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ANKNYTNING SAMT BETEENDEMÄSSIGA- OCH EMOTIONELLA PROBLEM HOS BARN 
FÖDDA PREMATURT. 

 
Signe Johnson och Maja Rydlöv 

 
 

En prematur födsel kan innebära ökad risk för medicinska, kognitiva, beteendemässiga- och emotionella 
svårigheter. Anknytningens utveckling hos barn födda prematurt är fortfarande relativt outforskad. 
Studiens huvudsyfte var att undersöka upplevd trygghet i anknytningen till föräldrarna samt 
beteendemässiga- och emotionella problem hos prematurt födda barn, jämfört med barn födda efter 
fullgången graviditet i åldrarna 8-14 år. Vidare undersöktes sambandet mellan barnens upplevda trygghet 
i anknytningen och föräldrarnas respektive anknytningsstilar. Studien baserade sig på totalt 132 barn , av 
vilka 64 var födda prematurt. Av de 132 barnen besvarade 39 barn enkäten TS och 76 föräldrar enkäten 
ASQ. Resultaten visade inte på några betydande skillnader gällande trygghet i anknytning till föräldrarna 
mellan för tidigt födda barn och barn födda efter fullgången graviditet. Vidare kunde inga gruppskillnader 
hittas gällande graden av beteendemässiga – och emotionella problem. Vid en närmare undersökning av 
graden av prematuritet upptäcktes signifikanta skillnader mellan extremt prematurt födda och icke 
prematurt födda gällande aggressivitet, tankeproblem och regelbrytande beteenden. Resultaten indikerar 
att graden av prematuritet är av betydelse för utvecklingen av vissa typer av beteendemässiga- och 
emotionella problem. Med tanke på studiens låga deltagarantal rekommenderas ytterligare utforskande 
av såväl anknytningen som beteendemässiga- och emotionella problem hos prematurt födda.  
 
A premature birth can lead to an increased risk of medical, cognitive, behavioral- and emotional 
difficulties. The development of attachment in children born preterm is still relatively unexplored. The 
aim of the study was to investigate the self-perceived security of attachment to parents and behavioral- 
and emotional problems in preterm children compared with children born at term between the ages of 8-
14 years. Furthermore, the relationship between children's feelings of security in attachment and parental 
attachment styles was investigated. The study was based on a total of 132 children, of whom 64 were born 
preterm. Of the 132 children 39 responded to the TS questionnaire and 76 parents responded to the ASQ 
questionnaire. The results revealed no significant differences regarding security in attachment to the 
parents of premature infants and infants born at term. Further, no group differences were found 
regarding the degree of behavioral - and emotional problems. A closer examination of the degree of 
prematurity detected significant differences between the extremely preterm and non- preterm children 
regarding aggression, thought problems and rule-breaking behaviors. The results indicate that the degree 
of prematurity is of importance for the development of certain types of behavioral- and emotional 
problems. Considering the low number of participants in the present study further exploration of the 
development of attachment, as well as the extent of behavioral- and emotional problems, among children 
born preterm is recommended. 

 

 
Det är väl belagt i forskning att barn födda före graviditetsvecka (GV) 37 löper större 
risk än barn som föds efter fullgången graviditet att drabbas av olika 
utvecklingsproblem (Woythaler, McCormick & Smith, 2011; Brown, Speechley, Macnab, 
Natale & Campbell, 2014).  
 
En av vanligaste och mest studerade riskerna för prematurt födda rör störningar eller 
förseningar i den kognitiva utvecklingen (Hallin, Hellström-Vestas & Stjernqvist, 2010; 
Leversen et al. 2011). Prematurt födda barn presterar generellt sett sämre än fullgångna 
barn i test som mäter IK (Talge, Holzman, Wang, Lucia, Gardiner & Breslau, 2010; 
Aylward, 2002; Hallin et al., 2010; Brown et al., 2014) samt visar på sämre akademiska 
prestationer (Hallin et al., 2010; Quigley, Poulsen, Boyle, Wolke, Field, Alfirevic & 
Kurinczuk, 2011). Andra kognitiva faktorer där prematurt födda visat sig prestera 
sämre än icke prematurt födda är visuospatial förmåga och verbalitet (Baron, Erickson, 
Ahronovich, Coulehan, Baker & Litman, 2009), specifika minnesfunktioner (Rose, 
Feldman & Jankowski, 2005) exekutiva funktioner (Baron, Kerns, Muller, Ahronovich & 
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Litman, 2012) samt som har ett samband till sensomotorisk förmåga (Domellöf, 
Johansson, Farooqi, Domellöf & Rönnqvist, 2013).  
 
Utöver sämre resultat på kognitiva test har prematurt födda också visat sig löpa högre 
risk för att utveckla emotionella och beteendemässiga problem – både internaliserande 
och externaliserande sådana – liksom högre nivåer av rädsla och frustration samt 
antisociala tendenser (Nomura, Rajendran, Brooks-Gunn & Newcorn, 2008; Månsson, 
Stjernqvist & Bäckström, 2014; Witt, Theure, Borradori Tolsa, Lejeune, Fernandes, van 
Hanswijck de Jonge, Monnier, Bickle Graz, Barisnikov, Gentaz & Hüppi, 2014; Quesada, 
Tristao, Pratesi & Wolf, 2014).  Nämnas bör att problem i den kognitiva utvecklingen, 
såväl som medicinska, emotionella och beteendemässiga sådana, ökar med graden av 
prematuritet, vilket innebär att extremt prematurt födda löper hög risk att utveckla 
problem medan moderat prematurt födda löper låga till inga risker att utveckla problem 
(se exempelvis: Baron et.al, 2009; Rose et.al, 2005; Gurka, LoCasale-Crouch & Blackman, 
2010).   
 

Anknytning och beteendemässiga/emotionella problem 
En aspekt av prematurt födda barns utveckling som ännu är relativt outforskad är den 
som rör anknytning. Anknytning som psykologiskt begrepp härstammar från John 
Bowlbys arbete under 1950-talet och handlar om betydelsen av den tidiga relationen 
mellan barnet och dess primära vårdgivare för barnets utveckling (Broberg, 2012). 
Anknytningen anses ha en evolutionär grund i den bemärkelsen att det, för 
människorasens överlevnad, har utvecklats system för att det hjälplösa barnet skall få 
skydd av föräldern tills det kan klara sig själv i världen (Bowlby, 1969). 
Anknytningsbeteenden är de beteenden som ett barn använder sig av för att uppnå eller 
bibehålla önskad närhet till sin primära vårdgivare. Dessa beteenden – exempelvis gråt, 
leenden och fysiskt närmande eller avlägsnande – kan antingen saknas eller förekomma 
i olika situationer och säger på så sätt något om vilken anknytning som föreligger 
(Broberg, 2012).  
 
När det gäller anknytning hos prematurt födda barn visar tidigare forskning på något 
motstridiga resultat. Wille (1991) fann att barn födda graviditetsvecka 30-36 eller med 
en födelsevikt under 2500 g i högre grad än icke prematurt födda uppvisade tecken på 
otrygg anknytning vid 1 års ålder. Wolke Wolke, Eryigit-Madzwamuse & Gutbrod (2013) 
fann att barn födda före graviditetsvecka 32 eller med födelsevikt under 1500 g löper 
större risk än icke prematurt födda barn att utveckla desorganiserad anknytning. Det 
har även visat sig att extremt prematurt födda barn i tonåren skattar sin nivå av 
trygghet i anknytningen lägre än icke prematurt födda barn och att de oftare uppvisar 
mönster av otrygg undvikande anknytning (Hallin, Bengtsson, Frostell & Sthernqvist, 
2012). 
 
Gonzales-Serrano, Lasa, Hernanz, Tapia, Torres, Castro & Ibanez (2012) fann ingen 
skillnad i ankytningens kvalité mellan friska barn födda före graviditetsvecka 33 med en 
födelsevikt under 1500 g och icke prematurt födda barn. Hall, Hoffenkamp, Tooten, 
Braeken, Vingerhoets & van Bakel (2014) fann heller ingen skillnad i anknytning mellan 
fullgångna barn och barn födda mellan graviditetsvecka 25-36. Prematurt födda med 
hög nivå av medicinska risker bedöms dock oftare vara otryggt anknutna än prematurt 
födda med låg nivå av medicinska risker (Udry-Jorgensen, Pierrehumbert, Borghini, 
Habersaat & Forcada-Guex, 2011). Med tanke på detta och på tidigare nämnd forskning 
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som säger att graden av prematuritet påverkar risken för utvecklande av olika problem 
kan anknytningens kvalité förväntas vara sämre hos väldigt prematurt födda än hos 
moderat prematurt födda eller barn födda efter fullgången graviditet.  
 
Det finns också ett brett forskningsstöd för anknytningens betydelse för utvecklandet av 
beteendemässiga och emotionella problem hos barn och ungdomar (Broberg, 2012). 
Barn med ett otryggt anknytningsmönster har visat sig löpa större risk för att senare 
utveckla  utagerande beteendeproblem – främst aggressivitet – samt trots och 
uppförandestörningar (Burgess, Marshall, Rubin & Fox, 2003; Greenberg, Speltz, 
DeKlyen & Jones, 2001). Det har även visat sig att förskolebarn med hög grad av 
ångestsymtom oftare hade en otrygg anknytning än barn med färre ångestsymtom 
(Shamir-Essakow, Ungerer & Rapee, 2005). En tidig otrygg ambivalent anknytning har 
också visat sig vara en riskfaktor för att utveckla ångeststörningar under tonåren 
(Warren, Huston, Egeland & Sroufe, 1997). Utöver att prematuritet i sig är en riskfaktor 
för att utveckla beteendemässiga och emotionella problem finns det alltså starka 
samband mellan dessa och nivå av trygghet i anknytning. Denna studie avser därför att 
vidare utforska bedydelsen av prematuritet för utvecklandet av beteendemässiga och 
emotionella problem samt anknytningens kvalité hos prematurt födda barn. Då största 
delen av den forskning som gjorts gällande anknytning hos prematurt födda är gjord på 
yngre barn (upp till 6 år) och oftast har fokuserat på barnens anknytning till mamman 
(se exempelvis Wolke et. Al, 2013 Och Hall et. Al, 2014) kommer denna studie att riktas 
till barn i mellanbarndom (8-12 år) och undersöka barnens anknytning till båda 
föräldrarna.  
 
Föräldraskap, prematuritet och anknytning 
Betydelsen av föräldrarnas situation och mående för utvecklandet av olika problem hos 
prematurt födda barn är väl belagd i tidigare forskning (se exempelvis (Poehlmann et al., 
2012; Nomura et al., 2008; Poehlmann et al., 2011). Depressiva symtom hos mamman 
och stress kopplat till föräldraskapet hos båda föräldrarna har visat sig vara riskfaktorer 
för senare utvecklande av sociala- och beteendemässiga problem hos för prematurt 
födda barn (Huhtala, Korja, Lehtonen, Haataja, Lapinleimu & Rautava, 2013; Huhtala, 
Korja, Lehtonen, Haataja, Lapinleimu & Rautava, 2012). Med tanke på de risker som en 
prematur födsel innebär är det förväntat att föräldrar till prematurt födda barn oftare 
upplever stress kopplat till det tidiga föräldraskapet.  
 
Också föräldrarnas egen anknytningsstil har visat sig vara av betydelse för kvalitén på 
föräldraskapet samt för barnets anknytning och beteenden (Fonagy, Steele & Steele, 
1996; Millings, Walsh, Hepper & O’Brien, 2013). Vuxnas egenrapporterade känsla av 
duglighet och kompetens som föräldrar tycks påverkas av den egna anknytningsstilen 
eller nivån av trygghet i den egna anknytningen (Nygren, Carstensen, Ludvigsson & 
Frostell, 2012; Volling, Notaro & Larsen, 1998; Rholes et al, 1995). Föräldrar med en 
otrygg anknytningsstil beskriver en lägre nivå av känslomässig närhet till sina barn samt 
uppvisar mindre stöttande beteenden gentemot barnen och barnen till dessa har visat 
sig löpa större risk att utveckla ett otryggt anknytningsbeteende (Rholes, Simpson & 
Blakely, 1995; Fonagy et. Al, 1996). Föräldrarnas anknytningsstil har dessutom, 
tillsammans med typ av föräldraskap och barnens egen anknytningsstil, visat sig vara av 
betydelse för utvecklandet av utåtagerande beteenden hos barn i förskoleåldern 
(Roskam, Meunier & Stievenart, 2011). Föräldrarnas mående och föräldrarnas 
egenupplevda nivå av trygghet i nära relationer spelar alltså en viktig roll för 
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utvecklingen hos prematurt födda,  såväl som hos icke prematurt födda barn. Med tanke 
på att både prematuritet i sig och föräldrarnas egen anknytningsstil därmed förväntas 
ha betydelse för anknytningen hos prematurt födda kommer också instrument för att 
mäta föräldrarnas egen anknytning att inkluderas i denna studie.  
 
Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med studien är att undersöka upplevd trygghet i anknytningen till 
föräldrarna samt beteendemässiga- och emotionella problem hos prematurt födda barn 
vid 8-12 års ålder, i jämförelse med barn födda efter fullgången graviditet. Vidare 
undersöks föräldrarnas egen anknytningsstil och nivå av trygghet i nära relationer.  
 
Upplever prematurt födda barn en lägre nivå av trygghet i anknytning, jämfört med icke 
prematurt födda barn, vid 8-12 års ålder? Påverkas nivån av upplevd trygghet i 
anknytning av graden av prematuritet hos de prematurt födda barnen? 
 
Finns det ett negativt samband mellan eventuella beteendemässiga- och emotionella 
problem och upplevd nivå av trygghet i anknytningen hos prematurt födda barn? Skiljer 
sig dessa från icke prematurt födda barn i det avseendet?  

Finns det ett positivt samband mellan graden av prematuritet och eventuella 
beteendemässiga- och emotionella problem?    
 
Upplever barn till föräldrar med otrygg anknytning oftare en lägre nivå av trygghet i 
anknytningen än barn till föräldrar med trygg anknytning? Skiljer sig prematurt födda 
från icke prematurt födda barn i det avseendet? 

 
 

Metod 

 

Deltagare 

Deltagarunderlaget för den aktuella studien utgjordes av totalt 132 barn, av vilka 48,5% 
(n=64) var prematurt födda. Samtliga barn hämtades från en existerande databas 
tillhörande ett pågående longitudinellt forskningsprojekt vid Umeå Universitet (PREM-
projektet. PI: Louise Rönnqvist). De barn som valdes ut för att delta i den aktuella 
studien begränsades till åldrarna 8 år och äldre, då ett av de frågeformulär 
(Trygghetsskalan) som tillämpades utgår ifrån att själva läsa och fylla i en svarsenkät. 
Det totala urvalet hade ett åldersspann på 8-14 år. I det aktuella urvalet var 41,7% 
(n=55) flickor och 58,3% (n=77) pojkar. Uteslutningskriterier för att delta i studien 
innefattade olika medicinska diagnoser som exempelvis kända hjärnskador samt vissa 
familjerelaterade omständigheter, så som att barnet bodde på familjehem eller liknande. 
Utöver detta valdes tre familjer bort på grund av att dessa avsagt sig deltagande på 
förhand. Deltagarna i den kliniska gruppen delades in i tre grupper: extremt prematurt 
födda (<28GV), mycket prematurt födda (28 till <32GV) samt moderat prematurt födda 
(32 till <37GV). Dessa grupper baserades på gestationsålder och är definierade utifrån 
samma tidsperspektiv som använts av WHO (WHO, 2013).  
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Tabell 1: Antal deltagare, fördelade på gestationsålder. 

 

 Antal (n) Procent (%) Kumulativ procent 

  6 4,5 4,5 

Extremt prematur (E-PT) 13 9,8 14,4 

Moderat prematur (M-PT) 31 23,5 37,9 

Fullgången (T) 65 49,2 87,1 

Väldigt prematur (V-PT) 17 12,9 100,0 

Totalt 132 100,0  

 

I samband med att en enkät skickades ut till barnen, skickades även en enkät ut till 
vardera förälder med syftet att undersöka deras anknytningsstil. Denna deltagargrupp 
bestod av 264 personer, varav 50 % (n=132) mammor och 50 % (n=132) pappor. I 
denna deltagargrupp valdes inga föräldrar bort, trots delade boendeförhållande eller 
ensam juridisk vårdnad, då båda föräldrarnas inflytande på barnet ansågs lika viktig och 
av intresse.  
 Instrument 
 
           Attachment Style Questionnaire (ASQ) – Svensk version  
ASQ är ett självskattningsformulär som mäter anknytningsmönster hos ungdomar och 
vuxna. Formuläret består av 40 påståenden som sedan delas in i fem olika 
beteendedimensioner: Tillit, sakorientering, distans, relationsfixering samt bifallsbehov 
(Tengström & Håkansson, 1997). Beroende på hur respondenten sedan skattar sig själv 
bildas en profil utifrån värdena inom varje dimension. Denna profil kan sedan jämföras 
mot normerade trygghetsprofiler som tagits fram genom normering och med bakgrund i 
anknytningsteoretisk forskning (Ainsworth, 1978; Hazan & Shaver, 1987). 
Aknytningsprofilerna som används i ASQ har sin grund i Mary Ainsworths (1978) 
forskning kring barn som utsätts för en så kallad Strange situation, vilken innebär att 
föräldern lämnar barnet ensamt i rummet och en främmande person kommer in. Utifrån 
hur barnen reagerar på denna situation kan olika anknytningsstilar urskiljas, av vilka tre 
identifieras som otrygga och maladaptiva. En otrygg undvikande anknytning beskriver 
en person som tonar ner sina känslouttryck då dessa visat sig leda till mindre kontakt 
och respekt ifrån omgivningen. Den ambivalent anknutna personen har troligtvis 
upplevt förvirrande signaler ifrån föräldern gällande vad som är accepterat och inte. 
Detta leder till att barnet/individen anpassar sig och agerar i en relation mer på den 
andras villkor (Ainsworth, 1978). Slutligen definieras även den ängsligt anknutna 
individen som en person med låg tillit till andra, samtidigt som relationen och 
bekräftelsen i relationen är central för personens välmående. Detta är sannolikt 
förknippat med en hög ångestnivå gällande interpersonella relationer (Tengström & 
Håkansson, 1997). Den svenska versionen av ASQ är reliabilitetstestad och visar på en 
hög intern reliabilitet, både inom delskalorna och mellan dessa. Testet har också 
påvisats ha en god samstämmighet med andra liknande instrument, vilket styrker dess 
validitet (Tengström & Håkansson, 1997).  
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           Trygghetsskalan (TS)  
TS (Se Bilaga 1) är en direktöversatt version av Kerns, Klepac & Cole’s (1996) 
självskattningsformulär Security Scale. Den svenska översättningen är gjord av Anders 
Broberg (2002). Även detta är ett självskattningsformulär som mäter ett barns 
uppfattning om sin anknytning till vardera förälder. Formuläret vänder sig till barn i 
åldrarna 9-14. Det består av 15 påståenden där barnet får välja ett exempelbarn som 
han/hon upplever sig mest lik. Dessa påståenden är formulerade utifrån hur barnet 
tänker och känner i olika situationer med föräldern (Kerns et al., 1996; Broberg, 2002). 
Barnet skattar samma påståenden för varje förälder. Frågorna poängsätt på en 4-gradig 
skala där den högsta poängen motsvarar ett svar som helt instämmer med det trygga 
barnet och den lägsta med ett barn som helt stämmer in med det otrygga barnet. Efter 
att samtliga svar kodats läggs dessa samman och ett medelvärde räknas ut för mamman 
och ett medelvärde för pappan, vilka i sin tur skiljer ut om barnet är tryggt eller otryggt i 
sin anknytning till dessa. Vilket medelvärde som blir gränsen för vad som ska anses vara 
en otrygg poäng respektive trygg poäng tas fram utifrån normeringsdata på en 
normalpopulation jämfört med en klinisk normalpopulation. Det svenska 
normeringsvärdet, som anger var gränsen skall dras för en otrygg anknytning, togs fram 
i ett examensarbete av Möller & Pilman (2010), vilket är det värde som använts i den 
aktuella studien.  Den engelska versionen har påvisats ha en hög intern reliabilitet med 
ett Cronbachs alpha på α =.80 eller högre (Möller & Pilman, 2010) och en viss validitet, 
vilken testats genom att överensstämma reslutat på trygghetsskalan med 
självrapporterad självkänsla, lärarnas rapport av skolmässig anpassning samt med vissa 
andra test såsom SAT och Doll story completion task (Kerns et al., 1996). Möller & 
Pilman (2010) reliabilitetstestade den svenska versionen av trygghetsskalan och erhöll 
en god intern reliabilitet med Cronbachs alpha värden på α =.86 och högre. Ingen svensk 
validering har hittats.    
 
          Child Behavior Checklist (CBCL) 
CBCL är ett skattningsformulär som mäter bland annat beteendeproblem och 
emotionella svårigheter hos barn i åldrarna 6-18. Formuläret fylls i av vårdnadshavaren 
till det barn som studien gäller. Formuläret mäter även något som kallas kompetenser 
och som avser hur väl barnet för sig i sociala miljöer samt dess förmåga gällande sporter 
eller andra fritidsaktiviteter. Varje kompetens generar en viss poäng som sedan räknas 
samman och värderas utifrån hur bra barnen klarar av dessa. Utöver sporter och 
aktiviteter så får respondenten även uppskatta hur barnet klarar sig i en akademisk 
miljö. Denna del följs sedan av en rad påståenden gällande olika beteendeproblem eller 
emotionella svårigheter som vårdnadshavaren får uppskatta om dessa stämmer in på 
barnet eller inte (REF). Varje item poängsätts mellan 0 poäng (stämmer inte alls) till 2 
poäng (stämmer bra) vilka sedan räknas samman utifrån en indelning av problemets 
karaktär. Enkäten genererar sammanställda poäng på 8 underkategorier som i sin tur 
sorteras in i två övergripande kategorier. De fyra underkategorierna inom kategorin 
internaliserade problem är: ängslig/deprimerad, tillbakadragen/deprimerad, somatiska 
problem samt sociala problem. Den andra övergripande kategorin externaliserade 
problem består i sin tur av underkategorierna: tankeproblem, 
uppmärksamhetsproblem, regelbrytande beteenden samt aggressivt beteende. Slutligen 
kan även ett totalt poängvärde räknas ut som blir beskrivande för de totala problem 
som barnet eventuellt har (Achenbach, 2009). Utöver den ovan beskrivna indelningen 
ger CBCL även sammanställda poäng på indikationer till psykiatriska diagnoser enligt 
DSM-IV. Då den aktuella studien inte utnyttjar dessa skalor kommer de inte beskrivas 
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mer utförligt. I en studie av Nakamura, Ebesutani, Bernstein & Chorpita (2009) gjordes 
både en omfattande reliabilitetstestning och validitetstestning av instrumentet, vilken 
visade på en god reliabilitet på alla delskalor med Cronbachs alpha värden på α =.71 till 
α =.89. Även validiteten visade sig vara god på många olika nivåer. För en djupare 
beskrivning se Nakamura et al. (2009).       
 
Procedur 
Enkäterna skickades ut via post till samtliga familjer i urvalsgruppen. Varje kuvert 
innehöll ett informationsbrev, en ASQ-enkät till vardera förälder, en TS-enkät till varje 
barn samt två stycken förfrankerade svarskuvert. Anledningen till att det skickades med 
två stycken svarskuvert var att familjerna skulle kunna välja att skicka formulären 
separat. Familjerna ombads svara på enkäterna inom två veckor. När två veckor 
passerat skickades en påminnelse till de familjer som inte svarat. Då studien utgör ett 
examensarbete med tidsmässiga begränsningar sattes ett slutdatum för när enkätsvar 
inte längre skulle inkluderas i studien. När svar inhämtats från de som valt att delta i 
studien kodades dessa enkäter och lades in i ett statistiskt analysprogram (SPSS). Utöver 
ASQ- och TS-enkäterna användes även tidigare insamlat datamaterial från PREM-
projektet. Det tidigare insamlade materialet (CBCL) som utgjordes av 132 barn (varav 
68 fullgångna samt 64 prematur födda) matades in i ett särskilt datorprogram som 
kodade och räknade ut relevanta poäng. Materialet extraherades sedan och lades in i 
SPSS tillsammans med resultat från ASQ och TS. Det sammanställda materialet användes 
sedan som underlag för de analyser som behövdes utifrån forskningsfrågorna som 
studien ämnade undersöka. 
 
Sammantaget skickades 132 stycken TS-enkäter och 264 ASQ-enkäter ut till de aktuella 
familjerna. Av dessa erhölls 39 svar (29,5%) på TS och 76 svar (28,8%) på ASQ. Detta 
motsvarar ett bortfall på 70,5% på Trygghetsskalan och 71,2% på ASQ. Ytterligare tre 
enkätsvar räknades bort på TS då dessa hade missförstått förmuläret och därför fyllt i 
det på ett felaktigt sätt. På svarsenkäter där svar saknades på enstaka frågor beräknades 
medelvärdet på resterande frågor.  
 
Analysmetoder 
Inledningsvis utfördes pearsons korrelationsanalyser för att undersöka förekomsten av 
och riktningen på samband mellan gestationsålder, trygghet i anknytning samt 
emotionella- och beteendemässiga problem. Där betydande samband hittades användes 
chi2-test, t-test (oberoende grupp) och envägs-ANOVA för att testa huruvida 
betydande/signifikanta skillnader mellan grupperna kunde påvisas.   
 
Etiska överväganden 
För att säkerställa en god etisk grund för studien har Vetenskapsrådets (2002) 
grundläggande etiska krav använts som riktlinjer. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för 
att skydda individer som deltar i forskningsprojekt är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
För att uppfylla informations- och samtyckeskraven skickades ett informationsbrev ut 
till samtliga deltagare i studien (Se Bilaga 1). I detta brev upplystes deltagarna om 
studiens syfte, att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst kunde välja att 
avbryta sin medverkan. Då delar av studien riktades till barn under 15 år adresserades 
samtliga brev till vårdnadshavaren och dessa gavs möjlighet att skicka tillbaka enbart 
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sina egna enkäter eller ingen alls. Ingen av deltagarna var kända sedan tidigare för 
studiens författare.  
 
För att uppfylla konfidentialitetskravet kodades allt utskickat material och inga 
personuppgifter samlades in per post. De personuppgifter som redan var insamlade 
gällande deltagarna och det material som samlades in har förvarats och behandlats 
utom tillgång för obehöriga. Ingen information som rör deltagarna har behandlats över 
Internet. Det insamlade materialet har enbart använts för det syfte som presenteras i 
studien. 
 

 

Resultat 

 

Trygghet i anknytning hos prematurt födda barn 

Resultaten från de barn som svarat på TS visade inte på någon signifikant skillnad 
mellan prematurt födda och icke prematurt födda barn gällande nivå av trygghet i 
anknytning, varken till mamman (X2=15.54, p>.05) eller pappan (X2=15.99, p>.05). 
Medelvärdet för trygghet i anknytning visade sig vara något lägre i kontrollgruppen 
jämfört med prematurgruppen, för både mamman och pappan (se Tabell 2). Vidare 
beträffande medelvärdet för mammorna i kontrollgruppen låg detta något under 
gränsvärdet för trygg anknytning.   
 

Tabell 2. Medelvärden på TS, fördelat på kontrollgrupp och klinisk grupp. 

 

  
Grupp N m Std. avvikelse Std. Fel (m) 

TS Mamma Kontroll 23 3.500 .332 .069 

Prematur 14 3.638 .320 .086 

TS Pappa Kontroll 23 3.464 .365 .076 

Prematur  13 3.546 .274 .076 

 
Anknytning och beteendemässiga/emotionella problem 
Korrelationsanalyserna (Pearson) oberoende av grupp visade på ett signifikant samband 
(p<.01) mellan beteendemässiga- och emotionella problem och nivån av trygghet till 
både mamman och pappan (se Tabell 3).  Resultaten gällde både prematurt- och icke 
prematurt födda och visade på negativa samband, vilket innebär att ju högre nivå av 
beteendemässiga- och emotionella problem, desto lägre nivå av trygghet i anknytningen 
till föräldrarna. Det signifikanta sambandet kvarstod även vid kontrollerande för 
grupptillhörighet i form av kontroll/prematur (r=-.559 för mamman, r=-.590 för 
pappan).   

 

 

 

 



10 
 

 

Tabell 3. Korrelationsmatris för TS och totala problem i CBCL.  

 

 

Totala 

problem TS Mamma TS Pappa 

Totala problem Pearson Korrelation 1 -.571** -.595** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 130 36 35 

TS Mamma Pearson Korrelation -.571** 1 .731** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 36 37 36 

TS Pappa Pearson Korrelation -.595** .731** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 35 36 36 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
 
Korrelationsanalyser gjordes även mellan TS och delskalorna Internaliserande problem 
och Externaliserande problem i CBCL. Resultaten från dessa visade på signifikanta 
samband mellan båda skalorna och nivån av trygghet i anknytningen till mamman. 
Signifikanta samband fanns även mellan båda skalorna och nivån av trygghet i 
anknytningen till pappan (se Tabell 4).      
 
Tabell 4. Korrelationsmatris mellan TS och skalorna Internaliserande- och 
Externaliserande problem i CBCL.  
 

 

Internalise

rande 

Externalis

erande TS Mamma TS Pappa 

Internalisera

nde 

Pearson 

Korrelation 

1 .467** -.445** -.528** 

Sig. (2-tailed)  .000 .007 .001 

N 130 130 36 35 

Externaliser

nade  

Pearson 

Korrelation 

.467** 1 -.368* -.402* 

Sig. (2-tailed) .000  .027 .017 

N 130 130 36 35 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed). 

 
Av de fyra delskalor som ingår i den Internaliserande problemskalan fanns det, 
oberoende av grupp, signifikanta samband mellan nivån av trygghet i anknytningen till 
mamman och Sociala problem (r=-.466, p<.01) samt Tillbakadragande/Depressiva 
problem (r=-.481, p<.01). För pappan fanns det signifikanta samband mellan TS och 
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Sociala problem (r=-.376, p<.05), Somatiska problem (r=-.353, p<.05) samt 
Tillbakadragande/Depressiva problem (r=-.608, p<.01). Av de fyra delskalor som ingår i 
den Externaliserande problemskalan fanns det signifikanta samband mellan TS Mamma 
och Aggressivitet (r=-.419, p<.05) och Uppmärksamhetsproblem (r=-.541, p<.01). För 
pappan fanns det signifikanta samband mellan TS och Aggressivitet (r=-.383, p<0.5) och 
Tankeproblem (r=-.439, p<.01).    
 
Graden av prematuritet och beteendemässiga-/emotionella problem   
Resultaten av separata envägs ANOVA-analyser visade inte på några statistiskt 
signifikanta skillnader mellan de olika prematurgrupperna och kontrollgruppen 
gällande skalan för totala problem i CBCL (F=1,46, p=.230). En post hoc-analys 
(Bonferroni) visade heller inte på några signifikanta skillnader mellan de enskilda 
prematurgrupperna var för sig. Ytterligare analyser av skillnader mellan grupperna på 
CBCL:s olika delskalor visade på signifikanta skillnader på delskalorna Tankeproblem, 
Uppmärksamhetsproblem samt Regelbrytande beteenden (se Tabell 5).  
 
Tabell 5. ANOVA på gruppskillnader på utvalda delskalor i CBCL. 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Tanke Mellan 

grupper 

133.772 3 44.591 3.023 .032* 

Inom grupper 1770.325 120 14.753   

Totalt 1904.097 123    

Uppmärk-

samhet 

Mellan 

grupper 

310.932 3 103.644 5.282 .002** 

Inom grupper 2354.746 120 19.623   

Totalt 2665.677 123    

Regel-

brytande 

Mellan 

grupper 

170.373 3 56.791 4.954 .003** 

Inom grupper 1375.586 120 11.463   

Totalt 1545.960 123    

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed). 

 
För delskalan Tankeproblem i CBCL fanns en signifikant skillnad mellan E-PT och V-PT 
(p<.05), där E-PT visade sig ha en högre nivå av problem. På delskalan 
Uppmärksamhetsproblem fanns en signifkant skillnad mellan E-PT och samtliga övriga 
grupper (p<.01), där E-PT hade en högre nivå av problem än de övriga. Även på 
delskalan Regelbrytande beteenden fanns en signifikant skillnad mellan E-PT och 
samtliga övriga grupper. Signifikansnivån var p<.01 mellan E-PT/T samt E-PT/M-PT. 
Mellan grupperna E-PT/V-PT var signifikansnivån p<.05 (se Figur 1).  
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Figur 1. Illustration av medelvärden samt spridning (95% konfidensintervall) på tre av 
CBCL:s delskalor (Tanke, Uppmärksamhet, Regelbrytande) som en funktion av 
grupptillhörighet (T, E-PT. V-PT, M-PT).  
 
Föräldrarnas anknytning och barnens nivå av trygghet i anknytning 
Resultaten visar inte på några signifikanta skillnader mellan föräldrarnas 
anknytningsstilar och barnens nivå av trygghet i anknytningen (Mamma: F=.086, 
p=.776; Pappa: F=1.13, p=.352). Som framgår av Tabell 6 & 7 var spridningen väldigt 
liten mellan de olika anknytningsstilarna.  
 
Tabell 6 & 7. Korstabeller över föräldrarnas anknytningsstil och barnens nivå av trygghet i 
anknytningen.  
 

 

Trygg/Otrygg Pappa 

Totalt Trygg Otrygg 

Anknytningsstil 

Pappa 

Trygg  16 11 27 

Distansierad 4 0 4 

Ängslig 1 0 1 

Ambivalent 2 0 2 

Totalt 23 11 34 

 

 
Resultaten av ytterligare analyser av ASQ:s olika delskalor för mamman och barnens 
nivå av trygghet i anknytningen visade på signifikanta skillnader mellan de tryggt 

 

Trygg/Otrygg Mamma 

Totalt Trygg Otrygg 

Anknytningsstil 

Mamma 

Trygg 24 11 35 

Ambivalent 0 1 1 

Totalt 24 12 36 
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anknutna och de otryggt anknutna barnen gällande delskalorna Distans (t=-2.49, p<.05), 
Tillit (t=2.10, p<.05) och Sakorientering (t=-2.28, p<.05). Det fanns inga signifikanta 
skillnader mellan de tryggt anknutna barnen och de otryggt anknutna barnen gällande 
ASQ:s olika delskalor för pappan.  
 
 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka upplevd trygghet i anknytningen till föräldrarna 
samt beteendemässiga- och emotionella problem hos prematurt födda barn, i jämförelse 
med barn födda efter fullgången graviditet. Vidare undersöktes föräldrarnas egen 
anknytningsstil och nivå av trygghet i nära relationer. De övergripande resultaten visade 
inte på några utmärkande skillnader mellan de prematurt födda och de icke prematurt 
födda barnen, varken gällande trygghet i anknytningen till föräldrarna eller 
beteendemässiga- och emotionella problem.  
 
Det fanns ingen signifikant skillnad på trygghet i anknytningen till föräldrarna mellan 
premgruppen och kontrollgruppen, varken gällande anknytningen till mamman eller 
den till pappan. Av de som svarat på TS låg barnen i kontrollgruppen något lägre 
gällande trygghet i anknytningen till mamman än barnen i premgruppen. Medelvärdet 
för barnen i kontrollgruppen låg under gränsvärdet (<3.5) för trygg anknytning till 
mamman. Detta är intressant, trots att skillnaden inte var statistiskt signifikant. Även 
om tidigare forskning gällande anknytning hos prematurt födda har visat på motstridiga 
resultat så var det ändå förväntat att tryggheten i anknytningen skulle vara lägre i 
premgruppen, då prematuritet i sig visat sig medföra problem som ofta hänger samman 
med otrygghet i anknytning (Månsson et al, 2014; Broberg, 2012). Att barnen i 
kontrollgruppen i denna studie hade ett lägre medelvärde på trygghet i anknytningen till 
mamman skulle kunna förklaras med att kontrollgruppen dels var större samt hade en 
större spridning gällande resultaten på TS än premgruppen. Det skulle också kunna vara 
så att de risker som prematuritet innebär för ett barn gör att föräldern blir extra 
omändertagande och uppmärksamma på att läsa av barnets signaler, och att barnets 
trygghet i anknytningen därför blir högre. Nämnas bör dock att samtliga barn i denna 
studie, både de prematurt födda och de icke prematurt födda, låg antingen över eller 
bara strax under gränsvärdet för trygghet i anknytningen till föräldrarna. Samtliga barn 
i denna studie var således relativt tryggt anknutna till båda sina föräldrar. Vidare 
forskning, på större grupper av prematurt födda barn, behövs för att undersöka detta 
ytterligare. På grund av att prematurgrupperna (E-PT, V-PT, M-PT, T) var för små, med 
avseende på utfallet av TS, gjordes inga analyser på skillnader dessa emellan gällande 
trygghet i anknytningen till föräldrarna.  
 
Resultatet visade på ett relativt starkt negativt samband mellan beteendemässiga- och 
emotionella problem och nivån av trygghet i anknytningen till föräldrarna, vilket 
innebär att en högre nivå av problem hade samband med lägre nivå av trygghet i 
anknytningen. Detta samband gällde såväl de prematurt födda som de icke prematurt 
födda barnen samt anknytningen till både mamman och pappan. Utfallet 
överrensstämmer med tidigare forskning som säger att otrygghet i anknytningen ofta 
åtföljs av olika beteendemässiga- och/eller emotionella problem (Broberg, 
2012;Burgess et al, 2003). Det negativa sambandet gällde för såväl den externaliserande 
som den internaliserande delskalan i CBCL. När det gällde skalan för Sociala problem, 
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Tillbakadragande/Depressiva problem, samt Aggressivitet så fanns det ett negativt 
samband med trygghet i anknytningen till såväl mamman som pappan, vilket är i 
enlighet med tidigare forskningsresultat. Särskilt välbelagt är sambandet mellan 
otrygghet i anknytningen och aggressivitet och/eller utåtagerande beteenden (Burgess 
et al, 2003; Greenberg et al, 2001). Det fanns också negativa samband mellan Somatiska 
problem samt Tankeproblem och trygghet i anknytningen till pappan samt mellan 
Uppmärksamhetsproblem och trygghet i anknytningen till mamman. Vissa delskalor i 
CBCL hade således enbart statistiskt signifikanta samband med trygghet i anknytningen 
till antingen mamman eller pappan. Med tanke på det låga deltagarantalet i respektive 
grupp som svarat både på TS och på CBCL är det svårt att dra några slutsatser kring 
detta. Framtida forskning skulle kunna titta närmare på sambandet mellan 
anknytningen till vardera förälder och olika former av beteendemässiga- och 
emotionella problem.   
 
Det fanns inga betydande gruppskillnader (E-PT, V-PT, M-PT, T) på skalan för totala 
problem i CBCL. Detta resultat går emot vad som förväntades utifrån tidigare forskning, 
vilken säger att prematurt födda – särskilt extremt prematurt födda – löper större risk 
att utveckla beteendemässiga- och/eller emotionella problem (Quesada et al, 2014; Witt 
et al, 2014, Månsson et al, 2014). Avsaknaden av signifikanta gruppskillnader totala 
problem i CBCL skulle kunna förklaras av fördelningen i de olika grupperna. Gruppen E-
PT var liten (n=13) och spridningen inom den gällande totala problem på CBCL var stor. 
Gruppen M-PT var i denna studie generellt välmående och hade lika låga medelvärden 
på totala problem som kontrollgruppen (T). Gruppen T och gruppen M-PT utgjorde 
tillammans 72,7% av samtliga deltagande barn, vilket kan ha bidragit till att jämna ut 
skillnaderna mellan kontroll- och premgrupp. Vidare analyser på delskalenivå 
resulterade i signifikanta samband mellan grupptillhörighet och tre av delskalorna i 
CBCL (Tankeproblem, Uppmärksamhetsproblem, Regelbrytande beteenden). På 
delskalorna för Uppmärksamhetsproblem samt Regelbrytande beteenden fanns en 
signifikant skillnad mellan E-PT och samtliga övriga grupper, där E-PT uppvisade en 
högre grad av problem. Detta resultat är i linje med tidigare forskning som visat att 
extremt prematurt födda barn ofta har mer problem med uppmärksamhet samt oftare 
uppvisar symtom på trotssyndrom (Månsson et al, 2014; Lahat, Van Lieshout, Saiga, 
Boyle & Schmidt, 2014; Johnson & Marlow, 2014). På delskalan för Tankeproblem fanns 
en skillnad endast mellan E-PT och V-PT, där V-PT hade signifikant lägre nivå av 
problem. Med tanke på att det inte fanns någon signifikant skillnad på denna skala 
mellan E-PT och de övriga grupperna så skulle detta resultat kunna förklaras av den 
stora spridningen gällande Tankeproblem hos V-PT.      
 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de tryggt anknutna och de otryggt 
anknutna barnen gällande anknytningsstilar hos föräldrarna. Detta resultat kan 
förklaras av att spridningen gällande anknytningsstilar hos båda föräldrarna var nästan 
obefintlig och majoriteten av föräldrarna hade en trygg anknytningsstil. Vid analys av de 
olika delskalorna i ASQ visade det sig dock att det fanns signifikanta skillnader gällande 
barnens trygghet i anknytningen till mamman och mammans nivå av Distans, 
Sakorientering samt Tillit. Mammor med hög nivå av de otrygga måtten Distans och 
Sakorientering samt låg nivå av det trygga måttet Tillit hade oftare otryggt anknutna 
barn. Detta resultat är i linje med det som tidigare forskning visat, nämligen att barn till 
föräldrar med otrygg anknytning oftare själva blir otryggt anknutna (Rholes et al, 1995; 
Fonagy et al, 1996). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de tryggt anknutna och 
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de otryggt anknutna barnen gällande ASQ:s olika delskalor för pappan. Utifrån dessa 
resultat verkar det alltså som att mammans nivå av trygghet i anknytning är viktigare än 
pappans för hur barnets anknytning utvecklas. Detta skulle kunna förklaras med det 
faktum att anknytningen mellan barnet och föräldern skapas väldigt tidigt i barnets liv 
och att det oftast är mamman som är hemma mest med barnet under dess första år i 
livet (Försäkringskassan, 2014). Detta resultat skall dock betraktas med försiktighet på 
grund av att grupperna var så pass små och att spridningen gällande anknytning hos 
föräldrarna var så liten. Av samma anledning gjordes inga analyser på skillnaderna 
mellan de olika prematurgrupperna gällande resultaten från ASQ och TS.  
 
Begränsningar: 
Den största begränsningen med denna studie var den låga svarsfrekvensen, både med 
avseende på TS och ASQ, vilken resulterade i små grupper samt en bristande jämvikt 
mellan kontrollgrupp och premgrupp. En högre svarsfrekvens och en jämnare 
fördelning i antal mellan grupperna hade möjliggjort mer styrka och därmed mer 
pålitliga resultat.  
 
Det fanns även begränsningar i de instrument som användes, vilket gör att validiteten 
bör beaktas. För både TS och ASQ, samt för CBCL, gäller att de mäter komplexa och 
känsliga ämnen vilket kan ha inneburit en ovilja att deltaga eller att respondenten svarat 
enligt vad denna trott är socialt önskvärt. Det kan också ha inneburit att de 
barn/föräldrar som har problem av olika slag valt att inte delta och att resultaten därför 
till största delen representerar trygga/välmående barn och deras föräldrar. När det 
gäller TS så kan det ha varit så att inte alla barn klarade av att själva fylla i formulären, 
vilket kan ha bidragit till den låga svarsfrekvensen. Detta resonemang styrks av att 
några av TS-formulären som skickades tillbaka var felaktigt ifyllda och därför inte kunde 
användas. Det har heller inte gått att kontrollera hur pass mycket föräldrarna har hjälpt 
barnen att fylla i TS, vilket sänker studiens reliabilitet något.  När det gäller ASQ så kan 
det ha funnits en varians i hur respondenterna tolkat formuläret och de påståenden som 
ingår i det. Detta antagande baseras på att några av respondenterna angett att de svarat 
utifrån sin yrkesroll snarare än sin privata person. Tolkandet av de olika 
anknytningsstilarna som ASQ ska resultera i är dessutom något godtycklig, vilket 
innebär att en annan tolkare kanske hade bedömt de olika profilerna annorlunda. 
Nämnas bör också att CBCL-data samlades in cirka 2 år innan TS och ASQ, vilket innebär 
att resultaten från CBCL kanske skulle ha sett annorlunda ut om de administrerats 
samtidigt som de övriga två instrumenten.  
 
Flera av av de ovan nämnda begränsningarna hade kunnat åthjälpas  av att TS och ASQ 
administrerats på plats av en undersökningsledare. Då hade respondenterna kunnat 
ställa frågor kring studiens syfte samt de olika instrumenten och många missförstånd 
hade på så vis kunnat elimineras. Det finns också alternativa metoder för att mäta 
anknytning hos såväl barn som vuxna – företrädesvis olika intervjumetoder – som 
kanske skulle ha gett en mer pålitlig bild av anknytningen hos respondenterna. På grund 
av tidsbegränsningar och bristande resurser var detta tyvärr inte möjligt inom ramen 
för denna studie men det bör tas i beaktning inför eventuell framtida forskning.  
 
Sammanfattning: 
Resultaten från denna studie visade endast på marginella skillnader mellan prematurt 
födda och icke prematurt födda barn, såväl gällande trygghet i anknytningen till 
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föräldrarna som beteendemässiga- och emotionella problem. Extremt prematurt födda 
barn uppvisade högre nivåer av Uppmärksamhetsproblem samt Regelbrytande 
beteenden än övriga prematur-grupper samt kontrollgruppen. För både prematurt 
födda och icke prematurt födda fanns ett signifikant samband mellan otrygghet i 
anknytningen till föräldrarna och högre nivåer av beteendemässiga- och emotionella 
problem. Barn till mammor med hög nivå av Distans och Sakorientering samt låg nivå av 
Tillit var oftare otryggt anknutna. Resultaten visar på vikten av vidare utforskande av 
såväl beteendemässiga- och emotionella problem som trygghet i anknytningen hos 
prematurt födda barn. Framtida forskning skulle förslagsvis fokusera på anknytningens 
påverkan på beteendemässiga- och emotionella problem samt på föräldrarnas 
anknytning och dess eventuella påverkan på nivån av trygghet och eventuella 
utvecklingsproblem hos prematurt födda barn. Utökad kunskap kring detta kan vara till 
stor hjälp, inte bara för föräldrar till prematurt födda barn, utan också i att utveckla och 
förbättra vården samt olika former av stöd för dessa barn och deras föräldrar.   
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Bilaga 1 
 

Jag och min mamma och pappa 
 

Vi vill ställa några frågor om Dig och din pappa och mamma. Vi vill veta lite om hur ni är. Så 

här fungerar frågorna. Varje fråga beskriver två olika slags barn, och vi vill veta vilket av dem 

Du är mest lik. 

 

 

Här följer ett exempel på fråga 

 

Stämmer Stämmer  Stämmer Stämmer 

precis ungefär ungefär precis 

                  En del barn                         andra barn  

  leker helst MEN tittar hellre 

______ ______ utomhus när  på TV när ______ ______ 

  de är lediga  de är lediga 

 

 

Innan Du kryssar för något, tänk efter om Du är mest lik barnet på vänstra sida som helst vill 

vara ute och leka, eller om Du är mest lik barnet på högra sidan som helst vill titta på TV. Gå 

sedan till rätt sida om ”Din” mening och kryssa för om den stämmer precis eller om den 

stämmer ungefär med hur Du själv är.  Om du nästan alltid vill leka ute när du är ledig, så 

kryssar du under ’Stämmer precis’ på vänstra sidan.  Om du både vill leka ute och se på TV, 

men oftare titta på TV så kryssar du på ’Stämmer ungefär’ på högra sidan. 

 

Kryssa bara för ett svar på varje fråga.  

 

Nu kommer vi att ställa några frågor om Dig och Din mamma och pappa. Om Du både har en 

mamma och en styvmamma eller både en och pappa och en styvpappa, så vill vi att du tänker 

på Din ”riktiga” mamma och pappa när Du svarar på frågorna.   

 

 

Jag bor hos……………………………………………………………………………………… 
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Jag och min pappa 
 

1. 
Stämmer Stämmer    Stämmer  Stämmer 
precis ungefär    ungefär precis 
  En del barn har  andra barn är 
  lätt för att lita MEN inte säkra på om 
______ ______ på sin pappa  de kan lita på   _______ ______ 
    sin pappa 
 
 
2. 
Stämmer Stämmer    Stämmer Stämmer 
precis ungefär    ungefär precis 
  En del barn   andra barn 
  tycker att deras MEN tycker att deras 
______ ______ pappa lägger sig  pappa låter dem   ______ ______ 
  i när de gör saker  göra saker på  
    egen hand 
 
 
3. 
Stämmer Stämmer    Stämmer Stämmer 
Precis ungefär    ungefär precis 
 En del barn  andra barn 
 kan räkna med MEN kan inte lita 
______ ______ att deras pappa  på att de får  ______ ______ 
  rycker in om de  hjälp när de 
  behöver hjälp  behöver det 

 
 
4. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  tycker att deras MEN tycker inte att 
______ ______ pappa har till-  deras pappa har ______ ______ 
  räckligt med tid  tillräckligt med 
  för dem  tid för dem 
 
 
5. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn tycker  andra barn 
  inte riktigt om att MEN tycker om att  
______ ______ berätta för sin  berätta vad de ______ ______ 
  pappa vad de tänker tänker och  
  på och hur de känner känner 
  sig 
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6. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn   andra barn 
  tycker inte att MEN behöver sin  
______ ______ de har så stort  pappa i många ______ ______ 
  behov av sin   situationer 
  pappa 

 
 
 
7. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  önskar att de MEN tycker att de  
______ ______ hade bättre kon-  har tillräckligt ______ ______ 
  takt med sin  bra kontakt 
  pappa  med sin pappa 
 
 
 
8. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  undrar om deras MEN är helt säkra på 
______ ______ pappa verkligen  att deras pappa ______ ______ 
  älskar dem  älskar dem 

 
 
 
9. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  känner att deras MEN känner att deras 
______ ______ pappa verkligen  pappa inte riktigt ______ ______ 
  förstår dem  förstår dem 
 
 
10. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  är helt säkra på MEN undrar ibland ifall 
______ ______ att deras pappa  deras pappa  ______ _______ 
  inte skulle lämna  kanske skulle 
  dem  kunna lämna dem 
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11. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn oroar  andra barn är 
  sig över att MEN säkra på att deras 
______ ______ deras pappa inte  pappa finns till ______ ______ 
  finns till hands när  hands när de  
  de behöver honom behöver honom 

 
 
12. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  tycker inte att MEN tycker verkligen 
______ ______ deras pappa  att deras pappa ______ ______ 
  lyssnar på dem  lyssnar på de 
 
 
 
13. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  går till sin MEN går inte till sin 
______ ______ pappa när de är  pappa när det  ______ ______ 
  ledsna eller arga  har hänt något 

 
 
14. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn   andra barn 
  önskar att deras MEN tycker att deras 
______ ______ pappa skulle   pappa hjälper ______ ______ 
  hjälpa dem mer när dem tillräckligt 
  de har problem 

 
 
15. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  mår bättre när MEN trivs inte bättre  
______ ______ deras pappa finns  när deras pappa ______ ______ 
  i närheten  finns i närheten 

   



24 
 

Jag och min mamma 
 

1. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  har lätt för  MEN är inte säkra på 
______ ______ att lita på sin   om de kan lita ______ ______ 
  mamma  på sin mamma 

 
 
2. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  tycker att deras MEN tycker att deras 
______ ______ mamma lägger   mamma låter  ______ ______ 
  sig i när de gör  dem göra saker 
  saker  på egen hand 

 
 
3. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis

 En del barn  andra barn 
   kan räkna med MEN kan inte lita på 
______ ______ att deras mamma  att de får hjälp ______ ______ 
   rycker in om de  när de behöver 
   behöver hjälp  det 

 
 
4. 
Stämmer  Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
   En del barn  andra barn  
   tycker att deras MEN tycker inte att 
______ ______ mamma har till-  deras mamma ______ ______
  räckligt med tid  har tillräckligt 
  för dem  med tid för dem 

 
 
5. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn tycker  andra barn 
  inte riktigt om  MEN tycker om att be- 
______ ______ att berätta för sin  rätta vad de  ______ ______ 
   mamma vad de tänk- tänker och känner 
  er på och hur de  
  känner sig 
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6. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  tycker inte att de MEN behöver sin  
______ ______ har så stort behov  mamma i många ______ ______ 
  av sin mamma  situationer 

 
 
7. 
Stämmer Stämmer     Stämmer  Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  önskar att de  MEN tycker att de har  
______ ______ hade bättre kon-  tillräckligt bra ______ ______ 
  takt med sin   kontakt med sin 
  mamma  mamma 

 
 
8. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  undrar om deras MEN är helt säkra på 
______ ______ mamma verkligen  att deras mamma   ______ ______ 
  älskar dem  älskar dem 

 
 
9. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  känner att deras MEN känner att deras 
______ ______ mamma verkligen  mamma inte  ______ ______ 
  förstår dem  riktigt förstår dem 

 
 
10. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn  
  är helt säkra på MEN undrar ibland ifall 
______ ______ att deras mamma  deras mamma ______ _______ 
  inte skulle lämna  kanske skulle 
  dem  kunna lämna dem 
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11. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn oroar  andra barn är 
  sig över att deras MEN säkra på att deras 
______ ______ mamma inte finns  mamma finns ______ _______ 
  till hands när de he- till hands när 
  höver henne  de behöver henne 
 
 
12. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  tycker inte att MEN tycker verkligen 
______ ______ deras mamma  att deras mamma   ______ ______ 
  lyssnar på dem  lyssnar på dem 
 
13. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn  andra barn 
  går till sin  MEN går inte till sin 
______ ______ mamma när de  mamma när det  ______ ______ 
  är ledsna eller arga har hänt något 

 
14. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
  En del barn önskar andra barn 
  att deras mamma MEN tycker att deras 
______ ______ skulle hjälpa dem  mamma hjälper ______ ______ 
  mer när de har  dem tillräckligt 
  problem 

 
 
15. 
Stämmer Stämmer     Stämmer Stämmer 
precis ungefär     ungefär precis 
   En del barn mår  andra barn trivs 
  bättre när deras  MEN inte bättre när 
______ ______ mamma finns i   deras mamma ______ ______ 
  närheten   finns i närheten  

 

 


