoranalys med direkt oblimin rotation. 

Analysen gav dock för aktuella undersökning en något annorlunda faktorstruktur än den 

ursprungliga versionen. Detta är dock inte ovanligt när enkäter, som består av ett större antal 

items görs om till versioner med färre item. I de fortsatta och egentliga dataanalyserna har de 

delskalor, som identifierades via faktoranalys i instrumentets ursprungsversion (Ryff & Keyes, 

1995), använts. 

 

Interkorrelationer mellan de sex dimensionerna av välbefinnandeskalan och intern konsistens 

mätt med Cronbachs α för de olika delskalorna redovisas i tabell 2 nedan. Interkorrelationerna 

sträckte sig från svaga till medelstarka, med den lägsta interkorrelationen mellan positive 

relations och purpose in life, och den högsta interkorrelationen mellan self-acceptance och 

environmental mastery. Koefficienterna för intern konsistens inom dimensionerna var enligt 

Cohens kriterier (Pallant, 2001), höga för samtliga dimensioner, med undantag av purpose in 

life som låg på en betydligt lägre nivå. Detta resultat stämmer dock överens med tidigare 

analyser från utprovningen av den svenska versionen (se Lindfors et al., 2006), där denna 

dimension också låg på en betydligt lägre nivå (α = 0.24) än övriga dimensioner. 

 

Tabell 2. Interkorrelationer, intern konsistens koefficienter (Cronbach’s α), medelvärden och 

standardavvikelser för de olika delskalorna av välbefinnandeskalan (n = 224) 
 

Dimension 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Self-acceptance (.60) .41 .39 .70 .48 .38 

2. Positive relations  (.58) .29 .39 .20 .17 

3. Autonomy   (.61) .41 .32 .33 

4. Environmental Mastery    (.72) .47 .45 

5. Personal Growth     (.53) .39 

6. Purpose in Life      (.26) 

 

M 

 

14,0 

 

13,94 

 

13,17 

 

14,04 

 

13,89 

 

13,52 

SD 2,34 2,56 2,52 2,46 2,41 2,38 
Intern konsistens redovisas inom parentes. All korrelation är signifikant på nivå .01. 
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Välbefinnande hos tonårsföräldrar 

För att ta reda på hur undersökningsresultaten avseende välbefinnande förhåller sig i jämförelse 

med normdata från den svenska utprövningen av skalan (Lindfors et al., 2006), genomfördes 

oberoende t-test för de olika delskalorna samt för totalpoängen på välbefinnandeskalan för 

grupperna som helhet (tabell 3a) och efter uppdelning av kön (tabell 3b och 3c). Jämförelser 

gjordes dessutom med grupper, där undersökningsdeltagarna indelats efter huruvida de vid 

undersökningstillfället haft hemmavarande barn (n = 1024) eller inte (n = 236). 

Genomsnittsåldern för hela gruppen var 45,3 år (SD = 7,2) och 48,1 år (SD = 8,8) för 

normgruppen utan barn, respektive 44,6 år (SD = 6,7) för gruppen med barn. 

 

Tabell 3a. Medelvärden och standardavvikelser för den totala poängen för välbefinnandeskalan 

samt för de olika delskalorna hos hela den undersökta gruppen, jämfört med medelvärden hos 

normgruppen som helhet och uppdelad efter variabeln hemmavarande barn. 

Skala Medel SD Normgrupp, 

hela (1) 

Normgrupp 

utan barn (2) 

Normgrupp 

med barn (3) 

Environmental 

Mastery 

14,08***
1, 3

 2,39 13,25 13,60 13,19 

Purpose in Life 13,56**
1
*

3
 2,33 14,03 13,73 14,08 

Autonomy 13,17 2,52 12,90 12,90 12,91 

Personal 

Growth 

13,90 2,40 14,24 14,21 14,21 

Positive 

Relations 

13,93***
1
**

2, 3
 2,57 13,18 12,94 13,20 

Self 

Acceptance 

14,03**
1
*

2, 3
 2,33 13,54 13,45 13,55 

Totalt 82,67*
1, 2

 10,09 81,14 80,83 81,14 
*p<.05 ** p<.01 *** p<.001. 

1, 2
 och 

3
 syftar på de tre normgrupperna. 

 

 

Tabell 3b. Medelvärden och standardavvikelser för den totala poängen för välbefinnandeskalan 

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

hos den manliga normgruppen som helhet och uppdelad efter variabeln hemmavarande barn. 

Skala Medel SD Normgrupp, 

hela (1) 

Normgrupp 

utan barn (2) 

Normgrupp 

med barn (3) 

Environmental 

Mastery 

14,24**
1, 2, 3

 1,97 13,42 13,40 13,44 

Purpose in Life 13,64 1,99 13,74 13,55 13,93 

Autonomy 13,03 2,42 12,90 12,76 13,03 

Personal 

Growth 

13,60 2,30 13,78 13,62 13,95 

Positive 

Relations 

13,52*
1
**

2
 2,85 12,69 12,41 12,98 

Self 

Acceptance 

14,06**
1, 2

*
3
 2,15 13,23 12,96 13,50 

Totalt 82,10*
1
**

2
 9,30 79,77 78,72 80,83 

*p<.05 ** p<.01 *** p<.001. 
1, 2

 och 
3
 syftar på de tre normgrupperna. 
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Tabell 3c. Medelvärden och standardavvikelser för den totala poängen för välbefinnandeskalan 

samt för de olika delskalorna hos kvinnorna i den undersökta gruppen, jämfört med 

medelvärden hos den kvinnliga normgruppen som helhet och uppdelad efter variabeln 

hemmavarande barn. 

Skala Medel SD Normgrupp, 

hela (1) 

Normgrupp 

utan barn (2) 

Normgrupp 

med barn (3) 

Environmental 

Mastery 

13,95*
1
***

3
 2,63 13,36 13,80 12,93 

Purpose in Life 13,48**
1
***

3
 2,53 14,07 13,91 14,24 

Autonomy 13,28*
3
 2,60 12,91 13,04 12,78 

Personal 

Growth 

14,07*
1, 2

 2,45 14,64 14,80 14,48 

Positive 

Relations 

14,16**
1, 3 

**
2
 2,35 13,45 13,47 13,43 

Self 

Acceptance 

14,0 2,45 13,77 13,95 13,60 

Totalt 82,93 10,63 82,20 82,95 81,46 
*p<.05 ** p<.01 *** p<.001. 

1, 2
 och 

3
 syftar på de tre normgrupperna. 

 

 

Vid jämförelser av totalpoängen på skalan framkom att undersökningsdeltagarna uppgav en 

högre grad av välbefinnande i jämförelse med hela normgruppen, liksom även med 

normgruppen utan hemmavarande barn. Dessa skillnader överensstämmer även med 

jämförelser av de manliga deltagarna, medan värdena för kvinnorna i den undersökta gruppen 

inte alls skilde sig ifrån någon av normgrupperna. 

 

Jämförelser av de olika delskalorna visade att undersökningsdeltagarna till övervägande del 

rapporterade en signifikant högre grad av välbefinnande än normgruppen, både som helhet och 

efter uppdelning av kön. Enda undantaget är purpose in life där hela gruppen liksom enskilt 

även kvinnorna, men inte männen, rapporterade signifikant lägre värden. För hela gruppen, 

liksom för båda grupperna män och kvinnor gällde dock en signifikant högre grad av 

rapporterade positiva relationer (positive relations), liksom förmåga att hantera tillvaron 

(enviromental mastery) i förhållande till normgruppen. Kvinnorna, till skillnad från männen, 

ansåg sig även uppleva en signifikant högre grad av autonomi jämfört med normgruppen med 

hemmavarande barn. Motsvarande skillnad fanns dock inte jämfört med hela normgruppen 

eller gruppen utan hemmavarande barn. Signifikanta medelvärdesskillnader återfanns även för 

self acceptance där männen liksom undersökningsgruppen i stort ansåg sig uppleva en högre 

grad av acceptans av sig själva och sitt liv i jämförelse med samtliga normgrupper. 

 

Välbefinnande i relation till ålder och kön 

För att undersöka effekt av kön och ålder för välbefinnandeskalan genomfördes en flervägs 

oberoende variansanalys (Förälders kön x Barnets kön x Förälders ålder) med välbefinnande 

som beroende variabel. Ingen huvudeffekt av vare sig kön, förälders eller barns, inte heller av 

förälders ålder kunde dock upptäckas. Det fanns inte heller någon signifikant 

interaktionseffekt. Motsvarande analyser för respektive dimension som beroende variabler, 

visade inte heller dessa på någon huvudeffekt av kön eller ålder. Inte heller upptäcktes några 

interaktionseffekter för någon av dimensionerna. Det innebär att mammor och pappor 

rapporterade samma grad av välbefinnande oavsett åldersgrupp och att föräldrar till pojkar och 

flickor heller inte skiljde sig åt i det avseendet. Detta gällde såväl för det övergripande 

begreppet välbefinnande, som för de enskilda dimensionerna. 
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Föräldrastress  

Analyser av reliabiliteten för föräldrastress-skalan visade i den aktuella studien på god intern 

konsistens (Cronbachs α .85), vilket generellt kan betraktas som en god nivå och 

överensstämmande med liknande stresskalor, exempelvis SPSQ. Interkorrelationer mellan 

föräldrastresskalans 15 item sträckte sig från låga till medelhöga, med den lägsta signifikanta 

interkorrelationen mellan item 4 och item 8 (r = .14, p < .05) och den högsta mellan item 3 och 

item 4 (r = .57, p < .01). Resultaten av analyserna indikerar dock att skalans 15 item väl 

tillgodoser psykometriska kriterier, då varje item korrelerar relativt starkt med den egna skalan, 

med undantag av item 6 (tabell 4). Detta item är även det enda av skalans samtliga item som 

skulle öka reliabiliteten för skalan som helhet om det uteslöts. Eftersom denna skillnad dock 

bedömdes vara endast marginell, behölls samtliga items i fortsatta analyser. Att behålla item 6 

motiveras även utifrån att det är ett item där många föräldrar faktiskt bekräftar stress, vilket 

reflekteras av högt medelvärde.  

 

Tabell 4. Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer (item-to-scale) för respektive item 

inom föräldrastresskalan, samt reliabilitet (Cronbach’s α) för skalan som helhet om ett item 

uteslöts. (n = 224).  

Item M SD r α 

 

1.  Jag brukar vanligen känna att jag har kontroll över min  

     livssituation (R) 1,64 0,69 

 

.47 

 

.839 

2.  Att vara förälder är svårare än jag hade trott att det skulle vara 2,45 0,89 .56 .833 

3.  Min tonåring reagerar kraftigt när något sker som han/hon  

     inte tycker om 2,73 0,93 

 

.48 

 

.838 

4.  Det finns vissa saker min tonåring gör som verkligen stör mig 2,71 0,96 .51 .836 

5.  Min tonåring har haft mer hälsoproblem under uppväxten än  

     de flesta jämnåriga 1,62 0,87 

 

.34 

 

.846 

6.  Nu när mitt barn har blivit äldre är jag mer orolig för att  

     han/hon kommer att skadas eller råka illa ut 2,66 0,89 

 

.26 

 

.852 

7.  Min tonåring ställer högre krav på mig än vad de flesta  

     jämnåriga gör på sina föräldrar 1,79 0,77 

 

.56 

 

.834 

8.  Jag trivs med att vara förälder (R) 1,22 0,55 .42 .842 

9.  Jag känner ofta att min tonårings behov styr mitt liv 2,43 0,82 .58 .832 

10.När jag tänker på hurdan jag är som förälder får jag dåligt 

     samvete eller tycker illa om mig själv 1,93 0,82 

 

.55 

 

.834 

11.Jag känner mig fångad i mitt ansvar som förälder 1,93 0,91 .57 .832 

12.När jag stöter på problem som förälder finns det alltid någon 

     som jag kan vända mig till för att få råd eller hjälp (R) 1,98 0,95 

 

.37 

 

.845 

13.Jag får ofta dåligt samvete över hur jag känner gentemot  

     min tonåring 1,78 0,79 

 

.60 

 

.833 

14.När jag tänker på mig själv som förälder så tycker jag att  

     jag kan klara av vad som händer (R) 1,84 0,70 

 

.51 

 

.837 

15.Jag tycker att jag är en mycket bra förälder (R) 1,73 0,60 .54 .836 
Reverserade item är markerade med ”R” 
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Frekvensfördelning 

För att undersöka spridningen i materialet avseende stress på item-nivå användes en 

frekvensanalys (bilaga 1, tabell). Särskilt utmärkande visade sig item 8 ”Jag trivs med att vara 

förälder” vara, där så många som 86 % av kvinnorna och 78 % av männen svarat att de helt 

trivs i sin föräldraroll. En övervägande majoritet av undersökningsdeltagarna, 208 föräldrar, 

ansåg sig även helt eller delvis vara en mycket bra förälder (item 15), vilket återspeglas av det 

låga medelvärdet och den begränsade spridningen. 

 

Faktoranalys  

Faktorstrukturen hos föräldrastresskalan undersöktes med hjälp av faktoranalys av typen 

principalkomponentsanalys. Den initiala analysen visade fyra extraherade faktorer vilka 

tillsammans förklarade 58.7% (för de enskilda komponenterna 33.3%, 11.2%, 7.4% respektive 

6.8 %) av den totala variansen i svaren. Men då faktor 3 och 4 hade lågt egenvärde (1.09 

respektive 1.02) och en screeplot visade på en relativt tydlig brytpunkt efter den andra 

komponenten, gjordes även en analys med två extraherade faktorer. Denna visade dock att flera 

item antingen hade för låg laddning (>.4) eller laddade i båda faktorerna. Resultaten av 

analysen stöder därför användande av skalan som helhet och inte som bestående av två eller 

flera separata faktorer. 

  

Föräldrastress i relation till ålder och kön 

För att analysera effekt av kön och ålder genomfördes en flervägs oberoende variansanalys, 

ANOVA (Förälders kön x Barnets kön x Förälders ålder), med föräldrastress som beroende 

variabel. Ingen huvudeffekt av förälders ålder eller kön, ej heller av barnets kön befanns vara 

signifikant. Det fanns inte heller någon signifikant interaktionseffekt. Det innebär att mammor 

och pappor, oavsett åldersgrupp, rapporterade samma stressnivåer och att föräldrar till pojkar 

och flickor inte skiljde sig åt avseende graden av rapporterad stress.  

 

För att analysera medelvärdesskillnader mellan könen för enstaka item genomfördes även ett t-

test för oberoende mätningar. Statistisk signifikans kunde dock endast säkerställas för item 12 

(t220 = 2,14, p = 0,03). Det innebär att kvinnor i högre utsträckning än män upplever tillräckligt 

socialt stöd i sin roll som tonårsförälder. Den del av variationen i svar som kan förklaras av kön 

är dock så liten som två procent (eta squared = .02), vilket enligt Cohen’s riktlinjer (Pallant, 

2001) är att betrakta som en mycket begränsad effekt. 

 

Föräldrastress i relation till påfrestande livshändelser 

För att undersöka eventuella samband mellan upplevd grad av föräldrastress å ena sidan, och 

antal negativa respektive antal positiva livshändelser å den andra, signifikansprövades 

korrelationerna mellan dessa variabler med Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs). 

Resultaten av analyserna visar att antal rapporterade negativa händelser, men inte positiva, 

korrelerar med föräldrastress (rs = 0,30, p = 0,01). Ett t-test för oberoende mätningar visade 

även på signifikanta medelvärdeskillnader (t = 3,983, df = 222, p = 0,0005), med en högre nivå 

av upplevd föräldrastress (M = 32,2) hos dem som rapporterat negativa händelser i jämförelse 

med dem som inte rapporterat att några sådan inträffat (M = 28,6). 

 

Därefter undersöktes även föräldrastress i relation till enskilda livshändelser, i syfte att kunna 

identifiera den livshändelse som uppvisade starkast samband med föräldrastress. För dessa 

livshändelser användes den variabel, där både värdering (positiv/negativ) och påverkan (från 

ingen till stor) av händelsen, vägts in. En sammanställning av de livshändelser som signifikant 

korrelerar med föräldrastress redovisas i tabell 5 nedan. Korrelationerna är dock att betrakta 

som mycket små. Den händelse, som starkast korrelerade signifikant med en ökad nivå av 
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föräldrastress var, kanske inte helt överraskande item 34, problem i skolan (rs =-.34, p =.01). 

Det var också den händelse som flest föräldrar rapporterat som en avgörande händelse under 

det senaste året. Endast item 32, ”börjat ny skola” hade en högre frekvens (n = 54), men för 

denna händelse kunde inget statistiskt samband med föräldrastress fastställas.  

 

Medelvärdesskillnader jämfördes även med avseende på upplevd stressnivå mellan den grupp 

föräldrar som rapporterat problem med skola som en påfrestande livshändelse och den grupp 

föräldrar som inte rapporterat motsvarande händelse. På grund av olikstora stickprov och 

heterogena populationsvarianser användes för detta syfte ett icke-parametriskt alternativ 

(Mann-Whitney’s U) till det parametriska t-testet. Testet visade att de svarande, som 

rapporterat problem med skolan (n = 35) som en påfrestande livshändelse, även angivit en 

signifikant högre nivå av upplevd föräldrastress (U = 1523, p = .05) än undersökningsgruppen i 

övrigt. Denna enskilda variabel står dock för en mycket liten del av den förklarade variansen 

avseende föräldrastress. Vid signifikansprövning av övriga påfrestande livshändelser kunde 

inga skillnader mellan grupperna säkerställas. 

 

Tabell 5. Antal rapporterat påfrestande livshändelser mellan grupperna,  

samt respektive items korrelation med föräldrastress (Spearmans rho, rs). 

Livshändelse Frekvens rs 

25. Märkbar inkomstminskning 24 .18** 

26. Märkbart ökade skulder 23 .15* 

28. Alkohol- eller drogproblem 14 .15* 

34. Problem i skola 36 .34** 

36. Juridiska problem 9 .23** 
*p<.05 ** p<.01 

 

 

Samband och predicerande faktorer för föräldrastress 

En multipel regressionsanalys genomfördes för att undersöka hur mycket de sex dimensionerna 

för välbefinnande, liksom förekomsten av inträffade negativa livshändelser, bidrog till och 

därmed skulle kunna anses predicera, utfallsvariabeln upplevd föräldrastress. Forskning har 

tidigare även kunnat påvisa vissa samband mellan föräldrastress och demografiska faktorer, 

men då analyser för aktuella undersökning inte kunnat visa på några sådana statistiskt 

säkerställda samband, uteslöts således de demografiska variablerna helt från fortsatta analyser.  

 

Förhållandet mellan de utvalda variablerna studerades initialt med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (tabell 6). Upplevd föräldrastress visade sig ha en 

signifikant negativ korrelation med samtliga dimensionerna av välbefinnande från - 0,22 för 

personal growth till - 0,52 för environmental mastery. Dessa korrelationer tyder på att 

föräldrar, som upplever en högre grad av välbefinnande, i synnerhet såsom det uttrycks genom 

environmental mastery (r = 0,52) och self-acceptance (r = 0,51), också rapporterar en lägre 

stressnivå.  Bägge dessa välbefinnandevariabler korrelerade även relativt starkt med negativa 

livshändelser. Ingen av faktorerna visade dock tecken på multikolliniaritet. Även övriga villkor 

för att en regressionsanalys skulle kunna genomföras (normalfördelade variabler, linjära 

samband samt homoscedasticitet) testades och bedömdes vara uppfyllda. 
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Tabell 6. Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer (Pearsons) mellan samtliga 

variabler ingående i regressionsanalysen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Föräldrastress  ,35*** -,52*** -,51*** -,28*** -,30*** -,22*** -,27*** 

2.  Negativa 

     livshändelser 

 
 -,38*** -,42*** -,17** -,10 -,11* -,08 

3.  Environmental 

     Mastery 

  
 ,69*** ,39*** ,45*** ,47*** ,41*** 

4.  Self Acceptance     ,41*** ,38*** ,48*** ,39*** 

5.  Positive  

     Relations 

     
,17** ,20*** ,29*** 

6.  Purpose in Life       ,39*** ,33*** 

7.  Personal Growth        ,32*** 

8.  Autonomy         

         
*p<0,05.**p<0,01.***p<0,001 

 

Då ingen teoretisk modell ligger till grund för de utvalda variablerna som predicerande faktorer 

för föräldrastress, lades samtliga variabler i regressionsanalysen in simultant (enter method). 

Modellen som erhölls (F7,216=16.022, p < 0.0005) genom denna analys förklarar 32 % av 

variansen i föräldrastress. De variabler som visade sig bidra signifikant till modellen redovisas i 

tabell 7 nedan: 

 

Tabell 7. Signifikanta prediktorer, de standardiserade koefficienterna och bidraget (β)  

för respektive prediktor i regressionsmodellen (n listwise = 223). 

Prediktor β p 

1. Environmental Mastery - 0,27 0,023 

2. Self Acceptance - 0,23 0,001 

3. Negativa livshändelser - 0,14 0,007 

   

R
2
 justerad    .320  

 

Fyra av de sex välbefinnandedimensionerna exkluderades då de inte visade sig bidra signifikant 

till förklaringsmodellen; autonomy, purpose in life, personal growth och positive relations, och 

därmed inte heller kan betraktas som predicerande faktorer för stress. Däremot innebär att 

uppleva en hög grad av environmental mastery och self-accpetance även en lägre grad av 

föräldrastress. Utöver dessa två välbefinnandedimensioner bidrar även en låg förekomst av 

negativa livshändelser till en lägre nivå av upplevd föräldrastress hos de undersökta 

tonårsföräldrarna.  
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka upplevd föräldrastress och psykologiskt 

välbefinnande hos en grupp tonårsföräldrar i Stockholm, liksom hur dessa resultat skulle kunna 

förstås utifrån ett livscykelperspektiv. Frågeställningarna rörde huruvida det fanns skillnader 

beroende på demografiska faktorer avseende föräldrastress och välbefinnande samt i vilken 

utsträckning som välbefinnande skulle kunna predicera föräldrastress hos denna föräldragrupp.  

 

Sammanfattningsvis visade resultaten att välbefinnande kan predicera föräldrastress då en 

högre nivå av välbefinnande, i synnerhet med avseende på förmåga att hantera tillvaron och 

grad av självacceptans, var förenat med en lägre nivå av upplevd stress i föräldrarollen. 

Förekomst av negativa livshändelser under det senaste året, visade sig också kunna predicera 

en högre stressnivå. Den livshändelse som hade tydligast samband med föräldrastress var 

problem med skola. Resultaten i övrigt tyder inte på att det skulle finnas några systematiska 

samband mellan demografiska faktorer å ena sidan och föräldrastress respektive välbefinnande 

å den andra. Däremot rapporterade tonårsföräldrarna i undersökningen, något överraskande en 

högre nivå av välbefinnande i jämförelse med normgruppen.  

 

Välbefinnande 

Det har i undersökningen inte gått att hitta några samband mellan välbefinnande och 

demografiska variabler, vilket innebär att mammor och pappor upplevde samma grad av 

välbefinnande oavsett ålder och utbildning liksom även oberoende av huruvida föräldern var 

sammanboende eller ensamstående. Därmed skiljer sig resultaten av denna undersökning ifrån 

tidigare undersökningar (Ryff, 1995; Lindfors et al., 2006) där man har kunnat påvisa 

skillnader avseende såväl kön och ålder som civilstånd och utbildning.  

 

Den undersökta föräldragruppen skiljer sig även i andra avseenden från normgruppen i tidigare 

svenska undersökning. De upplevde en signifikant högre grad av välbefinnande totalt sett, och i 

synnerhet såsom det uttrycks genom dimensionerna environmental mastery och positive 

relations. Enda undantaget är dimensionen purpose in life där undersökningsdeltagarna istället 

rapporterade en lägre grad av välbefinnande i förhållande till normgruppen.  Till skillnad mot 

de båda andra dimensionerna visade dock purpose in life på låg intern konsistens, vilket gör det 

svårt att tala om denna som en sammanhållen dimension. 

 

Samtidigt visade sig tonårsföräldrarna i den här undersökningen i ett demografiskt hänseende 

likna normgruppen, då båda grupperna till övervägande del bestod av gifta eller 

sammanboende, relativt välutbildade män och kvinnor i medelåldern. Det är kanske därför 

särskilt anmärkningsvärt att tonårsföräldrarna upplevde en högre grad av välbefinnande än den 

jämförelsegrupp med män och kvinnor i jämförbar ålder, som inte hade barn. Det är visserligen 

inga stora skillnader det rör sig om, men resultaten är ändå intressanta då de i viss mån talar 

emot tidigare forskning, som pekar på att föräldraskap snarare förknippas med en lägre grad av 

välbefinnande och tillfredsställelse med livet (Small et al., 1988; Silverberg, 1996; Lindfors et 

al., 2006). 

 

Emellertid vet vi ingenting om normgruppens föräldraskap utan endast huruvida 

undersökningsdeltagarna vid undersökningstillfället haft hemmavarande barn eller inte. Det är 

alltså inte alls orimligt, i synnerhet om man ser till medelåldern i grupperna, att denna 

normgrupp faktiskt har barn, men som inte längre bor hemma hos föräldrarna. Teoretiskt blir 

det utifrån det perspektivet begripligare att tonårsföräldrarna uppvisar en högre grad av 

tillfredsställelse än normgruppen utan barn. Erikson betonade relationer till andra som en viktig 
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aspekt för den psykosociala utvecklingen även under de senare vuxenåren och att detta är något 

som möjliggörs i rollen som förälder. Tonårsföräldrarnas, relativt normgruppen, högre grad av 

positive relations kan också ses som ett uttryck för detta. Föräldrar med hemmavarande barn 

har t.ex. en tydligare roll än dem med barn som flyttat hemifrån, liksom även ett annat ansvar 

med vilket rimligtvis även följer en högre grad av engagemang i nära relationer. Dessa 

tonårsföräldrar befinner sig således fortfarande i en generativ fas där man är behövd på flera 

sätt och resultaten stämmer därmed väl med den teoretiska bilden av föräldraskap som 

möjlighet till mognad och utveckling och därigenom välbefinnande.  

 

Även en hög grad av environmental mastery är kanske att förvänta av denna grupp föräldrar. 

Förmågan att samtidigt hantera familj, arbete och den personliga sfären, med de krav och 

förväntningar som kommer av detta, har i livscykelteorier beskrivits som särskilt utmärkande 

för mogen vuxen ålder (Ryff, 1989). Detta antagande stöds även av tidigare forskningsresultat 

vilka tyder på att graden av environmental mastery tenderar att öka med ålder (Ryff & Keyes, 

1995; Lindfors et al., 2006). Men eftersom tidigare studier av välbefinnande, i likhet med 

denna, varit tvärsnittsstudier, är det emellertid svårt att veta om skillnaderna verkligen beror på 

ålder eller har att göra med mognad eller att man jämför olika kohorter. Att det i denna 

undersökning inte går att tydliggöra några effekter av vare sig förälders ålder eller kön gör 

därför resultatet desto mer intressant. Spridningen i ålder, närmare tjugo år, motsvarar nästan 

en hel generation, vilket ur ett teoretiskt perspektiv snarare bekräftar att det är det stadium i 

livet där man befinner sig, som är avgörande för hur man bedömer sitt psykologiska 

välbefinnande, än kronologisk ålder. 

 

Föräldrastress 

Till skillnad mot välbefinnandeskalan, där jämförelser med andra grupper varit möjliga, saknas 

dock motsvarande jämförelsedata avseende föräldrastresskalan. Skalan har dessutom anpassats 

särskilt till tonårsföräldrar. Det är naturligtvis därför inte möjligt att utifrån dessa resultat uttala 

sig om huruvida föräldrar till barn i övre tonåren upplever mer eller mindre stress i sin 

föräldraroll än föräldrar till barn i andra åldrar. Men även om det är svårt att uttala sig om 

tonårsföräldrar i relation till exempelvis småbarnsföräldrar, säger resultaten ändå någonting om 

hur tonårsföräldrar faktiskt upplever stress i sin föräldraroll och sitt föräldraskap. I kommande 

studier kommer resultaten att kunna jämföras med andra grupper av tonårsföräldrar, bl.a. 

föräldrar till barn med medicinsk risk som utifrån tidigare undersökningar av yngre barn, kan 

antas uppleva en högre grad av föräldrastress.   

 

Resultaten av studien tyder vidare på att det inte finns några systematiska samband mellan 

demografiska faktorer och föräldrastress för denna grupp tonårsföräldrar. Enda undantaget är 

det item som rör socialt stöd. Här visade det sig att kvinnorna i större utsträckning än männen, 

upplevde sig ha större tillgång till socialt stöd, även om effekten av kön här måste betraktas 

som liten. Emellertid stämmer dessa resultat ganska väl med tidigare forskning kring 

föräldrastress hos andra grupper av föräldrar, där t ex könsskillnader avseende föräldrastress 

har kunnat konstateras hos kliniska, men inte har varit lika tydliga hos icke-kliniska sampels 

(Östberg & Hagekull, 2000).  

 

En stor skillnad kunde dock påvisas mellan de tonårsföräldrar som rapporterat negativa 

livshändelser under det senaste året och de som inte hade det. Påfrestande livshändelser visade 

sig ha en signifikant negativ påverkan på den upplevda stressnivån och då kanske särskilt 

händelser, som är direkt kopplade till tonåringen såsom problem med skola. Även om effekten 

av denna enskilda händelse är liten och därmed har ett begränsat praktiskt värde för att försöka 

förstå föräldrastress, är det ändå tankeväckande. Med föräldrarollen följer ansvar och omsorg 
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om barnen, även när de blir större. Hos de flesta föräldrar utgör därmed oro för barnen ett 

skydd, som gör att man som förälder rycker ut till försvar när något som upplevs som farligt 

hotar. Föräldrastress måste rimligen därför även förstås som något mer än enbart en belastning 

för individen; det är en förutsättning för att kunna fungera som en bra förälder. I enlighet med 

Lazarus stressmodell blir däremot de resurser man har tillgång till, både personliga och sociala, 

avgörande för hur påfrestande och därmed stressande denna oro är och i vilken utsträckning 

man anser sig kunna hantera den, liksom de bakomliggande omständigheterna.  

 

Kanske speglar även denna oro eller stress, den bild man har av hur en förälder skall eller bör 

vara. När det gäller barn och kanske tonåringar i synnerhet, förmedlas bilder genom såväl 

media som forskningslitteratur, av hur både tonåringar och föräldrar bäst skall bete sig för att 

betraktas lyckade och välanpassade. För många av oss är det lätt att tänka, att en förälder inte 

bara bör övervaka och kontrollera sin tonåring, utan även att tonåringens beteende faktiskt är 

under föräldrarnas kontroll och därmed även speglar deras ansträngningar (Trost, Stattin & 

Kerr, 2002). Med viss reservation för de slutsatser som är möjliga att dra utifrån resultat på 

item-nivå, är det utifrån detta resonemang ändå intressant att de två item i föräldrastresskalan 

som rör tonåringens beteende, också är de item med högst medelvärde och som därmed 

bekräftar den högsta stressnivån. Det ena handlar om att man som förälder tycker att tonåringen 

reagerar kraftigt när något sker, som han eller hon inte tycker om och det andra att föräldern 

irriterar sig på en del av de saker som tonåringen gör. Troligtvis är detta också något som kan 

leda till konflikter mellan föräldrar och deras tonåringar, och därmed till ökad påfrestning i 

föräldrarollen. 

 

Samband och predicerande faktorer för föräldrastress 

Resultaten av regressionsanalysen visade att de båda välbefinnandedimensionerna 

environmental mastery och self-acceptance bidrog signifikant till variansen i föräldrastress. 

Tillsammans med förekomst av negativa livshändelser förklarar de därmed 32 % av upplevd 

föräldrastress. Erikson betonade en positiv syn på det egna jaget som en viktig aspekt av en 

gynnsam psykosocial utveckling och därmed en högre grad av välbefinnande och 

livstillfredsställelse. En sådan positiv syn, här uttryckt genom en hög grad av self-acceptance 

innebär att man erkänner och accepterar såväl sina goda som dåliga sidor, att man ser positivt 

sig själv och den man är, liksom det liv man levt (Ryff, 1989). Sambandet mellan föräldrastress 

och självacceptans indikerar därmed att den egna självbilden är av betydelse för hur man 

uppfattar den egna föräldrarollen. En hög grad av självacceptans skulle hos dessa 

tonårsföräldrar därmed tyda på en mindre kritisk bild av sig själv i sin roll som förälder och 

därmed en lägre grad av föräldrastress. Detta stämmer även överens med Lazarus stressmodell 

där bedömningen av hur stressande en situation upplevs, bl.a. avgörs av den egna självbilden. 

 

Environmental mastery bidrar ytterligare till förståelsen för sambandet mellan föräldrastress 

och välbefinnande. Sambandet mellan de båda dimensionerna i regressionsmodellen är 

emellertid högt och resonemangen går med nödvändighet därför in i varandra. En hög poäng 

avseende environmental mastery innebär dock att man har en känsla av att kunna behärska 

liksom att även ha kompetens att hantera tillvaron, vilket beskriver något utöver en positiv 

självbild. Sambandet med föräldrastress skulle därmed kunna förstås som tilltro till den egna 

förmågan som förälder, också när man stöter på svårigheter. Hur man generellt uppfattar sin 

förmåga att hantera tillvaron, påverkar därmed även hur man kan hantera och utöva sitt 

föräldraskap. En låg poäng skulle å andra sidan kunna innebära större svårigheter med att t ex 

hantera och bemöta beteenden hos sin tonåring, som man inte finner acceptabla, vilket i sin tur 

skulle medföra en högre grad av upplevd föräldrastress. 
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Sambanden mellan föräldrastress och de båda välbefinnandedimensionerna, skulle ur ett 

livsutvecklingsperspektiv hos dessa tonårsföräldrar därmed även kunna förstås som en fråga 

om mognad, i synnerhet som båda dessa dimensioner i tidigare forskning kopplats till mogen 

vuxenålder. Ålder och erfarenhet bidrar därmed till att man kanske kan hantera stressen på ett 

mer realistiskt sätt, att man har en bättre känsla för vad man kan göra för att förändra sin 

situation och även till viss grad kunna acceptera sådant man inte kan påverka. 

 

Utöver de två välbefinnandedimensionerna, visade sig även förekomst av negativa 

livshändelser, om än i begränsad utsträckning, kunna förklara föräldrastress. Det är knappast ett 

förvånande resultat, men är ändå intressant, då detta betyder att dessa påfrestande händelser ger 

ett unikt bidrag till förklaringen av föräldrastress. Det kan därmed inte förklaras enbart av 

individens förmåga att hantera stressande händelser, som ju istället speglas av environmental 

mastery. Bara förekomsten av dessa händelser, oavsett hur väl man lyckas hantera dem skulle 

således kunna påverka graden av upplevd föräldrastress. Rimligtvis påverkas upplevd 

stressnivå hos föräldern även av hur mycket tonåringen påverkas av och kan hantera dessa 

negativa händelser, i synnerhet när det gäller sådant som direkt rör henne eller honom, t ex 

problem med skola. 

 

Det finns sannolikt en mängd sådana faktorer som skulle kunna påverka graden av 

föräldrastress hos dessa tonårsföräldrar, såväl faktorer hos tonåringen som faktorer hos 

föräldern själv. I föräldrarollen finns explicit relationen till tonåringen och hur denna påverkar 

eller påverkas av föräldrastress ges i denna undersökning endast en begränsad bild. Samtidigt 

visar forskning att just kvaliteten på relationen mellan förälder och tonåring är en viktig faktor 

avseende föräldrars upplevda välbefinnande och hur de uppfattar sig själva i föräldrarollen 

(Deković, 1999). Sambandet mellan välbefinnandedimensionerna och föräldrastress kan därför 

antas vara ömsesidigt på så sätt att föräldrastress inte bara påverkas av utan även påverkar det 

psykologiska välbefinnandet. Denna ömsesidiga påverkansprocess gör det naturligtvis svårt att 

tala om någon egentlig riktning när det gäller denna påverkan. Det går inte heller på grund av 

designen med tvärsnittstudie att uttala sig om vilken riktning en effekt har. Syftet med 

undersökningen har dock i första hand varit att försöka beskriva dessa föräldrars upplevelse av 

stress ur ett livscykelperspektiv snarare än att finna förklaringar till bakomliggande orsaker till 

föräldrastress.  

 

Metod och mätinstrument 

För aktuella undersökning användes två självskattningsskalor som genom faktoranalys och 

reliabilitetstest båda visade på acceptabla resultat, och därmed även reliabilitet för studien. 

Välbefinnandeskalan är dessutom en tidigare beprövad och använd skala som anses ha goda 

psykometriska egenskaper (Ryff & Keyes, 1995; Lindfors et al., 2006).  

 

Det bör dock nämnas att item 1 i välbefinnandeskalan hade samma lydelse som item 1 i 

föräldrastresskalan, vilket kan ha inverkat på korrelationerna mellan de båda skalorna. 

Eftersom föräldrastresskalan är endimensionell skulle reliabiliteten dock minska endast 

marginellt om item 1 ströks. Intern konsistens, för den dimension av välbefinnande där detta 

påstående också ingår, är dessutom hög. Bedömningen är därför att dubbleringen spelar en 

försumbar roll för resultaten. 

 

Det finns flera anledningar till viss försiktighet när det kommer till att dra slutsatser utifrån 

resultaten. Traditionellt har livsutvecklingsperspektiv oftast använts i longitudinella studier och 

man skulle kunna argumentera för att en enkätstudie, som bygger på data insamlat vid ett 

enstaka tillfälle, i egentlig mening inte kan spegla utveckling. Inte desto mindre kan de relativt 
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positiva resultaten förstås utifrån psykosocial utvecklingsteori. Tonårsföräldrarna befinner sig i 

en generativ fas och har trots föräldraskapets påfrestningar en tydlig roll och är behövda, vilket 

speglas av den, relativt normgruppen, högre skattade graden av välbefinnande. 

 

Det finns naturligtvis även metodeffekter att ta hänsyn till, i synnerhet när man beaktar de 

korrelationer som funnits mellan välbefinnande och föräldrastress. Båda fenomenen rör 

intrapsykiska företeelser och som enbart undersökts genom självrapportering. Vi kan anta att 

enskilda föräldrars skattningar av dessa begrepp därmed skulle kunna samvariera. Enkätsvar 

tenderar dessutom att låta sig färgas av hur man tidigare svarat, vilket för denna undersökning 

skulle kunna innebära, att positiva svar i välbefinnandeskalan skulle ha kunnat påverka 

ifyllandet av föräldrastresskalan i motsvarande positiv riktning. Risken för ordningseffekter var 

dock densamma för samtliga deltagare och den valda ordningen motiverades av att denna 

antogs vara mest tilltalande för mottagaren, genom att de mer generella och positiva 

påståendena presenterades först i enkäten. Ett sätt att hantera den begränsning det innebär att 

enbart använda sig av självskattningsformulär, och därmed höja validiteten, skulle kunna vara 

att komplettera materialet med t ex intervjuer, något som dock bedömdes falla utanför ramen 

för denna studie. 

 

Beträffande undersökningsdeltagarna visar SCB:s bortfallsanalys, att den undersökta gruppen 

väl kan sägas representera tonårsföräldrar i Stockholms län, möjligtvis med undantag av 

föräldrar som är födda utanför Sverige. Även pappor visade sig vara något 

underrepresenterade, men det framstår som mindre betydelsefullt då könsskillnaderna i 

resultaten är få och de skillnader som finns svarar för en mycket liten del av variansen. 

Begränsningen i urvalet innebär dock att undersökningen bara omfattats av biologiska föräldrar 

och inte föräldrar till adopterade barn. Den omfattar inte heller tillfälliga vårdnadshavare eller 

föräldrar vars tonåriga barn, helt eller delvis är skriven på en annan adress. Huruvida 

inkluderandet av dessa grupper skulle förändra resultatet, får dock vara osagt.  

 

De resultat som framkommit står dock i viss kontrast till den bild av tonårsperioden som 

besvärlig och en i hög grad stressande period även för föräldrarna, som återfinns både inom 

forskning och i media. Därmed väcker resultaten frågetecken kring vilka det är som, utöver den 

beskrivning som de demografiska variablerna ger, svarat på denna enkät. Det är möjligt att det 

finns en bias bland dem som väljer att svara, och därmed ett systematiskt bortfall. Om de 

svarande till övervägande delen är relativt välmående individer och som inte heller i någon 

större utsträckning upplever sig stressade i sin föräldraroll, finns risken att resultaten egentligen 

inte är representativa för tonårsföräldrar generellt, utan enbart beskriver just denna välmående 

grupp. Detta är dock inget unikt för den här studien, utan måste kunna sägas gälla även för 

andra enkätstudier och speglar därmed snarare en svaghet i själva metoden. Förhoppningen är 

dock att forskningsfrågan engagerat dem det berör och att det därför ändå finns en viss 

spridning bland dem, som svarat på enkäten.  

 

Utöver vad som diskuterats ovan gällande validitet och reliabilitet bör man även, som alltid i 

den här typen av studier, beakta det s.k. massignifikansproblemet och innan man kan vara helt 

säker på deras giltighet måste resultaten från denna studie självklart replikeras. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Den ensidiga fokusering på föräldraskapets krav och belastningar, som dominerar inom både 

forskning och populärlitteratur, gör att vi, förutom det som mer är att betrakta som allmän 

uppfattning, vet mycket lite om föräldraskapets glädjeämnen. Det verkar i synnerhet gälla de 

positiva sidorna av föräldrarollen när barnen blivit äldre och kommit upp i tonåren. Därmed 
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saknas också en balans i synen på hur föräldraskap, med dess upp och nedgångar, påverkar 

föräldrar. Av svaren från föräldrastresskalan framgår dock att positiva aspekter ändå måste 

finnas. Trots allt svarade så många som 185 föräldrar, mer än 83 % av 

undersökningsdeltagarna, att de trivs i sin föräldraroll. Det skulle därför vara både intressant 

och värdefullt att närmare studera vad i denna tillfredsställelse består. 

 

De item i föräldrastresskalan där föräldrarna uttryckte högst stressnivå var de som på ett eller 

annat sätt rörde tonåringens beteende. Det skulle därför även vara intressant att försöka 

identifiera vilka av dessa beteenden föräldrar upplever som särskilt stressande, liksom till 

vilken del dessa är att betrakta som problembeteenden eller en del av den normativa 

utvecklingen under tonåren. 

 

Sammanfattning och avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis visar resultaten från denna studie på en mer positiv bild av 

tonårsföräldrars upplevelse av föräldrastress och välbefinnande än förväntat. Föräldrarna visade 

sig skatta sitt eget välbefinnande högre än tidigare normgrupp.   Välbefinnande, specifikt 

dimensionerna environmental mastery och self-acceptance, visade sig dessutom kunna 

predicera en lägre grad av föräldrastress. Föräldrastresskalans utformning innebär dock med 

nödvändighet en begränsning när det kommer till att göra jämförelser med andra 

föräldragrupper och därigenom hur föräldraskapet inverkar på stress och välbefinnande hos 

föräldrarna genom dess olika perioder. För att få en djupare förståelse för hur denna upplevelse 

verkligen skiftar, krävs därför naturligtvis utförligare undersökningar av den process genom 

vilken inte enbart påfrestningar, utan även rimligen belöningar, kommer och går genom 

föräldraskapets och den egna utvecklingens olika stadier och som därmed kanske – eller kanske 

inte – påverkar föräldrars välbefinnande. De olika dimensionerna av välbefinnande, som har 

testats i den här studien, har dock förhoppningsvis bidragit till att belysa några sådana möjliga 

skillnader.  

 

Avslutningsvis vill jag därmed ta vid där jag började; från den dag barnen föds kommer de att 

vara en källa till både glädje och påfrestningar för sina föräldrar. Det ansvar det innebär att vara 

förälder och den oro och stress det medför, följer föräldrarna resten av livet, även efter det att 

barnen inte längre är barn utan självständiga unga vuxna. Min förhoppning är dock att jag 

genom att uppmärksamma de positiva sidorna av vuxenutvecklingen, därmed även kunnat 

bidra till att nyansera bilden av välbefinnande och upplevelse av stress hos föräldrar under 

deras barns tonårsperiod. Och som det visade sig, en bild inte alls så illa, som den som kanske 

vanligtvis ges av detta stadium av livet. 
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Bilaga 1, tabell. Totalt antal frekvenser av svarsalternativen för respektive item i föräldrastress-skalan, procentuell fördelning, medelvärden, och 

standardavvikelser efter uppdelning av kön. 

Item 1=Stämmer inte 

alls 

2=Stämmer 

inte 

3=Stämmer 

delvis 

4=Stämmer helt Medelvärden (SD) 

 n M (K) % n M (K) % n M (K) % n M (K) % M K 

1.  Jag brukar vanligen känna att jag har kontroll över 

     min livssituation (R) 

5 1 (3) 12 5 (6) 105 52 (43) 102 42 (48) 1,65 (.628) 1,64 (.730) 

2.  Att vara förälder är svårare än jag hade trott att det 

     skulle vara 

34 13 (17) 82 46 (32) 81 30 (39) 27 10 (13) 2,38 (.843) 2,48 (.924) 

3.  Min tonåring reagerar kraftigt när något sker som 

     han/hon inte tycker om 

26 8 (14) 57 24 (26) 92 48 (37) 49 20 (23) 2,69 (.984) 2,79 (.856) 

4.  Det finns vissa saker min tonåring gör som 

     verkligen stör mig 

27 9 (14) 64 21 (33) 81 45 (30) 52 24 (23) 2,85 (.901) 2,62 (.995) 

5.  Min tonåring har haft mer hälsoproblem under 

     uppväxten än de flesta jämnåriga 

13

4 

64 (57) 55 27 (23) 22 7 (12) 13 2 (8) 1,48 (.731) 1,70 (.952) 

6.  Nu när mitt barn har blivit äldre är jag mer orolig 

     att han/hon kommer att skadas eller råka illa ut. 

26 14 (10) 63 29 (28) 97 48 (40) 38 9 (22) 2,52 (.850) 2,73 (.920) 

7.  Min tonåring ställer högre krav på mig än vad 

     de flesta jämnåriga gör på sina föräldrar 

88 37 (41) 10

1 

50 (42) 28 11 (13) 7 2 (4) 1,78 (.726) 1,80 (.811) 

8.  Jag trivs med att vara förälder (R) 3 0 (2) 5 2 (2) 31 20 (9) 185 78 (86) 1,24 (.484) 1,21 (.589) 

9.  Jag känner ofta att min tonårings behov styr mitt liv 31 15 (13) 83 33 (40) 92 45 (39) 18 7 (8) 2,44 (.835) 2,40 (.815) 

10.När jag tänker på hurdan jag är som förälder får 

     jag dåligt samvete eller tycker illa om mig själv 

77 32 (36) 93 40 (42) 47 26 (18) 7 2 (4) 1,98 (.826) 1,90 (.825) 

11.Jag känner mig fångad i mitt ansvar som förälder 87 34 (42) 79 41 (32) 44 22 (18) 14 3 (8) 1,95 (.839) 1,92 (.966) 

12.När jag stöter på problem som förälder finns det alltid 

     någon jag kan vända mig till för att få råd eller hjälp (R) 

21 12 (8) 34 22 (11) 89 36 (40) 80 30 (40) 2,15 (.988) 1,87 (.913) 

13.Jag får ofta dåligt samvete över hur jag 

     känner gentemot min tonåring 

97 43 (43) 84 37 (38) 39 17 (17) 4 2 (1) 1,79 (.813) 1,77 (.784) 

14.När jag tänker på mig själv som förälder så tycker 

     jag att jag kan klara av vad som händer (R) 

6 0 (5) 22 12 (8) 127 60 (53) 69 27 (34) 1,86 (.617) 1,83 (.761) 

15.Jag tycker att jag är en mycket bra förälder (R) 2 1 (1) 12 7 (5) 133 58 (59) 77 34 (35) 1,76 (.631) 1,71 (.586) 

Totalt för skalan         30,63 (.63) 30,26 (.72) 

Kolumner rubricerade ”M (K)” avser frekvensfördelning i procent för män (M) respektive kvinnor (K). Frekvenser och procentuell fördelning redovisar de avgivna svaren och 

skalans ursprungliga items medan medelvärden och standardavvikelser är baserade på värdet av reverserade item (R).



Bilaga 2, Följebrev. 
 

Stockholm i maj 2008 

 

 

 

Till dig som har hemmaboende barn i 17-18 årsåldern 

 

Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i en enkätundersökning om tonårsföräldrar och 

stress. För många upplevs barnens tonårstid som turbulent och ibland även svårhanterlig. Trots 

detta finns ännu begränsad kunskap om hur tonårstiden påverkar föräldrar och övrig familj. 

Med den här undersökningen vill vi försöka ta reda på hur tonårsföräldrar upplever sin 

föräldraroll, och även hur man bedömer sitt välbefinnande och sin livssituation i övrigt när man 

har barn i övre tonåren. 

 

Du är alltså en av de 400 tonårsföräldrar som har blivit slumpmässigt valda till 

undersökningen. Vi ber dig därför besvara enkäten och skicka den till oss i det portofria 

svarskuvertet så snart som möjligt. Det är naturligtvis helt frivilligt och du väljer själv om du 

vill delta, men ditt svar är viktigt för att undersökningen ska bli tillförlitlig.  

 

Urvalet har gjorts av Statistiska Centralbyrån (SCB), som också sköter utskicket av enkäter. 

Enkäten har försetts med ett löpnummer som gör det möjligt för SCB att vid behov skicka 

påminnelsebrev och bedöma svarsfrekvens och bortfall. De uppgifter som du lämnar skyddas 

av sekretesslagen samt av bestämmelser i personuppgiftslagen. Vi som arbetar med 

undersökningen, vid SCB eller Stockholms universitet, har tystnadsplikt. Den besvarade 

enkäten skickas direkt till oss på Stockholms universitet, och ingen av oss kommer att veta hur 

just du har svarat.  

 

Resultaten av studien kommer att redovisas på gruppnivå och det kommer aldrig att framgå vad 

någon enskild förälder har svarat. De första resultaten kommer att publiceras som ett 

psykologexamensarbete vid Stockholms Universitet, och kan rekvireras från oss från och med 

september 2008. I ett senare skede kommer resultaten att jämföras med hur föräldrar till 

förskolebarn upplever sin föräldraroll och livssituation. 

 

Har du några frågor angående studien är du välkommen att höra av dig. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 
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