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SAMMANFATTNING 

Nyckelord  

Självskattad föräldrakompetens, Självskattad generell hälsa, Föräldrastöd  

 

Bakgrund: God hälsa på samhälls- och individnivå är ett prioriterat politiskt mål. Att på olika 

sätt stötta föräldrar i sitt föräldraskap, för att barn ska få växa upp till välmående individer, är 

en del i det arbetet. För att veta var insatserna behövs är det av intresse att studera hur 

föräldrar generellt mår och hur de upplever sitt föräldraskap. 

Syfte: Att studera hur föräldrar skattar sin egen hälsa och föräldrakompetens samt undersöka 

om det finns något samband mellan upplevd generell hälsa och upplevd föräldrakompetens. 

Vidare studera om det finns något samband, mellan upplevd generell hälsa och upplevd 

föräldrakompetens hos, hos mödrar respektive fäder. 

Metodbeskrivning: Enkäter (n=64) delades ut till de föräldrar som valde att delta i studien 

och som befann sig på någon av fem strategiskt utvalda öppna förskolor i Uppsala kommun.  

Huvudresultat: Föräldrarna i denna studie skattar sin generella hälsa högt. Ett visst samband 

kan ses där högre skattad generell hälsa även ger högre skattad föräldrakompetens. Ett tydligt 

samband mellan skattad generell hälsa och skattad föräldrakompetens kunde ses hos fäderna 

medan det hos mödrarna helt saknar samband. 

Slutsats: Föräldrar i Uppsala verkar må generellt bra och anser att de är dugliga föräldrar. Det 

verkar också som att dessa två faktorer påverkar varandra, så att föräldrar som generellt mår 

bra också mår bättre i sin föräldraroll. Fler och större studier behövs för att få ett generellt och 

trovärdigt resultat. 
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ABSTRACT 

Key words  

Self-reported parenting skills, self-reported general health, parenting support.   

 

Background: Good health at community and individual levels are key policy priorities. These 

priorities can be shown through supporting parents about various different healthy lifestyle 

choices. In order to know where interventions are needed, it is of interest to study how parents 

generally feel and how they perceive their parenting. 

Aim: To study how parents rate their own health and parenting skills, and examine whether 

there is any correlation between perceived general health and perceived parental competence. 

 Further, this study will show whether there is a correlation between rate of perceived general 

health and rate of perceived parental competence when it comes to gender.  

Method: 64 questionnaires were collected at strategic open kindergartens in the municipality 

of Uppsala. The questionnaires were distributed to the parents present and who chose to 

participate in this study. 

Main result: The result of this study shows that parents have a high rate of general health. A 

weak correlation between rate of perceived general health and rate of perceived parental 

competence were found. However a clear correlation between rate of perceived general health 

and rate of perceived parental competence could be seen of fathers, while the mothers are 

unrelated.  

Conclusion:  Parents in Uppsala seems to feel generally well and believe they are capable 

parents. It also appears that these two factors are interrelated so that parents who are doing 

well also generally feel better in their parenting. More and major studies are needed to obtain 

a general and trustworthy result. 
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BAKGRUND 

Hälsa är en subjektiv upplevelse som enligt Världshälsoorganisationens definition är “ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller svaghet” (WHO, 2003). För att människors välbefinnande ska vara gott och för 

att samhällsutvecklingen ska vara hållbar krävs ett aktivt arbete kring folkhälsofrågor både ur 

ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. På samhällsnivå utförs främst ett 

preventivt hälsoarbete medan det på individnivå, utöver det preventiva arbetet, även innefattar 

en satsning på god sjukvård. (Socialdepartementet, 2012) God hälsa som en jämlik rättighet är 

ett prioriterat politiskt mål där det under uppföljningen fokuseras på olika inverkande faktorer 

som till exempel kön, socioekonomi, funktionsnedsättning och ålder (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). 

 

Flera organisationer och myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att övervaka och 

rapportera om folkhälsofrågor samt utföra de politiska beslut som tas. De olika 

organisationerna och myndigheterna har olika ansvarsområden inom folkhälsa och belyser 

därför olika delar i sina rapporter och arbeten. Två myndigheter med ansvarsområden inom 

folkhälsa är Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen som båda lyder under 

Socialdepartementet och arbetar på uppdrag av regeringen (Socialdepartementet, 2012). 

Statens folkhälsoinstitut arbetar med tre huvuduppdrag; att följa upp och utvärdera 

folkhälsopolitiken, vara ett nationellt kunskapscentrum för effektiva metoder och strategier, 

samt att utföra tillsyn inom hälsofarliga varor och inom alkohol- och tobaksområdet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Socialstyrelsen har en mycket bred verksamhet som bland annat 

behandlar hälso- och sjukvård och hälsoskydd (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen lämnar 

varje år ut en folkhälsorapport där de belyser särskilda hälsoproblem som är vanliga orsaker 

till ohälsa, till exempel övervikt, ohälsosamma matvanor och stress. En av de vanligaste 

orsakerna till att en person upplever sitt hälsotillstånd som dåligt är just stress, något som 

Socialstyrelsen beskriver i sin Folkhälsorapport från 2009 som organismens reaktion på den 

obalans som uppstår mellan de prövningar som uppstår och de resurser den har för att hantera 

dessa (Socialstyrelsen, 2009).  

 

I det här arbetet ligger fokus på föräldrar som grupp i samhället och deras upplevelse av sin 

egen prestation i föräldraskapet. Ovan nämnda stress som hälsoproblem är något som även 

återfinns inom föräldraskapet (Boyce & Behl, 1991; McKay & Pickens, 1996). Forskning 



7 

 

visar på ett samband mellan en ökad känsla av stress och ett dysfunktionellt föräldraskap men 

även att ett fungerande föräldraskap leder till ett hälsosammare utfall där stressen minskar och 

hälsan ökar (Östberg & Hagekull, 2000). Gustavsson Holmström (2002) menar att det är 

många olika faktorer som påverkar hur föräldrar ser på sig själva i sitt föräldraskap. Som 

exempel på möjliga faktorer nämns förälderns egen hälsa, känsla av kompetens, känsla av 

stöd från omgivningen samt upplevelse av personlig frihet (Boyce & Behl, 1991; McKay & 

Pickens, 1996). Andra faktorer som påverkar är bland annat upplevelsen av hur andra 

föräldrar agerar i sitt föräldraskap, uppmuntran, reaktioner och återkoppling från 

omgivningen, samt egna förväntningar och självförtroende (Reece, 1992).  

 

En viss skillnad kan ses mellan hur mödrar och fäder uppfattar sig själva i sina respektive 

roller som föräldrar. Flera studier pekar på att mödrar upplever en högre grad av ohälsa än 

fäder. Mödrarnas ohälsa inom föräldraskapet innefattande bland annat minskad tro på sin egen 

kompetens och prestation (Skreden, Skari, Malt, Pripp, Björk, Faugli & Emblem, 2012; 

Kaarensen, RØnning, Ulvlund & Dahl, 2006), det till trots att de över lag tar ungefär dubbelt 

så mycket ansvar för hushållsarbete och barnavård än fäder (Skreden et al., 2012). En svensk 

studie som också har visat på skillnader mellan mödrars och fäders självkänsla beskriver att så 

gott som alla de tillfrågade fäderna ansåg sig själva vara en bra förälder, trots att närmare 50 

% påstog att de inte tillbringade tillräckligt med tid ihop med sitt barn (Hallberg, Kristiansson, 

Beckman, Petersson, Råstam & Håkansson, 2007).  

 

Barn påverkas av hur välmående deras föräldrar är och därmed hur väl föräldrarna kan 

hantera sitt föräldraskap (Atkins-Burnett & Allen-Meares, 2000). Det har visat sig att barns 

kognitioner påverkas i positivt riktning av ett välfungerande föräldraskap, men också att väl 

utvecklade intellektuella funktioner gav mindre stress och bättre hälsa hos barnen (Donelly, 

Rink & McKinney, 2012). Föräldraskapet påverkar även barnets hälsorelaterade beteenden. 

Barn till föräldrar med låg upplevd stressnivå hade hälsosammare beteenden än barn till 

föräldrar med högre upplevd stressnivå (Park & Walton-Moss, 2012). Förenklat sett så har 

föräldrar, med god generell hälsa, som mår bra i sin föräldraroll större möjligheter att fostra 

barn som mår bra under sin uppväxt (Bremberg & Eriksson, 2010; Lundström, 2009).  

 

Alla barn har enligt FN:s barnrättskonvention rätt till att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Det är i första hand föräldrarna som har ansvar för att ge barnet de det har rätt 

till och behöver (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Barn behöver bland annat genuin 
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uppmärksamhet och tillgänglighet från sina föräldrar (Lundström, 2009). Men även om det i 

första hand är föräldrarna som ansvarar för att uppfylla barnens behov har samhället en 

skyldighet att stödja föräldrarna i detta. Att erbjuda föräldrar goda levnadsvillkor, något som 

ses som en förutsättning för ett gott föräldraskap, är en grundläggande tanke i svensk 

välfärdspolitik. Därför har ett väl utvecklat skyddsnät skapats i form av ett grundläggande 

stöd för familjen i form av exempelvis barnbidrag, föräldrapenning, tillgänglighet till vård, 

skola, förskola, fritidsverksamhet m.m. (Statens folkhälsoinstitut, 2013).  

 

Statens folkhälsoinstitut har under 2012 utfört en kartläggning av kommunernas arbete med 

föräldrastöd och kommit fram till att föräldrastöd är en högt prioriterad fråga hos en majoritet 

av de tillfrågade kommunerna (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Forskning pekar på att det kan 

räcka med små riktade insatser för att nå god effekt i arbetet med att stötta föräldrar. (Aronen 

& Arajärvi, 2000).  

 

En form av stöd som erbjuds föräldrar är möjligheten att vistas på öppna förskolan med sitt 

barn. Öppna förskolan vänder sig till hemmavarande föräldrar med barn mellan 0-5 år. 

Verksamheten har till uppgift att erbjuda en god pedagogisk gruppverksamhet som ska 

utformas utifrån både barnens och de medföljande vuxnas behov och önskemål. Det ger en 

gemenskap för både barn, som inte är inskriva i förskoleverksamhet, och deras föräldrar. I 

denna gemenskap kan föräldrarna även finna stöd i varandra (Skolverket, 2013). Uppdraget 

som givits till de kommunala öppna förskolorna är att arbeta områdesvis och familjecentrerat 

tillsammans med mödrahälsovården, barnhälsovården och socialtjänstens familjeenheter 

(Uppsala kommun, 2013). 

 

Att tidigt stötta föräldrar genom olika former av föräldrastöd innebär vinster både i 

välmående, både för barn och föräldrar, men innebär också en stor samhällsekonomisk 

besparing. Detta pekar på att det finns mycket att vinna på att erbjuda stöd i det viktiga arbetet 

som förälder (SOU 2008:131). 

 

Problemformulering 

Det finns tidigare studier som visat att en sämre upplevd generell hälsa påverkar föräldrars 

uppfattning om sitt föräldraskap negativt (Östberg & Hagekull, 2000). Studierna som gjorts 

på hur föräldrar generellt mår och hur de upplever sin föräldrakompetens är dock få (Donelly, 
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et al., 2012). Sjuksköterskor inom alla vårdsektioner möter föräldrar i behov av stöd, både 

som patienter och anhöriga. Men det är inte alltid lätt att sätta sig in i eller förstå en förälders 

unika situation och hur känslan i föräldraskapet påverkas av att barnet eller föräldern själv 

drabbas av en sjukdom. Genom att skapa en tydligare bild av hur förälderns mående och 

känsla av föräldrakompetens hänger samman förväntas denna studie kunna bidra till att hjälpa 

sjuksköterskor till ökad kunskap och förståelse. Något som sjuksköterskor kan ha stor nytta av 

i bemötandet av föräldrar.     

 

Denna studie är ett samarbete med SUF-kunskapscentrum och frågeformulären som används 

är framtagna och sammansatta i samarbete med dem. SUF kommer i ett senare skede 

genomföra en större studie där de valda frågeformulären kommer delas ut till föräldrar med 

kognitiva svårigheter.  

 

Syfte 

Att studera hur föräldrar skattar sin egen hälsa och föräldrakompetens samt undersöka om det 

finns något samband mellan upplevd generell hälsa och upplevd föräldrakompetens. Vidare 

studera om det finns något samband mellan skattad generell hälsa och skattad 

föräldrakompetens hos fäder respektive mödrar. 

 

Frågeställningar 

1) Hur skattar föräldrar sin generella hälsa?  

2) Hur skattar föräldrar sin föräldrakompetens? 

3) Finns det något samband mellan skattad generell hälsa och skattad föräldrakompetens? 

4) Finns det något samband mellan skattad generell hälsa och skattad föräldrakompetens hos 

fäder respektive mödrar? 

 

METOD 

Design 

Tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats.  

 

Urval 

Statistik för Uppsalas stadsdelar söktes på kommunens hemsida. Fem stadsdelar som 

representerade en spridning både vad gäller etnicitet och klasstillhörighet (hushållets totala 



10 

 

inkomst) valdes ut, för att få fram en så representativ population som möjligt, utifrån ett 

spridningsdiagram (Uppsala kommun, 2013).  Fem öppna förskolor, representerade både i 

svenska kyrkans och kommunens regi, valdes ut strategiskt enligt ovan nämnda kriterier 

(Uppsala kommun, 2013). De benämns vidare som A, B, C, D och E. Fyra av de fem öppna 

förskolorna (A-D) fanns tillgängliga och kontaktades via Uppsala kommuns hemsida 

(Uppsala kommun, 2013). Öppna förskolan E, tänkt att representera landsbygden, hittades 

efter sökning på svenska kyrkans hemsida (Svenska kyrkan, 2013). 

 

Urvalet av studiedeltagare gjordes enligt ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval i det 

här fallet innebar att föräldrar som fanns till hands vid mättillfällena tillfrågades om 

deltagande i studien (Polit & Beck, 2006). Det fanns en förhoppning om en så jämn 

fördelning som möjligt mellan könen. Men då det vid mättillfällena var främst mammor som 

besökte de öppna förskolorna är det en viss övervikt av kvinnliga deltagare i undersökningen. 

Inklutionskriterier var att studiedeltagarna skulle vara förälder till minst ett barn samt vara 

besökare hos en öppen förskola under hösten 2013. Föräldrar som talade ett annat språk än 

Svenska och inte kunde tillgodogöra sig informationen och frågorna exkluderandes från 

studien. 

 

Studien baseras på 64 ifyllda enkäter. De föräldrar som längs vägen tackat nej till ett 

deltagande i studien eller lämnat in blankt har redovisats som bortfall. Ofullständigt ifylld 

enkät har tagits med i arbetet där de enskilda frågorna som inte besvarats behandlats var för 

sig. Totalt tillfrågades 75 föräldrar, vilket ger ett bortfall på 11 deltagare.  

 

Datainsamlingsmetod 

Då det finns många faktorer som påverkar hur föräldrarna uppfattar sin egen 

föräldrakompetens (Gustavsson Holmström, 2002) används i denna studie tre olika 

frågeformulär. Ett frågeformulär berör generell hälsa (GHQ), vilket ihop med den 

egenskattade upplevelsen av sitt föräldraskap är inriktningen på den här studien. De andra två 

är ämnade att ge svar på självskattad föräldrakompetens.  

 

Frågeformulären till den färdiga enkäten är valda av och sammansatta tillsammans med 

Gunnel Janeslätt från SUF-kunskapscentrum - där SUF står för Samverkan, Utveckling, 

Föräldraskap. SUF är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden samt kommuner och 
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landstinget i Uppsala län. SUF arbetar med insamling och spridning av kunskap gällande stöd 

till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra 

kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan (SUF Kunskapscentrum, 2013). De 

utvalda frågeformulären kommer i ett senare skede användas i en annan studie där 

målgruppen är föräldrar med kognitiva svårigheter. 

 

Det första frågeformuläret (bilaga 2), GHQ - General Health Questionary - tar upp frågor om 

generell hälsa, består av 12 frågor (Goldberg & Blackwell, 1970) och är ämnad att besvara 

frågeställning ett. Frågorna är inriktade på hur deltagaren känt sig under de senaste två 

veckorna vad gäller till exempel oro, koncentration och känsla av lycka. Svaren anges på en 

fyrgradig skala där det till de flesta frågor finns ett tydligt neutralt svarsalternativ. 

Svarsalternativen skiljer sig åt mellan frågorna men kodades från 1-4, där en hög poäng fick 

representera en högt skattad hälsa, och tvärt om. 

 

Frågeställning två är tänkt att besvaras av de andra två formulären och handlar båda om 

föräldrakompetens, varav det första formuläret (GSES - General Self-Efficacy Scale, bilaga 3) 

tidigare inte testats i Sverige. GSES består av tio frågor och finns anpassad för många olika 

grupper, varav den för föräldrakompetens används i denna studie. Dessa frågor anges på en 

fyrgradig skala där deltagaren får instämma helt/delvis eller ta avstånd helt/delvis till olika 

påståenden om hur de klarar av olika situationer. Svarsalternativen kodades från 1-4, där en 

hög poäng fick representera en högt skattad föräldrakompetens, och tvärt om. 

 

Det tredje formuläret, PSOC (bilaga 4) - Parenting Sense of Competence-Efficacy Scale - är 

tidigare använd i Sverige och består av 15 frågor. PSOC är enligt Johnstone och Mash (1989) 

ämnad att ge svar på i vilken grad föräldrar känner sig bekväma och kompetenta att hantera 

barns problem. Frågorna besvaras på en sexgradig skala mellan “stämmer helt” (1) och 

“stämmer inte alls” (6). En hög poäng fick representera en högt skattad föräldrakompetens, 

och tvärt om. 

 

Ett frågeformulär med syfte att beskriva urvalet, med frågor som rör ålder, kön, civilstånd, 

utbildning, hushållets inkomst, etnicitet, religion samt antal barn (se bilaga 5) är konstruerad 

av författarna själva och delas ut tillsammans med övriga frågeformulär. På så sätt kan även 

samband mellan de olika grupperna och självskattad generell hälsa respektive självskattad 

föräldrakompetens observeras, vilket besvarar frågeställning fyra.  
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Det totala antalet frågor blir 45 st. Efter att ha sammanställt bilaga 1-5 fastställdes enkätens 

utformning där de mest allmänna frågorna behandlas först. Därefter beräknades den totala 

tidsåtgången för att fylla i enkäten till ca 25 min (se bilaga 1, 2, 3, 4 och 5).  

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetscheferna för de olika öppna förskolorna inom Uppsala kommun och Svenska 

kyrkan söktes via e-post för att få tillstånd att utföra studien inom ramen för deras respektive 

verksamheter. Vartefter ansökningarna godkändes besöktes de olika öppna förskolorna. 

Veckodag valdes efter rekommendation från respektive förskolechefs bild av vilken dag som 

var den mest välbesökta på öppna förskolan. För att möjligen öka svarsfrekvensen önskades 

välinformerade och positivt inställda föräldrar. Därför valdes att personligen informera och 

tillfråga varje förälder om deltagande i studien.  

 

De besökande föräldrarna söktes upp omgående när de anlände till den öppna förskolan och 

informerades om och ombads att delta i studien. Information om studien gavs muntligt vid 

utdelningstillfället samt skriftligt ihop med enkäterna. Författarna fanns närvarande under 

tiden enkäten fylldes i för att kunna svara på eventuella frågor. Vid första tillfället (E) 

lämnades tio enkäter ut och sju ifyllda samlades in. Vid andra tillfället (A) lämnades 14 

enkäter ut och lika många samlades in. En förälder valde direkt att inte delta då hen inte 

kunde tillgodogöra sig frågorna på grund av språkförbistring. Vid tredje tillfället (B) lämnades 

12 enkäter ut och dessa resulterade i 11 svar. Även här var det en förälder som valde att inte 

delta i studien och uppgav tidsbrist som anledning. Vid fjärde tillfället (D) lämnades 18 

enkäter ut vilket också var antalet föräldrar som närvarade. 15 svar lämnades in. Vid den 

femte och sista öppna förskolan som besöktes (C) lämnades 18 enkäter ut 17 stycken 

samlades in. En förälder tackade nej till deltagande. Totala bortfallet blev 11 stycken.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd för att få genomföra studien inhämtades av verksamhetscheferna för respektive 

öppen förskola. Dessa gavs information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt fick 

tillgång till det informationsbrev som följde enkäterna. Personalen på de olika öppna 

förskolorna var väl införstådda med vad studien innebar och ställde sig positiva till arbetet, 

något som kändes som en förutsättning för att få samarbetet att falla väl ut och därmed få så 

många svar som möjligt. 
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Föräldrarna fick muntlig information om studien samt ett informationsblad i samband med att 

enkäten lämnades ut (se bilaga 1). I brevet lämnades bland annat information om studiens 

syfte, metod, konfidentialitet samt vilken betydelse studien kan komma att ha. Det framgick 

även tydligt av informationen att deltagande i studien var frivilligt och att man när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande (Codex, 2013). 

 

Bearbetning och analys 

Resultaten från enkäten kodades och fördes in i statistikprogrammet SPSS. Svaren från 

frågeformulären som rörde skattad hälsa respektive föräldrakompetens kodades med 

utgångspunkt att högt skattat gav en hög siffra. Beroende på frågeformulärets utformning blev 

svaren kodade mellan 1-4 respektive 1-6. Frågeformuläret rörande demografiska 

bakgrundsdata kodades även det om till siffror, mestadels utan inbördes rangordning. 

Enkätsvaren tillhörande frågeställning ett och två analyserades genom att summera 

totalpoängen från frågeformulären och ta fram ett medel respektive medianvärde. 

Stapeldiagram fick illustrera resultatet. Frågeställning tre som rör ett eventuellt samband 

mellan frågeställning ett och två analyserades med hjälp av Spearmans rangkorrelation och 

tydliggjordes med hjälp av spridningsdiagram. Frågeställning fyra, som tog upp frågan om ett 

eventuell samband mellan skattad hälsa och skattad föräldrakompetens hos fäder respektive 

mödrar, analyserades även det med hjälp av Spearmans rangkorrelation och tydliggjordes med 

hjälp av spridningsdiagram. 

 

GHQ - För att minimera risken för ett felaktigt utfall exkluderades tre av tolv frågor som 

besvarade samma eller liknande variabler som de kvarvarande frågorna. 

 

Vid analysen exkluderades frågeformuläret GSES helt eftersom det inte framgick tydligt nog 

att detta frågeformulär var tänkt att besvara föräldrakompetens. Alla de tio påståendena är 

generellt ställda och eftersom GSES följde efter GHQ, som var ämnad att besvara graden av 

skattad generell hälsa, kan deltagarna ha tolkat GSES som en fortsättning på detta. Risken 

finns alltså att deltagarna har svarat utifrån hur de mår och inte hur de känner sig som 

förälder.   

 

PSOC - För att bäst besvara studiens syfte och frågeställningar exkluderades nio av femton 

frågor. De frågor som exkluderades behandlade i flera fall samma variabler eller hade en 
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otydlig formulering, vilket riskerade att ge felaktiga svar. De nio återstående frågorna ansågs 

tillsammans kunna definiera skattad föräldrakompetens då de påvisade olika sidor av 

föräldraskapet på ett bra sätt.  

 

RESULTAT 

Resultatet är uppdelat i avsnitt utifrån respektive frågeställning. De första två 

frågeställningarna presenteras i stapeldiagram som visar hur deltagarna i studien har skattat 

sig själva med avseende på generell hälsa och föräldrakompetens. Frågeställning tre 

presenteras med hjälp av tre stycken spridningsdiagram för att visualisera hur starkt 

sambandet, som hittats mellan mående och upplevd föräldrakompetens, är. Frågeställning fyra 

presenteras även den med hjälp av spridningsdiagram. Dessa frågor avsåg att undersöka om 

det fanns något samband mellan kön på föräldrarna och hur deras självskattning såg ut. 

 

Totalt 64 enkäter blev besvarade och bland dem som svarade var 17 män och 47 kvinnor. 

Åldersspannet på deltagarna var mellan 22 och 51 år, med en medelålder på 31,8 år. Alla 

medverkande föräldrar levde i kärnfamiljer som sambo (27 stycken) eller gifta (37 stycken) 

och antalet barn i familjerna varierade mellan ett och fem stycken med ett medelantal på 1,9 

st. Utbildningsnivån på deltagarna varierade mellan grundskolenivå (2 stycken), 

gymnasienivå (16 stycken) och eftergymnasial nivå (45 stycken). En förälder valde att inte 

besvara frågan om utbildning.  

 

Skattad generell hälsa och föräldrakompetens 

Den del av enkäten som rörde generell hälsa lämnades in komplett ifylld av alla deltagande 

föräldrar. En sammanräkning av lägsta möjliga respektive högsta möjliga poäng visade att 

GHQ kunde ge 12-48 poäng. Men efter en genomgång av frågorna upptäcktes att flera av 

frågorna behandlade liknande parametrar, något som kan påverka resultatet. Tre frågor 

exkluderades därför och en ny analys gjordes. Därefter kunde GHQ ge 9-36 poäng och det 

samlade resultatet visade på en poängintervall mellan 14-35 poäng med en medelpoäng på 

27,5 poäng och ett medianvärde på 28 poäng (se bild 1). Medelpoängvärdet pekar på att de 

deltagande föräldrarna skattar sin generella hälsa över lag relativt högt. 
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Den skattade föräldrakompetensen mättes initialt med hjälp av två olika frågeformulär (GSES 

och PSOC). Här presenteras endast resultatet av PSOC då GSES i efterhand har exkluderats 

på grund av att det inte tillräckligt tydligt framgår att frågorna avser skattning av 

föräldrakompetens. PSOC lämnades in komplett ifylld av 61 deltagare. En sammanräkning av 

lägsta möjliga respektive högsta möjliga poäng visade att formuläret kunde ge 15-90 poäng. 

Precis som i fallet med frågeformuläret GHQ fanns även här frågor som behandlade liknande 

parametrar och därför exkluderades nio frågor. Efter en ny sammanräkning kunde 

frågeformuläret ge 6-36 poäng och svarsintervallet hamnade mellan 15-36 poäng med ett 

medelvärde på 27,9 poäng och ett medianvärde på 29 poäng (se bild 2). Likt hälsa visar 

medelvärdet på att föräldrarna över lag skattade sin föräldrakompetens relativt högt. 
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Samband mellan upplevt god hälsa och upplevt god föräldrakompetens 

För att analysera ett eventuellt samband mellan upplevd generell hälsa och upplevd 

föräldrakompetens gjordes en analys med hjälp av Spearmans rangkorrelation. Analysen 

gjordes som en jämförelse mellan GHQ och PSOC och gav en positiv korrelationskoefficiens 

på 0,3 och en signifikansnivå på 0,019 vilket visar på ett visst samband mellan hur föräldrarna 

skattar sin generella hälsa och hur de skattar sitt föräldraskap. Resultatet presenteras med 

hjälp av ett spridningsdiagram uppdelat i ett fyrfältsdiagram för att tydliggöra resultatet (se 

bild 3). 
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Sambandet mellan fäders respektive mödrars skattade hälsa och föräldrakompetens 

En analys med hjälp av Spearmans rangkorrelation gjordes även för att utreda eventuella 

samband mellan skattad generell hälsa och skattad föräldrakompetens hos fäder respektive 

mödrar. I analysen som gjordes gällande fäderna sågs en positiv korrelationskoefficient på 

0,702 och en signifikansnivå på 0,002 uppvisades. Samma analys när det gällde mödrarna 

visade på en korrelationskoefficient på 0,233 och en signifikansnivå på 0,127, alltså inget 

signifikant samband. Resultatet presenteras i spridningsdiagram med trendlinje markerad. 

Bland de fäder som deltog i studien så kunde ett tydligt samband mellan skattad hälsa och 

skattad föräldrakompetens ses (se bild 4) medan det hos de mödrar som deltog var en 

betydligt större spridning på resultatet (se bild 5). 
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DISKUSSION 

Sammanfattning 

Resultaten i denna studie visar att föräldrarna över lag skattar sin generella hälsa högt. Ett 

visst samband ses mellan graden av skattad generell hälsa och graden av skattad 

föräldrakompetens. När föräldrarna delas upp i två grupper med avseende på kön ses ett 

tydligt samband mellan skattad generell hälsa och skattad föräldrakompetens hos fäderna 

medan det hos mödrarna helt saknar samband.  

 

Kunskap om hur föräldrar upplever sig må samt hur detta kan påverka hur de upplever sig 

som föräldrar kan vara vägledande för sjuksköterskor när de i sitt arbete möter föräldrar.  

 

Resultatdiskussion 

Hur skattar föräldrar sin generella hälsa och sin föräldrakompetens?  

Då det finns många faktorer som påverkar hur föräldrar upplever sitt agerande som förälder 

(Gustavsson Holmström, 2002) såsom till exempel förälderns egen hälsa, upplevelse av 

personlig frihet och stöd från omgivningen (Boyce & Behl, 1991; McKay & Pickens, 1996; 

Reece, 1992) kunde inte alla faktorer behandlas i denna studie. Med tanke på studiens omfång 

valdes att studera enbart hälsa som påverkbar faktor (Boyce & Behl, 1991; McKay & Pickens, 

1996). WHO:s definition av hälsa lyder “hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet” (WHO, 2003). 

Resultaten gällande skattad hälsa visar att föräldrarna överlag skattar sin hälsa högt. Detta 

syns på, den till höger något förskjutna, normalfördelningskurvan som tidigare presenterats 

(se bild 1). Endast några få fall med riktigt lågt skattad hälsa upptäcktes. Resultaten gällande 

skattad föräldrakompetens pekar även dem på att föräldrarna över lag skattar sin kompetens 

högt. Den normalfördelningskurva (se bild 2) som presenterats gällande fråga två visar även 

den en något förskjuten kurva åt höger.   

 

Studien var begränsad till att fråga om den upplevda hälsan under de senaste två veckorna 

vilket endast fångar föräldrarnas upplevelse av den närmast föregångna tiden. Detta skulle 

kunna anses ge ett begränsat resultat då några generella slutsatser utifrån en mätning som 

enbart motsvarar två veckor kan vara svår att göra. Det kan också påverka resultatet att 

föräldrarna, när de besvarade enkäten vistades i en miljö som eventuellt påverkar upplevelsen 

av både hälsa och föräldrakompetens. Det finns också en risk att föräldrar suttit tillsammans 
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och besvarat enkäten och därför kanske inte svarat helt sanningsenligt av rädsla att någon 

annan ska se vad de fyller i. Detta är något som det behövs ta hänsyn till när man tolkar och 

utvärderar resultaten av studien. 

 

Finns det något samband mellan skattad generell hälsa och skattad föräldrakompetens?  

Som tidigare nämnts finns många faktorer som kan påverka hur föräldrar upplever sitt 

föräldraskap, däribland hälsa (Boyce & Behl, 1991; McKay & Pickens, 1996; Reece, 1992). 

En dimension av hälsa är graden av stress. Tidigare forskning har visat på ett samband mellan 

en ökad känsla av stress och ett dysfunktionellt föräldraskap. Samtidigt som ett fungerande 

föräldraskap leder till ett hälsosammare utfall där stressen minskar och hälsan ökar (Östberg 

& Hagekull, 2000). Även denna studie pekar på ett visst samband mellan dessa två variabler 

(se bild 3).  

 

Inte bara föräldrarna själva vinner på att de mår bra. Barn påverkas av hur välmående dess 

föräldrar är och därmed hur väl föräldrarna kan hantera sitt föräldraskap (Atkins-Burnett & 

Allen-Meares, 2000). Föräldrar som upplever god generell hälsa och som mår bra i sin 

föräldraroll har även större möjligheter att fostra barn som mår bra under sin uppväxt 

(Bremberg & Eriksson, 2010; Lundström, 2009). Föräldraskapet påverkar även barnets 

hälsorelaterade beteenden. Barn till föräldrar med låg upplevd stressnivå hade hälsosammare 

beteenden än barn till föräldrar med högre upplevd stressnivå (Park & Walton-Moss, 2012). 

Resultatet i denna studie visar på ett visst samband mellan upplevd hälsa och upplevd 

föräldrakompetens. Resultatet kan dock ifrågasättas på grund av en liten undersökningsgrupp 

och att enkäten innehöll ett stort antal frågor, trots att många rensades bort i analysfasen. Allt 

för många frågor till en liten undersökningsgrupp riskerar att ge ett vagt resultat. Hade 

formulären innehållit färre och mer genomtänkt riktade frågor hade ett tydligare resultat gå att 

få fram (Ejlertsson, 2003). 

 

Finns det något samband mellan upplevd generell hälsa och upplevd föräldrakompetens, hos 

mödrar respektive fäder? 

Flera studier har gjorts där en viss skillnad har kunnat ses mellan hur mödrar och fäder 

uppfattar sig själva i sina respektive roller som föräldrar. De har även pekat på att fäder 

upplever en lägre grad av ohälsa än mödrar. Mödrarnas ohälsa inom föräldraskapet 

innefattande bland annat minskad tro på sin egen kompetens och prestation (Skreden et al., 

2012; Kaarensen et al., 2006). Resultatet i den här studien pekar till viss del åt samma håll. Ett 
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signifikant samband kan ses hos fäder mellan skattad hälsa och skattad föräldrakompetens (se 

bild 4). Hos mödrar däremot återfinns inget direkt samband mellan dessa variabler (se bild 5).  

 

I denna studie som redan innan uppdelningen hade en relativt liten andel deltagare blev 

grupperna väldigt små, uppdelade i mödrar och fäder. Ett starkt samband mellan upplevd 

hälsa och upplevd föräldrakompetens kunde ses bland fäder, men i tolkningen av det resultatet 

bör det tas hänsyn till att mätningen är gjort på endast 17 besvarade enkäter. En större studie 

hade behövts göras för att nå ett mer tillförlitligt resultat. 

 

Metoddiskussion 

För att studiedeltagarna i så stor utsträckning som möjligt skulle representera den större 

populationen valdes de öppna förskolorna ut strategiskt med hänsyn till klasstillhörighet och 

etnisk bakgrund. Deltagarna valdes ut bekvämlighetsmässigt då de föräldrar som var 

tillgängliga vid ett tillfälle blev tillfrågade om deltagande i studien. Fördelar med ett 

strategiskt urval är att de personer som kan tänkas bidra med relevant information till studien 

väljs ut, och de som inte kan tänkas göra det exkluderas. Nackdelar med strategiskt urval är 

att risken finns att deltagargruppen blir för homogen och eventuella skillnader eller oväntade 

data inte kommer fram (Polit & Beck, 2006).  

 

Både verksamhetscheferna, personalen på respektive öppna förskola och föräldrarna fick ta 

del av information gällande studiens syfte, tillvägagångssätt, konfidentialitet samt att de när 

som helst fick avbryta sitt deltagande. Denna information gavs både skriftligt och muntligt till 

alla föräldrar som besökte de öppna förskolorna (CODEX, 2013).  

 

Med hänsyn till storleken på populationen, 60 000 föräldrar i Uppsala kommun under 2011 

(Statistiska centralbyrån, 2013), är undersökningsgruppen liten. Denna statistik säger dock 

inget om barnen till dessa föräldrar är mellan 0-5 år, eller om de är äldre. Föräldrarna som 

deltagit i studien har alla barn mellan 0-5 år. Detta gör att den faktiska populationen troligtvis 

är mindre än 60 000. Ambitionen var från början att samla in 100 enkätsvar, vilket hade varit 

önskvärt för att få ett mer tillförlitligt svar. Det visade sig dock vara för tidskrävande i relation 

till studiens omfång. 64 enkätsvar ansågs därför vara tillräckligt många för att få ett underlag 

till en adekvat analys av resultatet. Enkäten innehöll initialt 47 frågor vilket i relation till 

antalet insamlade enkäter blir ett lite för högt antal för att kunna få ett tillförlitligt resultat. För 

att kunna få fram ett mer generaliserbart resultat hade långt många fler enkäter behövt samlas 
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in, alternativt borde enkäten byggt på färre frågor.  

 

Den genomsnittliga Uppsalabon är idag 42 år (kvinnor) respektive 40 år (män). Hen är gift 

och har två barn, som är ca 13-14 år (SCB, 2013). Medelåldern för föräldrarna i denna studie 

är 31,8 år, de är alla i ett förhållande och har i snitt 1,9 barn. Med tanke på att studien är riktad 

till småbarnsföräldrar, som kan dra ned snittåldern för föräldrarna jämfört med övriga 

populationen, kan de deltagande föräldrarna anses representera den genomsnittliga 

uppsalabon. En god spridning gällande olika demografiska data uppnåddes genom att välja ut 

öppna förskolor utifrån de olika stadsdelarnas statistik. Detta gjordes med avseende på 

invånarnas klasstillhörighet och etnicitet (Uppsala kommun, 2013).   

 

Det fanns en förhoppning om en jämn könsfördelning bland studiedeltagarna. Under denna 

studie var det dock övervägande kvinnliga besökare på de öppna förskolorna (47 kvinnor 

respektive 17 män) vilket också gav en överrepresentation av mödrar i studien. En analys 

gjordes ändå där könen jämfördes gällande sambandet mellan hälsa och föräldrakompetens. 

Den demografiska data som valdes att användas i analysen var “kön”. Övriga demografiska 

data var svåra att göra någon jämförande analys av då grupperna blev för ojämna eller små. 

 

Att genomföra denna studie med enbart ett mättillfälle gör att det inte går att följa någon 

utveckling eller förändring, utan att föräldrarnas dagsform och händelser nära inpå 

mättillfället påverkar resultatet. Val av plats för föräldrarna att fylla i enkäterna kan också 

påverka resultatet i den bemärkelsen att barnen blir en distraktionsfaktor. Det kan leda till 

färre ifyllda enkäter samt risk för mer ogenomtänkta svar än om deltagarna fått möjlighet att 

sitta i lugn och ro utan att bli distraherade. De flesta föräldrar fyllde i enkäten samtidigt och 

vistades i samma lokal vilket i flera fall ledde till att diskussioner kring frågorna behandlades 

föräldrar sinsemellan. Detta kan leda till att föräldrarna påverkar varandra. Vissa av frågorna 

kan anses behandla, för individen, känsliga ämnen. Svaren skulle därför också kunna påverkas 

av att deltagarna inte vill att någon annan ska kunna se vilket svarsalternativ de fyllt i och 

därmed ger mindre subjektivt sanningsenliga svar. Dock ansågs det av tidbesparande skäl 

rimligt att samla in data vid ett tillfälle där författarna kunde vara närvarande. Författarnas 

närvaro ansågs också kunna göra deltagarna mer villiga att delta i studien. Anpassad 

information kunde då ges muntligen vilket skulle kunna ge mindre felrapportering. 

Den beräknade tidsåtgången till att fylla i enkäten var beräknad till 25 minuter. Den faktiska 

tiden varierade kraftigt mellan deltagarna. Den snabbast ifyllda enkäten tog ca 20 minuter från 
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utlämning till insamlande. Andra deltagare tog närmare 2 timmar på sig från utlämnande av 

enkäten tills dess att den samlades in. Den kraftigt varierade tidsåtgången kan ha sin grund i 

att föräldrarna hade mer eller mindre självständiga barn som distraherade dem under tiden de 

fyllde i enkäten. Andra orsaker kan ha varit att föräldrarna satte sig in olika mycket i frågorna 

eller lade ifrån sig enkäten för att besvara den senare under dagen.  

 

Funderingar kring vissa frågor var återkommande på de olika öppna förskolorna. Det visade 

sig att de flesta frågor rörde bilaga 5, som var konstruerad av författarna själva. Här kan viss 

oerfarenhet av att konstruera enkäter anses ha betydelse. Framförallt frågan rörande hushållets 

ekonomi hade kunnat vara mer tydligt framställd. Detta kompenserades genom att författarna 

fanns på plats när deltagarna fyllde i enkäten och kunde förtydliga frågeställningen. 

Funderingarna handlade främst om huruvida frågan gällde brutto- eller nettoinkomst och om 

det var inkomst i normala fall eller inkomst för tillfället (då en eller båda föräldrar var 

föräldraledig). Förtydliganden gjordes då muntligen och besvarades med att frågan rörde 

hushållets för närvarande totala bruttoinkomst. 

 

GHQ (bilaga 3) är det frågeformulär som använts för att mäta skattad generell hälsa. 

Deltagarna svarar på frågor som behandlar bland annat grad av oro och känsla av lycka under 

de senaste två veckorna. Detta frågeformulär har tidigare använts i Sverige för att mäta 

samma sak och har då givit trovärdiga resultat (Goldberg & Blackwell, 1970) vilket gör att 

dess validitet är hög. Svaren anges på en fyrgradig skala där det till de flesta frågor finns ett 

tydligt neutralt svarsalternativ. Med den fyrgradiga skalan gör detta att svarsspannet är 

förskjutet antingen åt det negativa eller det positiva hållet vilket leder till att svarsalternativen 

inte alltid står för samma sak. Dock exkluderades tre av de tolv frågorna (nummer 6, 11 och 

12), eftersom dessa i flera fall behandlade samma sak, eller tog ut varandra. De nio 

återstående frågorna anses besvara WHO:s definition av hälsa (WHO, 2003) men är till 

största delen inriktade på psykisk hälsa. 

 

GSES (bilaga 4) som frågeformulär har tidigare inte testats i Sverige vilket gör det svårt att i 

denna studie veta om frågorna var översatta på ett bra sätt. Det är även svårt att jämföra 

resultaten med något likvärdigt. Det kan anses att det inte framgick tillräckligt tydligt att 

påståendena var inriktade mot föräldraskapet då de överlag var generellt ställda. De kunde 

uppfattas beröra självkänslan eller deltagarens hälsa då detta frågeformulär i denna studie 

föregicks av ett annat frågeformulär som berörde just generell hälsa. Det medförde i detta fall 
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en risk att deltagarna tänkte mer på sin hälsa än sin roll som förälder när de besvarade GSES. 

Det framgick inte heller i instruktionerna att påståendena var tänkta att behandla 

föräldrakompetensen. Risken finns alltså att deltagarna har svarat utifrån hur de mår och inte 

hur de känner sig som förälder. Dessutom tog de tio påstående ut varandra då de behandlade 

samma typ av fråga. Svarsalternativen var graderade 1-4 (stämmer inte alls - stämmer helt) 

och det visade sig att många av deltagarna svarat slentrianmässigt samma svarsalternativ 

genom hela frågeformuläret. Detta ansågs kunna ge ett missvisande svar. På förekommen 

anledning valdes i analysen att exkludera detta frågeformulär helt.  

 

I PSOC (bilaga 5) exkluderades nio av de femton frågorna vid analysen av resultatet då dessa 

ansågs irrelevanta för studiens syfte, inte besvarade graden av upplevd föräldrakompetens 

eller besvarade samma variabel som en annan fråga och därmed kunde ge ett felaktigt 

slutvärde (nummer 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 och 15). Sex frågor, som ansågs besvara hur 

föräldrarna själva uppskattade sin föräldrakompetens på ett, för studiens syfte, adekvat sätt 

togs sedan med i analysen. Detta frågeformulär hade svarsalternativ 1-6 (stämmer inte - 

stämmer helt), men det var inte alltid som alternativ 1 stod för “stämmer inte” och alternativ 6 

“stämmer helt”. Detta förvirrade en del föräldrar då det på flera enkäter var ifyllt en siffra, 

som sedan suddats över och ersatts med en annan.  

 

I analysfasen gjordes sambandsanalyser på svaren ifrån två av formulären som ingick i 

enkäten. Samband kunde hittas och har i arbetet tagits med som resultat på studien. Dock bör 

det finnas en medvetenhet om att svaren på sambandsanalyserna kan vara missvisande. 

Studien skulle kunna fått fram ett skensamband mellan upplevd hälsa och upplevd 

föräldrakompetens. Det skulle kunna finnas en tredje gemensam faktor som är den som utgör 

det egentliga sambandet (Ejlertsson, 2003). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att tillvägagångssättet av denna studie gav största möjliga 

svarsfrekvens och var rimlig med tanke på studiens omfång och tidsbegränsning. De 

forskningsetiska övervägandena följdes. Däremot kan frågeformulärens kvalitet ifrågasättas 

då flera frågor från dessa exkluderades vid analysen. Omarbetning av flera frågor eller val av 

andra frågeformulär hade varit önskvärt. Flera och större studier skulle behövt genomföras för 

att få mer tillförlitligt svar. Fler studier skulle också vara önskvärt då sjuksköterskor och andra 

professioner inom vården regelbundet behöver hålla sig ajour med hur invånarna generellt 

mår. På detta sätt kan vården, och samhället, ge bästa möjliga stöd. 
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Slutsats 

Föräldrar i Uppsala verkar må generellt bra och anser att de är dugliga föräldrar. Det verkar 

också som att dessa två faktorer påverkar varandra, så att föräldrar som generellt mår bra 

också mår bättre i sin föräldraroll. Fler och större studier behövs för att få ett generellt och 

trovärdigt resultat. 
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Bilaga 1 

 

Härmed tillfrågas du om deltagande i en studie som undersöker hur föräldrar självskattar sin 

föräldrakompetens. 

Varför görs studien? 

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå som utförs av två sjuksköterskestudenter vid 

Uppsala Universitet. Syftet med studien är att ta reda på hur föräldrar som besöker öppna 

förskolan självskattar sin föräldrakompetens. Studien utförs med hjälp av enkäter som i ett 

senare skede är tänkta att kunna användas av föräldrar med kognitiva svårigheter för samma 

syfte. Resultatet från studien kan sedan användas som en jämförelsegrupp till föräldragruppen 

med kognitiva svårigheter.  

Vilka får vara med och hur går studien till? 

Föräldrar som under sensommaren och hösten 2013 kommer delta i öppna förskolans 

verksamhet tillfrågas att vara med i studien. Deltagandet är frivilligt och all information 

kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. att ingen annan än de två studenter som genomför 

denna studie kommer ha tillgång till de ifyllda enkäterna samt att allt material kommer att 

avpersonifieras så det inte går att härleda till någon specifik person. Undersökningen utförs 

med hjälp av enkäter och beräknas ta ca 20 minuter.  

Hur behandlas data? 

Enkäterna kommer att samlas in och kodas för att sedan analyseras. Inga personuppgifter 

kommer att nämnas i studien. Efter studiens avslut kommer all insamlad information förstöras 

och kasseras. Resultatet av examensarbetet kommer att publiceras.  

Du kan när som helst under tidens gång avböja Ditt deltagande, eller ställa frågor till oss. 

TACK! 

 

Anna Larsson anna.larsson.3550@student.uu.se 0706375156 

Linda Wikstrand linda.wikstrand.7042@student.uu.se 0703364015 
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Bilaga 2 

Generell hälsa  

Detta formulär handlar om generell hälsa. Vänligen fyll i formuläret genom att 

kryssa i det alternativ som stämmer bäst. Ibland kan det vara svårt att hitta ett 

som passar helt och fullt, välj då det som passar bäst. Kryssa inte mellan 

svarsalternativen. Fråga om något är oklart. 

 

Deltagarnummer: ____________________ Datum: ____________________ 

 

1. Har du de senaste två veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort? 

□ Bättre än vanligt 

□ Som vanligt 

□ Sämre än vanligt  

□ Mycket sämre än vanligt 

 

2. Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste två veckorna? 

□ Inte alls 

□ Inte mer än vanligt 

□ Mer än vanligt  

□ Mycket mer än vanligt 

 

3. Upplever du att du har gjort nytta de senaste två veckorna? 

□ Mer än vanligt  

□ Som vanligt 

□  Mindre än vanligt  

□ Mycket mindre än vanligt 

 

4. Har du de senaste två veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor? 

□ Bättre än vanligt 

□ Som vanligt 

□ Sämre än vanligt  

□ Mycket sämre än vanligt 

 

5. Har du ständigt känt dig spänd de senaste två veckorna? 

□ Inte alls 

□ Inte mer än vanligt 

□ Mer än vanligt  

□ Mycket mer än vanligt 

 

6. Har du de senaste två veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem? 

□ Inte alls 

□ Inte mer än vanligt 

□ Mer än vanligt  

□ Mycket mer än vanligt 
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7. Har du de senaste två veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort 

om dagarna? 

□ Mer än vanligt  

□ Som vanligt 

□  Mindre än vanligt  

□ Mycket mindre än vanligt 

 

8. Har du de senaste två veckorna kunnat ta itu med dina problem? 

□ Bättre än vanligt 

□ Som vanligt 

□ Sämre än vanligt  

□ Mycket sämre än vanligt 

 

9. Har du de senaste två veckorna känt dig olycklig och nedstämd? 

□ Inte alls 

□ Inte mer än vanligt 

□ Mer än vanligt  

□ Mycket mer än vanligt 

 

10. Har du de senaste två veckorna förlorat tron på dig själv? 

□ Inte alls 

□ Inte mer än vanligt 

□ Mer än vanligt  

□ Mycket mer än vanligt 

 

11. Har du tyckt att du varit värdelös de senaste två veckorna? 

□ Inte alls 

□ Inte mer än vanligt 

□ Mer än vanligt  

□ Mycket mer än vanligt 

 

12. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste två 

veckorna? 

□ Mer än vanligt  

□ Som vanligt 

□ Mindre än vanligt  

□ Mycket mindre än vanligt 
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Bilaga 3 

GSES Självskattningsformulär 

Kryssa för det svarsalternativ vid varje påstående som bäst överensstämmer med 
hur Du tycker det är. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Kryssa bara för ett 
alternativ vid varje påstående, sätt krysset mitt i rutan. 
 

 
 

Tar helt 
avstånd

1 

Tar 
delvis 

avstånd
2 

Instämmer 
delvis

3
 

Instämmer 
helt

4
 

1. Jag lyckas alltid lösa svåra 
problem om jag bara 
anstränger mig tillräckligt.  

    

2. Även om någon motarbetar mig 
hittar jag ändå utvägar att nå 
mina mål.  

    

3. Jag har inga svårigheter att hålla 
fast vid mina målsättningar och 
förverkliga mina mål.  

    

4. I oväntade situationer vet jag 
alltid hur jag skall agera.  

 

    

5. Till och med överraskande 
situationer tror jag mig klara av 
bra.  

    

6. Tack vare min egen förmåga 
känner jag mig lugn även när 
jag ställs inför svårigheter.  

    

7. Vad som än händer klarar jag 
mig alltid.  

 

    

8. Vilket problem jag än ställs inför 
kan jag hitta en lösning.  

 

    

9. Om jag ställs inför nya 
utmaningar vet jag hur jag skall 
ta mig an dem.  

    

10. När problem uppstår kan jag 
vanligtvis hantera dem av egen 
kraft. 
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Bilaga 4 

Parenting Sense of Competence scale (PSOC) 

Vi är tacksamma om du kan kryssa för det svarsalternativ som stämmer för dig i ditt 

föräldraskap. Om du har fler barn välj ut som du tänker på när du svarar, ange vilket i 

syskonskaran äldst/mellan/yngst och ålder: ……………………………… 

 
1. Det problem som jag möter som förälder är lätta att lösa när jag vet hur mina handlingar påverkar 

barnet, det är något jag lärt mig. 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 
2. Även om det är givande/roligt att vara förälder så är jag frustrerad nu när mitt barn är i denna ålder 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 

3. När jag vaknar på morgonen känner jag på samma sätt som på kvällen, känslan av att inte ha 
åstadkommit särskilt mycket. 

 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 
 
4. Jag vet inte varför, men ibland när jag borde ha kontroll så känns det som att jag istället blir 

manipulerad  
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 

5. Jag skulle vara en bra förebild för en nybliven mamma som vill bli en god förälder 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 
 
6. Det som är svårt med att vara förälder är att inte veta om man gör att bra eller ett dåligt jobb. 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 
 



35 

 

 
7. Ibland känns det som att jag inte får någonting gjort 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 

8. Jag uppfyller mina egna förväntningar på hur noggrant jag tycker att mina barn ska skötas  
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 

9. Jag om någon vet vad som bekymrar mitt barn.  
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 
 
10. Mina förmågor och intressen ligger i andra områden än i att vara en förälder 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 
 
11. Med tanke på hur länge jag varit förälder/mamma till ett barn så känner jag mig hemma I den rollen. 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 

 
12. Om det vore mer intressant att vara mamma så skulle jag vara motiverad att göra det bättre 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 
 
13. Ärligt talat, jag tycker att jag har det som krävs för att vara en god förälder för mitt barn 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 
 
14. Att vara förälder gör mig spänd och orolig. 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  
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15. Att vara en god mamma är en belöning i sig. 
 

 1 2 3 4 5 6  
 Stämmer helt     Stämmer inte alls  

 
        

Tack för att du svara på dessa frågor 
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Bilaga 5 

Demografisk bakgrundsdata 

Detta formulär ber Dig fylla i en del bakgrundsdata.  

Där det är streckat ber Vi Dig fylla i svaret med siffror eller eget svar. 

 

KÖN 

□ Man   

□ Kvinna 

 

ÅLDER 

Jag är ______ år. 

 

CIVILSTÅND 

□ Gift  

□ Sambo  

□ Ensamstående 

□ Änka/änkling  

□ Skild 

 

ANTAL BARN  

Jag har ______ barn. 

 

UTBILDNINGSNIVÅ 

□ Grundskolenivå 

□ Eftergymnasial nivå 

□ Gymnasienivå 

 

HUSHÅLLETS INKOMST 

(vänligen uppskatta) 

□ <10 000 kronor/månaden 

□10 000 – 20 000 kronor/månaden 

□ 20 000 – 30 000 kronor/månaden 

□ 30 000 – 40 000 kronor/månaden 

□ > 40 000 kronor/månaden 

 

RELIGION 

□ Kristendom 

□ Judendom 

□ Islam 

□ Hinduism 

□ Buddism  

□ Annat _______________________ 

 

FÖDELSELAND 

Jag är född i  

______________________



 


