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FÖRÄLDRASKAP SOM FAKTOR I PSYKOLOGISKT VÄLBEFINNANDE OCH 
UTBRÄNDHET HOS STUDENTER* 

Anders Öhman

Den  psykiska  ohälsan  ökar  alltmer  i  samhället  och  en  utsatt  grupp  är 
universitetsstudenter.  Ett  uttryck  för  psykisk  ohälsa  är  utbrändhet,  som 
består  av  tre  dimensioner:  emotionell  utmattning,  cynism samt  bristande 
upplevd prestation. Positiv hälsa har av tradition inte studerats lika mycket, 
men har kommit att intressera allt fler forskare. Ett begrepp inom positiv 
hälsa är psykologiskt välbefinnande, som består av sex olika dimensioner. 
Föräldraskapets  betydelse  för  den  psykiska  hälsan  har  visat  sig  variera, 
varför syftet med studien var att undersöka hur föräldraskapet påverkar det 
psykologiska  välbefinnandet  och graden av  utbrändhet  hos  studenter.  En 
enkät fylldes i av 98 psykologistudenter. Resultaten visade på en lägre grad 
av utbrändhet hos studenterna med hemmavarande barn än hos övriga men 
inga  skillnader  i  psykologiskt  välbefinnande uppvisades  mellan  studenter 
med och utan barn. Studenter med barn tycks således inte ha sämre psykisk 
hälsa än de utan barn, vilket delvis går emot tidigare forskning.

Den psykiska ohälsan tenderar att öka alltmer i det moderna samhället, såväl i Sverige som 
internationellt  (Socialstyrelsen,  2003).  Statens  folkhälsoinstituts  nationella  folkhälsoenkät 
(2006) visar exempelvis att 16 % av kvinnorna i Sverige och 10 % av männen känner sig 
ganska  eller  mycket  stressade  och  22  % av  kvinnorna  respektive  15  % av  männen  har 
rapporterat ”nedsatt psykiskt välbefinnande”. Förutom det stora obehag detta innebär för den 
enskilde drabbade individen, är det också ett stort problem för organisationer, genom bland 
annat försämrad arbetsprestation och lojalitet, större missnöje och personalomsättning, samt 
ökade kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering till följd (Halbesleben, 2006).

Universitetsstudenter har i tidigare forskning identifierats som en utsatt grupp när det gäller 
psykisk ohälsa. Förutom en ofta påfrestande ekonomisk situation (Monk, 2004; Ross, Cleland 
&  Macleod,  2006)  tillkommer,  utöver  de  krav  som  de  flesta  människor  har,  krav  på 
akademisk prestation, vilka upplevs som än mer stressande än övriga krav av en majoritet av 
studenterna (Everly, Poff, Lamport, Hamant & Alvey, 1994). Dessa är bidragande orsaker till 
de höga nivåer av stress, ångest och depression hos studenter som har upptäckts i flera studier 
(bland  annat  Dyrbye,  Thomas,  & Shanafelt,  2006;  Stecker,  2004).  I  en  uppmärksammad 
studie på över 13000 universitetsstudenter upptäckte  Benton, Robertson, Tseng, Newton, & 
Benton (2003)  en markant  ökning av studenternas  benägenhet  att  söka hjälp för psykiska 
besvär  under  1990-talet  och  i  en  annan  studie  genomförd  på  ett  stort  universitet  i  USA 
rapporterade  nästan  hälften  av  studenterna  att  de  haft  emotionella  eller  stressrelaterade 
problem under det senaste året (Hyun, Quinn, Madon & Lustig, 2006). Mycket forskning som 
gjorts som undersöker samband mellan kön och psykisk hälsa hos studenter har funnit att 
kvinnor generellt mår sämre psykiskt än män  (t.ex. Dyrbye et al., 2006;  Hyun et al., 2006; 
Mallinckrodt & Leong, 1992; Monk, 2004).
______________________
*Ett stort tack till min handledare, Victoria Blom, för utmärkt stöd, kommentarer och viktiga synpunkter.
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Föräldraskap kan också påverka den psykiska hälsan. Det kan innebära en ökad belastning för 
individen,  när  denne  upplever  obalans  mellan  de  personliga  resurserna  och  de  krav  som 
föräldraskapet medför (Östberg, Hagekull & Hagelin, 2007). Här har forskningen emellertid 
uppnått  motstridiga resultat.  Föräldraskap har i  många studier visat  sig medföra ett  sämre 
välbefinnande  (McLanahan  &  Adams,  1989;  Lindfors  &  Lundberg,  2002;  Östberg  & 
Hagekull, 2000). McLanahan & Adams (1987) konstaterar att personer med hemmavarande 
barn är mindre lyckliga, mer missnöjda, oroar sig mer och har högre nivåer av ångest och 
depression än andra. Vissa studier har emellertid resulterat i samband mellan föräldraskap och 
ett ökat välbefinnande (Aneshensel, Frerichs & Clark, 1981; Burton, 1998; Kandel, Davies & 
Raveis, 1985).  Umberson och Gove (1989) resonerar att orsaken till dessa blandade resultat 
delvis är för att skillnaderna i välbefinnande mellan föräldrar och andra är ganska små, samt 
att de beror på olika faktorer som ålder på barnet, civilstånd hos föräldern samt vilka aspekter 
av det psykiska välbefinnandet som undersöks.  Evenson och Simon (2005) menar också att 
det  inte  går  att  behandla  föräldrar  som en  enhetlig  grupp utan  att  de  behöver  delas  in  i 
undergrupper. Följaktligen konstaterar de i sin studie (2005) att personer med små barn ofta 
har sämre psykisk hälsa än andra, medan de som har äldre barn tenderar att ha bättre psykisk 
hälsa än andra, vilket kan förklaras av att de positiva följderna av föräldraskapet överskuggas 
av de negativa så länge barnen är små, men framstår när barnen blir äldre. Även Nomaguchi 
& Milkie (2003) menar att föräldraskapet kan vara krävande och givande samtidigt,  så att 
positiva och negativa effekter i viss mån tar ut varandra, vilket kan förklara en del av de 
motstridiga  resultaten.  Med andra  ord kan föräldraskap under  vissa omständigheter  verka 
främjande  för  välbefinnandet  (Cordell-Brunton,  1997).  Dessutom  behöver  inte  eventuella 
korrelationer mellan föräldraskap och psykisk hälsa nödvändigtvis förklaras av föräldraskapet 
i sig. I en nyligen utförd longitudinell studie visade det sig att föräldrastress var en följd av 
snarare än orsak till  annan stress (Rantanen, Kinnunen, Feldt & Pulkkinen, 2008). När det 
gäller könsskillnader kan konstateras att det finns forskning som tyder på att kvinnor med 
barn är mer stressade jämfört med andra kvinnor samt jämfört med män både med och utan 
barn (Lundberg och Frankenhaeuser, 1999). 

Även  den  forskning  som finns  som kombinerar  studenter  och  föräldraskap  speglar  ovan 
nämnda  varierande  resultat.  Föräldraskapet  har  ibland  konstaterats  inverka  negativt  på 
studierna på grund av de krav det medför (Monk, 2004), det kan vara svårt för studenter att 
hinna med studierna när de också ska ta hand om sina barn och ofta behöver arbeta (Home, 
1998). Familjen kan eventuellt ha positiv påverkan på studierna i form av socialt stöd, som ett 
skydd mot stressymtom (Home, 1997), men det finns också forskning som visar att så inte 
behöver vara fallet i någon betydande utsträckning (Mallinckrodt & Leong, 1992). En studie 
med universitetsstudenter (Anderson, 2002) visade att föräldrar å ena sidan rapporterade mer 
stress och mindre lycka inom äktenskapet än andra men å andra sidan var mer nöjda med sina 
studieresultat. Graden av depression skiljde sig emellertid inte åt mellan föräldrar och andra. 
Hyun et al. (2006) fann inte heller någon signifikant skillnad när det gällde emotionella eller 
stressrelaterade  problem hos  studenter  med  respektive  utan  barn.  Avslutningsvis  kan  det 
konstateras att föräldraskap i vissa studier emellertid har kopplats till bättre psykisk hälsa hos 
studenter (Home, 1997; Kopp & Ruzicka, 1993).

Något som uppmärksammats i psykologisk forskning är de konflikter som kan uppstå mellan 
yrkeslivet  och familjelivet.  Här  har  studier  visat  att  ca  75 % av yrkesarbetande  föräldrar 
(kvinnor  något  mer  än  män)  upplever  betydande  stress  av  konflikter  mellan  dessa  roller 
(Tatman,  Hovestadt,  Yelsma,  Fenell  &  Canfield,  2006).  Ett  begreppspar  används  inom 
forskningen för  att  beskriva  denna  konflikt:  work-family  conflict  (WFC) och  family-work 
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conflict  (FWC)1, vilka innebär svårigheter att kombinera rollerna och de förväntningar och 
krav de båda rollerna medför, där WFC står för arbetets inverkan på familjelivet och FWC på 
familjelivets inverkan på arbetet (Burke & Greenglass, 1999). Både WFC och FWC är oftast 
ett  större  problem  för  personer  med  hemmavarande  barn  än  andra  (Ford,  Heinen  & 
Langkamer, 2007) och såväl antal barn och barnens ålder har visat sig korrelera positivt med 
WFC  och  FWC  (Somech  &  Drach-Zahavy,  2007).  Peeters,  Montgomery,  Bakker  och 
Schaufeli (2005) konstaterar emellertid att en genomgång av litteraturen visar att strukturella 
faktorer inom familjelivet som antal barn inte påverkar WFC eller FWC i särskilt hög grad 
utan att det snarare är den subjektiva upplevelsen av kraven som avgör om konflikter uppstår. 
De finner dessutom mycket blandade resultat i olika studier när det gäller könsskillnader i 
upplevd WFC eller  FWC, såväl kvinnor (om än vanligast)  som män har visats  rapportera 
högre nivåer av konflikt än det motsatta könet och ibland finns inga könsskillnader. Simon 
(1997)  uppmätte  högre WFC och FWC hos kvinnor  än män generellt,  men inte  mer  hos 
mödrar än fäder, vilket alltså indikerar att föräldraskapet i detta avseende är fördelaktigt för 
kvinnor. Vid en internationell jämförelse verkar svenskar var mer utsatta för WFC och FWC 
än andra. I en studie fann Cousins och Tang (2004) högre nivåer av WFC och FWC hos både 
män och kvinnor i Sverige än i Storbritannien och Nederländerna, medan en annan (Strandh 
& Nordenmark, 2006) utförd i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Ungern och Tjeckien 
visade  att  svenska  kvinnor  upplevde  högre  nivåer  än  kvinnor  i  övriga  länder  och  män  i 
samtliga länder (inklusive Sverige). 

Beträffande kombinationen arbete och familj har forskningen länge fokuserat uteslutande på 
de  negativa effekter som de båda domänerna har på varandra (Balmforth & Gardner, 2006; 
Hill  et  al.,  2007;  van  Steenbergen,  Ellemers  &  Mooijaart,  2007).  Detta  grundar  sig 
ursprungligen på en teori som kallas scarcity (”brist”) theory, vilken förutsätter att människan 
har begränsat med tid,  energi och uppmärksamhet.  Det får  därmed till  följd att åtaganden 
inom en roll nödvändigtvis begränsar en annan (van Steenbergen et al.,  2007). Denna teori 
utmanades  redan på  1970-talet  av Marks  (1977),  som istället  föreslog  en  role  expansion 
theory, vilken antar att människan har energi i överflöd och att deltagande i en roll kan ge 
positiva effekter i en annan, som en form av synergieffekt. Det har emellertid dröjt till ganska 
nyligen  innan  forskare  har  börjat  undersöka  detta  empiriskt  och  även  fått  det  bekräftat 
(Balmforth & Gardner, 2006; Hill et al., 2007; van Steenbergen et al., 2007). Forskningen om 
positiva effekter av att kombinera arbete och familjeliv har nu definierat begreppet främjande 
(facilitation) som en positiv motsvarighet till konflikt mellan arbete och familjeliv och som 
innebär att deltagande i en roll underlättar hantering av de förväntningar och krav som uppstår 
i en annan roll (van Steenbergen et al., 2007). Två typer av främjande har identifierats; work-
family facilitation (WFF) and family-work facilitation (FWF), vilka innebär arbetets positiva 
inverkan på familjelivet  respektive  familjelivets  positiva  inverkan på arbetet  och alltså  är 
positiva  motsvarigheter  till  WFC  och  FWC  (Balmforth  &  Gardner,  2006).  Det  finns 
emellertid inte någon kontinuerlig skala där konflikt och främjande utgör varsin motpol, de 
kan uppstå samtidigt för en person och kan ha olika orsaker och följder (van Steenbergen et 
al.,  2007).  Likt forskningen om WFC och FWC har blandade resultat uppnåtts i nivåer av 
WFF och FWF beträffande demografiska variabler som kön och antal barn (Balmforth & Gar-

___________________
1Fenomenet går under lite olika benämningar i olika studier. Det kallas ibland  work/non-work conflict,  work 
interference with family (WIF) respektive  family interference with work (FIW) eller  work-home interference 
(WHI) respektive home-work interference (HWI), men dessa begrepp definieras i stort sett lika och används på 
samma sätt. 
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dner, 2006), även om kvinnor i många studier uppvisar högre nivåer av både främjande och 
konflikt än män (Rothbard, 2001; van Steenbergen et al.,  2007) och Hill et al. (2007) finner 
visst stöd för att föräldraskap påverkar FWF positivt.

Utbrändhet
Ett  av  många  sätt  den  psykiska  ohälsan  har  kommit  till  uttryck  är  fenomenet  utbrändhet 
(burnout2),  som  på  1970-talet  uppmärksammades  av  Freudenberger  (1974)  och  Maslach 
(1976), oberoende av varandra. Ursprungligen ansågs utbrändhet uteslutande drabba personer 
som arbetar  inom människovårdande  yrken  (Maslach  &  Jackson,  1986),  men  har  senare 
identifierats  hos  andra  yrkesgrupper  (Schaufeli,  Leiter,  Maslach,  &  Jackson,  1996) och 
grupper av människor, exempelvis studenter (Schaufeli, Martínez, Marques Pinto, Salanova & 
Bakker, 2002a)  och  arbetslösa  (Hallsten,  Josephson & Torgén,  2005)  och  anses  av  vissa 
forskare kunna inträffa i sammanhang helt orelaterade till arbete, t ex i en parrelation (Pines, 
1996). 

Maslachs  definition  av utbrändhet  är  en av de mest  citerade  och använda.  Hon beskriver 
utbrändhet  som ”a psychological  syndrome that  involves a prolonged response to chronic 
interpersonal  stressors”  (Maslach,  2005,  sid.  99),  och  att  det  består  av  tre  dimensioner: 
emotionell  utmattning,  cynism  samt  bristande  upplevd  prestation.  Emotionell  utmattning 
(exhaustion) refererar till en känsla av att ha dränerade emotionella och fysiska resurser och 
som ofta initierar utbrändhetsprocessen. Det är den centrala aspekten och den mest uppenbara 
manifestationen av utbrändhet och ofta det som avses när personer säger att de är utbrända 
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Cynism (cynicism) innebär negativitet, avskärmning och 
ett  distanserade  från  personer  och/eller  uppgifter,  och  uppstår  vanligen  som  följd  av 
utmattningen i form av ett försök att skydda sig känslomässigt.  Cynismens tendens att ofta 
följa direkt efter emotionell utmattning har konsekvent noterats inom utbrändhetsforskningen 
(Maslach et al., 2001), varför dessa båda dimensioner kallas utbrändhetens ”kärna” (Hallberg 
& Sverke, 2004; Schaufeli & Enzmann, 1998). Den tredje dimensionen,  bristande upplevd 
prestation  (reduced  efficacy), kännetecknas  av  låg  självkänsla  och  en  upplevelse  av 
ineffektivitet och dålig tilltro till den egna förmågan till prestation (Maslach, 2005). Denna 
dimension är mer problematisk och har i vissa fall visat sig relatera till antingen emotionell 
utmattning eller cynism, eller  en kombination av båda  (Maslach et al.,  2001), men även i 
andra fall som en mer oberoende dimension (Maslach & Leiter, 2008). Denna inkonsekvens i 
den empiriska forskningen har fått en del forskare att tvivla på att bristande upplevd prestation 
verkligen utgör en dimension av utbrändhet (Bresó, Salanova & Scahufeli, 2007).

På  grund  av  den  genomslagskraft  begreppet  utbrändhet  har  fått  i  samhället  och  i  media 
behöver  det  avgränsas  gentemot  andra  närliggande  fenomen.  I  svenskt  avseende  blir  det 
viktigt  att  poängtera  distinktionen  mellan  begreppet  utbrändhet,  som används  såväl  inom 
forskning som i populärvetenskapligt och vardagligt språk, och utmattningssyndrom, vilket är 
en klinisk diagnos definierad av Socialstyrelsen (2003) och som syftar till att identifiera det 
tillstånd som kan motivera en långtidssjukskrivning. Fenomenet utbrändhet, som behandlas 
och mäts i denna studie, används inte nödvändigtvis för att beskriva det tillstånd någon som 
”gått in i väggen” befinner sig i, utan är ett mått på symtom på en kontinuerlig skala där man
______________________
2Utbrändhet är egentligen en olyckligt vald svensk översättning eftersom det antyder ett definitivt, slutgiltigt 
tillstånd,  till  skillnad  från  det  internationellt  använda  begreppet  burnout,  vilket  mer  beskriver  en  pågående 
process (Socialstyrelsen, 2003). Trots detta används ändå begreppet utbrändhet i föreliggande studie eftersom 
det är det etablerade och vedertagna begreppet inom den svenska forskargemenskapen.
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kan  vara  mer  eller  mindre  utbränd.  Ytterligare  en  viktig  distinktion  gäller  den  mellan 
utbrändhet  och stress.  Stress kan definieras  som den reaktion som utlöses vid en persons 
upplevelse  av  att  ha  otillräckliga  resurser  att  hantera  en  stressor  som  bedöms  som  ett 
potentiellt hot (Monat & Lazarus, 1985).  Där stress allmänt anses vara en temporär obalans 
innebär utbrändhet en mer långvarig process (Brill, 1984). Stress leder inte nödvändigtvis till 
utbrändhet  (Brill,  1984),  men  är  en  av  flera  aspekter  som ingår  i  fenomenet  utbrändhet 
(Socialstyrelsen,  2003).  Dessutom  utgörs  en  skillnad  av  det  faktum  att  då  emotionell 
utmattning ofta ingår i en upplevelse av stress gör inte de andra dimensionerna (cynism och 
bristande  upplevd  prestation)  det.  För  övrigt  konstaterar  Pines  och  Keinan  (2005)  att 
utbrändhet till skillnad från stress inte är korrelerat till arbetsmängd utan i större utsträckning 
påverkas av faktorer som upplevd avsaknad av meningsfullhet och missnöje med arbetet. Det 
har  dessutom blivit  ifrågasatt  om utbrändhet  verkligen  är  ett  unikt  fenomen  eller  om det 
egentligen  endast  är  en  variant  på  depression  (Schaufeli  & Enzmann,  1998).  Utbrändhet 
(speciellt dimensionen emotionell utmattning) och depression korrelerar mycket riktigt starkt 
med varandra (Bakker et al., 2000) och i en metaanalys av tolv studier fann Schaufeli och 
Enzmann (1998) att utbrändhet och depression i genomsnitt hade 26 % gemensam varians. 
Faktoranalys har emellertid i flera studier visat att de båda koncepten är distinkta (Bakker et 
al., 2000; Glass, McKnight & Valdimarsdottir, 1993).

Av  de  faktorer  som  bidrar  till  utbrändhet  finns  såväl  sociala  som  individuella.  Modern 
forskning har i stor utsträckning fokuserat på den sociala omgivningen, där organisatoriska 
faktorer har framhållits  snarare än individuella,  Maslach (2005) konstaterar exempelvis att 
utbrändhet i första hand inte är ett personligt problem utan uppstår i den sociala miljön. Bland 
de  individuella  faktorerna  som  dock  visat  sig  korrelera  med  utbrändhet  finns 
personlighetsfaktorer  såsom  typ  A-beteende  (ett  beteendemönster  som  kombinerar  hög 
ambition, tävlingsinriktning, en känsla av tidspress och aggression) (Hallberg, Johansson & 
Schaufeli, 2007), låg självkänsla (Maslach, 2005) och en yttre locus of control (uppfattningen 
att  det  som  påverkar  ens  liv  kommer  utifrån)  (Gan,  Shang  &  Zhang,  2007). 
Personlighetsdraget  neuroticism,  som inkluderar  oro,  fientlighet,  depression och osäkerhet, 
har också visat sig innebära en sårbarhetsfaktor som ökar risken för utbrändhet (Schaufeli & 
Enzmann, 1998).

När det gäller demografiska faktorer har utbrändhetsforskningen uppnått blandade resultat. 
Ålder  är  den  variabel  som  mest  konsekvent  har  varit  relaterat  till  utbrändhet,  då  unga 
människor rapporterar högre nivåer av utbrändhet än äldre (Maslach et al., 2001; Schaufeli & 
Enzmann, 1998). Vad kön beträffar finns inget tydligt samband förutom att män tenderar att 
ha en högre grad av cynism och vissa studier har visat att kvinnor uppger en högre grad av 
emotionell utmattning  (Maslach et al., 2001). Att vara gift (speciellt för män) har visat sig 
kunna minska risken för utbrändhet  (Maslach et al., 2001;  Maslach & Jackson, 1985) och 
Maslach  och  Jackson  (1985)  fann  i  en  studie  om  demografiska  variablers  inverkan  på 
utbrändhet att  föräldraskap medförde lägre grad av utbrändhet på alla tre dimensioner.  En 
annan betydande faktor på individnivå är en persons uppfattning av tillgång till socialt stöd -  
att känna emotionellt och praktiskt stöd från betydelsefulla personer på arbetet eller hemma 
(Koeske  &  Koeske,  1989).  Detta  stöd  kan  komma  från  kollegor,  vänner  och 
familjemedlemmar  och  har  i  många  studier  visat  sig  vara  en  skyddande  buffert  mot 
utbrändhet (Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan & Schwarz, 2002;  Greenglass, Burke & 
Konarski, 1998; Koeske & Koeske, 1989; Lloyd, King, & Chenowith, 2002).
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Den  mest  utbredda  metoden  att  mäta  utbrändhet  är  tveklöst  användningen  av  Maslach 
Burnout Inventory (MBI), som Schaufeli och Enzmann (1998) beräknar har använts i över 90 
% av alla studier om utbrändhet. Dess popularitet har gjort att att dess validitet och reliabilitet 
är väl undersökt och bekräftad (t ex Hallberg & Sverke, 2004;  Kitaoka-Higashiguchi et al., 
2004;  Schaufeli & Enzmann, 1998; Taris, Schreurs & Schaufeli,  1999; Schutte, Toppinen, 
Kalimo, & Schaufeli, 2000). MBI är en enkät där respondenten får skatta sin upplevelse med 
hjälp av olika påståenden som är fördelade på de tre dimensionerna  (Maslach & Jackson, 
1986). Eftersom utbrändhet utgör en kumulativ reaktion på pågående stressorer är det ganska 
stabilt  över en viss tid,  vilket  innebär att  respondentens tillfälliga tillstånd vid den exakta 
tidpunkten testet fylls i inte är avgörande  (Maslach, 2005). Den ursprungliga versionen har 
kommit att utvecklas till andra, varav en senare (MBI-GS) är generell och kan användas på 
olika yrkesgrupper (Schaufeli et al., 1996). Dessutom finns en vidareutveckling av MBI-GS, 
som är anpassad för studenter, Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS), med 
avsikt  att  mäta  emotionell  utmattning  som uppstår  p.g.a.  studiekrav,  tendensen  att  ha  en 
cynisk och avskärmad attityd gentemot studierna samt känsla av inkompetens som student 
(Schaufeli et al., 2002a). 

Även om MBI länge haft en särställning som utbrändhetsmått finns skarp riktad kritik mot det 
(Demerouti, Bakker,  Nachreiner,  &  Schaufeli,  2001; Kristensen,  Borritz,  Villadsen  & 
Christensen, 2005).  Kristensen et al. (2005)  reagerar t ex på det faktum att MBI mäter tre 
dimensioner som ska beräknas separat och uttryckligen inte summeras till ett totalmått för ett 
fenomen, vilket de anser resultera i att ett konstrukt mäts på tre olika sätt. Dessutom kritiseras 
Schaufeli  et  al. (1996)  för  att  inte  ha  omdefinierat  begreppet  utbrändhet  när 
användningsområdet utökades i samband med lanseringen av MBI-GS, trots att ursprungligen 
ha ansett  utbrändhet endast drabba personer som arbetar med människor. Demerouti  et al. 
(2001) invänder i sin tur på att samtliga item i MBI som ingår i respektive dimension uttrycks 
i  en  och  samma  riktning  (emotionell  utmattning  och  avskärmning  negativt,  prestation 
positivt),  vilket är ofördelaktigt i ett psykometriskt avseende. Denna kritik har bidragit  till 
utveckling  av  ett  antal  alternativa  mätmetoder  som Burnout  Measure  (Pines  &  Aronson, 
1988),  Oldenburg  Burnout  Inventory  (Demerouti  et  al.,  2001)  och  Copenhagen  Burnout 
Inventory (Kristensen  et  al.,  2005),  men  eftersom  MBI  har  använts  i  överlägset  stor 
utsträckning gentemot alla andra skalor och så mycket forskning undersökt och bekräftat dess 
validitet används MBI trots ovan nämnda kritik i föreliggande studie.

Sökningar  i  Psychinfo  och Medline (PubMed) visar att  MBI-SS har använts  bl.  a.  för att 
undersöka korrelationer mellan individuella faktorer och utbrändhet (Zhang, Gan & Cham., 
2007), för att mäta prevalens av utbrändhet hos bl. a. medicinstudenter (Dyrbye, et al., 2007) 
och tandläkarstudenter (Pöhlmann, Jonas, Ruf & Harzer, 2005) och i syfte att validera någon 
annan  utbrändhetsskala  (Bresó,  Salanova  &  Schaufeli,  2007;  Schaufeli  et  al.,  2002a; 
Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002b), men resulterar inte i några studier 
där MBI-SS använts för att mäta demografiska variabler och inte några utförda på svensk 
population.

Positiv hälsa
Under en lång tid har psykologisk forskning främst  fokuserat på negativa aspekter av hälsa 
(Lindfors  &  Lundberg,  2002;  Maslach  et  al.,  2001;  Ryff  &  Keyes,  1995).  Redan  1946 
definierade Världshälsoorganisationen hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt 
och socialt välmående och inte endast frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1946, 
sid.  2).  Trots  detta  och  insikten  att  en  positiv  funktion  inte  är  motsatsen  till  en  negativ 
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funktion  (Jahoda,  1958)  har  den  positiva  hälsan  alltså  varit  i  hög  grad  negligerad  inom 
forskningen (Schaufeli & Bakker, 2004). På senare tid har emellertid allt fler försök gjorts att 
förändra denna skeva kunskapsbild. Forskningen om utbrändhet har expanderat till att omfatta 
även  dess  positiva  motsvarighet,  vilket  kommit  att  kallas  engagemang  (engagement), 
(Maslach et al., 2001). Maslach och Leiter  (Maslach et al., 2001) ser engagemang som en 
direkt motsats till utbrändhet där varje dimension har sin motsvarighet i  energi,  involvering 
och  effektivitet  för  emotionell  utmattning,  cynism respektive  bristande  upplevd prestation. 
Dessa positiva dimensioner mäts med samma mätinstrument (MBI) som de negativa, där låga 
poäng på emotionell utmattning och cynism samt höga poäng på bristande upplevd prestation 
alltså  indikerar  engagemang.  Med andra ord uppfattas  utbrändhet  och engagemang utgöra 
varsin  motpol  på samma  skala  som följaktligen  helt  kan  mätas  med  MBI.  Schaufeli  och 
Bakker (2004) har en något annorlunda uppfattning om begreppet engagemang. De menar att 
användandet av MBI för att mäta de negativa såväl som de positiva aspekterna av utbrändhet 
är  otillräckligt,  då  hänsyn  inte  tas  till  det  faktum  att  positiva  och  negativa  tillstånd  är 
oberoende  av  varandra,  snarare  än  motsatta  poler  på  samma  bipolära  dimension.  Med 
anledning av detta förespråkar de en modell  där utbrändhet  och engagemang utgör varsin 
psykologisk funktion, om än negativt korrelerade med varandra. Således behöver engagemang 
en egen oberoende definition. Schaufeli och Bakker (2004) definierar engagemang som ”a 
positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication and 
absorption”  (sid.  295).  Även  här  rör  det  sig  alltså  om tre  dimensioner,  där  kraft (vigor) 
innebär nivå av energi och återhämtningsförmåga,  arbetsvillighet och kapacitet  att  bemöta 
svårigheter  och  hängivenhet (dedication)  karaktäriseras  av  en  känsla  av  meningsfullhet, 
entusiasm, inspiration, stolthet och utmaning. Kraft och hängivenhet är direkta motsatser till 
emotionell utmattning respektive cynism, vilket alltså innebär att de är identiska med energi 
och involvering som beskrivits ovan. Där de båda definitionerna av engagemang skiljer sig åt 
är följaktligen den tredje dimensionen som Schaufeli och Bakker (2004) kallar  absorption. 
Denna  dimension  har  identifierats  utifrån  djupintervjuer  med  30  yrkesarbetande  i 
Nederländerna och absorption kännetecknas av att vara koncentrerad och positivt uppslukad 
av arbetet, så att tiden går fort och man inte vill slita sig från arbetet. Den tredje dimensionen 
av utbrändhet, bristande upplevd prestation, anses här tillhöra engagemangbegreppet snarare 
än  utbrändhet,  vilket  Schaufeli  och Bakker  (2004)  anser  lämpligt  eftersom den i  MBI är 
omvänt utformat (positiva formuleringar) från övriga två, så att höga poäng indikerar positiv 
hälsa. Följaktligen menar de att upplevd prestation tillsammans med kraft, hängivenhet och 
absorption  utgör  delar  av engagemang.  Denna uppdelning  av dimensionerna  har  fått  stöd 
empiriskt  i  Schaufelis  och  hans  kollegors  forskning  (Schaufeli  et  al.,  2002b),  liksom 
uppfattningen  att  utbrändhet  och  engagemang  inte  utgör  två  ändor  av  samma  dimension 
(Schaufeli  et  al.,  2002b;  Schaufeli  &  Bakker,  2004).  Schaufeli  &  Bakkers  definition  av 
engagemang  operationaliseras  genom Utrecht  Work  Engagement  Scale  (U-WES),  ett 
självskattningsformulär  som  mäter  dimensionerna  kraft,  hängivenhet  och  absorption 
(Schaufeli et al., 2002b). Engagemang har hittills begränsats huvudsakligen till betalt arbete 
och med fokus på organisationen, både i sin definition och i empiriska studier (Maslach et al., 
2001; Schaufeli  & Bakker,  2004). På grund av detta  uttalade fokus på arbetsdomänen tar 
föreliggande  studie  fasta  på  ett  annat  begrepp inom positiv  hälsa,  nämligen  psykologiskt 
välbefinnande.

Psykologiskt välbefinnande
I enighet med det generella skiftet  mot  mer  forskning om positiv hälsa inom psykologisk 
forskning har Ryff (1989) utvecklat en modell utifrån begreppet psykologiskt välbefinnande.  
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Likt  WHO  (1946)  och  Jahoda  (1958)  menar  hon  att  psykologiskt  välbefinnande  inte  är 
motsatsen  till  psykiska  problem och något  mer  utöver  frånvaro av dessa (Ryff  & Singer, 
1998).  Efter  att  ha  undersökt  tidigare  teorier  om  utvecklingspsykologi,  personlighet  och 
mänskliga behov ansåg hon att dessa saknade såväl teoretisk anknytning som viktiga aspekter 
av positiv psykologisk funktion, och skapade sin modell av psykologiskt välbefinnande (Ryff, 
1989).  Den  omfattar  sex  dimensioner  av  positiv  psykologisk  funktion  som  tillsammans 
definierar  psykologiskt  välbefinnande:  förmåga  att  hantera  vardagen  (environmental 
mastery),  självacceptans (self-acceptance), positiva relationer med andra  (positive relations 
with others),  mening i livet  (purpose in life),  personlig  utveckling  (personal growth) samt 
självständighet  (autonomy).  I  samband  med  utvecklingen  av  dessa  dimensioner  skapades 
också  ett  självskattningsformulär  i  syfte  att  kunna mäta  dem,  kallat  Ryff´s  Psychological 
Well-being Scales (RPWB) (Ryff, 1989). Innebörden av de olika dimensionerna beskrivs i 
Tabell 1.

Forskningen om psykologiskt välbefinnande har fokuserat främst på demografiska variabler 
(Lindfors  &  Lundberg,  2002),  men  dessa  har  visat  sig  inte  betyda  så  mycket  för  det 
psykologiska välbefinnandet (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995). Ryff och hennes kollegor har 
framför  allt  undersökt ålders-  och könsskillnader  (Ryff,  1989; Ryff,  1995; Ryff  & Keyes, 
1995). Ålder är den variabel som bäst predicerat  psykologiskt välbefinnande på så sätt att 
dimensionerna förmåga att hantera vardagen och självständighet korrelerar positivt med ålder, 
medan mening i livet och personlig utveckling korrelerar negativt med ålder (Ryff, 1989; Ryff 
& Keyes, 1995; Ryff & Singer, 2008). Dimensionerna självacceptans och positiva relationer 
med andra har oftast inte visat sig påverkas av åldersskillnader  (Ryff, 1989), även om äldre 
personer uppvisade högre grad av positiva relationer med andra än yngre i en studie (Ryff & 
Keyes, 1995). De enda könsskillnader som konsekvent framträder är att kvinnor får högre 
poäng  på  positiva  relationer  med  andra  och  personlig  utveckling  (Lindfors,  Berntsson  & 
Lundberg,  2006a;  Ryff,  1989;  Ryff  &  Keyes,  1995).  I  Lindfors,  et  al.  (2006a)  visade 
emellertid kvinnor även en högre grad av förmåga att hantera vardagen och män en högre 
grad av mening i livet.

Föräldraskap  som  faktor  i  det  psykologiska  välbefinnandet  brukar  inte  undersökas,  men 
Lindfors och Lundberg (2002) fann att personer med hemmavarande barn rapporterade ett 
signifikant lägre psykologiskt välbefinnande än andra i totalpoäng, med samtliga dimensioner 
inräknade. De fann även att gifta eller sammanboende personer hade något lägre psykologiskt 
välbefinnande  totalt,  något  som  strider  mot  resultat  som  Ryff  (1989)  uppnått,  där  gifta 
personer fick högre värde på självacceptans och mening i livet.

Eftersom Ryff´s Psychological Well-being Scales är ett utbrett och väl använt instrument för 
att mäta psykologiskt välbefinnande (Springer & Hauser, 2006) har dess validitet prövats i 
många studier. Ryff och Keyes (1995) fann i en studie att skalorna  positiva relationer med 
andra, mening i livet, personlig utveckling samt självständighet endast har svaga eller otydliga 
samband med andra existerade mått på positiv hälsa, av vilket de drar slutsatsen att dessa 
skalor  utgör  viktiga  aspekter  av  psykologiskt  välbefinnande  som ditintills  inte  beaktats  i 
forskningen. Flertalet studier har också givit stöd till  att modellen med sex faktorer passar 
bättre än en enda övergripande faktor och faktoranalys har bekräftat de sex olika distinkta 
dimensionerna. (Lindfors, Berntsson & Lundberg, 2006b; Ryff & Keyes, 1995; Springer & 
Hauser, 2006).
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Tabell 1.  Beskrivning av höga respektive låga värden på de olika dimensionerna som ingår i 
psykologiskt välbefinnande och Ryff´s Psychological Well-being Scales (Ur Ryff & Singer, 
2008).                                                                                               
Självacceptans
Höga värden: Har en positiv attityd till sig själv; erkänner och accepterar både sina goda och 

 dåliga sidor; ser positivt på det som varit
Låga värden: Är missnöjd med sig själv; är besviken över sådant som hänt, är besvärad över 

 vissa personliga egenskaper; önskar vara annorlunda 

Positiva relationer med andra
Höga värden: Har varma, tillfredsställande och tillitsfulla relationer med andra; bryr sig om 

  andras välgång; är kapabel till stark empati, tillgivenhet och intimitet; förstår 
  givande och tagande i mänskliga relationer

Låga värden:  Har få nära, tillitsfulla relationer med andra; tycker att det är svårt att vara  
  varm, öppen och att bry sig om andra; är isolerad och frustrerad i relationer; är

                        ovillig att kompromissa för att behålla viktiga band till andra 

Personlig utveckling
Höga värden:  Har  en  känsla  av  kontinuerlig  utveckling;  ser  sig  själv  som växande och  

   expanderande; är öppen för nya erfarenheter; har en känsla av att förverkliga
                         sin potential; ser en förbättring av sig själv och sitt beteende över tid;
     förändras på sätt som reflekterar självkännedom och effektivitet
Låga värden:  Har  en  känsla  av  personlig  stagnation;  saknar  känsla  av  förbättring  eller  

  expansion över tid; känner sig uttråkad och ointresserad av livet; känner sig 
  oförmögen att utveckla nya attityder eller beteenden

Mening i livet
Höga värden:  Har mål i livet och en känsla av riktning; känner att livet nu och tidigare har 

  mening; har tilltro som ger livet mening; har mål och skäl för att leva 
Låga värden:  Saknar en känsla av mening i livet; har få mål; saknar en känsla av riktning; 

  ser inte mening med det som varit; har ingen tilltro som ger livet mening

Förmåga att hantera vardagen
Höga värden:  Har en känsla av kontroll och kompetens att hantera vardagen; klarar av fler  

 komplexa aktiviteter; drar nytta av möjligheter som erbjuds i omgivningen; har
 förmåga att välja eller skapa sammanhang som är lämpliga för personliga behov
 och värderingar

Låga värden:  Har  svårt  att  klara  av vardagen;  känner  sig  oförmögen  att  förändra  eller   
  förbättra omgivningen; är omedveten om möjligheter som erbjuds 

                        i omgivningen; saknar en känsla av kontroll i världen utanför sig själv 

Självständighet
Höga värden: Är självständig och oberoende; kan motstå socialt tryck att tänka och handla på 

 ett  speciellt  sätt;  reglerar  sitt  beteende  inifrån;  bedömer  sig  själv  utifrån  
 personliga värderingar

Låga värden: Är bekymrad över andras förväntningar och bedömningar; förlitar sig på andras 
 uppfattningar för att fatta viktiga beslut; anpassar sig efter socialt tryck att tänka 
 och handla på ett speciellt sätt
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Mot bakgrund  av  ovan nämnda  tidigare  otydliga  och  motstridiga  resultat  i  forskning  om 
föräldraskapets roll för den psykiska hälsan finns det goda skäl att undersöka ämnet närmare. 
Med anledning av Maslach och Jacksons (1985) studie om yrkesarbetande människor,  där 
graden av utbrändhet var lägre hos föräldrar än andra, riktas fokus i föreliggande studie mot 
studenters livssituation vad gäller utbrändhet. Studenterna på en institution vid ett universitet 
befinner sig i samma studiemiljö. Det innebär att de organisatoriska faktorerna som påverkar 
den psykiska hälsan är liknande för alla, även om exempelvis belastningen i arbetsmängd kan 
variera mellan olika kurser. De organisatoriska förutsättningarna har tillskrivits stor betydelse 
i utveckling av utbrändhet (Maslach et al., 2001). Eftersom dessa inte varierar så mycket för 
studenter är individuella faktorer desto mer intressanta att studera. Med tanke på att de allra 
flesta studierna som gjorts gällande både föräldrar, studenter och kombinationen av de båda 
har  undersökt  negativ  hälsa  (psykisk  ohälsa)  finns  det  även  ett  behov  att  studera  hur 
studenters  positiva hälsa  påverkas  av  föräldraskap.  Syftet  med  föreliggande  studie  är 
följaktligen att  undersöka hur föräldraskapet påverkar det psykologiska välbefinnandet och 
graden av utbrändhet hos studenter.

Metod 

Undersökningsdeltagare
Deltagarna bestod av studenter på Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet som 
fyllde  i  en  enkät.  Innan  undersökningen  började  informerades  de  såväl  muntligen  som 
skriftligen om att  deltagandet  var frivilligt  och gick att  avbryta  när som helst samt att  all 
information skulle behandlas anonymt. Svarsfrekvensen var 100 % då alla som tilldelades en 
enkät besvarade den och samtliga deltagare besvarade samtliga frågor i enkäten. Det var 98 
deltagare  totalt,  varav 39 hade  hemmavarande  barn  och 59 saknade  hemmavarande  barn. 
Könsfördelning  och  antal  gifta  eller  sammanboende  i  gruppen  med  respektive  utan 
hemmavarande barn redovisas i Tabell 2. För åldersfördelning samt antal studerade terminer 
på universitet för gruppen med respektive utan hemmavarande barn, se Tabell 3. 

Tabell 2.  Deskriptiva data över antal kvinnor och män samt antal gifta eller sammanboende i 
gruppen med respektive utan hemmavarande barn. 

    Med barn Utan barn            Totalt

Kvinnor     28 (72 %) 41 (69 %)            69
Män  11 (28 %) 18 (31 %)            29
Gifta/sammanboende (kvinnor och män) 30 (77 %) 21 (36 %)            51

Tabell 3.  Medianer (och standardavvikelser) samt spridning i ålder och antal studerade 
terminer på universitet.                                                                           

            Med barn           Utan barn

    Median Spridning Median Spridning
      

Ålder 36,0 (6,1 ) 25-55 23,0 (5,2) 19-39
Antal terminer 6,0 (3,3)   1-12 3,0 (3,6 ) 1-16
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Material
För erhållande av data till studien användes en enkät. Den inleddes med fem frågor gällande 
demografiska data  varav en (antal  hemmavarande  barn) var ämnad för studiens  syfte  och 
övriga  (kön,  ålder,  civilstånd  samt  antal  terminer  studerade  på  universitet)  till  att  kunna 
kontrollera för bakomliggande variabler som skulle kunna förklara sambandet vid eventuella 
signifikanta  resultat.  Resterande  del  av  enkäten  bestod  av  två  skalor:  Maslach  Burnout 
Iventory – Student Survey och Ryff’s Psychological Well-Being scales.             

           Maslach Burnout Iventory – Student Survey.
Utbrändhet mättes med hjälp av en version av Maslach Burnout Iventory – Student Survey 
(MBI-SS)  vars  svenska  översättning  inte  är  validerad,  till  skillnad  från  den  engelska 
originalversionen (Schaufeli et al., 2002a). MBI-SS består av 16 påståenden (item) uppdelade 
på de tre dimensionerna av utbrändhet: fem som mäter emotionell utmattning, fem som mäter 
cynism  och  sex  som  mäter  bristande  upplevd  prestation.  Påståenden  för  de  olika 
dimensionerna  är  blandade  med  varandra  och  exempel  på  påståenden  är  ”Att  studera  är 
verkligen påfrestande för mig” och ”Jag känner mig upprymd när jag når mina studiemål”. 
Varje påstående har en sjugradig svarsskala som sträcker sig från 0 (”Aldrig”) till 6 (”Alltid”). 
Svarspoängen adderas till en totalsumma för varje respektive dimension och höga poäng på 
emotionell  utmattning  och  cynism indikerar  utbrändhet,  medan  de  påståenden  som mäter 
bristande upplevd prestation är positivt formulerade, vilket innebär att låga poäng indikerar 
utbrändhet. Den interna konsistensen i MBI brukar variera mellan 0,70 och 0,90 (Maslach, 
Jackson & Leiter,  1996), även om dimensionen bristande upplevd prestation ibland har en 
Cronbachs  alfa  på  under  0,70  (Schaufeli  &  Enzmann,  1998).  I  studien  där  MBI-SS 
utvecklades varierade den interna konsistensen mellan 0,67 och 0,86 (Schaufeli et al., 2002a). 
De  tre  dimensionernas  korrelation  med  varandra  varierar  i  MBI-GS  (ur  vilken  MBI-SS 
utvecklats)  från  -0,04  <  r  <  -0,34  mellan  emotionell  utmattning  och  bristande  upplevd 
prestation till -0,38 < r < -0,57 mellan cynism och bristande upplevd prestation, och 0,44 < r < 
0,61 mellan emotionell utmattning och cynism (Maslach et al., 1996). I utvecklingen av MBI-
SS noterades liknande nivåer: -0,14 < r < -0,30 mellan emotionell utmattning och bristande 
upplevd prestation, -0,44 < r < -0,51 mellan cynism och bristande upplevd prestation samt 
0,39  <  r  <  0,64  mellan  emotionell  utmattning  och  cynism  (Schaufeli et  al.,  2002a).  I 
föreliggande studie har ett medelvärde för vardera dimensionen samt ett totalmått för alla tre 
dimensioner  beräknats  för  varje  deltagare,  eftersom  de  tre  dimensionerna  mäter  ett 
gemensamt  psykologiskt  konstrukt,  utbrändhet  (Čubrilo-Turek,  Urek,  &  Turek,  2006; 
Kristensen et al., 2005). För att kunna beräkna totalmåttet på utbrändhet har bristande upplevd 
prestation  kodats  om  så  att  höga  poäng  indikerar  utbrändhet  när  dimensionen  ingår  i 
totalmåttet. 

          Ryff’s Psychological Well-Being scales.
Psykologiskt  välbefinnande  mättes  med  Ryff’s  Psychological  Well-Being  scales  (RPWB) 
(Ryff,  1989). RPWB mäter  de sex olika dimensioner  som tillsammans utgör psykologiskt 
välbefinnande:  förmåga att hantera vardagen, självacceptans, positiva relationer med andra, 
mening i livet, personlig utveckling samt självständighet.  En svensk översättning användes, 
vars psykometriska egenskaper är undersökta och validerade (Lindfors, 2002; Lindfors et al., 
2006b).  Ursprungligen  användes  i  RPWB  20  påståenden  för  vardera  dimensionen  och 
delskala,  men  kortversionen,  vars  svenska  översättning  används  i  föreliggande  studie, 
innehåller  endast  tre  påståenden  för  varje  delskala.  Följaktligen  innehåller  skalan  18 
påståenden,  vilka  är  blandade  i  ordning  sinsemellan  och  i  positiva  respektive  negativa 
formuleringar. Exempel på påståenden är ”Jag brukar vanligen känna att jag har kontroll över 
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min  livssituation”  och  ”För  mig  har  det  varit  svårt  och  påfrestande  att  upprätthålla  nära 
relationer” och svarsalternativen sträcker sig från 1 (”Stämmer inte alls”) till  6 (”Stämmer 
precis”).  De negativt  formulerade påståendena kodas om så att  höga poäng indikerar högt 
psykologiskt välbefinnande och summan för de tre påståendena inom varje delskala adderas 
till  en  totalsumma  för  varje  dimension.  Varje  enskild  dimension  såväl  som samtliga  18 
påståenden adderat till  ett totalmått för psykologiskt välbefinnande kan analyseras (Ryff & 
Keyes, 1995). Varje enskilt påstående i RPWB korrelerar starkt med sin respektive delskala, 
men  korrelerar  endast  svagt  till  måttligt  med  övriga  påståenden  inom  samma  delskala, 
Cronbachs alfa varierar mellan 0,33 (mening i livet) och 0,56 (positiva relationer med andra) 
(Ryff  &  Keyes,  1995).  Detta  förklaras  enligt  Ryff  och  Keyes  (1995)  av  att  de  vid 
utformningen av kortversionen av RPWB valt ut de tre påståenden inom varje delskala ur den 
ursprungliga versionen för att täcka in bredden i varje konstrukt snarare än att maximera den 
interna  konsistensen,  men  också  p.g.a.  att  varje  delskala  inkluderar  så  få  påståenden. 
Korrelationerna mellan de olika delskalorna är också svaga till måttliga, mellan 0,13 (mening 
i livet och självständighet) och 0,46 (självacceptans och förmåga att hantera vardagen) (Ryff 
& Keyes, 1995). Den svenska översättningen har resulterat i liknande korrelationer som den 
ursprungliga kortversionen (Lindfors, 2002). I föreliggande studie har poängen inom varje 
delskala  adderats,  såväl  som  samtliga  delskalors  poäng  för  att  erhålla  ett  totalmått  för 
psykologiskt välbefinnande.

Procedur
Deltagarna hade anmält sig själva genom att skriva upp sig på en lista på institutionen. Listor 
sattes  upp i  olika omgångar  tills  datainsamlingen var klar.  Deltagarna fick komma till  en 
angiven lokal  en angiven tid.  De fick där information om frivillighet  och anonymitet  och 
mycket kortfattad information om undersökningens syfte och att den ingick i en c-uppsats. 
Därefter fick deltagarna instruktioner om hur enkäten skulle fyllas i, att det var viktigt att alla 
frågor besvarades samt uppmanades att fråga försöksledaren vid behov. Vid insamlande av de 
ifyllda enkäterna, som tog ca 15 minuter att fylla i, kontrollerades att alla frågor var besvarade 
för att undvika internt bortfall. Efter inlämning av enkäten gavs varje deltagare möjlighet att 
skriva  upp  sin  e-postadress  om  de  senare  önskade  ta  del  av  undersökningens  resultat. 
Intentionen var att samla in 50 enkäter av vardera gruppen av studenter med respektive utan 
hemmavarande barn, men då det visade sig att det var svårare att hitta deltagare med barn 
avslutades insamlingen då 39 deltagare med barn besvarat enkäten.

Resultat

Huvudresultatet  i  föreliggande studie var att gruppen med barn rapporterade lägre grad av 
utbrändhet  både  som totalmått  såväl  som i  dimensionerna  cynism och  bristande  upplevd 
prestation.  Däremot  fanns  ingen skillnad  i  totalmåttet  för  psykologiskt  välbefinnande  och 
endast en av delskalorna, mening i livet, hade en signifikant skillnad mellan grupperna, där 
gruppen utan barn erhöll högre värden (se Tabell 5).

För att  identifiera vilka av bakgrundsvariablerna kön, ålder,  civilstånd samt antal  terminer 
studerade på universitet som var potentiella bakomliggande variabler korrelerades dessa med 
variabeln att ha hemmavarande barn eller inte. Ålder (r = 0,73, p < 0,001) och civilstånd (r = 
0,41, p < 0,001) korrelerade signifikant med att ha hemmavarande barn och användes således 
som  kovariat  i  den  fortsatta  analysen.  Kön  och  antal  terminer  studerade  på  universitet 
korrelerade  inte  signifikant  med  hemmavarande  barn,  varför  dessa  båda  variabler  inte 
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inkluderades  i  den  fortsatta  analysen.  Övriga  relevanta  korrelationer  mellan  variabler 
redovisas i Tabell 4. Där kan intern konsistens (angiven i Cronbachs alfa) utläsas hos de olika 
dimensionerna  av  psykologiskt  välbefinnande  respektive  utbrändhet  samt  mellan  de  olika 
variablerna som ingår i analysen. Korrelationer mellan varje enskilt påstående och respektive 
delskala det tillhör varierar mellan 0,64 och 0,85, förutom påståendet ”Jag tar en dag i taget 
och tänker inte så mycket på framtiden” som endast korrelerar 0,49 med sin delskala, mening 
i  livet.  En  inspektion  av  de  enskilda  påståendens  fördelning  visar  att  ett  antal  inte  var 
normalfördelade. De påståenden som hade en skewness eller kurtosis högre än 1 eller lägre än 
-1 var ”Jag tycker att det är viktigt att få nya erfarenheter som utmanar min syn på mig själv 
och på världen omkring  mig”,  ”Jag har  inte  upplevt  särskilt  många varma och tillitsfulla 
relationer”, ”Ibland känns det som om jag redan har gjort allt som finns att göra här i livet” 
samt  ”Det  var  länge  sedan  jag  gav  upp  försöken  att  göra  några  stora  förändringar  eller 
förbättringar i mitt liv”, vilka samtliga ingår i RPWB.

Tabell 4. Korrelationer mellan variabler som ingår i analysen och bakgrundsvariablerna ålder 
och civilstånd samt intern konsistens (Cronbachs alfa, kursivt) för dimensioner av utbrändhet 
och psykologiskt välbefinnande.                      

      
               ÅLD    CIV     EU       CY       BUP    UTBR     FV     SA     PR     ML     PU      SJ 
ÅLD            -
CIV         ,29**     -
EU         -,25*    -,16      ,78            
CY         -,26**  -,12     ,62**    ,76               
BUP        ,19      -,02    -,30**   -,48**   ,66        
UTBR    -,29**  -,12     ,82**    ,90**  -,69**        -                     
FV           ,24*     ,07    -,36**   -,47**   ,38**   -,50**  ,58    
SA           ,01       ,16    -,20*     -,38**   ,40**   -,40**  ,49**  ,70    
PR           ,08       ,26** -,20*    -,32**   ,11       -,27**  ,32**  ,35**   ,58    
ML        -,21*    -,08     -,09      -,21*     ,27**   -,23*  ,15      ,12       ,11     ,28    
PU         -,07      -,09     -,18      -,21*     ,28**   -,27**  ,16      ,22*     ,03     ,35**  ,42    
SJ            ,16      -,19     -,14      -,22*     ,28**   -,26*    ,16      ,31** -,09     ,25*    ,28**  ,57 
PVB       -,08       ,05     -,34**  -,52**   ,48**   -,55**  ,66**  ,72**  ,53** ,53**  ,57**  ,52** 
Förkortningar: ÅLD = ålder, CIV = civilstånd, EU = emotionell utmattning, CY = cynism, 
BUP = bristande upplevd prestation, UTBR = utbrändhet totalt,  FV = förmåga att hantera 
vardagen, SA = självacceptans, PR = positiva relationer med andra, ML = mening i livet, PU 
= personlig utveckling, SJ = självständighet, PVB = psykologiskt välbefinnande totalt 
* = p < 0,05; ** = p < 0,01

För att undersöka eventuella skillnader i psykologiskt välbefinnande och utbrändhet mellan 
deltagare med respektive utan barn gjordes en MANOVA (multivariat  variansanalys)  med 
variabeln att ha hemmavarande barn eller inte som oberoende variabel, ålder och civilstånd 
som kovariat och psykologiskt välbefinnande och utbrändhet som beroende variabler (såväl 
dess  dimensioner  för  sig  som  deras  totala  mått  användes).  Denna  MANOVA  visade  på 
signifikanta effekter av att ha hemmavarande barn eller inte (F9, 86 = 4,37, p < 0,001; Wilks´ 
Lambda = 0,31) och ålder (F9, 86 = 2,10, p = 0,038), men inte på någon signifikant effekt av 
civilstånd. 
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Medelvärden  och  standardavvikelser  för  de  olika  beroende  variablerna  hos  gruppen  med 
respektive den utan barn samt F-värden för skillnader mellan de båda grupperna redovisas i 
Tabell 5. Nivåer av utbrändhet anges där som medelvärden för varje respektive dimension 
samt  för  totalmåttet,  medan  de  angivna  värdena  gällande  psykologiskt  välbefinnande  är 
adderade till en summa för varje respektive dimension samt för totalmåttet. Tabell 5 visar att 
det fanns signifikanta skillnader mellan gruppen med respektive den utan barn i totalmåttet 
för  utbrändhet  samt  dimensionerna  cynism  och  bristande  upplevd  prestation.  Beträffande 
psykologiskt välbefinnande visade emellertid endast delskalan mening i livet på en skillnad 
mellan gruppen med respektive utan barn, till skillnad från övriga delskalor samt totalmåttet 
för  psykologiskt välbefinnande. För övrigt fanns inga signifikanta könsskillnader på någon 
dimension av eller totalmått på varken utbrändhet eller psykologiskt välbefinnande.

Tabell 5. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD) samt F-värden för dimensioner av och 
totalmått  för utbrändhet samt psykologiskt välbefinnande hos respondenter med respektive 
utan hemmavarande barn.                                                                                              

      Med barn                    Utan barn
            M       SD                    M         SD         F             

             
EU 1,96     0,22                 2,36      0,17       1,43 
CY 1,55     0,23                 2,58      0,17       8,30** 
BUP     4,31     0,14                 3,85      0,11       5,16* 
UTBR     1,73     0,15                 2,35      0,12       7,17**      
FV 12,1     0,50                 12,6      0,38       0,51        
SA 14,1     0,53                 12,9      0,40       2,04        
PR 13,8     0,57                 13,7      0,43       0,06        
ML 12,6     0,43                 14,3      0,32       6,31*      
PU 14,5     0,51                 14,6      0,38       0,02        
SJ 12,6     0,49                 12,6      0,37       0,08        
PVB 79,8     1,83                 80,7      1,37       0,16        
Förkortningar:  EU  =  emotionell  utmattning,  CY  =  cynism,  BUP  =  bristande  upplevd 
prestation,  UTBR  =  utbrändhet  totalt,  FV  =  förmåga  att  hantera  vardagen,  SA  = 
självacceptans,  PR = positiva relationer med andra, ML = mening i livet,  PU = personlig 
utveckling, SJ = självständighet, PVB = psykologiskt välbefinnande totalt 
* = p < 0,05; ** = p < 0,01

Diskussion

Syftet  med  studien  var  att  undersöka  hur  föräldraskapet  påverkar  det  psykologiska 
välbefinnandet och graden av utbrändhet hos studenter. Resultaten visade att studenterna med 
hemmavarande  barn  rapporterade  signifikant  lägre  grad  av  utbrändhet  totalt,  men  även  i 
dimensionerna cynism och bristande upplevd prestation. I den tredje dimensionen, emotionell 
utmattning, fanns visserligen en tendens till skillnad i samma riktning, då studenterna utan 
hemmavarande barn hade högre poäng än de med hemmavarande barn,  men den var inte 
signifikant.  När det  gäller  totalmåttet  för psykologiskt  välbefinnande fanns däremot  ingen 
signifikant skillnad mellan studenter med respektive utan hemmavarande barn. I fem av sex 
delskalor  i  psykologiskt  välbefinnande  fanns  inte  heller  några  signifikanta  skillnader. 
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Delskalan mening i livet var den enda där ett signifikant resultat erhölls, då studenterna med 
hemmavarande barn rapporterade lägre poäng.

Varken MBI-SS eller  RPWB brukar  användas  med föräldraskap som oberoende variabel, 
varför direkta jämförelser mellan föreliggande studies resultat och tidigare forskning är svåra. 
Resultaten bekräftar emellertid Maslach och Jacksons studie (1985) som visade att föräldrar 
hade en lägre grad av utbrändhet än andra.  Den studien var gjord på yrkesarbetande med 
originalversionen av MBI, men resultatet blev alltså detsamma för psykologistudenterna på 
Stockholms  Universitet.  Beträffande  kombinationen  studenter  och  föräldraskap  framkom 
inget  i  föreliggande studie  som tyder  på att  föräldraskapet  inverkar  negativt  på studierna, 
vilket viss tidigare forskning visat (Ford et al.,  2007;  Home, 1998;  Monk, 2004). Däremot 
visade  sig  föräldraskapet  medföra  lägre  nivåer  av  utbrändhet,  vilket  kan  indikera  att  det 
innebär  ett  skydd  mot  stressymtom  och  därmed  bekräftar  Homes  (1997)  och  Kopp  och 
Ruzickas  (1993)  studier  om  universitetsstudenter.  Avsaknaden  av  skillnad  mellan 
psykologiskt  välbefinnande  hos  studenter  med  respektive  utan  barn  i  föreliggande  studie 
skiljer  sig  från  Lindfors  och  Lundbergs  resultat  (2002),  vilka  visade  att  personer  med 
hemmavarande barn hade ett signifikant lägre psykologiskt välbefinnande än andra. 

Beträffande work-family conflict (WFC) och family-work conflict (FWC) framkommer inget 
i föreliggande studie som vittnar om den högre grad av konflikt (både WFC och FWC) som 
forskning identifierat hos föräldrar (Ford et al., 2007). Resultaten bekräftar snarare dem som 
Simon (1997) erhöll, där föräldraskapet (framför allt hos kvinnor) visade sig underlätta WFC 
och FWC. På motsvarande  sätt  kan den  lägre  graden av utbrändhet  hos  studenterna  med 
hemmavarande barn vara ett uttryck för det ökade family-work facilitation (FWF) som Hill et 
al. (2007) funnit. Det är dock viktigt att komma ihåg att forskningen om konflikt respektive 
främjande  mellan  arbete  och  familj  per  definition  handlar  om  betalt  arbete,  medan 
föreliggande studie undersöker studenter, varför direkta jämförelser inte är oproblematiska.

Noterbart är att föreliggande studie inte visade på några könsskillnader vare sig i utbrändhet 
eller psykologiskt välbefinnande, trots att tidigare forskning ofta visat att kvinnliga studenter 
har sämre psykisk hälsa än manliga (Dyrbye et al., 2006; Hyun et al., 2006; Mallinckrodt & 
Leong,  1992;  Monk,  2004).  Beträffande  utbrändhet  rapporterar  män ofta  mer  cynism och 
kvinnor mer emotionell utmattning (Maslach et al., 2001), men så var inte fallet i föreliggande 
studie. Det fanns alltså heller ingen skillnad i psykologiskt välbefinnande trots att kvinnor ofta 
brukar ha högre grad av positiva relationer med andra, personlig utveckling och förmåga att 
hantera  vardagen och män högre  grad av  mening i  livet  (Lindfors,  et  al.,  2006a;  Ryff  & 
Keyes,  1995).  Ålder  korrelerade  emellertid  signifikant  negativt  med  såväl  totalmåttet  för 
utbrändhet  och  dimensionerna  emotionell  utmattning  och cynism som delskalan  mening i 
livet  i  RPWB,  medan  det  korrelerade  positivt  med förmåga  att  hantera  vardagen.  Dessa 
resultat är i linje med tidigare forskning, då graden av utbrändhet konsekvent visat sig minska 
vid högre ålder  (Maslach et al., 2001; Schaufeli & Enzmann, 1998). Gällande  psykologiskt 
välbefinnande  bekräftar  korrelationerna  mellan  ålder  och  mening  i  livet  och  förmåga  att 
hantera vardagen forskning av Ryff och hennes kollegor  (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995; 
Ryff  & Singer,  2008).  Civilstånd korrelerade  däremot  endast med  positiva  relationer  med 
andra,  vilket i  viss mån strider mot  tidigare forskning (Lindfors & Lundberg,  2002;  Ryff, 
1989) och för graden av utbrändhet hade civilstånd till skillnad från tidigare uppnådda resultat 
(Maslach et al., 2001; Maslach & Jackson, 1985) ingen betydelse.
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Föreliggande studie syftade inte till att mäta prevalens av utbrändhet, men referensvärden kan 
likväl  vara  behjälpliga  för  att  få  en  uppfattning  om hur  höga  nivåer  av  utbrändhet  som 
rapporterades  av  psykologstudenterna.  I  utvecklingen  av  MBI  har  Maslach  och  hennes 
kollegor  angett  normativa  värden,  som  förvisso  alla  har  sitt  ursprung  från  studier  av 
amerikansk population, men som ändå ger en fingervisning om hur hög graden av utbrändhet 
är.  Jämfört  med  de  normativa  värden  (n  =  11067)  som presenteras  i  andra  upplagan  av 
manualen för MBI (Maslach et al., 1996) ligger deltagarna i föreliggande studie ungefär på 
medelvärdet  i  dimensionen  emotionell  utmattning,  men  rapporterar  något  lägre  bristande 
upplevd  prestation  och  högre  cynism.  Värdena  för  samtliga  tre  dimensioner  befinner  sig 
emellertid inom den tredjedel som Maslach et al. (1996) klassar som ”medel”. I jämförelse 
mellan föreliggande studie och tidigare studier finns ingen tydlig trend i graden av emotionell 
utmattning eller bristande upplevd prestation. Däremot uppvisar studenterna i föreliggande 
studie en högre grad av cynism än andra universitetsstudenter (Dyrbye et al., 2007; Schaufeli 
&  Salanova,  2007),  generell  population  (Ahola  et  al.,  2006)  och  många  yrkesarbetande 
(Bakker et al., 2000; Lau, Yuen & Chan, 2005;  Maslach et al., 1996;  Čubrilo-Turek et al., 
2006) även om motsatsen också visat  sig i  forskning (Bresó et  al.  2007;  Schaufeli  et  al., 
2002b). I jämförelse med studier av yrkesarbetande personer i Sverige skiljer sig inte nivåerna 
av utbrändhet nämnvärt från dem hos sjukhuspersonal i Hallberg och Sverke (2004). Graden 
av cynism är dock något lägre hos psykologstudenterna än hos IT-konsulter och management 
konsulter i Hallberg et al. (2007).

Beträffande  psykologiskt  välbefinnande  ligger  nivåerna  lägre  i  föreliggande  studie  i 
jämförelse  med flera  av Ryff  och hennes kollegors  studier.  Jämfört  med Ryff  och Keyes 
(1995) studie av amerikaner över 25 år rapporterar psykologstudenterna betydligt lägre grad 
av RPWB. I mer nyligen utförda studier är skillnaden inte lika markant, men finns fortfarande 
såväl i Ahrens och Ryff (2006) som Ryff och Singers (2008) studier av amerikaner i åldern 
25-74  år,  med  undantag  av  dimensionen  positiva  relationer  med  andra,  där  nivåerna  är 
likadana. I jämförelse med amerikanska studier är det emellertid viktigt att komma ihåg att 
kulturella skillnader kan spela roll i hur personer svarar i självskattningsformulär, varför man 
behöver vara försiktigt med att generalisera dessa amerikanska resultat  till  att gälla även i 
svenska  förhållanden.  Likväl  rapporterade  psykologstudenterna  något  lägre  RPWB  än  de 
svenska  tjänstemän  som  undersöktes  av  Lindfors  och  Lundberg  (2002).  I  något  nyare 
forskning  utförd  på  yrkesarbetande  föräldrar  (Lindfors  et  al.,  2006a)  ligger  dock  deras 
uppmätta nivåer snarlikt dem i föreliggande studie.

Maslach och Jacksons studie (1985) resulterade likt föreliggande studie i att respondenter med 
barn hade en lägre grad av utbrändhet än andra. Det var en tvärsnittsstudie, men författarna 
(som  noga  poängterar  att  alla  tänkbara  förklaringar  är  post-hoc)  diskuterar  ändå  några 
potentiella  orsaker  till  varför  föräldrar  rapporterade  lägre  nivåer  av  utbrändhet  än övriga. 
Dessa delas upp i fyra punkter, varav den första är att föräldrar är äldre och psykologiskt 
mognare och därmed bättre rustade att bemöta stressorer och krav. Då det fanns en signifikant 
skillnad  mellan  föräldrar  och  övriga  i  föreliggande  studie  även  när  ålder  tagits  med  i 
beräkning  är  emellertid  inte  den  aspekten  relevant  i  detta  fall.  Nästa  punkt  Maslach  och 
Jackson tar upp är att personer med familj kan ha en annan syn på sitt arbete än andra. Ett sätt 
det kan komma till uttryck är att lön och långsiktig trygghet kan vara viktigare för föräldrar än 
personlig  tillfredsställelse  med  sitt  arbete.  Detta  resonemang  är  inte  direkt  överförbart  på 
studenters  situation,  då  studierna  i  sig  inte  medför  lön,  även  om de  på  sikt  kan  leda  till 
ekonomisk trygghet. Dock skulle studenter som är föräldrar mycket möjligt kunna ha en mer 
instrumentell syn på sin utbildning, där målet med studierna värderas högre än trivseln under 
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studietiden. Ett annat sätt är enligt Maslach och Jackson att personer som inte har barn kan 
vara mer benägna att använda arbetet som social arena, bli mer personligt involverade med 
arbetskollegor  och därmed  öka risken för  utbrändhet.  Det  skulle  kunna vara liknande för 
studenter, även om studierna i sig inte medför särskilt omfattande sociala aspekter. Den tredje 
punkten som Maslach och Jackson tar upp är positiva erfarenheter såsom problemlösning, 
konflikthantering  och  kommunikationsförmåga,  som familjeliv  kan  medföra  och  som kan 
vara behjälpliga i andra roller i livet.  Dessa erfarenheter kan förvisso underlätta studierna, 
familjelivet kan fungera som en studenters motsvarighet till  family-work facilitation (FWF). 
Även i detta avseende bör emellertid de sociala inslagen generellt vara mindre betydande i 
studier än i de flesta arbeten. Slutligen diskuterar Maslach och Jackson familjens roll som 
socialt stöd och att de psykologiska fördelarna kan överväga nackdelarna i form av tid, energi 
och ekonomi. Det finns ingen anledning att så inte skulle vara fallet även för studenter och 
socialt  stöd är, som ovan nämnt,  mycket  riktigt  en känd skyddande faktor mot utbrändhet 
(Baruch-Feldman et al., 2002;  Greenglass et al., 1998; Koeske & Koeske, 1989; Lloyd et al., 
2002). Det faktum att det inte fanns några skillnader i graden av utbrändhet hos ensamstående 
respektive gifta eller sammanboende talar emellertid för att socialt stöd inte är den troligaste 
förklaringen  till  resultaten  i  föreliggande  studie.  Det  är  förvisso  möjligt  att  barn  ger  ett 
starkare socialt stöd än en partner, men jag misstänker att orsaken i större mån går att finna i 
den betydelse studenterna ger sina studier.  Kanske kan försörjningsansvar och familjelivet 
medföra att föräldrar inte förväntar sig att studietiden ska uppfylla andra syften i sina liv än 
vad utbildningen i sig ger. Måhända utgör dessutom studieliv en av de omständigheter under 
vilka  enligt  Cordell-Brunton  (1997)  föräldraskap  påverkar  den  psykiska  hälsan  positivt. 
Jämfört med de flesta yrkesarbetande föräldrar kan exempelvis psykologistudenter planera sin 
tid mer flexibelt, vilket kan inverka positivt på välbefinnandet. Dessa frågor kan emellertid 
inte besvaras utifrån föreliggande studie utan får undersökas i framtida forskning.

De  skillnader  i  utbrändhet  som  fanns  mellan  studenterna  med  respektive  utan  barn  har 
däremot inte upptäckts i psykologiskt välbefinnande. Enligt Nomaguchi och Milkie (2003) 
kan de otydliga och motstridiga resultaten rörande föräldrars psykiska hälsa delvis förklaras 
av att föräldraskapets för- och nackdelar tar ut varandra. Detta kan resultera i att en studie, 
beroende på dess design och vad den mäter, inte upptäcker eventuella skillnader som faktiskt 
existerar. Det förefaller emellertid inte troligt att dessa för- och nackdelar skulle ta ut varandra 
inom  en  och  samma  dimension  av  psykologiskt  välbefinnande,  varför  den  mest  troliga 
förklaringen är antingen att det psykologiska välbefinnandet hos studenterna med respektive 
utan  hemmavarande  barn  verkligen  inte  skiljer  sig  åt  eller  att  metodologiska  brister  i 
föreliggande studie inte gjort det möjligt att upptäcka dem. Noterbart är också att psykologiskt 
välbefinnande  och  utbrändhet  korrelerar  starkt  negativt  med  varandra,  vilket  knappast  är 
överraskande, men alltså inte tillräckligt för att resultera i några skillnader mellan studenterna 
med respektive utan hemmavarande barn. 

Det  faktum  att  den  svenska  översättningen  av  MBI-SS  inte  har  validerats  utgjorde  en 
osäkerhet  i  hur  den  skulle  fungera,  men  också  att  den  var  intressant  att  pröva  på 
psykologstudenterna. I föreliggande studie var den interna konsistensen i nivå med tidigare 
forskning  (Maslach et al., 1996; Schaufeli & Enzmann, 1998) och snarlik originalversionen 
av MBI-SS (Schaufeli et al., 2002a), med lägst alfa-värde för dimensionen bristande upplevd 
prestation. Dessutom låg dimensionernas korrelationer med varandra alla inom de intervall 
som är  normala  för  både MBI-SS  (Schaufeli et  al.,  2002a)  och MBI-GS (Maslach et  al., 
1996). I  RPWB korrelerar  alla  påståenden  utom ett  i  föreliggande  studie  starkt  med  sin 
respektive delskala,  likt både den engelska och svenska originalversionen (Lindfors, 2002; 
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Ryff  &  Keyes,  1995).  Delskalornas  interna  konsistens  ligger  också  i  nivå  med 
originalversionen, medan korrelationerna mellan de olika delskalorna dock är något svagare. 

Det finns ett antal  begränsningar med föreliggande studie som kan ha påverkat och delvis 
förklarat  resultaten.  En  uppenbar  sådan  är  att  fyra  påståenden  som  ingår  i  RPWB  gav 
snedfördelade  resultat  och  följaktligen  inte  fungerade  optimalt,  trots  tidigare 
reliabilitetstestning  av  både  originalskalan  och  den  svenska  översättningen.  Detta  är 
problematiskt  då  variabler  bör  vara  normalfördelade  för  att  vara  lämpliga  att  ingå  i  en 
MANOVA och kan vara  en  förklaring  till  de  något  oväntade  resultaten  med  nästan  inga 
signifikanta  skillnader  i  psykologiskt  välbefinnande.  En  annan  potentiell  begränsning  är 
användningen av självskattningsformulär. Hur människor svarar kan skilja sig från hur det 
faktiskt är, bl.a. på grund av att svaren kan färgas av social önskvärdhet (att respondenten 
försöker  tillrättalägga  svar  efter  hur  han  eller  hon tror  att  man  bör  svara).  Alternativ  till 
självskattning  kan  vara  observation  eller  fysiologiska  mätningar,  vilket  är  ytterst  ovanligt 
inom forskning om såväl psykologiskt välbefinnande som utbrändhet. Hittills har endast ett 
fåtal  studier  undersökt  fysiologiska  mätningar  av  utbrändhet  (exempelvis  Melamed  et  al., 
1999) och dessa har givit motstridiga resultat. 

En annan viktig aspekt gäller studiens design i form av tvärsnittsstudie, vilket innebär att även 
då  det  är  möjligt  att  undersöka  skillnader  mellan  olika  grupper  går  det  inte  att  fastställa 
kausalsamband. Även om grad av psykologiskt välbefinnande eller utbrändhet knappast direkt 
avgör om en person är förälder är inte, är det likväl fullt möjligt att exempelvis personer med 
benägenhet till utbrändhet i högre utsträckning än andra undviker att skaffa barn. Dessutom 
finns  möjligheten  att  en  någon  annan  bakomliggande  variabel  påverkar  både  grad  av 
utbrändhet  och  benägenheten  att  skaffa  barn.  Ålder,  kön,  civilstånd  samt  antal  terminer 
studerade på universitet fanns med i föreliggande studie och är alltså medräknade i resultaten, 
men att det kan finnas en annan bakomliggande variabel som förklarar skillnaden i utbrändhet 
mellan studenterna med respektive utan hemmavarande barn är inte uteslutet. För att fastställa 
kausala samband behövs longitudinella studier, vilka är ovanligt inom utbrändhetsforskningen 
och de som utförts har visat på mycket varierande resultat (Schaufeli & Enzmann, 1998).

Massignifikansproblemet  bör  alltid  adresseras  i  en  studie  som  innehåller  multipla 
signifikansprövningar. I föreliggande studie var det mest potentiellt  problematiskt gällande 
RPWB, eftersom det innehåller sex olika dimensioner. Då så få signifikanta resultat erhölls i 
den skalan blir det emellertid inte relevant att diskutera. När det gäller utbrändhet utfördes 
fyra signifikansprövningar. Likväl gjordes ingen bonferronikorrektion av signifikansnivån, då 
det av konvention inte görs p.g.a. att utbrändhet består av distinkta dimensioner och därför har 
argumenterats emot (Lindfors et al., 2006; Ryff & Keyes, 1995). Eftersom såväl totalmåttet 
för  utbrändhet  som  två  av  tre  dimensioner  skiljde  sig  signifikant  mellan  studenter  med 
respektive utan hemmavarande barn (och med tendens till skillnad i den tredje) är detta heller 
inte särskilt problematiskt i efterhand.

Urvalet i föreliggande studie bestod av ett bekvämlighetsurval, vilket kan vara problematiskt 
när  det  gäller  möjligheten  att  generalisera  resultat  från  kvantitativa  studier.  Här  får  det 
emellertid anses acceptabelt då syftet inte var att mäta grad av psykologiskt välbefinnande 
respektive  utbrändhet  i  populationen.  Urvalet  var  också  lämpligt  med  anledning  av  att 
psykologistudenter kan antas vara en relativt homogen grupp med liknande villkor vad gäller 
exempelvis  ekonomi  och  tillgång  till  tid  vilket  minskar  risken  för  andra  bakomliggande 
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variabler  än  de  som inkluderats.  Stickprovsstorleken  kan  däremot  ha  påverkat  resultaten. 
Föreliggande  studie  resulterade  inte  i  några  signifikanta  skillnader  i  psykologiskt 
välbefinnande, vare sig mellan studenter med respektive utan hemmavarande barn eller i form 
av könsskillnader (och endast små åldersskillnader) trots att tidigare forskning ofta visat på 
skillnader  i  dessa  avseenden (Lindfors  & Lundberg,  2002;  Ryff  & Keyes,  1995;  Ryff  & 
Singer, 2008). Storleken på stickprovet spelar alltid roll om det är låga effektstyrkor i den 
företeelse som mäts. I föreliggande studie var stickprovet tillräckligt stort för att resultera i 
signifikanta skillnader i utbrändhet hos studenterna med respektive utan hemmavarande barn. 
I psykologiskt välbefinnande var skillnaderna emellertid så små, undantaget mening i livet 
(som också blev signifikant) och självacceptans, att ett större stickprov knappast hade ändrat 
någonting. Det är likväl möjligt att könsskillnader och större åldersskillnader då hade visats, 
som i Ryff och hennes kollegors studier (Ahrens och Ryff, 2006; Ryff & Keyes, 1995; Ryff & 
Singer, 2008). Alla dessa studier hade ett stickprov på över 1000 personer och Lindfors et al. 
(2006) hade mer än 800 deltagare i sin studie, vilket ökar chansen för att eventuella skillnader 
ska  bli  signifikanta.  Då syftet  med  föreliggande  studie  inte  var  att  undersöka  köns-  eller 
åldersskillnader  utgör  stickprovsstorleken  emellertid  inget  problem  och  dessutom  skulle 
totalmåttet  på  psykologiskt  välbefinnande  troligtvis  inte  bli  signifikant  med  ett  större 
stickprov med motsvarande effektstyrkor som i föreliggande studie.

Resultaten  i  föreliggande  studie  kan  inte  generaliseras  utan  vidare  till  andra  grupper  av 
studenter, då bl.a. tidsåtgång och studiekrav kan variera kraftigt mellan olika utbildningar och 
institutioner. Det förefaller emellertid rimligt att det går att förvänta sig liknande resultat när 
det gäller utbrändhet om samma undersökning gjordes med andra typer av studenter. Framtida 
forskning  kan  lämpligen  göras  på  andra  grupper  av  studenter  och  i  avsikt  att  undersöka 
orsaker till  skillnader i psykisk hälsa mellan föräldrar och övriga. Med tanke på forskning 
som visat att antal barn och deras ålder kan spela roll för den psykiska hälsan  (Evenson & 
Simon, 2005;  Somech & Drach-Zahavy, 2007;  Umberson & Gove, 1989) utgör även dessa 
relevanta variabler att studera, likt andra typer av uppdelningar av föräldrar, då de inte utan 
vidare kan ses som en enhetlig grupp (Evenson & Simon, 2005). Urvalet i föreliggande studie 
var inte stort nog för att dela in föräldrarna i undergrupper, men en sådan design uppmuntras i 
vidare  forskning.  Slutligen  kan konstateras  att  då RPWB inte  visade sig  fungera så  bra  i 
föreliggande studie, kan det vara lämpligt att använda andra metoder och instrument att mäta 
positiv hälsa, exempelvis Utrecht Work Engagement Scale (UWES), som mäter engagement. 
Som tidigare diskuterat är den skalan avsedd för yrkesarbetande, men kan vara intressant att 
utpröva även på studenter, då engagement står i nära relation till utbrändhet, vilket har visat 
sig kunna utvidgas från yrkesarbetande till även studenter.

Föreliggande  studie  har  undersökt  hur  föräldraskapet  påverkar  det  psykologiska 
välbefinnandet och graden av utbrändhet hos studenter. Inget tydligt  mönster i positiv och 
negativ hälsa har framträtt hos psykologstudenterna med respektive utan hemmavarande barn, 
men sammantaget kan konstateras att resultaten åtminstone inte tyder på att studenterna med 
barn har sämre psykisk hälsa än de utan barn, vilket strider mot viss empirisk forskning. Detta 
betyder  dock inte att de nödvändigtvis har  bättre psykisk hälsa, då hälsa (som diskuterats 
ovan) inte är motsatsen till ohälsa utan något utöver enbart frånvaron av ohälsa (Jahoda, 1958, 
WHO,  1946).  Då  inga  skillnader  uppmättes  i  positiv  hälsa  (här  mätt  i  psykologiskt 
välbefinnande) visade resultaten däremot på att föräldrar rapporterade mer hälsosamma nivåer 
av ett uttryck för psykisk ohälsa (utbrändhet). 
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