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               Inhiberat beteende hos prematura barn 
                                              Per Aschan 
 
 

Prematurfödda barn drabbas oftare av uppmärksamhetsstörningar, 
ångestproblem, isolering samt sociala problem och färdighetsbrister än 
fullgångna barn. Uppsatsens syfte är dels att undersöka om en grupp 
prematurafödda beter sig mer inhiberat än fullgångna, dels undersöka 
sambandet mellan inhibering och överbeskydd, då tidigare studier 
visat på en samvariation mellan ett överbeskyddande föräldraskap och 
beteendeinhibering. Gruppen på 20 prematurfödda barn (VLBW) och 
20 kontroller bedömdes med sina mammor vid 3 och 24 månaders 
ålder med The Parent-Child Early Relational Assement. I 20-gruppen 
ingick 16 prematurfödda som även bedömdes i en större grupp (177 
prematurfödda, 120 kontroller) vid 51/2 års ålder avseende 
självförtroende och blyghet. Resultaten visar på en signifikant 
huvudeffekt av prematurfödsel avseende inhiberat beteende vid 24 
månader. Vid 3 månader framkom en signifikant huvudeffekt av 
paritet avseende inhibition. Vid 5 ½ år framkom inga signifikanta 
skillnader. Korrelationerna mellan inhibition och överbeskydd var 
signifikanta för prematurgruppen. Frågeställningarna får inget entydigt 
svar.  

 
 
 
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är ett barn som föds före vecka 37, eller har 
en födelsevikt under 2500 gram, för tidigt född eller prematur. För tidigt födda brukar 
delas in tre grupper efter födelsevikten:  
 

• < 2500 gram Low Birth Weight (LBW) 
• < 1500 gram Very Low Birth Weight (VLBW) 
• < 1000 gram Extremely Low Birth Weight (ELBW) 

 
I Sverige är 4,5 procent av alla barn som föds prematura. Det är en låg siffra globalt 
sett, vilket delvis beror på den väl utbyggda mödravården. Samtidigt har risken för 
prematura födslar och problemgraviditeter ökat i och med att allt fler skjuter upp sitt 
föräldrablivande för att till exempel bli klara med sina studier eller etablera sig på 
arbetsmarknaden. Det har bland annat medfört att IVF-behandlingarna, det vill säga 
provrörsbefruktningar, ökat. I en uppföljningsstudie var 32 procent av de IVF-
befruktade barnen födda för tidigt. En orsak kan vara att andelen tvillingar är större 
bland IVF-befruktningarna (Stjernqvist, 1999). 
 
Sedan 1980-talet har vården av för tidigt födda stadigt förbättrats. I dag räddas 80-90 
procent av alla barn som väger under 1000 gram - för 30 år sedan var förhållandet det 
motsatta (Stjernqvist, 1999). Men vilka blir konsekvenserna av att födas för tidigt? I 
många fall är utvecklingen normal både när det gäller kognitiva förmågor och 
psykosociala funktioner. Men när det gäller de mycket för tidigt födda har man sett 
negativa konsekvenser inom flera områden. Som grupp betraktat visar forskningen 
bland annat på sämre skolprestationer och lägre IQ för barn med en födelsevikt under 
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1500 gram, VLBW. Det handlar framför allt om visuospatiala förmågor och exekutiva 
funktioner som till exempel kan yttra sig i koncentrationssvårigheter, 
uppmärksamhetsstörningar och problem med att skifta fokus (Bhutta, Cleves, Casey, 
Cradock & Anand, 2002; Böhm, 2003). 
 
När det gäller det psykosociala området har forskningen inte varit lika intensiv. Men 
studier visar att den här gruppen har lättare att drabbas av ångeststörningar, 
depressioner, samt att den oftare har problem med sociala relationer och över lag har 
nedsatta sociala förmågor (Indredavik et al 2004). Vidare finns det tecken på social 
tillbakadragenhet (”withdrawal”) hos för tidigt födda (Saigal, Pinilli, Hoult, Kim & 
Boyle, 2003), däremot tycks det vara sällsynt med ett utagerande beteende. Det är alltså 
vara vanligare med internaliserade än externaliserade problem i den här gruppen 
(Cooke, 2004). 
 
De sociala bristerna kan bland annat visa sig i färre egna initiativ och passivitet i 
interaktionen med andra, samt över huvud taget en lägre social responsivitet på andras 
initiativ (Landry, Chapieski, Richardson, Palmer & Hall, 1990).  
 
En fråga man kan ställa sig är om för tidigt födda generellt sett är blyga eller uppvisar 
ett blyghetsbeteende i större utsträckning än fullgångna barn?  Tillbakadragenheten, 
ångestproblematiken, de sociala problemen och bristande sociala förmågorna skulle 
kunna tyda på att så är fallet.  
 

 

Temperament  

Blyghet eller inhiberat beteende som det vanligen kallas i forskningen - begreppen 
används synonymt i den är uppsatsen - är en temperamentsvariabel och beror både på 
medfödda faktorer och den omgivande miljön. Temperament brukar vanligen definieras 
som en individs sätt att förhålla sig till och reagera på olika situationer, the how of the 
behavior (Papalia, Olds & Feldman, 2004). Vårt temperament anses delvis vara medfött 
och ärftligt  (Thomas & Chess, 1977),  men är inte färdigt vid födseln utan utvecklas i 
takt med barnets kognitiva och emotionella utveckling (Rothbart, Ahadi & Evans, 
2000). Dessutom påverkas det av den omgivande miljön, inte minst av föräldrarnas sätt 
att bemöta barnet (Belsky, Fish & Isabella, 1991). 
 
Även om forskarna använder sig av olika modeller, menar Jerome Kagan (1994) att de 
flesta åtminstone är överens om fyra följande egenskaper:  
 

• Temperamentet varierar mellan individer.  
• Det är någorlunda stabilt över tid och rum.  
• Det är delvis genetiskt influerat.  
• Det uppträder tidigt. 

 
En central studie i sammanhanget är The New York Longitudinell Study, NYLS, som 
följde 133 spädbarn upp till vuxen ålder. Föräldrar och lärare intervjuades och svarade 
på enkäter, barnen testades och observerades upprepade gånger under uppväxten. Bland 
annat studerades sömn- och matvanor, sättet att bemöta obekanta personer och 
situationer, hur intensivt de reagerade på ljud- och ljustimuli och om de överlag var 
nöjda – missnöjda, glada – olyckliga, vänliga– ovänliga. 
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Två tredjedelar av barnen kunde delas in i någon av tre följande kategorier: ”Easy 
Child”, ”Difficult Child ” eller ”Slow to warm up”. De övriga, alltså en tredjdedel, 
uppvisade mönster som var gränsöverskridande och passade in på flera av kategorierna 
(Thomas, Chess & Birch, 1968).  
 
Till kategorin Easy Child hörde barn som hade lätt att anpassa sig till nya situationer 
och förändringar, som överlag var positiva och hade uttryck eller responser som inte 
var särskilt intensiva. Kategorin Difficult Child (irritabelt spädbarn) bestod av barn som 
reagerade kraftigt på förändring eller nya stimuli och som ofta var negativa medan 
Slow to warm up inte responderade lika intensivt men som också hade problem med att 
anpassa sig till nyheter eller förändringar (Thomas, Chess & Birch, 1968). 
 
Reaktivitet och självreglering 

Mary Rothbart är en annan tongivande temperamentsforskare som anser att 
temperamentet är ett psykobiologiskt begrepp och definierar det som våra 
konstitutionella skillnader i reaktivitet och självreglering. Med reaktivitet menas hur en 
individ responderar på en förändring i miljön medan självreglering är hur individen 
hanterar eller reglerar responsen. Med konstitution menar Rothbart ”the relative 
enduring biological makeup of the organism influenced over time by heredity, 
maturation and experience” (Rothbart & Derryberry, 1981, s 41). 
 
Rothbarts modell är flexibel och inkluderar såväl beteendemässiga som neurala och 
fysiologiska nivåer. Reaktiviteten skiljer sig till exempel mellan olika individer när det 
gäller responsernas tröskelvärden (”tresholds”) och intensitet, hur lång tid det tar innan 
individen reagerar (responslatens) och innan responsen når sitt högsta värde, samt hur 
lång tid det tar innan individen lugnar ner sig och återgår till sitt utgångsläge 
(återhämtningsfasen).  Men reaktiviteten bestäms också av vår förmåga till 
självreglering. ”Reactivity is shaped through self-regulation”, skriver Rothbart 
(Rothbart & Derryberry, 1981, s 40). Här menas till exempel barns förmåga till 
självstimulering eller att trösta sig själv. Självreglering kan också handla om att närma 
sig eller undvika ett stimulus (approach – avoidance): 
 
”The older infant´s ultimate means of self-regulation is through approach and 
avoidance. By leaning toward, reaching, grasping, and manipulating, the child is 
able to enhance his or her reactivity to a novel or familiar stimulus. By inhibiting 
approach tendencies, leaning away, or turning away, the child is potentially able 
to contain increasing activation and reduce the impact of novel or intense 
stimulation. Approach and avoidance behaviors thus serve to regulate the amount 
and quality of stimulation with which the child makes contact. ” (Rothbart & 
Derryberry, 1981, s 51) 

 
Studier visar att närmande respektive undvikande-beteendena skiljer sig tidigt åt mellan 
olika spädbarn. Inte bara huruvida barnet försöker närma sig eller dra sig bort från ett 
stimulus, utan också när det till exempel gäller intensiteten på agerandet eller vilken 
styrka som krävs på stimuluset för att barnet ska börja dra sig undan (Rothbart & 
Derryberry, 1981).  
 
En variant av närmande - undvikande är hur barnet kan använda sig av sin 
uppmärksamhet genom att behålla eller skifta uppmärksamheten för att reglera sina 
emotioner eller responser. Rothbart hänvisar till egna studier av ”distractability” som 
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skiljer sig åt mellan olika individer och menar att förmågan till att snabbt och frekvent 
skifta vad man uppmärksammar både kan hjälpa barnet i sin självreglering men också 
motverka den eftersom uppmärksamhetsbrister försämrar både informations- och 
assimilationsprocessen vilket kan leda till högre arousal hos barnet (Rothbart  & 
Derryberry, 1981). 
 
Många temperamentsforskare har försökt att undersöka hur stabilt temperamentet är 
och här är resultaten motstridiga. I NYLS-studien fann man till exempel att många barn 
bytte temperamentskategori redan efter ett par månader medan flera andra studier tyder 
på att temperamentet mellan spädbarns- och förskoleåldern är förhållandevis stabilt. 
(Rothbart, Ahadi & Evans, 2000; Kagan, Snidman & Arcus, 1998). 
 
Blyg eller ohämmad 

Jerome Kagan har intresserat sig för vilka biologiska faktorer som påverkar 
temperamentet och har i sin forskning särskilt undersökt blyghet där han menar att 
framför allt tre olika system är aktiva:  
 

• Dels det så kallade HPA-systemet (Hypothalamus-Pituitary-Axis) som består av 
amygdala, hypothalamus, hypofysen och binjurebarken som tillverkar 
stresshormonet kortisol.  

 
• Dels det retikulära systemet i den förlängda märgen som aktiverar stora 

muskelgrupper i kroppen, samt röstapparaten (larynxen). 
  
• Dessutom pekar Kagan på det sympatiska påslaget i det autonoma nervsystemet 

som består av amygdala, hypothalamus och binjuremärgen som producerar 
adrenalin och noradrenalin (Kagan, Reznick & Snidman, 1987). 

 
Punkterna ovan beskriver de neurokemiska och fysiologiska processer som aktiveras 
vid rädsloreaktioner och rädsla är den emotionella grund som blyghet och 
beteendeinhibering utgår ifrån. Det sympatiska påslaget i det autonoma nervsystemet 
brukar ju också benämnas fight and flight-systemet, som förutom kamp eller flykt 
dessutom har det inhiberade beteendealternativet ”freeze” (Le Doux, 1998). 
 
Emotionsforskningen (bl.a LeDoux, 1998) har visat att rädslobeteendet i stort sett följer 
samma grundläggande mönster, oavsett vad som orsakat rädslan. Beteendesekvensen 
börjar med att individen rycker till (”startle”) för att sedan frysa sina rörelser för att 
lokalisera och identifiera stimulit. Kvarstår rädslan återstår undvikande/flykt och/eller 
kamp. I sin bok The Emotional Brain har Joseph LeDoux ett målande exempel på hur 
rädsla kan se ut: 
 
“If something unexpected occurs – a loud noice or sudden movement – people 
tend to respond immediately…stop what they are doing…orient toward the 
stimulus, and try to identify its potentiality for actual danger. This happens very 
quickly, in a reflex-like sequence in which action precedes any voluntary or 
consciously intended behaviour. A poorly localizable or identifiable threat source, 
such as a sound in the night, may elicit an active immobility so profound that the 
frightened person can hardly speak or even breathing, i.e freezing.” (LeDoux, 
1998, s 131) 
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Kagan (1994) pekar på tre olika orsaker till rädsla, som han menar ger upphov till 
emotionella responser som skiljer sig något från varandra: Naturliga stimuli, som till 
exempel höga ljud eller el-chocker, betingade stimuli samt obekanta stimuli som skiljer 
sig något från tidigare inlärda representationer eller scheman. Kagan hänvisar till flera 
olika experiment med sammanlagt hundratals två-åringar som visar att de beter sig 
olika beroende på vad som orsakat rädslan, där rädsla för det obekanta nästan alltid 
utlöser ett undvikande eller inhiberat beteende medan de andra orsakstyperna vanligen 
resulterar i gråt. 
 
”High reactive – Low reacitve” 

När Kagan (1987) jämförde inhiberade barn med icke-inhiberade, dvs barn som har 
påtagligt lätt att anpassa sig till obekanta personer eller situationer, fann han 
fysiologiska skillnader som att de inhiberade hade signifikant högre hjärtfrekvens och 
större pupiller under testerna, vilket tydde på ett kraftigare sympatiskt påslag. Dessutom 
var kortisolhalten betydligt högre hos de inhiberade – både under testerna och vid andra 
tillfällen. 
 
Kagan delade in barnen i ”high reactive” (de inhiberade) och ”low reactive” (de icke-
inhiberade) och menade att de påvisade fysiologiska skillnaderna tyder på att high 
reactive-barnen har en lägre tröskel än normalt för amygdala att reagera, medan de 
ohämmade eller low reactive, tvärtom har en högre. Detta kan i sin tur bero på att de 
inhiberade har en konstant högre noradrenalinhalt vilket höjer reaktiviteten hos 
amygdala, enligt Kagan (Kagan, Reznick & Snidman, 1987). 
 
När det gäller beteendeskillnader mellan de båda grupperna hänvisar Kagan till 
approach – avoidance-modellen där de icke-inhiberade företrädesvis försöker lösa en 
situation genom att närma sig det obekanta medan de inhiberade tvärtom försöker 
undvika det. 
 
Kagan beskriver processen med en modell i tre steg: 
 
1. Barnet ställs inför en utmaning av något slag: en obekant sak, person eller det måste 
lösa en uppgift. 
 
2. Barnet försöker att förhålla sig till detta (attempts to assimilation), där utgången 
alltså är beroende av barnets coping-förmåga. 
 
3. Det uppstår en fördröjning, dvs copingen blir försenad. I denna försening uppstår en 
osäkerhet och det är detta tillstånd, osäkerheten, som high reactive- och low reactive-
grupperna alltså reagerar olika på. (Kagan, Reznick & Snidman, 1987) 
 
Hur barnet beter sig beror alltså både på copingförmågan och amygdalas responsivitet, 
enligt den här modellen. 
 
Kagans hypoteser om att både det sympatiska påslaget i det autonoma nervsystemet och 
utsöndringen av stresshormonet kortisol via HPA-systemet utgör viktiga delar i den 
biologiska basen vid beteendeinhibering, har fått blandat stöd av forskningen. 
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Coping och fysiologisk reaktivitet 

I en översiktsartikel konstaterar Fox et al att senare studier både replikerat Kagans 
samband mellan inhibition och autonoma påslag men också misslyckats med detta 
(2005). Dock verkar det som att forskarna i större studier med många 
undersökningsdeltagare eller där deltagarna är extremt inhiberade eller ohämmade, har 
funnit ett samband mellan inhibition och ett kraftigare sympatiskt påslag (Fox et al, 
2005). 
 
Då har det varit svårare att replikera Kagans fynd när det gäller inhibering, HPA-
systemet och de förhöjda kortisolhalterna. Tvärtom har en studie visat att barn i 
förskoleåldern som bland annat var socialt inhiberade och allmänt oroliga hade en lägre 
kortisolhalt i saliven än utagerande barn som uppträdde mer självsäkert eller aggressivt 
(de Haan et al, 1998). 
 
En förklaring till detta skulle kunna vara att inhiberade barn har lärt sig att undvika 
aktiviteter eller situationer som triggar HPA-systemet. Vad som talar för en sådan 
förklaring är att det har varit lättare att hitta förhöjda kortisolhalter hos yngre inhiberade 
än lite äldre.  
 
En annan förklaring är att HPA-systemet inte så mycket reagerar på situationer som 
väcker rädsla eller oro utan mer huruvida coping-mekanismerna är framgångsrika eller 
inte (Fox et al, 2005). Forskning har visat att det är först när barnet upplever hjälplöshet 
eller förlorad kontroll som halten av stresshormonerna ökar (Nachmias et al, 1996). 
Denna förklaring påminner en hel del om Kagans trestegsmodell ovan och fokuseringen 
på copingresrurser och inhibering har intresserat anknytningsforskare. 
 
Anknytning och coping 

Nachmias et al har undersökt om kortisolhalten för inhiberade varierar med 
anknytningsmönster. Intressant nog fann man att inhiberade barn (18 månader) med 
trygg anknytning inte hade någon förhöjd kortisolhalt vid nya obekanta, situationer 
medan inhiberade med otrygg anknytning hade det (Nachmias et al, 1996). 
 
Författarna hänvisar till modellen med coping-resurser och lyfter fram anknytningen 
och relationen med vårdgivaren/anknytningsfiguren som en viktig del av barnets 
copingförmåga – inte minst när det gäller inhiberade barn: 
 
”Security of attachement was viewed as summarizing a history of responsive, sensitive 
caregiving that provided the securely attached infant with resources to reduce activation 
of the HPA system, even though the child´s temperament might bias him or her to 
experience novel events as potentially threatening.” (Nachmias et al, 1996, s 519) 
 
Forskarna tittade också på mammornas beteenden och fann att mödrarna i de otrygga 
anknytningsdyaderna ofta grep in i och störde barnen i deras copingförsök. Till 
exempel kunde mammorna för snabbt tvinga barnen att möta de situationer som de 
antingen försökte undvika helt eller närma sig gradvis. Undersökningen fann också att 
barnen till de mammor som försökte trösta sina barn (”comfort giving”) också hade 
förhöjda kortisolhalter. En förklaring till detta kan vara att tröstförsöken var överdrivna 
och inkräktande (”intrusive”) eller inte efterfrågade hos barnen, enligt författarna 
(Nachmias et al, 1996). 
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Med tanke på att flera inhibitionsmodeller innehåller förmågan till självreglering och 
coping är John Bowlbys ankytningsteori intressant i sammanhanget. Allan Schore 
menar att anknytningen till stor del påverkar barnets förmåga till självreglering och 
därmed också förmåga till coping (2001). Enligt Schore sker utvecklingen av den högra 
hjärnhalvan - som bland annat är aktiv i det sociala samspelet, till exempel när det 
gäller förmågan att läsa av ansiktsuttryck eller tolka sociala stimuli - framför allt under 
de tre första årens tillväxtsspurt (”growth spurt”). Schore menar vidare att denna 
utveckling sker i ett samspel mellan gener och den omgivande miljön som modifierar 
den neurala strukturen genom de stimuli- och informationsprocesser som den ger 
upphov till i den utvecklande hjärnan. På så sätt påverkar alltså miljön, och i det här 
sammanhanget särskilt interaktionen med den primäre vårdgivaren, också själva 
utvecklingen av temperamentet (Schore, 2001). 
 
Schore påpekar också att den högra hjärnhalvan har täta och djupgående förbindelser 
med amygdala, som bestämmer vårt sätt att reagera på emotionella stimuli: 
 
“It is important to note that not just painful experiences but novel elements are 
stressors. This means that the capacity to orient towards not only the familiar but to 
approach, tolerate, and incorporate novelty is fundamental to the expansion of a 
developing system’s adaptive capacity to learn new information and, therefore, to move 
towards more complexity. Furthermore, because the maturation of the brain systems 
that mediate this coping capacity occurs in human infancy, the development of the 
ability to adaptively cope with stress is directly and significantly influenced by the 
infant’s early interaction with the primary caregiver.” (Schore, 2001, s 14) 
 
Prematuritet och hypersensitivitet 

När det gäller för tidigt födda vet man att prematuriteten innebär en ökad risk för en 
stimulichock för den omogna hjärnan som ju egentligen skulle befinna sig i den 
skyddande livmodern (Stjernqvist, 1999) och att barnen kan reagera med att bli hyper- 
eller hyposensistiva för stimuli (Brazelton & Cramer, 1991). Hypersensitiviteten gör att 
barnen, liksom Kagans high reactives, tenderar att reagera starkare på vissa stimuli. 
Enligt de temperamentsstudier som gjorts på för tidigt födda klassas runt 20 procent av 
prematurerna som ”irritabelt spädbarn” vilket är över genomsnittet (Weiss, Jonn-Seed 
& Wilson, 2004). Vanliga beteendevariabler är oregelbunden biorytm som påverkar 
mat- och sovvanor, negativitet och starka uttryck av negativa känslor, långsam eller 
inflexibel anpassning till förändringar och tillbakadragenhet (”withdrawal”) eller 
inhiberat beteende vid obekanta situationer (Weiss, Jonn-Seed & Wilson, 2004). 
 
Weiss, Jonn-Seed & Wilson undersökte temperamentet hos 152 prematura barn vid sex 
månaders ålder. Forskarna använde ett standardiserat skattningsformulär som 
föräldrarna fyllde i. Resultatet visade att 80 procent av barnen skattades som irritabla 
spädbarn, alltså påtagligt högre än vid tidigare undersökningar. Flera av dessa 
undersökningar har dock gjorts i vita medelklassmiljöer, medan den här 
undersökningen gjordes i socioekonomiskt utsatta områden, där till exempel 19 procent 
av deltagarna var ensamstående mödrar. 
 
Frågan forskarna ställde sig var om barnens temperament verkligen var så mycket 
besvärligare eller om det bara uppfattades så av föräldrarna som egentligen var 
pressade av andra faktorer. Författarna menar dock att det tidiga inflytandet från den 
psykosociala miljön kan vara betydigt större än vad man tidigare har trott och hänvisar 
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till forskningsrön som visar hur tidiga erfarenheter påverkar och modifierar neurala 
strukturer och funktioner hos småbarn: ”In this way, initial synaptic connections 
underlying temperament phenotypes could be strengthened or diminished by 
experiences early in life.” (Weiss, Jonn-Seed & Wilson, 2004) 
 
Anknytningsforskningen på för tidigt födda är motstridig. Äldre forskning visar att det 
är betydligt vanligare med ett otryggt anknytningsmönster bland prematura än 
fullgångna barn medan nyare resultatet inte har hittat lika stora skillnader (Stjernqvist, 
1999). När det gäller samspelet mellan föräldrar och för tidigt födda har man funnit att 
de prematura barnen ger svagare responser på sociala initiativ samt att de tar betydligt 
färre egna initiativ till interaktion jämfört med fullgångna barn. De är inte heller lika 
uthålliga när interaktionen väl kommit igång (Stjernqvist, 1999). 
  
Förstagångsföräldrar 

De svagare sociala signalerna, den bristande uthålligheten och svårigheterna med 
självregleringen försvårar naturligtvis anknytningsprocessen. Föräldrar som inte får 
respons på sina kontaktförsök tenderar att öka dessa och blir då inte sällan ”intrusive” 
(Brazelton & Cramer, 1991). Risken är också att bristen på förstärkning gör att 
föräldrarna så småningom ger upp och inte gör några nya försök när barnet väl är moget 
för detta. 
 
I en examensuppsats vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet har 
Laine & Sima visat att mödrar vars första barn var prematurfött hade en signifikant 
sämre affektreglerande förmåga i en filmad samspelssiuation jämfört med mammor 
med fullgånga barn (2006). Eftersom vårdgivarens affektreglerande förmåga anses 
central för utvecklandet av barnets självreglerande förmåga (Schore, 2001), är det alltså 
rimligt att anta att detta påverkar copingförmågan. 
 
Det är viktigt att notera att skillnaden som Laine & Sima uppmärksammat i samspelet 
handlar om mammor som inte har några barn sedan tidigare och alltså inte haft någon 
chans att gå in i mammarollen under mer normala omständigheter. Att bli förälder till 
ett för tidigt fött barn kan betraktas som en traumatisk kris (Stjernqvist, 1999). Särskilt 
för förstagångsföräldrar som förutom att de ska anpassa sig till den nya föräldrarollen, 
samtidigt måste hantera ovissa frågor om barnets överlevnad, om det är friskt eller 
skadat? (Stjernqvist, 1999) Stern menar att detta är frågor som till viss del förekommer 
hos de flesta nyblivna mammor, särskilt förstföderskor, oavsett om barnet är för tidigt 
fött eller inte (1995). Men rimligtvis är dessa orosteman särskilt drabbande vid 
prematura födslar. En svensk studie visar att 85 procent av mödrarna och 65 procent av 
fäderna drabbas av en krisreaktion efter att deras barn fötts för tidigt. Symtomen är 
bland annat overklighetskänslor, ångestattacker, sömnrubbningar och aptitlöshet 
(Stjernqvist, 1999). 
 
Sannolikt har föräldrar som har barn sedan tidigare ett annat utgångsläge i kraft av sitt 
redan etablerade föräldraskap och de erfarenheter detta för med sig. Skillnaden gäller 
inte minst föräldrarnas beredskap att hantera det tidiga interaktiva samspelet som till 
exempel försvåras av de svaga sociala responserna, den störda biorytmen och de starka 
negativa uttrycken som ofta förkommer hos de för tidigt födda barnen. 
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När det gäller frågan om prematura barn uppvisar ett blyghetsbeteende i större 
omfattning än normalfödda, så kan man tänka sig att copingförmågan är en bidragande 
orsak. I alla fall om vi utgår från att amygdalas responsivitet, dvs fördelningen av high- 
och low reactive, inte skiljer sig mellan grupperna. 
 
Här kan också påvisade brister i uppmärksamhet och exekutiva funktioner som att 
skifta fokus och ta in komplex information hos de prematura barnen spela en viss roll. 
Inredavik är inne på den tankegången: ”We speculate that the core point may be 
specific problems in relating to other people, with deficits in comprehending the subtle 
clues of social relations, comprising both emotional and cognitive components.” 
(Inredavik et al, 2004) 
 
När det gäller amygdalas reaktivitet är det som sagt rimligt att anta det inte finns någon 
genetisk skillnad mellan grupperna. Däremot kan en lägre copingförmåga överlag bidra 
till återkommande stressituationer och högre halter av stresshormoner, bland annat 
noradrenalin och kortisol, som - om stresstillstånden är långvariga eller ofta 
återkommande - gör att amygdala triggas lättare (LeDoux, 1998). 
 
Till detta kommer som tidigare påpekats riskerna med överstimulering och 
hypersensitiviteten hos prematurfödda barn, det vill säga den påverkan det innebär att 
födas för tidigt, som alltså kan ge upphov till flera high reactives i prematurgruppen 
jämfört med fullgångna barn. 
 
Utveckling av inhiberat beteende under småbarnstiden 

Flera forskare har undersökt hur beteendeinhiberingen utvecklas under uppväxten. En 
av flera undersökningar som Kagan har gjort på det här temat visade att cirka 20 
procent av vanliga spädbarn är high reactive vid fyra månader, dvs sparkar och vevar på 
armar och ben och gråter när de presenteras för en rad nya stimuli i en snabb tidsföljd, 
medan cirka 40 procent är low reactive. Barnen testades sedan vid 14 och 21 månader 
samt vid fyra och ett halvt års ålder. Vid den sista testningen hade båda grupperna 
minskat så mycket att en majoritet, cirka 70 procent, varken var inhiberade eller 
ohämmade. Cirka 10 procent av barnen var fortsatt inhiberade under hela studien och 
inga av dem som tillhört den inhiberade gruppen utvecklades så att de tillhörde den 
ohämmade kategorin (Kagan, Snidman, Arcus, 1998). 
  
Inhiberingen kan se olika ut. En del är mer rädda för obekanta jämnåriga, medan en 
större andel är mer rädda för vuxna (Kagan, Snidman, Arcus, 1998). Enligt en 
undersökning kan blygheten delas in i en social och icke-social inhibering eftersom 
vissa barn snarare blir inhiberade i nya miljöer eller inför obekanta saker än när de 
möter obekanta personer (Rubin & Hastings, 1997). Samma undersökning visar dock 
att tio procent av barnen var blyga i samtliga fall, dvs både social och icke-social 
inhibering (Rubin & Hastings, 1997). 
 
Inhiberat beteende och föräldrars överbeskydd 

Varför fortsätter en del barn att vara blyga medan andra utvecklas mot ett mer öppet 
och socialt beteende? Här brukar framför allt två olika förklaringar föras fram där den 
ena handlar om biologiska faktorer och den andra om den omgivande miljön och 
framför allt föräldrarnas sätt att bemöta barnet. När det gäller biologin diskuterar till 
exempel Kagan, Snidman och Arcus i sin studie (1998) att det kan finnas en subgrupp 
bland de inhiberade vid fyra månader som har en biologisk bas som gör att de behåller 



 

 

10 

sin inhibition fram till fyra och ett halvt års ålder. Det kan handla om nedärvda 
neurokemiska faktorer som gör att amygdala reagerar lättare på obekanta stimuli, enligt 
författarna.  
 
När det gäller miljöfaktorerna har till exempel en studie av Arcus, Garder och Andersen 
(1992, refererad i Park et al, 1997) visat att barn som är high reactive vid fyra månader 
är mer inhiberade vid två år om de har överbeskyddande föräldrar jämfört med dem 
som inte har det.  
 
I en översiktsartikel om forskning som undersöker hur föräldraskapet, dvs föräldrarnas 
uppfostringsstil eller interaktion med barnen, kan ha bidragit till utvecklandet av ångest 
eller depression, har Rapee kommit fram till att det finns en skillnad där rejecting, dvs 
en bortstötande, icke-tolerant och aversiv föräldrastil, till skillnad från en accepterande, 
samvarierar i viss grad med depression, medan en kontrollerande och överbeskyddande 
föräldrastil samvarierar med olika symptom på ångest eller oro som skolvägran, social 
fobi samt blyghet och inhiberat beteende. 
Just skillnaden mellan ångest - depression och föräldrastilar tyder på att det kan finnas 
ett samband mellan föräldrastil och psykopatologi, menar Rapee.  
När det gäller ångesten pekar han på att föräldrakontrollen och överbeskyddet kan ha en 
vidmakthållande funktion för till exempel blygheten: ”Excessive protection from a 
parent may help to provide information to the child that the world is a dangerous place 
and may also reduce the child´s opportunities to learn otherwise”, skriver han (Rapee, 
1997, s 62). 
 
Det är många forskare som har funnit liknande slutsatser – men forskningen är 
samtidigt motsägelsefull. Dels finns det flera studier som tyder på att en lyhörd och 
stödjande interaktion (sensitive, supportive) hjälper barnet att övervinna blygheten och 
osäkerheten/rädslan inför det obekanta, att kunna hantera osäkerhet och så vidare.  Dels 
finns det resultat som tyder på motsatsen, att föräldrar som inte är lika inkännande och 
stöttande, (insensitive, intrusive) i sin interaktion gör att barnen blir mindre blyga vid 
förskoleåldern (Park et al, 1997). 
 
Kagans hypotes är att föräldrar som accepterar barnens blygsel, genom att läsa av och 
stötta dem, sänder signaler om att beteendet är acceptabelt vilket befäster och utvecklar 
inhibitionen medan tydlig gränssättning och ”firm control” gör att barnet tvingas 
utveckla alternativa copingmekanismer till ”withdrawal”. 
 
”A high reactive infant reacts to unfamiliarity and challenge with initial avoidance and 
occasional distress. (…) The infants who had to accommodate to minor frustrations or 
challenges in the home had opportunities to lose their initially fearful reactions. If their 
mothers did not come to nurture them every time they cried and, in addition, 
consistently imposed reasonable demands, such children could have learned to cope 
with unfamiliar intrusions.“ (Kagan, 1994, s 206) 
  
Park et al kommer i sin studie fram till liknande slutsatser: ett mindre stödjande 
föräldraskap gav mindre inhibition vid tre år. Författarna påpekar dock att det så 
kallade mindre stödjande föräldraskapet i själva verket kan handla om en inkännande 
stil där föräldrarna känner av barnets blygsel men medvetet och på ett rimligt sätt 
exponerar det för svåra situationer för att motverka inhiberingen (1997). 
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Fox et al är inne på samma linje: ”Sensitive and responsive parents are aware that 
sensitivity and responsiveness needs to change with development and they will 
encourage their children to explore their world because they are sensitive and 
responsive to their child´s burgeoning independence.” (2005, s 47) 
 
Man kan alltså tänka sig att utvecklingen av copingförmågan beror på optimala 
stressorer, det vill säga att barnet utsätts för påfrestningar och svåra situationer som inte 
är större än att det kan lösa dem på egen hand, vilket naturligtvis både är stärkande för 
tilltron på den egna förmågan (”self efficacy”) samt ger barnet faktiska möjligheter att 
pröva olika lösningar och beteenden. En överbeskyddande förälder hämmar den här 
utvecklingen. 
 
En studie av prematura barn i Norge som kommit upp i tonåren visar att föräldrarna 
ofta oroar sig över barnens hälsa och psykosociala situation, samt att de har en mer 
beskyddande föräldrastil jämfört med andra föräldrar: 
 
 ”The VLBW adolscents´experience of a more protective parental practice should be 
noticed. The balance between autonomy and control of an initially fragile child may be 
difficult, and the parents may be prone to develop a habit of overprotection.” (Inredavik 
et al, 2005) 
 
En annan studie visade att 40 procent av prematurföräldrarna oroade sig över sitt barns 
hälsa och utveckling när barnet var ett år gammalt. När barnet var fyra hade andelen 
oroliga föräldrar sjunkit till 20 procent och låg kvar på samma nivå när det var tio år 
(Stjernqvist, 1999). 
 
En tredje studie visar att det finns ett positivt samband mellan prematurfödda barns 
sociala kompetensbrister och hur styrande deras föräldrar är. Men det är oklart huruvida 
barnens brister i den sociala interaktionen beror på det styrande föräldraskapet eller 
tvärt om. Författarna spekulerar att det prematura barnets kognitiva brister både ger 
färre tillfällen för barnet att träna sig på sociala situationer och pröva olika beteenden, 
samt en försämrad förmåga att lära sig av situationerna (Landry et al, 1990).    
 
Det transaktionella perspektivet  

Ett rimligt antagande är sålunda att både arv och miljö spelar roll för utvecklingen, att 
det sker ett kontinuerligt samspel mellan de medfödda temperamentsvariablerna och 
den omgivande miljön. Därför är det fruktbart att använda sig av den transaktionella 
modellen för att beskriva utvecklingen. 
 
När Anders Broberg beskriver den transaktionella modellen utgår han från systemteorin 
där en organism, till exempel ett barn, påverkas av ett ständigt utbyte (transaktioner) 
mellan olika system (till exempel föräldrarna, syskonen eller dagisgruppen ) och där de 
pågående transaktionerna utgör grunden för de fortsatta utbytena (Broberg, Almqvist & 
Tjus, 2003). 
 
Förutom detta tar modellen även hänsyn till det stadieteoretiska perspektivet, det vill 
säga synen att utvecklingen följer att antal stadier och att barnet har olika 
utvecklingsuppgifter att lösa. Om systemteorin fokuserar på det pågående utbytet 
mellan olika system och subsystem, så betonar stadieteorierna tidsperspektivet, det vill 



 

 

12 

säga att lösningen av nuvarande utvecklingsuppgifter lägger grunden för den fortsatta 
utvecklingen. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att samspelet är komplext. Barnets egenskaper både 
påverkar och påverkas av förälderns bemötande. Det går alltså inte att urskilja någon 
enskild faktor, vare sig biologisk eller miljömässig, som ensam kan förklara 
utvecklingen. 
 
Vidare måste perspektivet vidgas, föräldrarna och barnet lever i ett samhälle som sätter 
villkoren för deras samspel, till exempel i form av rätten till föräldraledighet, 
inställningen på arbetsplatsen etc. Dessutom är det naturligtvis inte bara interaktionen 
förälder-barn som är intressant för utvecklingen utan med tiden också barnets samspel 
med jämnåriga, miljön på dagis och i skolan och så vidare. En modell som tar hänsyn 
till det vidgade perspektivet är Bronfenbrenners med dess olika nivåer och som också 
ryms i det transaktionella perspektivet (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). 
 
För den här uppsatsens frågeställning är dock de första levnadsåren intressantast, det 
vill säga före förskoleåren, och därför ligger fokus framför allt på de 
omgivningsfaktorer som utgörs av barnets interaktion med vårdnadshavarna. 
 
När det gäller arvet kan det knappast finnas några strukturella skillnader mellan 
prematurfödda och fullgångna barn. Intressantare är vad själva prematuriteten medfört i 
form av hypersensitivitet hos barnet och/eller en överbeskyddande omvårdnad hos 
föräldrarna. Man kan till exempel tänka sig att det prematurfödda barnet, kanske bland 
annat beroende på hypersensitivitet, utvecklat ett undvikande beteende som har befästs 
under föräldrarnas överbeskydd, samt att risken att bli överbeskyddande är särskilt stor 
hos förstagångsföräldrar. 
  
Syfte 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka om för tidigt födda barn uppvisar ett 
inhiberat beteende i större utsträckning än barn som fötts efter en fullgången graviditet. 
Dessutom vill vi undersöka om det finns en samvariation mellan ett inhiberat beteende 
hos de prematurfödda barnen och ett överbeskyddande beteende hos föräldrarna, samt 
om risken att bli överbeskyddande är särskilt stor hos föräldrar som inte har några barn 
sedan tidigare. 
 
För att pröva hypotesen ställs följande två frågor: 
 
1. Är andelen barn som visar ett inhiberat beteende större bland för tidigt födda 
(VLBW), som inte har några äldre syskon, än bland de barn som fötts efter en 
fullgången graviditet? 
 
2. Finns det ett samband mellan beteendeinhibering hos de prematurfödda barnen och 
överbeskydd hos föräldrarna? 
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                                                           Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Barnen som deltar i studien kommer från ett longitudinellt forskningsprojekt, 
Stockholm Neonatal Project, som påbörjades 1988 och där drygt 200 prematurfödda 
barn undersöktes under de första levnadsåren. För närvarande pågår en uppföljning av 
de ungdomar som fyllt18 år.  
 
I denna delstudie används följande grupper: 
 
Dels en mindre grupp på 40 barn (20 prematurfödda och 20 kontrollbarn) som filmades 
i en samspelssituation vid tre månader och 24 månader tillsammans med sina mammor, 
dels 302 barn (177 prematurfödda 120 kontrollbarn) som bedömdes vid fem och ett 
halvt års ålder. Från 20+20-gruppen har 16 prematurfödda barn kunnat identifieras som 
deltagare även i fem och ett halvt års studien. Därför kommer deras testresultat vid tre 
månader, 24 månader samt fem och ett halvt år att jämföras.  
 
Utifrån bedömningarna vid tre- och 24-månader görs beräkningar dels på hela gruppen 
(20+20) för att få ett så stort datamaterial som möjligt, dels på 16+20-gruppen för att 
göra en longitudinell jämförelse med bedömningen vid fem och ett halvt år. 
 
De prematura barnen vägde under 1500 gram vid födseln (VLBW). De som ingår i 
20+20-gruppen är födda mellan 1988 och 1993 och de som ingår i fem och ett halvt års 
studien är födda mellan 1988 och 1993. Kontrollbarnen i 20+20-gruppen är födda efter 
vecka 38 med en Apgar-poäng på 10 fem minuter efter födseln. Vidare är de matchade 
avseende mammans ålder och utbildning, samt antal tidigare barn. Vid fem och ett 
halvt-årsstudien kunde inte kontrollbarnen från 20+20-studien identifieras och därför 
rekryterades en ny kontrollgrupp. Dessa var samtliga fullt friska vid födseln och 
matchade avseende ålder och kön. Dessutom var de födda vid samma sjukhus som de 
prematurfödda. Men det är alltså inte samma kontrollgrupp som har använts när barnen 
är tre och 24 månader som när de är fem och ett halvt år. 
 
Bedömningar 

Två olika instrument har använts i den här undersökningen. Dels The Parent-Child 
Early Relational Assesment, PC-ERA, som användes på 20+20-gruppen. Dels en global 
blyghetsskattning som gjordes av psykolog Birgitta Böhm vid fem och ett halvt-
årsstudien. 
 
PC-ERA har  utarbetats av Roseanne Clark (1985) och är en metod för att kvantifiera 
kvalitativa bedömningar av  beteenden och affektiva inslag i interaktionen mellan barn 
och föräldrar. Metoden är konstruerad i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som 
framför allt grundar sig på moderna psykodynamiska principer men även på 
anknytnings- och kognitiva teorier.  
 
PC-ERA-instrumentet är uppdelat i tre delar som i tur och ordning bedömer förälderns, 
barnets och dyadens beteende. Sammanlagt innehåller PC-ERA-instrumentet 69 olika 
variabler som är noggrant beskrivna – operationaliserade - utifrån exemplifierade och 
konkretiserade beteenden och affekter i det interaktiva samspelet. Metoden är validerad 
och korrelerar signifikant med andra verktyg som mäter anknytning (Clark, 1999). 
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PC-ERA-bedömingarna utgår från videoinspelningar på fem minuter vardera då barnen 
var tre respektive 24 månader. Vid båda tillfällena består samspelet av en ostrukturerad 
fri lek. 
 
Bedömningarna har gjorts av tre psykologstuderande vid Psykologiska institutionen på 
Stockholms universitet, som utbildades i PC-ERA-metoden av psykolog Pia Risholm 
Mothander (handledare för denna uppsats) som i sin tur är utbildad i metoden av 
Roseanne Clark. 
   
De tre bedömarna var blinda för om barnen var prematurfödda eller fullgångna. 
Skattningen av varje variabel gick till så att bedömarna i tur och ordning tog de tre 
möjliga perspektiven: mammans, barnets samt den egna upplevelsen av det interaktiva 
samspelet. 
 
Interbedömarreliabiliteten fastställdes genom att en fjärdedel av de totalt 120 
samspelssekvenserna kodades dubbelt av Risholm Mothander. 
Interbedömarreliabiliteten mätt som överensstämmelse på itemnivå var r=0,77 
(Std=0,11) vid tremånadersbedömningen och r=0,72 (Std=0,09) vid 24-
månadersbedömningen. (Laine & Sima, 2006). 
  
Databearbetning 

För att mäta blyghetsbeteendet i denna studie har en skala konstruerats på begreppslig 
och teoretisk grund. Av de 69 PC-ERA variablerna har nio valts ut som en 
operationalisering av begreppet blyghet. På så sätt har en uppsättning konkreta 
beteenden och affekter erhållits som ringar in vad som menas med inhiberat beteende i 
den här undersökningen: 
 

1. Expressed Positive Affect – variabeln handlar om i vilken grad barnet visar 
glädje, nöjdhet och tillfredsställelse. Detta kan uttryckas i beteenden som 
leenden, skratt och positiv upphetsning (t ex små spädbarn som ler och vevar på 
armar och ben när de visas en leksak; de lite äldre barnen kan klappa i händerna 
i samma situation) eller kramar och pussar. 

 
2. Expressed Negative Affect – avser ansiktsuttryck, samt uttryck med rösten 

och/eller gester som visar negativ affekt. Till exempel att gråta, gnälla eller 
skrika, att kasta saker eller slå mot någon, att bita eller andra uttryck för 
frustration och ilska. 

 
3. Anxiuos/Tense, Fearful Mood – den här variabeln mäter oro, rädsla, vaksamhet, 

spändhet eller spänd uppmärksamhet. Vanliga beteenden för de mindre barnen 
är förhöjd motorisk aktivitet, häftig andhämtning, vidgade ögon eller en stel 
blick. De lite äldre barnen kan suga på tummen, gunga fram och tillbaka med 
kroppen, dra i hår eller öron, skratta nervöst eller vara stel i kropp och rörelser. 

 
4. Sober/Serious Mood – mäter graden av allvarsamhet och dämpad 

sinnesstämning hos barnet. Kan yttra sig som veck i pannan, bekymrad blick 
eller en tröghet i att visa spontana glädjeuttryck. 

 
5. Alertness/Interest – avser barnets intresse och responsivitet inför omgivningen. 

För mycket unga barn handlar det t ex om att sitta still och vara uppmärksam, 
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att lysa upp i ansiktet eller att följa föräldrar eller andra stimuli med blicken. För 
de lite äldre handlar det om att fokusera med blicken, att le åt någon eller något, 
att röra sig mot något eller någon, att ta i eller leka med någon sak eller 
föräldern. 

 
6. Social Behavior of Child – Initiates – den här variabeln mäter i vilken grad 

barnet initierar och upprätthåller interaktionen med föräldern. För barn under 
tolv månader innebär detta t ex att ta på eller sträcka sig mot föräldern, att le 
mot den eller att erbjuda något. För de lite äldre barnen kan det handla om att 
visa något, ge något, ställa frågor, eller fråga om de ska leka. 

 
7. Social Behavior of Child – Responds – handlar om graden av respons hos barnet 

på sociala stimuli. Under tolv månader handlar det t ex om att barnet 
uppmärksammar och följer olika visuella och audiella stimuli, att det orienterar 
sig eller sträcker sig emot föräldern eller att barnet tar i eller ler mot föräldern. 
För barn över tolv månader kan det handla om att le mot, tala eller leka med 
föräldern. 

 
8. Self-Regulation/Organizational Capacities – avser barnets förmåga att reglera 

sin arousal, sina emotioner som uppstått på grund av interna eller externa 
stimuli. I den ena delen av spektrat hittar vi desorganiserade, hyperaktiva, labila 
eller diffusa - ofokuserade beteenden som respons på obehagliga stimuli. I den 
andra delen hittar vi mer adaptiva beteenden där barnet behåller intresse, fokus 
och emotionell balans trots frustration och andra stressorer. 

 
9. Communicative Competence - variabeln mäter i vilken utsträckning barnet 

använder sig av gester, sin röst och/eller ord för att uttrycka sin vilja samt 
respondera på det föräldern kommunicerar. För riktigt små barn kan det t ex 
handla om spontana eller responsiva ljud och läten, att vända sig mot förälderns 
röst, att sträcka sig mot föräldern. För de lite äldre barnen kan det vara 
beteenden som att peka på, visa eller att sträcka sig efter något. Det kan också 
handla om att babbla (babbling) eller imitera ljud.  

 
 
Variablerna bedöms på en Likertskala (från 1 till 5) med specifikt angivna 
beteendekriterier för varje skalsteg, där 5 motsvarar ett positivt värde (t.ex. frånvaro av 
”expressed negative effect”).   
  
Skalan är vänd så att ett högt värde motsvaras av ett mer inhiberat beteende. Ett 
medelvärde har räknats ut för varje deltagare som ett mått på blyghetsbeteendet. Vid en 
reliabilitetspröving visar blyghetsskalan ovan en god intern konsistens (Cronbachs 
alpha = 0,79).   
 
För att validera operationaliseringen har skalan jämförts  med Mary Rothbarts Infants 
Behavior Questionnaire (IBQ) och The Early Childhood Behavior Questionnaire 
(ECBQ), de kanske vanligaste förekomna skalorna för att bedöma små barns 
temperament (Gartstein, M & Rothbart, M, 2003; Putnam et al, 2006). 
 
Av de båda skalornas 14 (IBQ) respektive 18 (ECBQ) temperamentsdimensioner,  är 
framför allt följande aktuella i vårt fall: 
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• Activity level: Movemens of arms and legs squirming and locomotor activity 

(IBQ)./Level of gross motor activity, including rate and extent of locomotion 
(ECBQ). 

 
• Approach: Rapid approach, excitement, and positive anticipation of pleasurable 

activities (IBQ). 
 

• Fear: The baby´s startle or distress to sudden changes in stimulation, novel 
physical objects or social stimuli; inhibited approach to novelty (IBQ)./ Ngative 
affect, including unease, worry, or nervousness related to anticipated pain or 
stress and/or potentially threatening situations; startle to sudden events (ECBQ). 

 
• Duration of orienting: The baby´s attention to and/or interaction with a single 

object for extended periods of time (IBQ). 
 

• Smiling and laughter: Smiling and laughter from the child in general caretaking 
and play situations. (IBQ) 

 
• Vocal reactivity: Amount of vocalization exhibited by the baby in daily 

activities (IBQ). 
 

• Sadness: General low mood; lowered mood and activity pecifically related to 
personal suffering, physical state, object loss, or inability to perorm a desired 
action (IBQ). Tearfulness or lowered mood related to exposure to personal 
suffering, disappointment, object loss, loss of approval, or response to other´s 
suffering (ECBQ). 

 
• Discomfort: Amount of negative affect related to sensory qualities of 

stimulation, including intensity, rate or complexity of light, sound, texture 
(ECBQ). 

 
• Impulsivity: Speed of response initiation (ECBQ). 

 
• Shyness: Slow or inhibited approach and/or discomfort in social situations 

involving novelty or uncertainty (ECBQ). 
 

• Sociability: Seeking and taking pleasure in interaction of others (ECBQ).  
 
Samtliga av dimensionerna ovan finns med i blyghetsskalans variabler, möjligen med 
undantag av impulsivity som dock delvis motsvaras av Alertness/Interest. 
 
Följande sju PC-ERA-variabler  har valts ut för att skapa en skala för bedömning av  
föräldrarnas grad av överbeskydd: 
 
 
1. Anxious Mood – avser en oro eller ångest hos föräldern som bl a tar sig uttryck i 

stela kroppsrörelser, förhöjd motorisk aktivitet, spänd uppmärksamhet, ökad 
vigilans eller att ständigt vara på sin vakt (scanning).  
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2. Contingent Responsitivity to Child´s Positive or Age-Appropriate Behavior – 
denna variabel handlar om hur snabbt och frekvent en förälder responderar på 
det barnet gör eller signalerar. Det kan vara verbala responser, svar med 
ansiktsmimik eller gester. Responserna gäller barnets positiva eller 
åldersadekvata beteenden.   

 

3. Contingent Responsitivity to Child´s Negative or Unresponsive Behavior – 
samma sak som ovan fast här gäller det hur snabbt eller frekvent föräldern 
responderar mot negativt beteende, dvs barn som bråkar, vänder sig bort eller - 
för de lite äldre barnen – gör motstånd genom att ignorera eller utföra något på 
ett likgiltigt sätt eller uppträder aversivt.  

 

4. Structures and Mediates Environment – mäter förälderns förmåga att stödja och 
leda barnet på ett adekvat sätt, t ex att hjälpa barnet att fokusera och behålla 
uppmärksamheten på det som är relevant, för små barn kan det handla om att 
vara en trygg och skyddande förälder, för de lite äldre att instruera och 
demonstrera eller kommunicera förväntningar och sätta gränser med hänsyn till 
barnets mognad.  

 
5. Parent Reads Child´s cues and Responds Sensitively and Appropriately – 

handlar om förälderns förmåga att läsa barnets signaler och förstå dess behov 
och agera därefter. För spädbarn kan det t ex vara att föräldern ändrar sitt sätt att 
hålla barnet om det gnäller, om ett barn i förskoleåldern frågar föräldern om 
något eller på annat sätt söker uppmärksamhet ska föräldern respondera på detta 
genom att svara, bistå eller på annat sätt uppmärksamma barnet och dess behov. 

 
6. Connectedness – den här variabeln bedömer kvaliteten på förälderns 

engagemang, hur intonad (in tune) föräldern är med barnet, hur genuint intresset 
är. Föräldern ska t ex vara medveten om barnet och dess sinnesstämning även 
när den inte direkt interagerar med barnet utan t ex förbereder en måltid eller 
något annat. Kvaliteten handlar också om huruvida föräldern ser och bemöter 
barnet som en separat individ.   

 

7. Intrusiveness – den här variabeln bedömer förälderns överengagemang och 
inkräktande tendenser. Detta inbegriper bl a överdrivet ingripande, överdrivet 
kontrollerande, för mycket strukturerande och styrande som kväver eller 
motverkar barnets egna initiativ. Förälderns överdrivna involvering av barnet 
kan vara av symbiotisk natur vilket leder till att föräldern dominerar barnet. 

  
Även här bedöms variablerna på en femgradig Likertskala med noggrant 
exemplifierade beteenden för varje skalsteg. Skalan är vänd så att ett högt medelvärde 
motsvaras av en större grad av överbeskydd. Vid en reliablitetsprövning visar skalan 
ovan en god intern konsistens (Cronbach alfa=0,84). 
 
Operationaliseringen strävar efter att täcka in beteenden hos föräldern som präglas av 
oro över barnet, vilket inte sällan leder till överengagemang och dominans. Ett centralt 
begrepp är engelskans ”intrusive” som bland annat kan förstås som ett inkräktande 
beteende från förälderns sida. Här finns också en okänslighet och brist på lyhördhet 
inför barnets behov och signaler. Oron blir en etablerande omständighet för föräldern, 
den skapar en bias som i för stor utsträckning styr förälderns interaktion med barnet.  
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Vid fem och ett halvt års studien gjordes globala blyghets- och 
självförtroendebedömningar av barnen. Kriterierna för skattningarna är enligt följande:  
 
Blyghet: 0- dominant, trygg, säker; 1- anpassar sig till självständighet;  2- behov av 
förälder; 3- sitter själv, viskar;  4- sitter i knäet, svarar ej direkt;  5- helt distanslös  
 
Självförtroende: 0- bra, lagom;  1- uttrycker men genomför;  2- störd av misslyckande                                  
men fortsätter;  3- gråter, vägrar 
 
Genom att beräkna medelvärdet för båda kategorierna per deltagare fås ett globalt värde 
på inhibition, fortsättningsvis betecknat globalt inhibitionsvärde, och det är alltså detta 
värde som ska jämföras - dels mellan hela prematurgruppen och kontrollerna (177 + 
120), dels mellan de 16 som även testades vid tre och 24 månaders ålder med hjälp av 
PC-ERA. 
 
Analyser 

Forskningsfråga 1. Är andelen barn med ett inhiberat beteende större bland för tidigt 
födda (VLBW), som inte har några äldre syskon, än bland de barn som fötts efter en 
fullgången graviditet? 
 
För att svara på denna fråga gjordes följande statistiska beräkningar: 
 

• En tvåvägs oberoende variansanalys (ANOVA) med inhiberat beteende som 
beroende variabel samt gestation (prematur- eller fullgången födsel) och paritet 
(förstagångsbarn eller ej) som oberoende variabler vid bedömningen vid tre och 
24 månader för 20+20-gruppen och 16 + 20-gruppen. 

• En envägs oberoende variansanalys (ANOVA) som jämför det globala 
inhibitionsmedelvärdet mellan prematurfödda och fullgångna för hela fem och 
ett halvtårs-gruppen (177+120) samt för den mindre gruppen prematurfödda 
som också bedömts vid tre och 24 månader i förhållande till kontrollgruppen vid 
fem och ett halvt-årsbedömningen (16+120) 

 
Forskningsfråga 2: Finns det ett samband mellan beteendeinhibering hos de 
prematurfödda barnen och överbeskydd hos föräldrarna? 
 
För att svara på denna fråga gjordes följande statitistiska beräkningar: 
 

• Dels en tvåvägs oberoende variansanalys (ANOVA) med överbeskydd som 
beroende variabel och gestation och paritet som oberoende variabler för 20+20- 
och 16+20-gruppen. 

• Dels en beräkning av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient mellan 
blyghet och överbeskydd för 20+20- respektive 16+20-gruppen. 

 
De olika gruppstorlekarna för paritet och gestation vid tre och 24-
månadersbedömningarna  framgår av tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Antalet deltagare, N, i undersökningsgrupperna vid PC-ERA-mätningarna 
 
                               20+20-gruppen 
                      Prematurfödda     Fullgångna 

             16+20-gruppen 
Prematurfödda     Fullgångna 

 
Ej syskon             10                       8 
 
Har syskon           10                      12  

         
        7                         8 
           
        9                        12 

 
 

Etiska aspekter 

Alla deltagare har godkänt att materialet får användas till forskning. PC-ERA-studien är 
dessutom godkänd av etikprövningsnämnden i Stockholm 2005.  
 

 
                                                  Resultat 
 
Här följer först resultatet för forskningsfråga 1. 
 
Vid en tvåvägs oberoende variansanalys (ANOVA) med gestation (prematurfödda eller 
fullgångna barn) och paritet (förstagångsbarn eller ej) som oberoende faktorer och 
inhiberat beteende som beroende faktor framkommer följande: 
 
Tremånadersbedömningen 

Här framkommer en signifikant huvudeffekt av paritet, det vill säga en signifikant 
skillnad mellan förstagångsbarnen och de barn som har äldre syskon när det gäller 
blyghetsbeteende. Detta gäller både 20+20-gruppen, F(1,36) = 9,505, p = 0,004, samt 
16+20-gruppen, F(1,32) = 10,785, p = 0,002.  
 
Det framkommer ingen signifikant huvudeffekt av gestation, ej heller någon signifikant 
interaktionseffekt mellan gestation och paritet.  
 
Figur 1 nedan visar att det finns en skillnad i inhiberat beteenden mellan de 
prematurfödda och fullgångna barnen med äldre syskon. Skillnaden undersöks med ett 
så kallat test av enkla effekter som dock inte ger något signifikant resultat, F (1,36) = 
3,159, p > 0,05.  
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Figur 1. Blyghet för 20+20-gruppen vid 
tremånadersbedömningen
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24-månadersbedömningen 
Här framkommer en signifikant huvudeffekt av gestation, det vill säga en signifikant 
skillnad mellan prematura och fullgångna barn när det gäller blyghetsbeteende. Det 
gäller både för 20+20-gruppen, F(1,36) = 5,822, p = 0,021, och för 16+20-gruppen, F(1,32) 
= 8,678, p = 0,006. Förhållandet illustreras av Figur 2 nedan.  
 

Figur 2. Blyghet för 20+20-gruppen 
vid 24-månadersbedömningen
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Figuren ovan visar att skillnaden är störst mellan förstagångsbarnen. Ett test av enkla 
effekter visar att den skillnaden är signifikant, F (1,36) = 4,261, p< 0,05, medan 
skillnaden mellan de barn som har äldre syskon inte är signifikant. Det framkommer 
ingen signifikant huvudeffekt av paritet vid 24-månadersmätningen. 
 

  
Fem och ett halvt års studien 

Vid en envägs oberoende variansanalys (ANOVA) som jämförde det globala 
inhibitionsmedelvärdet för prematurer och normalfödda framkom inga signifikanta 
skillnader i den stora gruppen (177+120) F(1,295) = 0,564, p = 0,453. Detsamma gäller 
för 16+120-gruppen, F(1,134) = 0,535, p = 0,466. 
 
 
Här följer resultatet avseende forskningsfråga 2. 
 
Vid en tvåvägs oberoende variansanalys (ANOVA) med gestation och paritet som 
oberoende variabler och överbeskydd som beroende variabel framkommer följande: 
 
Tremånadersbedömningen 

Här framkommer ingen signifikant huvudeffekt av gestation i 20+20-gruppen (F(1,36) = 
3,207, p = 0,09) när det gäller överbeskydd, det gör det däremot för 16+20-gruppen 
(F(1,32) = 4,678, p = 0,038). Se Figur 3 nedan där interaktionseffekten visar att 
skillnaden framför allt finns mellan förstagångsföräldrarna . 
 

Figur 3. Överbeskydd för 16+20-
gruppen vid tre månader
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24-månadersbedömningen 

Det uppstår inga signifikanta skillnader avseende överbeskydd mellan föräldrar till 
prematurer och fullgångna vare sig för 20+20-gruppen (F(1,36) = 0,442, p = 0,511) eller 
16+20-gruppen (F(1,32) = 0,438, p = 0,513). 
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Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient för variablerna blyghet hos barnen och 
överbeskydd hos mammorna visar på ett starkt samband för både prematurfödda och 
fullgångna barn vid tremånadersmätningen, samt ett starkt samband för 
prematurgruppen och ett medelstarkt samband för de fullgångna vid 24-
månadersmätningen. Samtliga korrelationer är signifikanta utom korrelationen för 
gruppen normalfödda vid 24-månadersmätningen. Se tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2. Korrelationen mellan mammornas överbeskydd och barnens blyghet vid 
tremånaders- och 24-månadersmätningen. 
 
 
Mättillfälle  Prematurgruppen            
                    rxy                sig. 

   Gruppen normalfödda  
    rxy                               sig.  
                                                  

3   mån      0,771           0,000 
24 mån      0,584           0,007   

  0,528                            0,017 
  0,415                            0,069 

 
 

 
                                                  Diskussion 
 
Resultaten och forskningsfrågorna 

Den här undersökningen kan inte ge något entydigt svar på den första forskningsfrågan 
men resultatet från 24-månadersbedömningen talar för att prematurfödda 
förstagånsbarn är mer inhiberade än fullgångna förstagångsbarn. Vid 
tremånadersbedömningen finns ingen signifikant huvudeffekt av gestation som i 24-
månadersbedömningen. Detta skulle kunna bero på att det är svårare att urskilja och 
bedöma inhiberat beteende vid den tidigare bedömningen jämfört med den senare. 
Kagans prediktiva inhibitionstest utförs till exempel först vid fyra månader. Att utföra 
en mätning en månad tidigare innebär sannolikt en ökad osäkerhet som kan vara en 
förklaring till skillnaderna mellan tre- och 24-månadersbedömningarna. 
Temperamentsforskningen har försökt hitta beteendemönster som är stabila från livets 
början men det har visat sig vara svårt. Gränsen tycks gå någonstans kring tre månader. 
Vid den tiden börjar barnet hitta sin rytm och kan reglera sin fysiologiska balans så pass 
väl att och det kan öppna sig för omvärlden (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002).   
 
Vid tremånadersbedömningen finns dock en signifikant huvudeffekt av paritet, vilket 
skulle kunna betyda att paritet är viktigare än prematuritet för vår frågeställning vid den 
tidpunkten. Det vill säga att faktorn förstagångsbarn spelar en större roll för det 
inhiberade beteendet än om barnet är för tidigt fött eller inte. Är detta en rimlig 
slutsats? Här kan man applicera Stern och hans tankar om återkommande orosteman 
hos framför allt förstföderskor som bland annat handlar om barnets överlevnad och 
fysiska utveckling (Kan jag hålla barnet vid liv?), samt om att kunna etablera en 
genuin, emotionell kontakt med barnet som är nödvändig för att dess psykiska 
utveckling ska bli så bra som möjligt (Stern, 1995). Stern menar att dessa teman 
återkommer hos de flesta förstföderskor i det postindustriella västerländska samhället 
och bland annat beror på värderingar som att det är viktigt att barn inte bara överlever 
utan också mår bra och utvecklas optimalt, att barn ska vara önskade, älskade och 
välkomna, samt att det yttersta ansvaret för barnet och dess utveckling ligger hos 
modern och att hon värderas utifrån hur hon uppfyller kraven i modersrollen (Stern, 
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1995). Dessa krav skulle alltså framför allt påverka förstagångsmödrar, oavsett om de 
har fött för tidigt eller inte, och kunna vara en förklaring till den signifikanta 
huvudeffekten av paritet (se figur 1). 
 
En annan förklaring av tremånadersresultatet är helt enkelt att den tidiga bedömningen 
gör det osäkert (se ovan) och att det därför är vanskligt att dra några slutsatser när det 
gäller den signifikanta paritetseffekten. Tvärtom kan man tänka sig att de orosteman 
och krav som Stern pekar på är mer drabbande för förstföderskor till prematurfödda än 
fullgångna barn. 
  
Det är intressant att fem och ett halvt års-studien inte hittar någon skillnad mellan 
prematurfödda och fullgångna när det gäller den globala inhibitionen – varken för hela 
gruppen eller för den longitudinella 16-gruppen. En slutsats är att uppsatsens hypotes inte 
stämmer. Eftersom den här undersökningen har ett så pass mycket större urval än PC-ERA-
bedömningarna, är det svårt att bortse från resultatet. Samtidigt är det vitt skilda skattningar 
som görs vid de olika tillfällena, där fem och ett halvt års-bedömningen har en betydligt 
globalare mätning än de övriga som har ett mer standardiserat och utprövat 
mätningsförfarande. Dessutom är det olika kontrollgrupper, vilket ytterligare försvårar en 
jämförelse. 
 
En annan förklaring till att resultaten skiljer sig åt är att de prematurfödda barn som var 
inhiberade vid 24 månader har utvecklats till att bli mindre blyga under de drygt tre år som 
gått vid fem och ett halvt års-studien. Här kan många faktorer spela in, en sådan kan givetvis 
vara en sorts ”catch up-effekt” där barnen utvecklat sin coping-repertoar under gynnsamma 
omständigheter med föräldrar som exponerat dem för olika svårigheter på ett rimligt och 
framgångsrikt sätt. En annan förklaring är att barnen upphört att vara blyga i takt med den 
kognitiva utvecklingen och eventuella återhämtningen. Här kan till exempel förbättrade 
exekutiva förmågor spela en viktig roll i det sociala samspelet. 
 
Inte heller den andra forskningsfrågan får något entydigt svar. Vid tre-månadersbedömningen  
finns en signifikant skillnad när det gäller överbeskyddet för 16-gruppen mellan mammor till 
prematurfödda och fullgångna barn. För 20+20-gruppen är det en tydlig tendens men ingen 
signifikant skillnad (p = 0,09). Utgår man från att överbeskyddet beror på en bakomliggande 
oro, kan den här skillnaden mellan grupperna vara en förklaring till att den oroligare 16-
gruppen, stannade kvar i projektet till fem och ett halvt-årsstudien.   
 
Vid 24-månadersbedömningen finns dock inga signifikanta skillnader mellan 
föräldragrupperna när det gäller överbeskydd. En orsak kan givetvis vara att 
prematurföräldrarna blivit mindre oroliga och överbeskyddande när barnet blivit två år. En 
annan att gruppstorleken är så pass liten att resultatet slår mellan de olika 
bedömningstillfällena. Det är värt att notera att flera mammor till fullgångna barn med äldre 
syskon får påtagligt höga skattningar när det gäller överbeskyddet just vid 24-
månaderstillfället. 
 
Men oavsett prematurfödda eller fullgångna barn så är de signifikanta korrelationerna mellan 
överbeskydd och blyghet ett stöd för hypotesen om att föräldrarnas överbeskydd är en 
bidragande orsak till att inhiberingen utvecklas och befästs.  Korrelationerna är dessutom 
starka till medelstarka och signifikanta vid både tre- och 24-månaderstillfället. Samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att en korrelation inte säger något om ett eventuellt 
orsakssamband.  
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Svagheter 

En svaghet som redan påpekats är den begränsade gruppstorleken vid tre- och 24-
månadersstudien. Detta kompenseras dock i någon mån av PC-ERA-instrumentets noggrant 
utprövade och validerade mätningsförfarande. Fem och ett halvt-årsgruppen är visserligen 
större totalt sett men där är det bara 16 barn som studeras longitudinellt.  
 
Det går inte heller att komma ifrån att själva inspelningssituationen kan ha påverkat 
mammorna under PC-ERA-bedömningarna, där oro eller nervositet kan ha bidragit till att de 
till exempel blivit mer okänsliga eller styrande i sin interaktion med barnen. Men detta 
förhållande kan påverka mammorna i båda grupperna och alltså inte slå så mycket på 
skillnaderna som vi intresserat oss för i första hand i den här undersökningen. När det gäller 
bedömningarna vid två år och fem och ett halvt år kan även barnen ha påverkats av 
testsituationerna. Dessa var dessutom olika vid de olika bedömningstillfällena men detta är 
svårt att undvika vid longitudinella beteendeundersökningar. 
 
En annan svaghet är operationaliseringarna av blyghets- respektive överbeskyddsbeteende och 
frågan om dessa är tillräckligt valida. När det gäller inhiberingsskalan så har ett försök till 
validering gjorts via en jämförelse med bland annat Rothbarts väl beprövade instrument Infant 
Behavior Questionnaire, IBQ. Båda operationaliseringarna hade dessutom en god intern 
konsistens vid en Cronbach alfa-beräkning. Operationaliseringen av överbeskydd strävar efter 
att täcka in ett icke lyhört, kontrollerande och dominerande/inkräktande beteende hos 
föräldern som dessutom är präglat av oro. Oavsett den interna konsistensen är det givetvis 
svårt att veta om vi träffat rätt. De ingående variablerna kan ha olika stor betydelse för själva 
begreppet och dessutom påverka barn på olika sätt. Fördelen med skalan är att den är 
förhållandevis tydligt beskriven med konkreta beteendeexempel.  
   
När det gäller jämförelsen med fem och ett halvårs-bedömningen så är olika mätmetoder när 
det gäller skattningen av blygheten samt olika kontrollgrupper en svaghet. Vidare har 
blyghetsskattningen utifrån de uppställda kriterierna vid fem och ett halvt års-studien en så 
pass global utformning att den bedömningen kan ha missat olika dimensioner av inhibition 
som fångades upp av PC-ERA-instrumentet. Men den här undersökningen har utgått ifrån 
befintliga data och alltså inte kunnat välja undersökningsmetoder. De olika kontrollgrupperna 
och bedömningssätten är helt enkelt villkoren för att kunna göra en longitudinell jämförelse 
från det att barnen är tre månader till fem och ett halvt år.  
 
Test av enkla effekter medför en risk för ett typ I-fel, det vill säga ett felaktigt förkastande av 
nollhypotesen. Metoden bör användas sparsamt men är försvarbar när man vill t ex analysera 
huvudeffekter som inte kan göras på något annat sätt (Borg & Westerlund, 2006).  Då det inte 
gick att göra ett post hoc-test  i den här analysen och då det var väsentligt för uppsatsens syfte 
att analysera huvudeffekten för paritet vid tremånadersbedömningen och huvudeffekten för 
gestation vid 24-månadersbedömningen, kan dock testet anses som försvarbart i dessa fall. 
 

Resultaten och tidigare forskning  
Tidigare temperamentsforskning som funnit tendenser till inhibition och withdrawal hos 
prematurfödda barn (Weiss et al, 2004; Saigal et al, 203) stöds alltså delvis av den här 
undersökningen. Detsamma gäller för de tendenser till överbeskydd och kontroll som finns 
hos föräldrarna till de prematurfödda(Inredavik et al, 2005). 
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När det gäller forskningen som tyder på en ökad andel ångestproblem och sociala 
färdighetsbrister hos för tidigt födda i tonåren (Inredavik et al, 2004) så har denna studie ett 
för kort tidsperspektiv för att dra några slutsatser. Men man kan naturligtvis tänka sig att ett 
tidigt inhiberat beteende och det mönster av undvikande som detta medför, i längden både kan 
gå ut över de sociala färdigheterna och ge grogrund för en växande ångestproblematik. 
 
Däremot får tidigare forskning som visat på färre egna sociala initiativ hos prematura barn, 
samt färre och svagare responser på sociala inviter (Landry et al, 1990) ett mer direkt stöd. 
Särskilt av de signifikanta resultaten vid 24-månadersmätningen där operationaliseringen av 
blyghetsbeteendet innehåller flera variabler som svarar både mot sociala initiativ och 
responser hos barnet. 
 
Att den svagare sociala responsiviteten hos det prematurfödda barnet, påverkar interaktionen 
med den primära vårdgivaren är knappast förvånansvärt. Forskningen som visat på en ökad 
andel otryggt anknytningsmönster hos för tidigt födda barn (Stjernqvist, 1999) får därmed ett 
indirekt stöd av uppsatsen. 
 
Starkare stöd får forskningsresultaten som tyder på att föräldrar till för tidigt födda är 
oroligare för sina barn än föräldrar till fullgångna – i alla fall om man antar att det är oro som 
ligger bakom överbeskyddet. Det faktum att oron är störst då barnen är tre månader men 
sedan avtar vid två års-bedömningen stämmer bra överens med Karin Stjernqvists resultat 
som visar att föräldrarnas oro minskar efter att barnet är ett år (1999). 
 
Forskningen som visar på ett samband mellan överbeskydd och inhibering (Arcus, Gardner, 
Andersen, 1992) får ett gott stöd i de starka sambandet mellan överbeskydd och inhibering i 
den här undersökningen.  
Däremot säger den här undersökningen inget om att prematurfödda barn tenderar att ha 
”svåra” eller ”irritabla” temperament med en hög andel negativet, störd biorytm och så vidare 
(Weiss et al, 2004). Det går givetvis att spekulera i att det svåra temperamentet - liksom den 
svaga sociala responsiviteten - stört anknytningsprocessen vilket bland annat försämrat 
copingresurserna och bidragit till det inhiberade beteende hos de prematura barnen som det 
signifikanta 24-månadersresultatet visar på. 
 
Resultaten och teorierna 

Kagans teori med high- och low reactives får inget direkt stöd av den här studien som ju mer 
fokuserar på miljöns påverkan än genetiska faktorer. Men även Kagan har givetvis med 
omgivningen i sin modell och man skulle kunna tänka sig att den för tidiga födseln, risken för 
överstimulering och hypersensitiviteten skapar en högre andel high reactives bland de 
prematurfödda – åtminstone till en början innan den kognitiva utvecklingen och eventuella 
catch up-effekter utjämnat olikheterna.  
 
Vad som talar för detta är att högersidiga funktioner som visuospatiala eller exekutiva 
förmågor är de mest nedsatta hos prematurfödda, samt att den högra hjärnhalvan, med sina 
djupgående förbindelser med bland annat amygdala och den limbiska loben, är aktiv i det 
sociala samspelet. 
 
Detta i kombination med föräldrarnas tendens till överbeskydd, gör att inhiberingen riskerar 
att befästas och utvecklas hos de för tidigt födda, vilket bland annat leder till en begränsning 
av copingresurserna. Det undvikande beteendet gör också att de sociala färdigheterna riskerar 
att inte utvecklas i den takt som är önskvärd och risken för en negativ spiral kan finnas. Till 
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detta kommer uppmärksamhetsproblemen och de exekutiva bristerna som ytterligare kan 
försvåra deltagandet i det komplexa sociala samspelet, vilket Inredavik pekat på. 
 
Ovanstående resonemang är också applicerbart på Rothbarts modell där överstimuleringen 
och hypersensitiviteten skulle kunna ingå bland de konstitutionella faktorer som påverkar 
reaktiviteten och självregleringen.  
 
Anknytningens roll för självreglering och copingförmåga är intressant, inte minst synen på 
relationen till den primära vårdgivaren som en del av det lilla barnets copingresurser 
(Nachmias et al, 1996).  I det perspektivet är det mycket lätt att förstå att en förälder till en 
början intar en beskyddande och strukturerande roll åt sitt prematura barn och ett synsätt på 
förälderns överengagemang är att det har en kompensatorisk funktion som inte är negativ för 
barnets utveckling (Stjernqvist, 1999).  
 
Men enligt ett annat synsätt, som har lyfts fram i den här uppsatsen, kan det alltså uppstå 
problem när beskyddarstrategin blir permanent och föräldern riskerar att bli intrusive. 
Överbeskyddet har då förvandlats till ett okänsligt och inte särskilt adaptivt föräldrarskap. 
Detta kan bero på en överskuggande oro över barnets hälsa och framtid som skapar den bias 
som gör att föräldern allt för ofta går in och löser svåra situationer åt barnet – eller helt 
undviker att utsätta det för stressorer av olika slag.  
 
Ett tecken på att oron och osäkerheten spelar en viktig roll för den här utvecklingen är 
tremånadersresultatet som visar att förstagångsmammorna till de prematurfödda är mer 
överbeskyddande än de mödrar som har barn sedan tidigare och rimligtvis har en helt annan 
trygghet i kraften av sitt tidigare föräldraskap. (Se figur 3) 
 
Men man kan också tänka sig en annan utvecklingsgång där överbeskyddet med tiden går in i 
en slentrianmässig behandling av det prematura barnet med en störd interaktion och där de 
initiativ till kontaktskapande som tagits från förälderns sida helt enkelt släckts ut i bristen på 
responser från barnet. Överengagemanget är till en början ett försök till att få kontakt 
(Brazelton & Cramer, 1991) men när detta inte gett något resultat stänger föräldern tills vidare 
av förväntningarna om responser och bidrag från barnets sida och löser situationen genom ett 
dominerande, kontrollerande och styrande beteende. 
 
Det är viktigt att påminna om det transaktionella perspektivet i jakten på möjliga 
orsakssamband. Modellen med överbeskyddande föräldrar som befäster och utvecklar en 
beteendeinhibition hos sina barn är givetvis bara en av flera möjliga förklaringar. Det gäller 
inte minst för tidigt födda barn där prematuriteten kan spela en central roll när det till exempel 
gäller hypersensitiviteten, de eventuellt nedsatta kognitiva förmågorna, anknytningsprocessen 
och så vidare. Till detta kommer de genetiska faktorerna och så småningom även bemötandet 
från jämnåriga kamrater, förskolelärare, och andra viktiga vuxna.  
 
 

 

Slutsatser 

Den här undersökningen har funnit signifikanta skillnader mellan för tidigt födda och 
fullgångna barn när det gäller blyghet men resultaten är inte entydiga och ytterligare 
forskning behövs för att klarlägga eventuella skillnader. 
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Vidare har undersökningen funnit signifikanta skillnader när det gäller överbeskydd mellan 
mammor till prematurfödda och fullgångna barn men inte heller här är resultaten entydiga – 
ytterligare forskning behövs. 
 
Däremot har undersökningen funnit en tydlig signifikant och stark korrelation mellan 
överbeskydd och inhibition. Även om sambanden är tydliga och starka handlar det om 
samvariation - några kausala slutsatser går inte att dra.  
 
När det gäller överbeskyddet tycks det större hos mammorna till prematurfödda som inte har 
barn sedan tidigare. Föräldrar vars första barn är för tidigt fött är ett angeläget 
forskningsområde, inte minst när det gäller oro och osäkerhet inför föräldrarollen, det tidiga 
och svåra samspelet med det prematurfödda barnet och risken att hamna i en beskyddande 
strategi som i längden kan vara negativ för barnets psykosociala utveckling. Med väl grundad 
kunskap ökar möjligheten till effektiva informationsinsatser och ett effektivt stöd till nyblivna 
föräldrar i en situation som kan vara svår och krävande.  
 
De prematurfödda barnens utveckling i ett longitudinellt perspektiv är ett angeläget 
forskningsområde. Inte minst när det gäller den psykosociala utvecklingen och alla de 
faktorer som kan påverka den. Utmaningarna som de för tidigt födda barnen och deras 
föräldrar möter är många och växlande under uppväxttiden och tonåren. Den här delstudien 
ska ses i det perspektivet. 
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