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Tidigare forskning visar att prematura barn presterar under fullgångna 
barn på intelligenstest samt löper risk för beteendeproblem och 
ungdomsdepression. Föreliggande studie syftade till att jämföra 18-åriga 
prematurt födda ungdomars och kontrollungdomars självskattade 
psykosociala förutsättningar samt att jämföra respektive ungdomars 
föräldrars skattningar av deras barns psykosociala situation. 69 
testpersoner från Stockholm Neonatal Project genomgick omfattande 
neuropsykologiska test och besvarade självskattningsformulär.  
Resultaten pekade på att de prematura ungdomarna hade fler 
kamratproblem och en lägre upplevd kompetens än kontrollungdomarna. 
Föräldrarna i prematurgruppen skattade dessutom att deras tonårsbarn 
hade fler emotionella problem och de prematura ungdomarna själva 
ansåg sig delta i färre aktiviteter jämfört med kontrollungdomarna. 
Resultaten, särskilt ungdomsskattningarna, hängde samman med den 
kognitiva nivån. Det fanns kvalitativa skillnader i gruppernas 
fritidssysselsättningar. De prematurt födda ungdomarna tycktes vara 
mindre socialt aktiva och hade mindre erfarenhet av arbete utanför 
hemmet. Det finns risk att de prematurt föddas psykosociala 
svårigheterna i tonåren ger negativa konsekvenser i vuxenlivet.  
 

Den medicinska utvecklingen kring för tidigt födda barn har gått framåt de senaste åren och allt fler 
barn som är födda innan vecka 37 överlever idag (Lagercrantz, 2001). Sverige och övriga 
Skandinavien ligger långt fram när det gäller neonatalvård (Stjernqvist, 1999), men också 
internationellt har överlevnaden ökat markant. Vid ett sjukhus i England ökade överlevnadschansen 
för barn födda omkring tre månader för tidigt, i graviditetsvecka 22-26, från 32 procent till 71 
procent under åren 1981-2000 (Riley, Roth, Sellwood & Wyatt, 2008). 
 
Varför barn föds prematurt går bara att utröna i omkring hälften av fallen och då rör det sig oftast 
om medicinska problem hos modern (Stjernqvist, 1999). I stora delar av världen finns ett starkare 
samband mellan socioekonomisk status och prematuritet än i Sverige, eftersom mödravården är 
kostnadsfri här. Då ekonomiska faktorer har mindre betydelse i Sverige blir 
prematuritetsforskningen extra precis. När allt fler prematura barn överlever den kritiska 
spädbarnsperioden är det av intresse att undersöka de långtidseffekter som prematur födsel kan få 
för en individ med avseende på bland annat kognitiva förmågor, psykiskt välmående och socialt liv. 
 
Författarna till denna uppsats deltog som testledare inom forskningsprojektet Stockholm Neonatal 
Project (framöver benämnt SNP) på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm och kom då i 
kontakt med prematura ungdomar som idag har hunnit bli 18 år gamla. I SNP ingår 307 
testpersoner, varav drygt hälften tillhör gruppen prematurt födda och resterande tillhör en 
kontrollgrupp. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
* Ett stort tack till vår engagerade och kunniga handledare Ann-Charlotte Smedler. 
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Vårt intresse väcktes för att undersöka den prematura gruppen ungdomar mer systematiskt 
under projektets gång. Vi träffade omkring 15 ungdomar var och administrerade en rad 
neuropsykologiska test samt självskattningsformulär under tre till fyra timmar till var och en 
av testpersonerna under första halvåret 2008. Innan testningen var det för oss okänt huruvida 
den ungdom som testades tillhörde prematurgruppen eller kontrollgruppen. 
 
Preliminära data från en tidigare utförd pilotstudie inom SNP (Bohlin & Bremberg, 2008) 
visade att prematurt födda ungdomar presterade något under kontrollungdomarna när det 
gällde visuospatiala uppgifter, uppmärksamhetskrävande uppgifter och snabbhetstestande 
uppgifter på Wechler’s Intelligence Scale for Children III (WISC-III) men att de båda 
grupperna fick ett jämnare resultat på de verbala deltesterna av WISC-III. Gruppen prematurt 
födda ungdomar presterade med andra ord under kontrollgruppen på tre av fyra delskalor på 
WISC-III. Mot bakgrund av detta väcktes intresset för hur ungdomarna själva hade skattat 
eventuella svårigheter i livet och hur väl dessa skattningar överensstämde med hur föräldrarna 
skattat sitt barns situation. Det blev också intressant att titta på om detta i så fall fick 
konsekvenser för hur de båda gruppernas fritid såg ut.  
 
Definitioner av prematuritet 
Barn som är födda innan vecka 37 anses vara prematurt födda och de medicinska riskerna 
som kommer att beskrivas ökar givetvis ju tidigare under graviditeten som barnet föds och ju 
mindre barnet väger vid födseln. Flera olika definitioner används när det gäller prematuritet, 
bland annat i vilken graviditetsvecka (gestationsvecka) ett barn föds, hur mycket barnet vägde 
vid födseln eller hur mycket barnet vägde vid födseln i förhållande till gestationstid. 
 
Barn som är födda före graviditetsvecka 29 benämns Extremely Pre Term (EPT), medan barn 
som är födda mellan vecka 29 och 32 benämns Very Pre Term (VPT) och barn födda mellan 
vecka 32 och 36 benämns Pre Term (PT). När det gäller födelsevikt benämns ett barn som 
väger under 1000 gram vid födseln för Extremly Low Birthweight (ELBW), barn som väger 
mellan 1000 gram och 1500 gram benämns Very Low Birthweight (VLBW) och barn som 
väger mellan 1500 gram och 2500 gram benämns Low Birthweight (LBW). Ett normalviktigt 
barn (>2500 gram) benämns Normal Birthweight (NBW). I dagens forskning används 
gestationstid oftast som definitionsvariabel av prematurt födda medan vikt används mer sällan 
(Stjernqvist, 1999). Idag talar forskare företrädesvis om födelsevikt när det gäller barn med 
ELBW eftersom så små spädbarn löper hög risk att drabbas av komplikationer senare i livet. 
Ytterligare en riskfaktor som kan finnas med i bilden är om barnet väger mindre än 
genomsnittet för barn födda i den graviditetsveckan. Även fullgångna barn kan vara lätta för 
tiden om de väger under 2500 gram vid födseln. Det internationellt använda begreppet Small 
for Gestational Age (SGA) innebär att ett barn vid födseln väger två standardavvikelser under 
den genomsnittliga vikten för den gestationsveckan medan ett barn som är normalviktigt för 
tiden (>-2SD för den gestationstiden) benämns internationellt Appropriate for Gestational 
Age (AGA) (Saugstad, 2006). Ett mått på hur mycket ett spädbarn väger vid födseln dividerat 
med den genomsnittliga födelsevikten för den gestationsåldern är det internationellt använda 
birthweight ratio, som kan översättas födelsevikt-kvoten. Birthweight ratio tar inte hänsyn till 
standardavvikelser, utan är en kvot där siffran 1 anger att spädbarnet vägde exakt medelvärdet 
för barn födda den gestationsveckan (Morley, Brooke, Cole, Powell & Lucas, 1990). 
 
Tidigare empiri inom området 
De svårigheter som prematurt födda individer kan få kan bland annat delas in i medicinska, 
kognitiva samt sociala och psykologiska faktorer. Denna studie kommer att fokusera på 
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sociala och psykologiska faktorer. En del av de konsekvenser som prematuritet kan få är 
tidigare väl beforskade, här kan nämnas påverkan av den allmänna intelligensen och 
svårigheter i studier. Andra områden, såsom vilka sociala konsekvenser prematuritet kan få i 
vuxen ålder, är mindre undersökta. 
  
       Medicinska följdproblem av prematuritet. 
Att vara för tidigt född är ingen sjukdom i sig, men prematurt födda barn har en skörhet som 
gör dem extra sårbara. En del barn får små eller inga följdsjukdomar eller andra problem av 
att de är för tidigt födda, medan andra barn får tillfälliga eller bestående men av att de inte 
utvecklades i livmoderns skyddande miljö tillräckligt lång tid. 
 
Det finns en rad medicinska komplikationer som kan drabba prematura spädbarn. Bland annat 
kan barnets kroppstemperatur och vätskebalans vara svår att hålla uppe och de måste därför 
ibland vårdas i kuvös. Andning och syresättning fungerar inte optimalt hos för tidigt födda 
barn och de kan drabbas av andningsuppehåll. De prematura barnens lungor är ofullständigt 
utvecklade såtillvida att det ytspänningsnedsättande ämnet sulfactant delvis saknas. Detta 
leder till att många lungblåsor inte fylls med luft som bidrar till en ojämn, ibland otillräcklig, 
andning vilket kan ge Respiratory Distress Syndrom. För att lösa problemet försöker man ge 
modern kortison innan den förväntade för tidiga förlossningen och man kan även ge barnet 
sulfactant i lungorna efter födseln. Ibland får de prematura barnen kroniska lungförändringar 
(bronkopulminell dysplasi) vilket kan ge astmaliknande symtom, av att de vårdats i respirator 
så tidigt i livet (Stjernqvist, 1999). Det prematura barnet har omogna njurar, vilket kan störa 
vätske- och saltbalansen. Många prematurt födda barn har svårt att suga och kan behöva 
dropp eller sondmatas. Hos en del prematura barn har ett hål i hjärtats skiljevägg inte slutit sig 
vid den för tidiga födseln på grund av för kort förberedelse för livet utanför livmodern. Hålet 
kallas ductus botalli och kan slutas med hjälp av mediciner eller en kortare operation. Båda 
behandlingarna innebär risker och vilken behandling ett spädbarn får beror till stor del på 
praxis vid det aktuella sjukhuset (Saugstad, 2006).  
 
Vården har utvecklats så att allt färre barn drabbas av Retinopathy of Prematurity (ROP), 
vilket är en synnedsättning beroende på skador på näthinnan som kan vara av olika 
allvarlighetsgrad och leda till bestående synnedsättning. Förändringen kan komma sig av att 
de prematurt födda barnens ögon inte tål den förhöjda syregrad som förr fanns i kuvöser, även 
om orsakssambandet inte är helt klarlagt. Fortfarande finns det dock ett ökat behov av 
glasögon hos prematurt födda som inte bara beror på ROP utan även på kortikala avvikelser 
(Stjernqvist, 1999; Böhm, Katz-Salamon, Smedler, Lagercrantz & Forssberg, 2002). 
 
För tidig födsel kan påverka hjärnan på en rad vis, bland annat kan små blödningar uppstå 
(intraventricular haemorrhage), barnet kan få vattenskalle (hydrocefalus) och/eller 
vitsubstansskador på grund av otillräcklig syresättning (periventrikulär leukomalaci) 
(Lagercrantz, 2001). Ibland får de prematurt födda barnen en speciell form av CP-skada 
(cerebral pares) på grund av neurologiska skador i den ännu omogna hjärnan (Trillingsgaard, 
Dalby & Østergaard, 1999). 
 
De ovanstående problemen kan verka vara väldigt många, men det är viktigt att komma ihåg 
att den för tidigt födda hjärnan är mer plastisk än den vuxna människans hjärna och att alla 
prematura barn inte drabbas av dessa problem (Lagercrantz, 2001). Av de medicinska 
följdproblem som en prematur födsel kan ge är det endast ett fåtal som ger kvarstående men 
vid 18 års ålder, däribland synproblem, kroniska lungförändringar, små hjärnblödningar, 
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vitsubstansskador och olika CP-skador. En del forskare menar att de neuropsykologiska 
handikappen inte har ökat trots en ökad överlevnad (Riley et al., 2008) medan andra forskare 
menar att de neuropsykologiska handikappen har ökat i gruppen på grund av att man räddar 
allt omognare barn (Lagercrantz, 2005). Det kan inte uteslutas att de medicinska 
komplikationer som endast är ett problem tidigt i livet, ändå påverkar relationen mellan 
föräldrar och deras prematurt födda barn både tidigt i livet och på längre sikt. 
 
       Kognitiva följdproblem av prematuritet. 
De kognitiva svårigheter som prematurt födda barn och ungdomar möter i livet har undersökts 
tidigare. Barnen som ingår i SNP har under uppväxten undersökts vid flera tillfällen. Redan i 
förskoleperioden och under barnåren presterade de prematura barnen inom SNP under 
kontrollbarnen på intelligenstest, även om den prematura gruppen föll inom 
normalintelligensspektrum (Böhm et al., 2002) och uppvisade fler problem på test av 
exekutiva funktioner (Böhm, Smedler & Forssberg, 2004). Exekutiva svårigheter, samt 
svårigheter med svarsinhibering och mental flexibilitet, tycks kunna kvarstå då prematura 
barn nått yngre vuxenåldern (Nosarti et al., 2007). I adolescensen har en studie visat att barn 
som vägde under 750 gram vid födseln fortfarande vid 16 års ålder presterade under de 
fullgångna ungdomarna på i princip alla kognitiva test, särskilt de som inkluderade 
visuomotoriska färdigheter, spatialt minne och exekutiva funktioner (Taylor, Minich, Bangert, 
Filipek & Hack, 2004). En annan studie pekar på att det inte i samma utsträckning förekom 
signifikanta skillnader mellan prematurt födda och fullgångna 16-åringar när det gällde verbal 
intelligens (Saavalainen et al., 2007). Även preliminära data från SNP visar på att de 
prematurt födda 18-åringarna presterade under de fullgångna barnen på tre av fyra delskalor 
av intelligenstestet WISC-III, undantaget var den verbala intelligensen (Bohlin & Bremberg, 
2008). Ytterligare tecken på att prematurt födda ungdomarnas verbala förmåga är i nivå med 
fullgångna jämnårigas verbala förmåga har bland annat visat sig genom att de signifikant 
sämre läsfärdigheter som prematurt födda barn hade vid nio års ålder inte kvarstod då de fyllt 
15 år (Samuelsson et al., 2006). Vid långtidsuppföljningar har det framkommit att en viss 
skillnad till de prematurt födda barnens nackdel i den kognitiva utvecklingen kan kvarstå upp 
till slutet av tonåren (Tideman, 2000).  
 
Vid en genomgång av de kognitiva svårigheter som många prematurt födda barn möter genom 
livet är steget inte långt till att börja fundera på vilka konsekvenser detta får för deras 
kommande utbildning och arbetsliv. Hack och medarbetare (2002) har i en studie kommit 
fram till att färre ungdomar födda VLBW än kontrollungdomar gick ut den amerikanska 
motsvarigheten till gymnasiet på grund av utbildningsnackdelar och ungdomar födda VLBW 
hade lägre poäng på ett intelligenstest, samt färre akademiska högskole- och universitetspoäng 
än kontrollungdomar. 
 
       Relationen mellan föräldrar och barn. 
Ett samspelsbehov att knyta an till en omvårdnadsperson finns förprogrammerat hos alla barn 
från födseln. Anknytningssystemets alla signaler möts förhoppningsvis på ett tillfredsställande 
sätt av omvårdnadssystemet hos den person som knyts an till. I den primära 
anknytningsrelationen läggs grunden för hur relationer till andra människor kommer att te sig 
senare i livet (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 2006).  
 
Kvaliteten på anknytningen kan se något olika ut, bland annat beroende på barnets 
temperament och beteendestil (Broberg et al., 2006). Ett barn som föds fullgånget, är själv 
aktivt på olika sätt för att få till en bra anknytning. Ett prematurt barn har svårare med 
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självregleringen, vilket kan leda till att det kan vara svårt att få till ett samspel exakt i rätt 
vakenhetsgrad hos barnet eller att barnet inte klarar av att lugna sig själv. Detta kan göra att 
barnet blir skrikigt och gnälligt, vilket i sin tur leder till att en förälder kan ha än svårare att 
knyta an till det. Barnets moder är inte heller biologiskt förberedd på samma sätt på att hon 
ska bli mor, om barnet kommer alltför tidigt och kanske också hastigt, under graviditeten. På 
grund av bristande känslor inför barnet kan det bli en sämre anknytning (Stjernqvist, 1999). I 
en norsk studie visade det sig dock att värmen i relationen mellan förälder och barn inte 
påverkades av att barnet var född med VLBW (Indredavik, Vik, Heyerdahl, Romundstad & 
Brubakk, 2005). Ibland kompenseras de svagare känslorna med ett överbeskyddande 
föräldrabeteende mot barnet och överbeskyddet kan resultera i överdriven omsorg 
(Stjernqvist, 1999).  
 
Idag har föräldrarna möjlighet att vara med från början i vården av sitt prematura barn på ett 
annat sätt än förr, då var det sjukhuspersonal som under lång tid efter födelsen skötte allt. Nu 
vårdas många prematurt födda med personligt utformad NIDCAP-vård (Newborn 
Individualized Developmental Care and Assessment Program) enligt devisen minimal 
medicinsk hantering för att minska skadliga stimuli tidigt i livet (Stjernqvist, 1999). Många 
neonatalvårdsavdelningar är utformade så att de efterliknar livmoderns skyddande miljö i så 
hög utsträckning som möjligt och man uppmuntrar en nära hudkontakt mellan föräldrar och 
det prematurt födda barnet. Hudkontakt kan fungera smärtstillande för barnet då det genomgår 
någon av de många smärtsamma medicinska behandlingar som prematurt födda barn utsätts 
för. Det tidiga samspelet mellan föräldrar och barn är extra viktigt för att minska prematurers 
separationsstress, då de ofta separeras från sina föräldrar i långa perioder direkt efter födseln 
för kuvösvård (Ferber & Makhoul, 2008). Studier angående anknytningen mellan barn och 
moder från tiden då sjukhuspersonal tog hand om barnen och föräldrarna inte fick komma 
nära på samma sätt som idag, visade att det då var vanligare med beteendeproblem och 
psykosociala svårigheter senare i livet hos barnen (Indredavik et al., 2005). Andra studier har 
påvisat att de prematurt födda hade mer psykosomatiska besvär i form av huvudvärk och ont i 
magen i yngre tonåren (Stjernqvist, 1999). 
 
       Allmänt om ungdomars fysiska, sociala och psykiska utveckling. 
Under tonårstiden är det dags för ungdomen att frigöra sig från föräldrarna och familjen, 
vilket kan ge upphov till blandade känslor hos både ungdomar och föräldrar. Tonåringen 
behöver bryta sig loss och klara sig själv, samtidigt som det finns ett behov av att bli 
omhändertagen. Föräldrarna vill att deras barn ska klara av att stå på egna ben, på samma 
gång som det är svårt att släppa taget (Papalia, Olds & Feldman, 2000). Bilden av 
ungdomsåren som en tid av ständiga bråk och slitningar mellan föräldrar och barn har på 
senare år kommit att ses som klart överdriven. De flesta ungdomarna frigör sig utan att för 
den skull prägla hela ungdomstiden med ständiga uppslitande konflikter (Erwin, 1998). 
 
En stor fysisk tillväxt sker under tonåren. Under denna tid anser de flesta ungdomar att det är 
viktigt att acceptera sig själv och att bli accepterad av andra. Man jämför sig mycket med 
andra, är angelägen om att se bra ut och just den egna uppfattningen om kroppen kan få stor 
psykologisk genomslagskraft. De ungdomar som går in i puberteten tidigare än sina jämnåriga 
eller de som mognar senare kognitivt, löper en förhöjd risk att utveckla en del riskbeteenden, 
exempelvis att börja använda droger (Papalia et al., 2000). 

En artikel pekar på att prematurt föddas fysiska utveckling vid tio års ålder låg efter dem som 
inte var prematurt födda (Stjernqvist & Svenningsen, 1999). De prematura i undersökningen 
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hade en födelsevikt som motsvarade 1/3 av kontrollbarnens och vid fyra års ålder vägde de 
mycket för tidigt födda barnen fyra kilo mindre och var sju centimeter kortare än 
kontrollgruppen. Den här skillnaden minskade med åren, men fortfarande då barnen var tio år 
gamla vägde de prematura barnen fyra kilo mindre och var fem centimeter kortare än 
kontrollgruppen (Stjernqvist & Svenningsen, 1999). Det kan alltså finnas en grupp prematura 
ungdomar som inte har växt ikapp sina jämnåriga kamrater och dessutom har en del av dem 
en lägre kognitiv mognad.  

Ett begrepp som kommer att användas i studien är Body Mass Index (BMI). BMI är ett mått 
på vikten i förhållande till längden och räknas ut genom att dividera vikten i kilo med den 
kvadrerade längden i meter. En person mellan 18 och 34 år som har ett BMI under 19 räknas 
som underviktig, ett BMI mellan 19-24 räknas som normalvikt, ett BMI mellan 25-30 räknas 
som övervikt och ett BMI över 30 räknas som fetma (Huddinge Sjukhus Överviktsenhets 
hemsida, 2008). 
 
Både den fysiska och psykiska allmänna hälsan påverkas av hur mycket en individ 
motionerar. Motion är en friskfaktor, som ökar kroppens styrka och ger en möjlighet till 
viktkontroll, men den sänker också oros- och stressnivån i kroppen samt kan höja 
självförtroendet. För att få mest effekt av motionen, är daglig rörelse bäst. De ungdomar som 
sportar mår i allmänhet bättre än de som inte motionerar. En inaktiv livsstil i ungdomen kan 
dessutom komma att föras över till vuxenlivet, vilket medför en förhöjd risk för fetma, 
diabetes, cancer och hjärtproblem (Papalia et al., 2000). Övervikt och undervikt påverkar 
självbilden och de sociala möjligheterna för ungdomar (Coleman & Hendry, 2000).  
 
Under tonåren minskar många ungdomar, särskilt flickor, på sin fysiska aktivitet. De 
ungdomar som sportar tillbringar ofta mer tid tillsammans med sina kompisar än de som inte 
håller på med någon idrott. Man kan tänka att fritidsintresset blir som ett sätt att socialisera. 
Under tonåren börjar man ofta tillbringa mer tid med kamrater än med sina föräldrar (Papalia 
et al., 2000). Istället för föräldrarna blir andra ungdomar den primära referensgruppen. I 
kompisgruppen kan egna kulturer skapas som hjälper ungdomarna att utveckla sin självkänsla 
(Erwin, 1998).  
 
Självförtroendet utvecklas mycket i relationerna tillsammans med jämnåriga kamrater. En del 
undersökningar pekar på att det är kamrater av samma kön som är viktigast vid utvecklandet 
av självförtroendet och att flickor i allmänhet har lägre självförtroende under ungdomsåren än 
pojkar (Papalia et al., 2000).  
 
Bland de mest frekvent undersökta relationsproblemen bland ungdomar är ensamhet, blyghet 
och svårigheter att relatera till andra. Blyga ungdomar tar färre risker i sina relationer, vilket 
kan leda till att de har färre nära relationer än sina mer utåtriktade jämnåriga. De löper också 
högre risk än andra att vara ensamma, ha lägre självkänsla och i allvarligare fall isolera sig 
(Erwin, 1998). 
 
       Prematura ungdomars sociala och psykologiska utveckling. 
De prematurt födda barnens och tonåringarnas sociala och psykologiska utveckling har 
undersökts i lägre utsträckning än deras medicinska och neuropsykologiska utveckling. 
Särskilt magert med empiri finns det kring prematurt födda barns och ungdomars självbild.  
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Resultaten från tidigare studier av prematurt födda ungdomars psykiska välmående är 
motstridiga. En del studiers resultat pekar på att tonåringar födda med VLBW har fler 
psykiatriska symtom och känslomässiga svårigheter än andra jämnåriga, medan andra studier 
pekar på att samma grupp har färre psykiatriska problem än genomsnittet. Skillnaderna i 
resultat verkar ha att göra med vilken vikt forskarlaget lägger vid externaliserade respektive 
internaliserade problem och var de drar gränsen för vad som räknas för ett problem, så kallade 
cut-off nivåer. Exempelvis har Hack och medarbetare (2002) kommit fram till att ungdomar 
födda med VLBW konsumerar alkohol i lägre grad, använder droger i lägre grad och löper en 
lägre risk att bli gravida i unga år, vilket tyder på att de har mindre problem av 
externaliserande typ. Det utesluter dock inte en tyst problembild. Aschan (2008) menade i sin 
psykologexamensuppsats att de prematura barnen i en delstudie inom SNP var blygare, det 
vill säga hade ett mer inhiberat beteende än de fullgångna barnen vid 24 månaders ålder, men 
denna skillnad kvarstod inte då barnen hunnit bli fem och ett halvt år. Hos samtliga barn i den 
studien syntes ett samband då barnen var tre månader gamla mellan överbeskydd från 
mammornas sida och blyghet hos barnen. Halvarson (2001) har i sin psykologexamensuppsats 
jämfört vad mödrar till prematurt födda barn respektive fullgångna barn inom SNP föredrog 
att göra tillsammans med sina barn och då anat en tendens till att prematura barn föredrog 
lugnare sysselsättningar. Trots att skillnaden inte kvarstod då barnen blivit äldre, ansåg 
Aschan (2008) att det fanns stöd för hypotesen att föräldrars överbeskyddande beteende 
kunde vara en bidragande orsak till att barn får ett inhiberat beteende.  
 
Å andra sidan har Indredavik, Vik, Heyerdahl, Kulseng & Brubakk (2005) kommit fram till 
att tonåringar födda med VLBW hade fler psykiatriska symptom än kontrollerna, särskilt 
uppmärksamhetsstörningar, beteendeproblem, sociala svårigheter och känslomässiga 
svårigheter, men också problem med inlärning och skola. Vidare har Elgen, Sommerfelt & 
Markestad (2002) genomfört en studie på 11-åringar som hade en låg födelsevikt (oavsett om 
de var för tidigt födda eller inte) som visade att det fanns fler med beteendeproblem och 
psykiatrisk diagnos i denna grupp än i kontrollgruppen. I samma studie hade barn födda med 
LBW lägre självkänsla, fler sociala problem och var mer ouppmärksamma. Ytterligare 
forskning som pekar på att personer födda med VLBW skiljer sig från kontroller är studien av 
Räikkönen och medarbetare (2008) som visade att unga vuxna som föddes VLBW och SGA 
löpte högre risk för att vara deprimerade, men å andra sidan att de som var födda VLBW och 
AGA löpte lägre risk att vara deprimerade än kontrollerna. Deras slutsats var att det snarare är 
hur lätt man var för tiden vid födseln än födelsevikten per se som ökade 
depressionsbenägenheten.    
 
I en tidigare publicerad brittisk studie har ett forskarlag undersökt 6-12 år gamla barn födda 
VPT med både SDQ och delar av WISC (Bayless, Pit-ten Cate & Stevenson, 2008). De kunde 
endast hitta små och icke-signifikanta skillnader mellan de för tidigt födda barnens och de 
fullgångna barnens resultat på SDQs problemindex. 
 
I en dansk studie visade det sig att 5 år gamla barn födda EPT hade sämre social förmåga än 
kontrollbarn, men att denna signifikanta effekt inte kvarstod då man kontrollerade för 
intelligenskvot och extra känslig/försiktig föräldrastil (Hoff, Hansen, Munck & Mortensen, 
2004). Det verkar alltså i denna studie som det är den extra försiktigheten i relationen mellan 
föräldrar och barn som är prematurt födda samt deras på gruppnivå lägre intelligens som 
påverkar den sociala kompetensen, snarare än prematuriteten per se. En tendens till 
försiktigare föräldrastil har även tidigare undersökts inom SNP (Halvarson, 2001).   
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När det gäller risker i prematurt födda ungdomars sociala utveckling har forskare pekat på 
föräldrars och barns olika bilder av vilka svårigheter barnen har. I en studie av Bredrup och 
medarbetare (2006) visade det sig att föräldrar till tonårsbarn födda VLBW såg fler problem 
hos sina prematurt födda barn än vad barnen själva gjorde. Forskarlaget letade både efter 
eventuella effekter av prematuritet och efter eventuella könseffekter. Föräldrarna skattade 
bland annat att deras prematurt födda barn hade fler problem med uppmärksamhet och socialt 
liv än barnen själva gjorde. Skattningarna visade könsförväntningar och skilde sig åt beroende 
på om föräldern skattade en son eller dotter, exempelvis såg föräldrarna en lägre 
skolkompetens hos söner och fler internaliserade problem hos döttrar. En intressant skillnad i 
skattningar som gick åt det motsatta hållet än de övriga skillnaderna hittades när det gällde 
flickor födda med VLBW, som själva rapporterade fler externaliserade problem i livet än vad 
deras föräldrar uppgav för sina döttrars räkning (Bredrup et al., 2006).  
 
Ett forskarlag i Helsingfors har undersökt mycket för tidigt födda unga vuxna med Neo 
personlighetsinventorium enligt femfaktormodellen. Femfaktormodellen består av de fem 
personlighetsdragen extraversion, öppenhet för nya erfarenheter, vänlighet/behaglighet, 
målmedvetenhet/ansvarskänsla och neuroticism. Forskarlaget fann då att de mycket för tidigt 
födda unga vuxna låg signifikant under de fullgångna unga vuxna när det gällde öppenhet för 
nya erfarenheter samt signifikant högre än kontrollerna när det gällde 
målmedvetenhet/ansvarskänsla och vänlighet/behaglighet (Pesonen et al., 2008). Två olika 
förklaringsmodeller till varför dessa olikheter verkade existera presenterades. För det första 
presenterades en familjepåverkansmodell där familjer till för tidigt födda barn antogs 
förstärka beteenden som försiktighet, lydnad och låg impulsivitet. För det andra presenterades 
en mer biologisk modell där tidiga påverkansfaktorer antogs få livslånga konsekvenser för 
olika kroppssystem såsom kortisolnivåer i blodet. Författarna till Helsingforsstudien menade 
att ett visst samband mellan föräldrars omhändertagande och barnets vänlighet/behaglighet, 
målmedvetenhet/ansvarskänsla och lägre nivåer av neuroticism tidigare hade rapporterats. De 
föreslog därför att den till synes positiva utvecklingen av unga vuxna födda VLBWs 
personlighet kunde ha ett samband med att deras föräldrar hade varit extra omsorgsfulla mot 
dem under uppväxten. Författarna till artikeln skrev att olika personlighetsegenskaper bidrog 
till variationer i emotionellt fungerande, socialt fungerande och psykiskt välmående (Pesonen 
et al., 2008). Mot bakgrund av den forskning som presenterats om ungdomar i allmänhet och 
prematurt födda tonåringar i synnerhet, formulerades föreliggande studies syfte.  
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att jämföra svaren på självskattningsformulären Strengths 
and Difficulties Questionnaire och Youth Self Report samt testresultaten från WISC-III som 
de 69 testpersoner inom SNP som fyllt 18 år senast sommaren 2008 fyllt i, utifrån huruvida de 
var prematurt födda eller inte. Vidare syftade studien till att undersöka om det fanns skillnader 
främst inom psykosociala aspekter mellan ungdomarnas och deras respektive föräldrars 
skattningar på SDQ samt YSR/CBCL (Child Behaviour Checklist). 
 
Frågeställningar 

1. Skiljer sig de prematurt födda ungdomarnas självskattade emotionella välmående, 
kompetens och sociala liv kvantitativt åt från jämnåriga fullgångna ungdomars 
självskattningar och har gruppernas självuppgivna fritidssysselsättningar kvalitativa 
skillnader? 
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2. Skiljer sig föräldraskattningarna av prematurt födda ungdomars emotionella 
välmående, kompetens och sociala liv från kontrollföräldrars skattningar av deras 
kontrollungdomar? 
 

3. Finns det någon skillnad på hur väl föräldrarnas och ungdomarnas skattningar av de 
undersökta variablerna ovan överensstämmer med hänsyn tagen till om ungdomarna 
var prematurt födda eller fullgångna? 
 

4. Kvarstår eventuella skillnader i undersökta variabler mellan grupperna när man 
kontrollerar för intelligens (det vill säga poängen på WISC-III vid 18-års ålder), 
födelsevikt, BMI, kön och gestationsvecka? 

 
 

Metod 
 

SNP innefattar idag 182 prematurt födda (VLBW) ungdomar och 125 (NBW) 
kontrollungdomar som föddes i norra delen av Stockholm mellan år 1988 och 1993. 
Testpersonerna har vid födseln, 10 månaders ålder, 2, 5 ! och 15 års ålder genomgått 
omfattande fysiologiska och psykologiska undersökningar och data från prenatalperioden har 
samlats in. Även testpersonernas föräldrar har varit involverade i projektet.  
 
I denna pilotstudie ingick de 69 testpersoner som i slutet av juni 2008 hunnit fylla 18 år, 
tackat ja till fortsatt deltagande i SNP och undersökts med ett neuropsykologiskt testbatteri 
samt fyllt i självskattningsformulär. De neuropsykologiska test som användes är 
kortversionen av WISC-III (generellt IK-värde), Delis Kaplan Executive Function Systems 
(exekutiva och språkliga funktioner), Boston Naming Test och Benämning (språkliga 
funktioner), Trailmaking test A och Visual Motor Integration Test (visoumotoriska 
funktioner), Sifferrepetition från WISC-III, Blockrepetition från Wechler's Adult Intelligence 
Test, Rey Auditory Verbal Learning Test och Ansiktsigenkänning (minne). De 
självskattningsformulär som ungdomarna har fyllt i innefattar Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ: självbild, psykisk hälsa och beteende), Youth Self Report (YSR: 
självbild, skolgång, intressen samt psykisk hälsa och beteendeavvikelser), Quality of Life 
Inventory (QOLI: livskvalitet) samt en svensk version av Inventory of Parent and Peer 
Attachment (IPPA: sociala relationer till mamman, pappan och vännerna). Föräldrarna har fått 
fylla i följande frågeformulär om sina barn; Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ: 
föräldrarnas bild av barnets psykiska hälsa och beteende), Child Behaviour CheckList 
(CBCL: vilket motsvarar YSR, det vill säga förälderns bild av barnets skolgång och 
intressen), KASAM (förälderns känsla av sammanhang och egna psykiska välbefinnande) 
samt ett föräldrastressformulär. I föreliggande pilotstudie användes endast information från 
SDQ, YSR, CBCL och det sammanvägda IK värdet från WISC-III.  
 
Testpersonerna 
I föreliggande studie ingick 69 testpersoner som uppfyllt urvalskriteriet att de fyllt 18 år, 
varav 34 testpersoner var prematurt födda innan gestationsvecka 37 och vägde mindre än 
1500 gram vid födseln och 35 testpersoner var friskfödda fullgångna barn som vägde över 
2500 gram vid födseln. 31 testpersoner var pojkar (varav 16 tillhörde prematurgruppen) och 
38 testpersoner var flickor (varav 18 tillhörde prematurgruppen). Födelsevikten hos de för 
tidigt födda barnen varierade mellan 696 gram och 1482 gram, med ett medelvärde på 
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omkring 1090 gram och SD 256 gram. Av de för tidigt födda ungdomarna var 14 ELBW och 
20 var VLBW. Birthweight ratio för samtliga testpersoner varierade mellan 0,49 och 1,32. 
 
Gestationstiden för de för tidigt födda varierade mellan 24 och 35 veckor, med ett medelvärde 
på omkring 28 veckor (SD omkring 3 veckor). Av de prematurt födda barnen var 18 EPT, 10 
var VPT och 6 var PT. De två prematura barn som föddes tidigast under graviditeten föddes 
under vecka 24 och det prematura barn som föddes senast under graviditeten föddes under 
vecka 35. När det gällde de fysiska beskrivningsmåtten av testpersonerna vid 18 års ålder kan 
det noteras att längden på de prematura ungdomarna varierade mellan 150 cm och 198 cm 
(medellängden var omkring 170 cm) och vikten varierade mellan 40 kg och 88 kg 
(medelvikten var omkring 59 kg). I kontrollgruppen varierade längden mellan 154 respektive 
195 cm (medellängden var omkring 173 cm) och vikten varierade mellan 41 respektive 75 kg 
(medelvikten var omkring 63 kg). I prematurgruppen fanns en testperson vars längd och vikt 
utgjorde ett extremvärde, vilket påverkade materialet. Då ett oberoende t-test genomfördes 
utan den nämnda testpersonens längd och vikt, uppkom en tydlig tendens till skillnad mellan 
gruppernas längd och vikt. Det fanns en signifikant könsskillnad gällande både längd och vikt 
vid 18 års ålder, där pojkarna var längre och vägde mer än flickorna. Pojkarna var i 
genomsnitt 179 cm medan flickorna var 165 cm långa (t62 = 7,40, p < 0,01) och pojkarna 
vägde i genomsnitt 66 kg medan flickorna vägde 56 kg (t62 = 4,67, p < 0,01). Längd- och 
viktmått angavs av testpersonerna själva. Dessa siffror visade att BMI varierade mellan 
knappt 17 och omkring 28, men skilde sig inte åt mellan grupperna. 
 
Procedur 
Varje testperson fick ett brev hemskickat med information om studien och en förfrågan om de 
ville delta i den här undersökningen (se bilaga 1). Samtidigt skickades motsvarande 
information till testpersonens föräldrar. I breven fick de information om att det var frivilligt 
att delta i studien, att de när som helst kunde välja att dra sig ur studien och att de som 
accepterade att delta i studien fick en ersättning på 500 kronor samt eventuella utlägg för resa 
ersatta. De ungdomar som sedan med hjälp av en svarstalong accepterade att delta i studien 
fick förslag på en testtid hemskickad. Innan testningen ringde testledaren hem till testpersonen 
för att försäkra sig om att testpersonen skulle hitta till testlokalen och ge testpersonen 
möjlighet att ställa frågor. En del ungdomar testades på vardagar och andra på helger, både 
förmiddags- och eftermiddagstider förekom. Efter det att testpersonen genomgått testningen 
skickades de formulär som föräldrarna skulle fylla i hem till familjen, alternativt ifylldes 
dessa av förälder som väntade i ett annat rum under testningen. Till föräldrarna utgick ingen 
ersättning för deltagande i studien.  
 
Samtliga tester genomfördes vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, i de två olika 
testlokalerna; ett mindre bibliotek och ett psykologbehandlingsrum för barn. Testningarna 
inleddes med allmän information om vad som skulle ske, syftet med studien samt information 
om utbetalning av ersättning, varpå deltesterna administrerades i en förutbestämd ordning 
enligt följande: Bildkomplettering, Likheter, Kodning, Ansiktsigenkänning (presentation: 
varje bild visades tre sekunder), Aritmetik, Blockmönster, Ordförråd, Ansiktsigenkänning 
(retention: varje bild visades fem sekunder, omkring 25 minuter efter presentationen), 
Sifferrepetition, Symbolletning, (här erbjöds förfriskning för samtliga deltagare), Reys 
Verbala Inlärningstest (presentation), Blockrepetition, Trailmaking 2-4, Verbalt flöde, 
Mönsterflöde, Reys Verbala Inlärningstest (retention, omkring 30 minuter efter 
presentationen), Ordspråk 1, Color-Word Interference Test, Sortering 1, Visual Motor 
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Integration Test, Benämning, Boston Naming test och slutligen administrerades 
självskattningsformulären i ordningen YSR, SDQ, QOLI och IPPA.  
 
Varje testning tog mellan tre och fyra timmar att genomföra, inklusive minst en paus. 
Ungdomarna erbjöds förfriskningar i pausen i form av frukt, juice och kaffe/te. Eventuella 
småpauser för toalettbesök togs varhelst det passade i materialet. Någon testperson har på 
grund av dyslexi fått självskattningsformuläret uppläst av testledaren. De praktiska 
svårigheter som uppstod under datainsamlingsperioden rörde sig om testpersoner som inte 
dök upp, testpersoner som ville ha en utförlig analys av sina resultat presenterad redan i slutet 
av testningen och testpersoner som inte hade med sig kallelsen och därför inte hittade 
testlokalen. Testerna har rättats av respektive testledare efteråt, men vid eventuella oklarheter 
angående rättningen har testledaren vänt sig med frågor till Ann-Charlotte Smedler, Pia 
Risholm Mothander och Birgitta Böhm. 
  
Sex olika testledare (fem kvinnor och en man) har skött datainsamlingen under den här delen 
av SNP, varav uppsatsförfattarna var två av dem. Fem av testledarna var psykologkandidater 
under slutet av psykologutbildningen vid Stockholms universitet och en av testledarna var 
legitimerad psykolog och doktorand på Stockholms universitet med SNP som 
avhandlingsområde. Samtliga testledare har fått extra utbildning i de specifika test som 
användes. De data som ligger till grund för denna studie samlades in fram till och med juni 
2008, men fler testpersoner testas kontinuerligt i moderprojektet.  
 
Presentation av de instrument som används i studien 
I föreliggande studie används självskattningsformulären Strenghts and Difficulties 
Questionnaire (SDQ) och Youth Self Report (YSR), samt motsvarande 
föräldraskattningsformulär SDQ och Child Behaviour CheckList (CBCL).  
 
       Strenghts and Difficulties Questionnaire. 
SDQ består av de fem dimensionerna uppförandestörningar, emotionella problem, 
hyperaktivitet, kamratsvårigheter och prosocialt beteende. Varje dimension består av fem 
delfrågor och varje delfråga skattades av testpersonen och hans eller hennes föräldrar med 
något av de tre alternativen stämmer inte (0 poäng), stämmer delvis (1 poäng) eller stämmer 
helt (2 poäng). Varje ovanstående dimension kan få ett adderat värde på mellan noll och tio 
poäng och de fyra första dimensionerna kan vägas samman (0-40 poäng) till ett ”totalt 
problemindex” (Goodman, 1997). SDQ har på ett adekvat sätt översatts till omkring 60 olika 
språk (Lundh, Wångby-Lundh & Bjärhed, 2008). Den svenska versionen av SDQ har i flera 
studier visat sig ha god validitet, det vill säga diskriminera väl mellan kliniska och icke-
kliniska grupper både när det gäller styrkor och svagheter och ha en god test-retest reliabilitet 
(Malmberg, Rydell & Smedje, 2003; Smedje, Broman, Hetta & von Knorring, 1999), men 
med något sämre homogenitet inom vissa delskalor, särskilt skalorna ”kamratproblem” och 
”uppförandestörning” (Lundh et al., 2008). Widenfelt, Goedhart, Treffers och Goodman 
(2003) har även kommit fram till att den interna konsistensen mellan den barn- och 
föräldraifyllda SDQ generellt sett är acceptabel och jämförbar med den internationellt erkända 
interna konsistensen för Youth Self Report/Children Behaviour Checklist (YSR/CBCL), som 
också använts i föreliggande studie.  
 
       Youth Self Report och Child Behaviour CheckList. 
Självskattningsformuläret YSR och den föräldraskattade motsvarigheten CBCL är tidigare 
välanvända instrument i barn- /ungdomsforskning i allmänhet och har tidigare använts inom 
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forskningsområdet prematurt födda barn. I föreliggande studie används endast den första 
sidan av YSR respektive CBCL. Formulärets första sida är uppdelat i fyra avdelningar 
gällande olika fritidssysslor, som beskrivs utförligare under rubriken kvalitativa resultat 
nedan. När ungdomen listat en fritidssyssla ska han eller hon även skatta hur mycket tid han 
eller hon lägger ned på aktiviteten i fråga jämfört med jämnåriga ungdomar, samt i vissa fall 
även hur bra han eller hon anser sig vara på aktiviteten jämfört med jämnåriga ungdomar. 
Svaren på frågorna bildar de tre indexen aktivitetsdeltagande, socialt aktivitetsdeltagande och 
total upplevd kompetens (Achenbach, McConaughy & Howell, 1987).  
 
En tidigare utförd meta-analys på YSR/CBCL gällande korrelationen mellan olika personers 
skattningar, har visat att Pearsons korrelation var god mellan skattningar från samma typ av 
informant (till exempel två föräldrar) och godtagbar för olika typer av informanter (till 
exempel förälder och lärare) samt mellan barnen själva och andra informanter (Achenbach et 
al., 1987). 
 
Då YSR tidigare testats i svensk ungdomsforskning, har man kommit fram till att 
självskattningsformuläret är användbart för att hitta ungdomars självupplevda kompetenser 
och problem (Broberg et al., 2001). Flickor skattar generellt sett att de har fler problem än 
pojkar och ungdomar från båda könen som är 15-16 år skattar att de har fler problem än både 
yngre och äldre ungdomar gör (Broberg et al., 2001). Både YSR och CBCL har visat sig vara 
valida och reliabla mätinstrument när det gäller att upptäcka affektiva svårigheter och ger en 
moderat indikation på ångestproblematik (Ferdinand, 2006). Överensstämmelsen mellan 
föräldra- /barnskattningar på CBCL har tidigare visat sig vara godtagbar och något högre 
gällande externaliserade- än internaliserade problem (Rey, Schrader & Morris-Yates, 1992), 
medan YSR bättre upptäcker internaliserade problem (Leung et al, 2006).   
 
Databearbetning 
Vid en första datahämtning från SNP:s databank erhöll författarna följande data: ett 
anonymiserat ID-nummer för varje testperson, grupptillhörighet, könstillhörighet, 
gestationsålder i veckor, födelsevikt, birthweight ratio, Apgar-poäng, ett fullskaligt IK-värde 
vid 18 års ålder från WISC-III, längd och vikt vid 18 år, de självskattade SDQ-variablerna 
emotionella problem, uppförandestörning, hyperaktivitet, kamratproblem, prosocialt beteende, 
det sammanräknade problemindexet av de fyra först listade SDQ-variablerna ovan och total 
impact från SDQ, de föräldraskattade SDQ-variablerna emotionella problem, 
uppförandestörning, hyperaktivitet, kamratproblem, prosocialt beteende, det sammanräknade 
problemindexet av de fyra först listade SDQ-variablerna ovan och total impact från SDQ, 
YSR - aktivitetsdeltagande, YSR – socialt aktivitetsdeltagande, YSR - total kompetens,  
CBCL - aktivitetsdeltagande, CBCL – socialt aktivitetsdeltagande och CBCL - total 
kompetens. 
 
För databearbetningen av studiens kvantitativa material användes statistikprogrammet SPSS 
version 16.0 och information från Brace, Kemp och Snelgar (2003). De statistiska metoder 
som användes från SPSS var t-test, MANOVA, ANOVA med mixad design, en 
korrelationsmatris, regressionsanalys och ANCOVA. Cohens effektstyrka räknades för hand 
med en formel hämtad från Borg och Westerlund (2006). 
 
Inför den kvalitativa analysen hämtades återigen information från rådatamaterialet. 
Ungdomarnas egna svar på fyra delfrågor av YSR låg i fokus, i denna del av studien har inte 
föräldrarnas svar på liknande CBCL-frågor beaktats. Den kvalitativa analysen baseras på 
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svaren från följande fyra öppna frågor; ”Var vänlig ange de sporter som du helst deltar i”, 
”Var vänlig ange dina hobbies eller favoritsysselsättningar som inte är sporter”, ”Tillhör Du 
någon förening, någon klubb eller något lag”, samt ”Har Du något arbete eller någon fast 
sysselsättning (betald eller obetald)?”. Varje testpersons uppgivna svar skrevs av och ett 
identitetsnummer skrevs på baksidan av pappret. Det fanns med andra ord 69 papper och varje 
papper representerade en testperson med sina svar. Analysmetoden som användes var 
datastyrd. Varje testpersons papper lades ut på en stor yta och därefter läste vi svaren om och 
om igen. Ibland granskade vi pappren var och en för sig och ibland tillsammans. När vi 
upprepade gånger granskat lapparna med varje testpersons angivna svar, diskuterade vi 
sinsemellan vilka grupper som svaren kunde sorteras in i. En del av svaren upplevde vi 
liknade varandra i något avseende och de fick på så sätt bilda en subjektiv kategori. 
Kategorierna utkristalliserades under arbetets gång och en form av innehållsanalys låg till 
grund för bildandet av kategorier. En del av kategorierna kunde placeras i ett fyrfältsdiagram 
med två dimensioner, medan andra kategorier placerades längs ett kontinuum. Ytterligare 
några andra svar kunde vi inte sortera in i någon av kategorierna utan de förblev fristående. 
Sorteringen gjordes för att svaren skulle kunna gå att skilja från varandra och för att det skulle 
gå att se om det fanns någon trend eller mönster i svaren från ungdomar ur prematurgruppen 
respektive ungdomar ur kontrollgruppen. Kategorierna namngavs utan någon värdering. Inte 
förrän sorteringen avslutats tog vi reda på till vilken av grupperna som respektive lapp hörde 
genom att titta på baksidan av respektive papper.  
 
Etiska aspekter 
Alla deltagare har godkänt att materialet i SNP får användas till forskning. Den Regionala 
Etikprövningsnämnden i Stockholm har godkänt att en datainsamling görs på ungdomarna i 
SNP vid 18 års ålder. Varje ungdom fick ett brev hemskickat (se bilaga 1) med en förfrågan 
om han/hon ville delta i studien. Information om att det gick att avstå eller avbryta sitt 
deltagande i testningen fanns skriftligen med. När ungdomen kontaktades via telefon innan 
testillfället, tillfrågades ungdomen på nytt om han eller hon ville vara med samt gavs tillfälle 
att ställa eventuella frågor. Allt material till studien var kodat med ett ID-nummer och 
behandlades anonymt. Inför den kvalitativa analysen valde vi att skriva av svaren på de öppna 
frågorna på egna lappar, så att inget formulär skulle kännas igen utan att alla lappar var 
skrivna med samma handstil. 
 

Resultat 
 

Nedan presenteras de resultat som de ovan beskrivna analyserna gav. Först presenteras de 
kvantitativa resultaten och därefter de kvalitativa resultaten. 
 
Normalfördelning datamaterialet 
För att få använda parametriska analysmetoder måste spridningarna inom de undersökta 
variablerna vara normalfördelade. Det visade sig att i det datamaterial som ingick i denna 
studie var alla undersökta variabler utom fem normalfördelade. De snedfördelade variablerna 
var SDQ föräldraskattade emotionella problem, SDQ föräldraskattade kamratproblem, SDQ 
föräldraskattat prosocialt beteende, SDQ föräldraskattat totalt problemindex och SDQ 
föräldraskattad hyperaktivitet. De variabler som inte var normalfördelade var endast måttligt 
snedfördelade (samtliga variabler låg inom +/-2), varför datamaterialet bedömdes som 
tillräckligt robust för att använda parametriska analysmetoder, såsom ANOVA. 
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MANOVA 
För att undersöka om det fanns skillnader i hur ungdomar från de båda grupperna skattade sig 
själva (på SDQ och de två första sidorna av YSR) samt undersöka om det fanns skillnader i 
hur föräldrar från de båda grupperna skattade sina tonårsbarn (på SDQ och de två första 
sidorna av CBCL) genomfördes en serie multivariata variansanalyser (MANOVA). 
Resultaten från dessa analyser redovisas i tabellerna 1 till 4 nedan.  
 
Tabell 1. Självskattning av SDQ för gruppen prematurt födda och kontrollgruppen. 
Medelvärden (och standardavvikelser) för de fem olika delskalorna samt resultat av 
MANOVA. 
 
Indexvariabel 
(SDQ ungdomar) 
 

 
n 
VLBW/K 

 
Prematurer 
M (SD) 

 
Kontrollgrupp  
M (SD) 

 
F-värde 

 
df 

 
p 

 
Eta2 /Cohen's d 

 
Emotionella problem                                                                   

 
34/35 

 
3,38 (2,74) 

 
2,71 (2,33) 

 
1,19 

 
67 

 
ns 

 
0,02/0,26 

Uppförandestörning                                                                  34/35 1,35 (1,30) 1,63 (1,37) 0,73 67 ns 0,01/-0,24 
Hyperaktivitet                                                                           34/35 2,94 (2,28) 3,86 (2,42) 2,62 67 ns 0,04/-0,39 
Kamratproblem                                                                          34/35 2,12 (1,30) 1,46 (1,31) 4,41 67 * 0,06/0,51 
Prosocialt beteende                                                                     34/35 8,21 (1,55) 8,06 (1,86) 0,13 67 ns 0,00/0,09 

 
*=p<0,05, **=p<0,01 
 
Den multivariata effekten av grupptillhörighet på samtliga fem delskalor av den självskattade 
SDQ var inte signifikant (F(5,63)  = 1,72, p = 0,14). Tabell 1 visar att vid en jämförelse av de 
medelvärden som ungdomar från de båda undersökta grupperna skattade på 
självskattningsformuläret SDQ, framkom endast en signifikant skillnad och den gällde 
kamratproblem. Prematurt födda ungdomar ansåg sig ha fler problem med kompisar än 
jämnåriga ungdomar ur kontrollgruppen. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna när det gällde emotionella problem, uppförandestörning, hyperaktivitet eller 
prosocialt beteende. 
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Tabell 2. Föräldraskattning av SDQ för gruppen prematurt födda och kontrollgruppen. 
Medelvärden (och standardavvikelser) för de fem olika delskalorna samt resultat av 
MANOVA. 
 
Indexvariabel 
(SDQ föräldrar) 
 

 
n 
VLBW/K 

 
Prematurer 
M (SD) 

 
Kontrollgrupp  
M (SD) 

 
F-värde 

 
df 

 
p 

 
Eta 2 /Cohen's d 

 
Emotion. problem                                                                   

 
26/28 

 
2,27 (2,07) 

 
0,93 (1,25) 

 
8,46 

 
52 

 
** 

 
0,14/0,79 

Uppförandestörning                                                                  26/28 1,50 (1,68) 1,50 (1,55) 0,00 52 ns 0,00/0,00 
Hyperaktivitet                                                                           26/28 2,38 (2,55) 2,21 (2,01) 0,08 52 ns 0,00/-0,07 
Kamratproblem                                                                          26/28 2,42 (2,66) 1,18 (1,34) 4,84 52 * 0,09/0,60 
Prosocialt beteende                                                                     26/28 8,65 (1,79) 8,14 (2,01) 0,97 52 ns 0,02/0,27 

 
*=p<0,05, **=p<0,01 
 
När föräldrarna till ungdomarna i de respektive grupperna skattade sina tonårsbarn med hjälp 
av formuläret SDQ, framkom två signifikanta skillnader i medelvärden (se Tabell 2). För det 
första skattade föräldrarna (liksom tonårsbarnen, se Tabell 1) att de prematurt födda 
ungdomarna hade fler kamratproblem och för det andra skattade föräldrarna att de prematurt 
födda ungdomarna hade fler emotionella problem än kontrollungdomarna. När det gällde de 
föräldraskattade uppförandeproblemen, hyperaktiviteten och det prosociala beteendet 
framkom inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Den multivariata effekten av 
grupptillhörighet på de fem delskalorna av den föräldraskattade SDQ gränsade till signifikans 
(F(5,48)  = 2,39, p = 0,05). 
 
Tabell 3. Resultat av Youth Self Report (YSR) för gruppen prematurt födda och 
kontrollgruppen. Medelvärden (och standardavvikelser) samt resultat av MANOVA. 
 
Indexvariabel 
YSR 
 

 
n 
VLBW/K 

 
Prematurer 
M (SD) 

 
Kontrollgrupp  
M (SD) 

 
F-
värde 

 
df 

 
p 

 
Eta 2 / 
Cohen's d 

 
Aktivitetsdeltag. 

 
33/33 

 
35,12 (8,33) 

 
39,64 (8,06) 

 
5,01 

 
64 

 
* 

 
0,07/-0,55 

Sociala aktiviteter 33/33 44,67 (7,12) 46,94 (7,04) 1,70 64 ns 0,03/-0,32 
Total kompetens 33/33 36,82 (8,93) 41,61 (5,64) 6,78 64 ** 0,10/-0,64 

 
*=p<0,05, **=p<0,01 
 
Tabell 3 visar att det på självskattningsformuläret YSR framkom signifikanta skillnader 
mellan grupperna på två av tre delskalor. De prematurt födda ungdomarna uppgav att de 
deltog i signifikant färre aktiviteter än kontrollungdomarna och de ansåg sig dessutom vara 
mindre kompetenta än kontrollungdomarna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur 
många sociala aktiviteter ungdomar från de båda grupperna uppgav att de deltog i. Den 
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multivariata effekten av grupptillhörighet på samtliga tre delskalor av YSR var inte 
signifikant (F(3,62)  = 2,29, p = 0,09). 
 
Tabell 4. Resultat av Child Behavior CheckList (CBCL) för gruppen prematurt födda och 
kontrollgruppen. Medelvärden (och standardavvikelser) samt resultat av MANOVA. 
 
Indexvariabel 
CBCL 
 

 
n 
VLBW/K 

 
Prematurer 
M (SD) 

 
Kontrollgrupp  
M (SD) 

 
F-
värde 

 
df 

 
p 

 
Eta 2 / 
Cohen's d 

 
Aktivitetsdeltagande 

 
25/28 

 
40,32 (7,47) 

 
40,79 (8,67) 

 
0,04 

 
51 

 
ns 

 
0,00/-0,01 

Sociala aktiviteter 25/28 41,56 (9,01) 45,96 (9,40) 3,02 51 ns 0,06/-0,48 
Total kompetens 25/28 37,52 (9,13) 42,96 (8,12) 5,29 51 * 0,10/-0,63 

 
*=p<0,05, **=p<0,01 
 
Den multivariata effekten av grupptillhörighet på samtliga tre delskalor av CBCL var 
signifikant (F(3,49)  = 4,57, p < 0,01). Tabell 4 visar att det framkom en signifikant skillnad 
mellan grupperna på det föräldraifyllda formuläret CBCL. Föräldrarna till de prematurt födda 
ungdomarna skattade sina tonårsbarn som mindre kompetenta än föräldrarna till 
kontrollungdomarna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan det föräldraskattade 
aktivitetsdeltagandet eller de sociala aktiviteterna för de båda grupperna, trots att de prematurt 
födda ungdomarna själva skattade sig som mindre aktiva än kontrollungdomarna (jämför med 
Tabell 3). 
 
Variansanalys med kovariat; ANCOVA 
Skillnaden i intelligenskvot från WISC-III vid 18 års ålder mellan de båda grupperna var 
tydlig. De prematurt födda ungdomarna hade ett genomsnittligt IK-värde på 85,03 (SD 
19,11), jämfört med kontrollungdomarnas medelvärde på IK 107,14 (SD 15,08). Skillnaden 
visade sig i ett oberoende t-test vara tydligt signifikant (t67 = -5,35, p < 0,01), varför en serie 
kovariansanalyser (ANCOVA) genomfördes med intelligenskvoten som kovariat. Vilka av de 
tidigare signifikanta gruppskillnaderna som kvarstod efter kontroll för intelligenskvot framgår 
av tabell 5 till 8. 
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Tabell 5. Självskattad SDQ för gruppen prematurt födda och kontrollgruppen då man 
kontrollerat för intelligens. Resultat av ANCOVA med WISC-III poäng som kovariat. 
 
Indexvariabel 
(SDQ ungdomar) 
 

 
n 
VLBW/Kontroll 

 
F-värde 

 
df 

 
p 

 
Eta2 

 
Emotionella problem                                                                   

 
34/35 

 
0,26 

 
66 

 
ns 

 
0,00 

Uppförandestörning                                                                  34/35 3,35 66 ns 0,05 
Hyperaktivitet                                                                           34/35 7,97 66 ** 0,11 
Kamratproblem                                                                          34/35 0,71 66 ns 0,01 
Prosocialt beteende                                                                     34/35 1,63 66 ns 0,02 

 
*=p<0,05, **=p<0,01 
 
Av tabell 5 framgår att den tidigare signifikanta skillnaden mellan grupperna när det gällde 
självskattade kamratproblem försvann vid kontroll för intelligens, medan en signifikant 
skillnad mellan grupperna framkom när det gällde självskattad hyperaktivitet. Vid kontroll för 
intelligens skattade sig kontrollgruppen som mer hyperaktiv än de prematurt födda 
ungdomarna, det vill säga att skillnaden var till prematurernas fördel. Den multivariata 
effekten av grupptillhörighet på samtliga fem delskalor av den självskattade SDQ gränsade till 
signifikans (F(5,62)  = 2,32, p = 0,05) då man kontrollerade för intelligenskvot. 
 
Tabell 6. Föräldraskattad SDQ för gruppen prematurt födda och kontrollgruppen då man 
kontrollerat för tonåringens intelligens. Resultat av ANCOVA med WISC-III poäng som 
kovariat. 
 
Indexvariabel 
(SDQ föräldrar) 
 

 
n 
VLBW/Kontroll 

 
F-värde 

 
df 

 
p 

 
Eta2 

 
Emotionella problem                                                                   

 
26/28 

 
5,34 

 
51 

 
* 

 
0,10 

Uppförandestörning                                                                  26/28 1,10 51 ns 0,02 
Hyperaktivitet                                                                           26/28 0,43 51 ns 0,01 
Kamratproblem                                                                          26/28 4,27 51 * 0,08 
Prosocialt beteende                                                                     26/28 1,33 51 ns 0,03 

 
*=p<0,05, **=p<0,01 
 
Av tabell 6 framgår att de signifikanta gruppskillnaderna när det gällde föräldraskattade 
emotionella- och kamratproblem kvarstod efter att man kontrollerat för intelligenskvoten. 
Detta pekade på att föräldrarna såg att det fanns någonting annat än den lägre 
intelligenskvoten hos gruppen prematura ungdomar som påverkade och bidrog till deras 
emotionella- och kamratproblem. Den multivariata effekten av grupptillhörighet på samtliga 
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fem delskalor av den föräldraskattade SDQ var signifikant (F(5,47)  = 2,73, p < 0,05) då man 
kontrollerade för intelligenskvot.   
 
Tabell 7. Youth Self Report (YSR) för gruppen prematurt födda och kontrollgruppen då man 
kontrollerat för intelligens. Resultat av ANCOVA med WISC-III poäng som kovariat. 
 
Indexvariabel 
YSR 
 

 
n 
VLBW/Kontroll 

 
F-värde 

 
df 

 
p 

 
Eta2 

 
Aktivitetsdeltagande 

 
33/33 

 
0,43 

 
63 

 
ns 

 
0,01 

Sociala aktiviteter 33/33 0,00 63 ns 0,00 
Total kompetens 33/33 0,07 63 ns 0,00 

 
*=p<0,05, **=p<0,01 
 
Av tabell 7 framgår att de tidigare signifikanta skillnaderna mellan grupperna när det gällde 
självskattat aktivitetsdeltagande och total upplevd kompetens försvann då man kontrollerat för 
intelligenskvot. Med andra ord kvarstod ingen av gruppskillnaderna på YSR efter att 
intelligenskvoten från WISC-III lades in som kovariat, vilket pekade på att det främst var den 
på gruppnivå lägre intelligensen som påverkade aktivitetsdeltagandet och den totala upplevda 
kompetensen. Den multivariata effekten av grupptillhörighet på samtliga tre delskalor av YSR 
var inte signifikant (F(3,61)  = 0,40, p = 0,75) då man kontrollerade för intelligenskvot. 
 
Tabell 8. Child Behavior CheckList (CBCL) för gruppen prematurt födda och 
kontrollgruppen då man kontrollerat för tonåringens intelligens. Resultat av ANCOVA med 
WISC-III poäng som kovariat. 
 
Indexvariabel 
CBCL 
 

 
n 
VLBW/Kont 

 
F-värde 

 
df 

 
p 

 
Eta2 

 
Aktivitetsdeltagande 

 
25/28 

 
0,06 

 
50 

 
ns 

 
0,00 

Sociala aktiviteter 25/28 1,87 50 ns 0,04 
Total kompetens 25/28 0,54 50 ns 0,01 

 
*=p<0,05, **=p<0,01 
 
Av tabell 8 framgår att den tidigare signifikanta gruppskillnaden när det gällde föräldraskattad 
total kompetens försvann då man kontrollerade för intelligenskvot. Ingen av de signifikanta 
skillnaderna mellan grupperna på CBCL kvarstod efter att intelligenskvoten från WISC-III 
lades in som kovariat, vilket pekade på att det från föräldrarnas perspektiv främst var den på 
gruppnivå lägre intelligensen som påverkade den totala upplevda kompetensen. Den 
multivariata effekten av grupptillhörighet på samtliga tre delskalor av CBCL var inte 
signifikant (F(3,48)  = 0,80, p = 0,50) då man kontrollerade för intelligenskvot. 
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Tvåvägs ANOVA med mixad design 
För att komma fram till om det förekom skillnader i hur väl föräldra- /barnparets skattningar 
överensstämde med avseende på om ungdomen var prematurt född eller inte, användes 
tvåvägs variansanalys, det vill säga ANOVA med mixad design. Tre huvudeffekter av 
grupptillhörighet (prematur eller kontroll) och fyra huvudeffekter av vem som skattade 
(ungdomen själv eller dennes förälder) framkom. Ingen signifikant interaktionseffekt mellan 
vem som skattade och grupptillhörighet framkom.  
 
       Huvudeffekter av grupptillhörighet. 
Den första huvudeffekten av grupptillhörighet som hittades gällde kamratproblem (SDQ), där 
de prematura ungdomarna själva och deras föräldrar skattade att de hade svårare med 
kamratrelationerna än vad kontrollungdomarna och deras föräldrar skattade att kontrollerna 
hade (F(1,53)  = 6,94, p < 0,01). Den andra huvudeffekten av grupptillhörighet som hittades 
gällde aktivitetsdeltagande (YSR/CBCL), där de prematura ungdomarna och deras föräldrar 
skattade att de deltog i färre aktiviteter än vad kontrollungdomarna och deras föräldrar 
skattade att de gjorde (F(1,54)  = 4,97, p < 0,05). Den tredje signifikanta huvudeffekten av 
grupptillhörighet gällde total upplevd kompetens (YSR/CBCL), där de prematura 
ungdomarna och deras föräldrar skattade att de hade en lägre total kompetens än 
kontrollungdomarna och deras föräldrar skattade att de hade (F(1,49)  = 6,26, p < 0,01).  
         
       Huvudeffekter av vem som skattade. 
Den första signifikanta huvudeffekten av vem som skattade som hittades gällde emotionella 
problem (SDQ), där ungdomarna generellt skattade sina emotionella problem som fler/högre 
än föräldrarna gjorde (F(1,53)  = 17,50, p < 0,01). Den andra signifikanta huvudeffekten av vem 
som skattade som hittades gällde hyperaktivitet (SDQ), där ungdomarna generellt skattade sig 
som mer hyperaktiva än föräldrarna gjorde (F(1,52)  = 8,67, p < 0,01). Den tredje signifikanta 
huvudeffekten av vem som skattade som hittades gällde totala problem (SDQ), där 
ungdomarna skattade att de hade fler problem totalt sett än deras föräldrar skattade (F(1,52)  = 
10,32, p < 0,01). Den fjärde signifikanta huvudeffekten av vem som skattade som hittades 
gällde deltagande i sociala aktiviteter (YSR/CBCL), där ungdomarna skattade att de deltog i 
fler aktiviteter än föräldrarna skattade att de gjorde (F(1,52)  = 4,19, p < 0,05).  
 
Korrelerande variabler och regressionsanalys 
I frågeställningarna som initialt presenterades i studien, fokuserade fråga 4 på hur de 
förmodade signifikanta gruppskillnaderna på de beroende variablerna påverkas av att man 
kontrollerar för intelligenskvot, BMI, kön, gestationsvecka och födelsevikt. För att upptäcka 
vilka variabler som eventuellt samvarierade, så korstabulerades alla undersökta variabler med 
varandra med hjälp av Pearsons produktmomentkorrelation, med undantag från 
könsvariabeln, som på grund av att den är dikotom undersöktes med Spearmans 
produktkorrelation. Det visade sig dock att endast intelligenskvoten var meningsfull att 
kontrollera för (vilket redovisats i ANCOVA-tabell 5 till 8 ovan). Detta berodde på att det 
saknades gruppskillnad överhuvudtaget på BMI, könseffekter fanns endast i ett fåtal av 
variablerna (se rubriken ”könseffekter” nedan) och information om gestationsvecka samt 
födelsevikt fanns endast från prematurgruppen i studiens rådatamaterial. När det gällde 
födelsevikt fanns det dessutom ett glapp på 1000 gram i datamaterialet, eftersom 
inklusionskriteriet för att komma med i prematurgruppen bland annat var en födelsevikt på 
<1500 gram och inklusionskriteriet för att komma med i kontrollgruppen bland annat var en 
födelsevikt >2500 gram, vilket omöjliggjorde en statistiskt korrekt korrelationsanalys av 
födelsevikten. 
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De regressionsanalyser som utfördes visade att poängen på WISC-III förklarade mellan 5 och 
24 procent av variationen i de beroende variablerna. Detta tydliggörs dock bättre av 
ANCOVA-analyserna, varför ingen tabell presenteras över detta.  
 
       Könseffekter. 
Denna studie hade inte som syfte att utröna eventuella könseffekter, utan endast eventuella 
effekter av prematuritet. Då det finns väldokumenterade könsskillnader på SDQ och 
YSR/CBCL är det, trots att det inte ingår i studiens syfte, av intresse att se om testpersonerna 
i föreliggande studie följer eller avviker från de förväntade könsmönstren. Då Spearmans 
korrelation användes framkom tre könseffekter, nämligen att flickorna hade mer emotionella 
problem (r = 0,49, n = 69, p < 0,01), fler problem totalt sett (r = 0,28, n = 69, p < 0,05) och 
mer av föräldraskattade uppförandestörningar (r = 0,31, n = 55, p < 0,05). Dessa skillnader 
beroende på kön undersöktes inte närmare av följande tre skäl; för det första följde 
könsskillnaderna det förväntade mönstret, såsom det har presenterats av en rad tidigare SDQ-
forskare (e.g. Smedje et al., 1999), för det andra var könsfördelningen jämn mellan 
testpersonerna i denna studie (31 pojkar och 38 flickor) och för det tredje skulle det bli så små 
grupper om vi delade in testpersonerna efter både kön och grupptillhörighet att de statistiska 
analyserna inte skulle bli meningsfulla. 
 
Kvalitativa data 
Då den kvalitativa sorteringen av ungdomarnas svar på de fyra öppna YSR-frågorna 
genomfördes, framstod materialet som ojämnt balanserat. En del av de kategorier som 
bildades på innehållsanalytisk grund innehöll nästan uteslutande svar från testpersoner ur 
prematurgruppen, medan andra kategorier innehöll nästan uteslutande svar från testpersoner 
ur kontrollgruppen. 
 
       Sport och hobby eller favoritsysselsättning. 
Till viss del styrs ungdomars val av sport man eventuellt utövar av utbudet i närområdet, man 
har helt enkelt lättare att hitta till det som finns tillgängligt. Det finns ett visst utbud av 
fritidsaktiviteter i ett specifikt område, vilket kan skilja sig från övriga landet. De ungdomar 
som deltog i studien hade andra fritidsaktiviteter än de som är vanligast i Sverige, det vill säga 
jämfört med andelen utövande ungdomar för hela riket. Största sporterna i Sverige bland 
ungdomar är fotboll, ridning, innebandy och ishockey, i nämnd ordning 
(Riksidrottsförbundets hemsida, 2008), men bland ungdomarna i den här studien har till 
exempel ingen uppgett att de sysslar med ishockey. Ett annat exempel var att endast ett fåtal 
har uppgett ridning som sport, medan fler än det dubbla säger sig simma. Andra faktorer som 
styr ungdomens val av sport kan vara familjens ekonomi. 
 
”Hobby” kanske behöver betraktas som ett omodernt begrepp och har uppfattats väldigt olika 
av ungdomarna. En del har uppgett personliga intressen såsom ”keramik” eller att ”bygga 
bilar”, medan andra har uppgett sådant som kanske i olika mängd finns med i allas fritid, 
såsom att ”träffa vänner” och någon har uppgett ”supa”, som kan anses tufft och typiskt för 
ungdomsåren. 
 
Vi har tolkat det som att ungdomarna uppgett de sporter som de faktiskt utövade och inte bara 
sporter som ”de helst skulle delta i” (som frågan anger). Detta på grund av att svaren har varit 
högst relevanta såsom fotboll, medan det inte förekommit några ”omöjliga svar”, såsom 
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”polarfarande”, ”djungelexpeditioner” eller liknande. Vi slog samman dessa svar och delade 
sedan in sporter, hobbies och favoritsysselsättningar i kategorier enligt figur 1. 
 
               Lugnt  Fartfyllt 
 
         Enskilt 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Grupp 
                            
 
Figur 1. Figuren visar aktiviteterna indelade in i A-D. 
   
Svaren från de både gruppernas ungdomar fördelade sig ojämnt mellan fälten A-D ovan. 
Nästan alla ungdomar i båda grupperna har angett åtminstone en A-aktivitet som de utövade, 
men det fanns en övervikt bland de prematurt födda ungdomarnas svar som angav att de 
sysslade med mer än en aktivitet av denna kategori. Det var vanligare i kontrollgruppen med 
svar som uppgav att de utövade en fysiskt krävande sportaktivitet som gjordes ensam (B-
aktivitet) än i gruppen prematurt födda. Det förekom personer ur båda grupperna som uppgav 
att de utövar flera olika sporter ur B-kategorin var. När det gällde lugna och sociala aktiviteter 
(C-aktiviteter) vad det en jämn fördelning med ungefär hälften av ungdomarna från båda 
grupperna, som uppgav att de sysslade med en lugnare, men social aktivitet. Till skillnad från 
ovan nämnda aktiviteter, uppgav i princip alla som sagt sig syssla med en C-aktivitet, endast 
en C-aktivitet var. En del aktiviteter i denna kategori kunde misstänkas vara nedskrivna av en 
del men inte alla som ibland sysslade med den aktiviteten, till exempel att fika med kompisar. 
Det förekom personer ur båda grupperna som uppgav att de inte hade vare sig någon A- eller 
C-aktivitet som de sysslade med. Mer än hälften av ungdomarna i båda grupperna, uppgav att 
de sysslade med en sport som kategoriserats som krävande och social (D-aktivitet). De som 
sysslade med en sådan sport, höll ofta på med fler än en. Av alla sporter som utövades, var det 
ungefär lika stor del ur båda grupperna som uppgav att de sysslade med en eller flera 
lagsporter som till exempel fotboll, innebandy eller basket. Av dem som utövade en social 
sport där man bara interagerar med en annan person, till exempel tennis, var övervägande 
delen från kontrollgruppen. Skillnaden som syntes mellan grupperna var i det totala antalet D-
aktiviteter, där prematurgruppen sammanlagt listade mindre sportdeltagande än 
kontrollgruppen. Det var några ungdomar ur prematurgruppen som uppgav att de inte sysslade 
med någon B- eller D-sport alls. Det var ingen ungdom i kontrollgruppen som inte sysslade 
med någon sport alls. Ur prematurgruppen förekom det ungdomar som inte uppgav någon 
sport, hobby eller favoritsysselsättning (A, B, C och D) alls som man gjorde på fritiden, det 
svaret förekom inte i kontrollgruppen. 
 
Sammanlagt var det fler och mer fartfyllda sporter (B och D) som uppgavs att de utövades av 
kontrollgruppens ungdomar än av prematurgruppen. Överhuvudtaget fanns det mer aktiviteter 

Lugn aktivitet, kan göras 
eller görs ofta ensam / 
enskilt. 
Exempel: Dreja, samla 
frimärken, läsa.              A                            

Fysiskt krävande aktivitet, 
ombyte sker, kan göras eller 
görs ofta ensam/enskilt. 
Exempel: Simma, rida, 
jogga.                               B 

Lugn aktivitet, social / 
görs i sällskap av andra 
människor/grupp. 
Exempel: Spela schack, 
syssla med teater, träffa 
kompisar.                        C                                     

Fysiskt krävande aktivitet, 
ombyte sker, social / görs i 
sällskap av andra människor 
/grupp. 
Exempel: Spela basket, 
fotboll, innebandy.           D  
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i kontrollgruppen, medan några ur prematurgruppen uppgav att de inte gjorde något alls på sin 
fritid.   
 
       Föreningsliv. 
En mindre andel ungdomar ur båda grupperna uppgav att de var med i en förening eller klubb, 
vilken ofta var knuten till en idrott. Med tanke på hur många som uppgav att de sportade, kan 
det ha funnits ett visst glapp här genom att de flesta idrottsföreningar kräver medlemskap för 
utövande på anläggningen, men det var inte säkert att ungdomen sett fakturan och således inte 
tänkte på att de faktiskt var medlem i någon förening eller klubb. De flesta föreningar som 
angavs i formuläret hängde samman med idrottsrörelsen och den / de specifika sporter som 
ungdomen uppgav att den själv utövade. Ingen av ungdomarna uppgav att de var med i någon 
sorts ”åsiktsförening” av typen Greenpeace, Amnesty eller något politiskt parti. Föreningar, 
klubbar och lag har delats in enligt figur 2. 
 

Sportklubb eller förening 
anknuten till en aktivitet                                                                                                                                  
A 

Intresseförening eller 
ideologisk förening 
                                       B 

                           Figur 2. Figuren visar föreningarna indelade i A-B. 
   
Alla angivna föreningar var knutna till en idrott eller aktivitet som ungdomarna själva 
utövade, oftast en sport (A-förening). Det var färre prematurungdomar än kontrollungdomar 
som uppgav att de var med i en klubb, förening eller lag, vilket kan hänga ihop med att det var 
mer B-D-sportdeltagande i kontrollgruppen. Det förekom svar i båda grupperna där 
ungdomen var med i två föreningar. Sammantaget är det färre föreningar och klubbar angivna, 
än andelen sporter som uppgetts. Det förekom att kontrollungdomarna uppgav att de tillhörde 
en förening tack vare ett intresse eller en ideologi (B-förening), eventuellt kunde det vara 
någon till från varje grupp (det rådde några oklarheter kring de nedskrivna svaren). 
 
Sammantaget var ungdomarnas deltagande eller engagemang i föreningar, klubbar eller lag 
ganska likartat mellan grupperna. Med hänsyn tagen till något olikartat sportengagemang, kan 
det vara en skev bild som kommit sig av felaktiga svar (se ovan). 
 
       Arbete. 
Till viss del skulle man kunna ana att ett eventuellt extrajobb kan hänga ihop med föräldrarnas 
yrken. En del föräldrar har lättare än andra att hjälpa ungdomen till ett extrajobb, till exempel 
har antagligen en kriminalvårdare svårare än en butiksägare att erbjuda timjobb via sitt eget 
arbete. Eftersom föräldrarnas svar inte ingick i vårt fokus i denna del av undersökningen valde 
vi att inte titta närmre på vad de var sysselsatta med, oavsett om ungdomen uppgav att denna 
extrajobbade eller inte. 
 
Bland svaren sorterades svaret ”skola” bort som fast sysselsättning innan kategoriseringen, då 
frågan handlade om fritiden och skolgång inte heller uppgavs av alla som gick i skolan. 
Därefter delades arbeten eller fast sysselsättning in i enlighet med figur 3. 
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Hemarbete  Förvärvsarbete 
 
Att hjälpa till i det 
egna hemmet 
                                      
A 

Att hjälpa någon 
privatperson 
 
B 

Annat arbete/ideellt 
arbete, oklart om det 
är betalt                                  
C  

Ett riktigt arbete 
dvs. som ersätter 
annan arbetskraft                     
D  

Figur 3. Figuren visar arbeten indelade i A-D. 
 
Det var en tydlig obalans mellan hur grupperna av ungdomar fördelade sig över figur 3, där 
svar från prematurgruppen tenderade att befinna sig till vänster i kontinuumet och svar från 
kontrollgruppen tenderade att befinna sig till höger på kontinuumet. En stor del av 
prematurgruppen uppgav att de inte hade något arbete alls (A, B, C eller D), medan det var 
ungefär hälften av kontrollgruppen som svarar detsamma. A-jobben omfattade arbeten som 
gjordes i det egna hemmet, oklart om det utgick någon form av ersättning eller inte. Det rörde 
sig oftast om städning av hemmet eller matlagning. Hit sorterades även något svar som 
”jobbar hemma”, vilket skulle kunna vara felaktigt sorterat om det syftade på ett D-jobb som 
utfördes hemifrån. Det var några testpersoner ur varje grupp som uppgav att de hjälpte till i 
hemmet (A-jobb). I kategorin B-jobb fanns de jobb som utfördes hos någon annan 
privatperson, som till exempel att sitta barnvakt. Detta skedde troligen mot ersättning. Det var 
några testpersoner ur varje grupp som uppgav att de hade ett B-jobb. I kategorin C-jobb 
placerades annat arbete eller sysselsättning. Det kunde röra sig om ideellt arbete eller 
uppgifter i en förening / klubb som man själv var aktiv i och det var okänt om det rörde sig 
om betalda eller obetalda arbeten. Det fanns ingen i prematurgruppen som sade sig ha ett 
sådant jobb, medan det förekom att personer från kontrollgruppen hade det. Bland D-jobben 
fanns till exempel vård- och omsorgsarbeten, restaurangarbeten, telefonjobb samt arbeten 
inom handel. Av de jobb som uppgavs bland dem som hade något, konstaterades att i 
prematurgruppen var det få som hade ett D-jobb. De få som hade ett, hade ett var. I 
kontrollgruppen jobbade ungefär hälften av ungdomarna och här fanns det några som uppgav 
flera arbeten per person. Några hade då flera D-jobb och några hade ett D-jobb samt flera A-, 
B- och/eller C-jobb. Några jobb i den här gruppen var osäkert om huruvida det var betalda 
eller obetalda sådana. Bland kontrollgruppens ungdomar fanns det även D-jobb som innebar 
ett uppenbart ansvar för andra, till exempel ledare, tränare, lärare i olika idrotter och 
aktiviteter, medan ingen i prematurgruppen uppgav ett sådant arbete.  
 
Sammanlagt fanns det alltså betydligt fler arbeten och fasta sysselsättningar totalt, med eller 
utan ekonomisk ersättning, i gruppen med kontrollungdomar än i gruppen med 
prematurungdomar. Den största skillnaden låg i att det var så få ungdomar från 
prematurgruppen som var engagerade utanför hemmet, det vill säga med B-, C- eller D-jobb. 
Det var mindre än en tredjedel av gruppen, medan närapå alla ungdomar i kontrollgruppen 
hade minst ett engagemang utanför hemmet. 
 
Noterbart när det gäller frågorna avseende sporter, hobbyer, föreningar och arbeten, så 
verkade en del ungdomar vara mycket aktiva över ”hela linjen”. Det vill säga att de arbetade, 
var engagerade och aktiverade sig mycket, men de fanns inom samma genre. Ett exempel på 
ett sådant engagemang över ”hela linjen” kunde vara inom friskvård eller kyrklig verksamhet. 
Mycket troligt fanns dessa aktivitetsmöjligheter och arbetstillfällen geografiskt på samma 
ställe. De här ungdomarna hittades framför allt i kontrollgruppen. Några ungdomar syntes ha 
en mer begränsad intresseyta, där få aktiviteter uppgavs inom samma område. Det kunde då 
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röra sig om en eller ett par aktiviteter inom till exempel kultur- eller sportområdet. Samtliga 
av dessa ungdomar återfanns i prematurgruppen av ungdomar. 
 
 

Diskussion 
 

I föreliggande studie presenterades initialt fyra frågeställningar som undersöktes kvantitativt 
och kvalitativt. Nedan besvaras frågeställningarna kortfattat. Därefter kommer specifika 
effekter att diskuteras närmare och knytas till tidigare presenterad forskning. 
 
Den första frågeställningen gällde om de prematurt födda ungdomarnas självskattningar 
skilde sig åt från kontrollungdomarnas självskattningar inom flera definierade områden. 
Resultaten var inte entydiga, eftersom det fanns skillnader på en del variabler, men inte på 
alla. Resultatet pekade på att de prematurt födda ungdomarna hade fler kamratproblem, ett 
lägre aktivitetsdeltagande och lägre total självupplevd kompetens, men att grupperna inte 
skilde sig åt på övriga index. Resultaten talade för att för tidig födsel hade en måttlig till stark 
negativ effekt på de tre ovan nämnda utfallsvariablerna. Det bör noteras att drygt 90 procent 
av variansen i materialet förklarades av annat än huruvida ungdomen var prematurt född eller 
fullgånget.  
 
Den första frågeställningens sista del gällde om de fritidssysselsättningar som ungdomarna 
från de båda grupperna utövade skilde sig kvalitativt åt. De prematurt födda hade generellt 
färre aktiviteter och de var mindre fartfyllda än kontrollernas. Detta visade sig bland annat 
genom att en handfull prematurer inte ägnade sig åt någon sport alls, medan detta inte gällde 
någon ur kontrollgruppen. Deltagandet i föreningsliv skilde sig inte åt mellan grupperna. När 
det gällde extraarbeten kunde alla testpersoners svar sorteras in längs ett kontinuum där 
vardagssysslor utgjorde startvärdet och förvärvsarbete utgjorde slutvärdet. Bland 
prematurernas svar återfanns många vardagssysslor och närapå ingen hade ett förvärvsarbete. 
I kontrollgruppen var förhållandet det omvända. Omkring hälften av kontrollerna hade ett, 
oftast flera, förvärvsarbeten och färre uppgav vardagssysslor.  
 
Den andra frågeställningen gällde om föräldrarnas upplevelse av sina tonårsbarns situation 
skilde sig åt beroende på om tonårsbarnet var prematurt eller fullgånget. Föräldrar till 
prematurt födda ungdomar skattade att deras barn hade fler emotionella problem, fler 
kamratproblem och en lägre total kompetens än föräldrarna till kontrollerna skattade sina 
barn. Övriga index skilde sig inte åt mellan föräldragrupperna. Det visade sig med andra ord 
att de båda ungdomsgruppernas skattningar av aktivitetsdeltagandet skilde sig åt. Föräldrarna, 
däremot, skattade inte aktivitetsdeltagandet olika hos sina barn beroende på vilken grupp de 
tillhörde. Resultaten visade att för tidig födsel hade en måttlig till stark negativ effekt på de 
tre ovan nämnda föräldraskattade utfallsvariablerna. Effekterna av grupptillhörighet var 
starkare för de föräldraskattade än de självskattade delskalorna. Grupptillhörighet förklarade 
mellan 9 och 14 procent av variansen i de tre signifikanta föräldraskattade variablerna, med 
andra ord förklarades knappt 90 procent av variansen i materialet av annat än prematuritet.   
 
Den tredje frågeställningen gällde överensstämmelsen mellan föräldrar och deras tonårsbarns 
skattningar beroende på om barnen var prematurt födda eller inte. Svaret på frågan är inte 
entydigt. Föräldrar och deras tonårsbarn tenderar att se olika på saken, men skiljaktigheterna 
tycks inte bero på om man tillhör gruppen för tidigt födda eller kontrollgruppen. Det finns 
ingen signifikant interaktionseffekt mellan vem som skattar och vilken grupp testpersonen 
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tillhör. Generellt tyckte föräldrar och barn att de prematura ungdomarna hade fler problem 
med kamrater, färre aktiviteter på fritiden och lägre total kompetens än kontrollerna. 
Ungdomarna i studien skattade generellt att de hade fler emotionella problem, fler 
hyperaktivitetsproblem, fler problem totalt sett samt deltar i fler sociala aktiviteter än föräldrar 
i allmänhet skattade.  
 
Den fjärde och sista frågeställningen gällde om skillnaderna som beskrivits ovan kvarstod då 
man kontrollerade för intelligens och BMI vid 18 års ålder, kön, födelsevikt och 
gestationsvecka. Det visade sig att intelligensen var den enda rimliga variabeln att kontrollera 
för. Intelligensen påverkade i hög grad de tidigare signifikanta effekterna av grupptillhörighet. 
Samtliga tidigare signifikanta skillnader mellan ungdomsskattningarna försvann då man 
kontrollerade för intelligens. Däremot framkom en signifikant skillnad till 
kontrollungdomarnas nackdel på den självskattade variabeln hyperaktivitet. Den tidigare 
signifikanta skillnaden på den föräldraskattade totala kompetensen försvann då man 
kontrollerade för intelligens, men skillnaderna i föräldraskattade emotionella problem och 
kamratproblem kvarstod trots att man kontrollerat för intelligens. 
 
Kamratrelationer  
De signifikanta resultat som denna studie visade rörde till största delen sociala problem och 
svårigheter, såsom att de prematura ungdomarna själva skattade att de hade fler 
kamratproblem. Detta instämde deras föräldrar i, vilket torde vara en indikation på att det 
faktiskt förhöll sig så. Denna studies resultat är starkare än en del tidigare 
prematuritetsforskning där SDQ använts, däribland studien av Bayless och medarbetare 
(2008). Detta kanske beror på att testpersonerna i denna studie var äldre och inte längre 
räknades som barn, utan som unga vuxna. 
 
Kamratsvårigheterna hos en del av de prematurt födda kan eventuellt hänga ihop med att en 
del av de prematura ungdomarna var kortare och vägde mindre än kontrollungdomarna. En 
tonåring med avvikande beteende och utseende kan uppmärksammas på ett negativt sätt av 
andra ungdomar, eftersom trycket på konformitet är stort i dessa åldrar (Papalia et al., 2000). 
En tidigare studie (Stjernqvist, 1999) visade att många för tidigt födda ungdomar umgicks 
med yngre kompisar, vilket får anses vara en finurlig lösning, då både det kognitiva glappet 
och det fysiska utvecklingsglappet minskade mellan den äldre prematurt födda ungdomen och 
den yngre fullgångna ungdomen.  
 
Att de prematurt födda ungdomarna och deras föräldrar i föreliggande studie skattade att de 
hade signifikant fler kamratproblem än kontrollungdomar är en intressant parallell till 
Aschans (2008) fynd från SNP-barnens spädbarnstid, enligt vilka de prematurt födda 
uppvisade mer inhiberat beteende än fullgångna barn både vid 3 månaders och också vid 2 års 
ålder. Ungdomsåren ställer höga krav på eget initiativ till umgänge och aktiviteter och det är 
troligt att de prematurt födda ungdomarna på grund av inhibering och osäkerhet inte lever upp 
till detta initiativtagande. Ungdomar med ett inhiberat beteende tar mindre risker i sina 
relationer, vilket kan leda till att de har färre nära relationer än sina mer utåtriktade jämnåriga, 
samt att de löper en högre risk än andra att vara ensamma, ha lägre självkänsla och i 
allvarligare fall isolera sig (Erwin, 1998). 
 
Aktivitetsdeltagande 
De prematurt födda ungdomarna skattade sig som mindre aktiva än vad kontrollgruppen 
gjorde. Motsvarande variabel var inte signifikant bland föräldraskattningarna. Kanske hade 
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föräldrarna inte full inblick i de aktiviteter som en ungdom på 2000-talet förväntas delta i och 
såg därför inte skillnaden mellan sitt eget barn och andra barn. De delfrågor i testet 
YSR/CBCL som indexet aktivitetsdeltagande är skapat av, handlar bland annat på 
fritidsaktiviteter i form av sport. Det är tidigare klarlagt att ungdomars allmänna fysiska hälsa 
och psykiska välmående stärks av motion (Papalia et al., 2000). De prematura ungdomarna 
som ingick i studien var mindre aktiva, vilket bland annat innebar att de motionerade i mindre 
grad och detta kan i sin tur leda till ökad oro och ett minskat självförtroende. Svar har dock 
inte framkommit på den naturliga frågan varför de prematurt födda ungdomarna var mindre 
aktiva än kontrollungdomarna.  
 
Vid 5 ! års uppföljningen uppmärksammades att många av de prematura barnen inom SNP 
hade behövt korrigera sin syn på grund av synproblem (Böhm et al., 2002). Kanske kan detta 
vara en bidragande orsak till att det är svårare att hitta och fortsätta vara aktiv inom någon 
sport. En annan möjlig förklaring kan vara att en del av de prematura ungdomarna, men inte 
alla, var mindre i både längd och vikt än kontrollungdomarna. Det har dessa ungdomar med 
största sannolikhet varit under hela uppväxten, vilket skulle kunnat ha inverkat på val av 
aktivitet. Vid en del sportaktiviteter är det önskvärt att vara så stor eller lång som möjligt 
inom sin ålderskategori och en mindre eller kortare deltagare kan få problem med att hävda 
sig. Det är viktigt att poängtera att alla prematurt födda ungdomar i studien inte var mindre än 
kontrollungdomarna och de fysiska skillnaderna var inte signifikanta på gruppnivå. 
Resonemanget om kroppsstorlek gäller med andra ord inte alla prematurt födda ungdomar i 
studien. Sammantaget kan det lägre aktivitetsdeltagandet spegla en tuff verklighet där de 
prematurt födda ungdomarna i lägre grad bemästrade den höga aktivitetsnivå som många 
ungdomar har idag. 
  
Föreliggande studies resultat att de prematurt födda ungdomarna skattade att de deltog i färre 
aktiviteter än kontrollungdomarna passade väl in i bilden från Pesonen och medarbetares 
studie av prematurt födda unga vuxnas personlighet enligt femfaktormodellen (2008). De kom 
fram till att de prematurt födda var mindre öppna för nya erfarenheter, mer 
målmedvetna/ansvarskännande och vänligare/behagligare än kontrollpersonerna. Att de 
prematurt födda i föreliggande studie deltog i färre aktiviteter än kontrollerna stämde överens 
med att de var mindre öppna för nya erfarenheter i den finska studien. Att de båda grupperna i 
föreliggande studie hade psykosocialt olika förutsättningar gick dessutom i linje med att den 
finska forskargruppen menade att olika personlighetsegenskaper bidrog till variationer i 
emotionellt och socialt fungerande samt psykiskt mående (Pesonen et al., 2008). 
 
Kompetens 
Både föräldrarna till de prematurt födda och de prematurt födda ungdomarna själva skattade 
att de hade en lägre kompetens än kontrollerna. Den lägre skattade kompetensen kan bero på 
blygsel, försiktighet eller att de själva märkte av svårigheter i vardagen. Känslan av egen 
kompetens tror vi kan hänga ihop med ett gott självförtroende. Självförtroendet i barndomen 
och tonåren utvecklas tillsammans med jämnåriga kamrater (Papalia et al., 2000). Eftersom de 
prematurt födda ungdomarna skattade att de hade fler kamratproblem, så kanske de i lägre 
utsträckning än andra ungdomar fått möjlighet att utveckla självförtroendet i samvaron med 
andra jämnåriga kompisar, vilket i så fall visade sig i den lägre skattade kompetensen. 
 
Att prematurerna skattade kompetensen lägre och hade svagare kognitiv kapacitet än 
kontrollerna kanske dels bidrog till att de prematura ungdomarna själva inte ville eller kunde 
vara med och delta i jämnårigas aktiviteter och dels kanske de jämnåriga ungdomarna i lägre 
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utsträckning bjöd in de prematura ungdomarna till att vara med i deras umgänge och 
aktiviteter. Kanske kan detta i så fall bero på att de uppfattade de prematura ungdomarna som 
något avvikande kognitivt. Det bör dock understrykas att endast omkring 10 procent av 
variansen i variablerna förklarades av grupptillhörigheten, vilket lämnar ett stort utrymme för 
andra påverkansfaktorer. 
 
Emotionella problem 
I föreliggande studie skattade föräldrarna till de prematura ungdomarna att deras tonårsbarn 
hade fler emotionella problem än kontrollföräldrarna skattade att deras tonårsbarn hade, men 
ungdomarna instämde inte i detta. Resultaten överensstämde endast delvis med tidigare 
forskning. Huruvida prematurt födda ungdomar har fler eller färre psykiatriska och 
emotionella symtom jämfört med kontroller är en omdebatterad fråga, där Indredavik och 
medarbetare (2005) å ena sidan kommit fram till att tonåringar födda med VLBW hade fler 
psykiatriska symptom än kontrollerna, särskilt uppmärksamhetsstörningar, beteendeproblem, 
sociala svårigheter och känslomässiga svårigheter, medan Hack och medarbetare (2002) å 
andra sidan kommit fram till att ungdomar födda med VLBW hade färre externaliserade 
symtom än andra ungdomar. 
 
Att det förekommer problem i såväl den prematura gruppen som kontrollgruppen bör dock 
inte tolkas som onormalt. Det finns både lättare och svårare problem också hos den 
subkliniska delen av befolkningen. Forskare i Norge kunde hitta en liten svårighet hos en 
tredjedel och en stor svårighet hos fem procent av befolkningen mellan 11 och 16 år bosatta i 
norra delen av landet då de undersöktes med SDQ (Rønning, Handegaard, Sourander & Mørk, 
2004). Att ett barn eller en ungdom skattar sig själv som att han eller hon har vissa svårigheter 
enligt SDQ behöver med andra ord inte betyda att han eller hon tillhör en klinisk grupp. 
 
Hyperaktivitet 
Det faktum att variabeln självskattad hyperaktivitet från SDQ inte visade någon signifikant 
skillnad vid den initiala jämförelsen av medelvärden, men blev signifikant då man 
konstanthöll variabeln intelligens, var ett exempel på att de prematura ungdomarna skilde sig 
från ungdomar ur kontrollgruppen. Då man kontrollerade för intelligens skattade 
kontrollungdomarna sig som mer hyperaktiva än de prematura ungdomarna. De prematura 
ungdomarna skattade sig inte som utåtagerande, men de hade trots detta exekutiva svårigheter 
i en högre grad än kontrollungdomarna (Bohlin & Bremberg, 2008). Detta resultat 
överensstämde med resultatet från 5 ! års uppföljningen av testpersonerna i SNP (Böhm et 
al., 2004). 
 
Intelligens 
Att gruppernas genomsnittliga intelligenskvot i form av poäng på WISC-III signifikant skilde 
sig åt i föreliggande studie var ett tydligt resultat som gick i linje med tidigare forskning av 
bland andra Tideman (2000) och Taylor och medarbetare (2004). Den hos prematurerna lägre 
totala intelligensen maskerades till viss del över av en välutvecklad verbal förmåga (Bohlin & 
Bremberg, 2008), men trots detta är det troligt att såväl vuxna som jämnåriga ungdomar 
märker av den svagare begåvningen. Resultaten av kovariansanalysen pekar på att 
intelligensen påverkar umgänget i hög grad. De flesta gruppskillnader försvann då 
intelligenskvoten konstanthölls. Resultatet att de flesta svårigheter som prematura barn och 
ungdomar hade försvann då man kontrollerade för intelligens, var i linje med vad Hoff och 
medarbetare (2004) tidigare har kommit fram till. De enda skillnaderna till prematurernas 
nackdel som kvarstod efter att man kontrollerat för intelligens i föreliggande studie var de 
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föräldraskattade emotionella problemen och de föräldraskattade kamratproblemen. 
Föräldrarna verkade med andra ord kunna se andra problem som deras prematura barn mötte 
än de som var direkt orsakade av den svagare begåvningen.  
 
Om de kognitiva skillnaderna mellan de undersökta grupperna får konsekvenser för 
ungdomarnas framtida utbildningar och akademiska framgångar (Hack et al., 2002) framgår 
inte av föreliggande studie. Det är möjligt att den kognitiva skillnaden till de prematurt föddas 
nackdel kommer att påverka utbildningsmöjligheter längre fram i livet. 
 
Föräldrar och tonårsbarns olika bilder av verkligheten 
En intressant upptäckt i studien var att ungdomarnas och föräldrarnas bild av situationen inte 
helt överensstämde, oavsett om ungdomen tillhörde gruppen prematurer eller kontroller. Då 
de statistiska analyserna som låg till grund för denna slutsats genomfördes, så parades varje 
ungdoms skattningar ihop med just sin egen förälders skattning. Eftersom en del föräldrar inte 
hade besvarat den hemskickade enkäten, så stod en del ungdomars skattningar utan 
motsvarande föräldraskattning. Dessa ungdomars skattningar föll bort i den parvisa analysen, 
varför analysen endast hade mellan 50 och 55 par skattningar. Diskussionen kring de olika 
bilderna av verkligheten bör därför tolkas med extra försiktighet eftersom det ger ett bortfall 
på omkring 25 procent. Bortfallet var ungefär lika stort i de båda föräldragrupperna (nio 
föräldrar till prematurt födda ungdomar respektive sju föräldrar till kontrollungdomar) och 
vad bortfallet beror på är inte undersökt i föreliggande studie. Två påminnelser har skickats 
från SNP till alla de föräldrar som inte återsänt sina skattningar. 
 
Att föräldrar och deras tonårsbarns bilder av verkligheten inte helt överensstämde gick i linje 
med tidigare studiers resultat, där bland andra Bredrup och medarbetare (2006) visat att 
föräldrar till barn födda VLBW såg fler problem med SDQ hos sina prematurt födda barn än 
vad barnen vid 13-18 års ålder själva gjorde. I föreliggande studie går skillnaderna mellan 
barn och föräldrars skattningar dock åt det motsatta hållet, eftersom ungdomarna i detta fall 
skattade sina emotionella problem samt den totala problembilden högre än föräldrarna gjorde. 
Ungdomarna skattade dessutom att de var mer hyperaktiva än deras föräldrar gjorde. Kanske 
berodde föräldrarnas mildare skattningar av ungdomarnas hyperaktivitetsproblem på att de 
inte hade sett sina tonårsbarn i deras vardag på skolor och fritidsaktiviteter och på så vis hade 
en begränsad erfarenhet av att se dem i grupper med andra ungdomar. Kanske kunde 
ungdomarna lättare hålla sig lugna och fokuserade hemma, där inga andra ungdomar störde 
dem. I skattningarna med YSR/CBCL skattade ungdomarna dessutom att de deltog i fler 
sociala aktiviteter än deras föräldrar skattade. Kanske kan detta bero på att ungdomarna ansåg 
fler aktiviteter som sociala än vad deras föräldrar gjorde, eller hade föräldrarna inte så stor 
inblick i ungdomarnas sociala fritid.  
 
Vi har inte fått ett generellt svar på frågan vad de olika uppfattningarna berodde på. Kanske 
kände föräldrarna inte sina barn tillräckligt väl (så att de inte kände till den egentliga 
situationen), kanske hade ungdomarna själva svårt att se sin situation utifrån (särskilt då en 
del uppgifter ställde krav på att man måste kunna jämföra sig själv med andra jämnåriga) eller 
kanske gjorde den naturliga frigörelseprocessen i tonåren att föräldrar och ungdomars bilder 
av verkligheten inte var helt kongruenta.  
 
Kvalitativa skillnader i fritidssysselsättningar mellan grupperna 
Vid en genomläsning av de slutsatser som dras av de kvantitativa resultaten som presenterats 
är det lätt att tänka i termer av ”bättre” respektive ”sämre” (exempelvis kan det anses vara 



29 

 

bättre att delta i många fritidsaktiviteter än i få fritidsaktiviteter). Den kvalitativa analysen gav 
en tydligare bild av på vilket sätt de två grupperna skilde sig åt, utan att lika tydligt värdera de 
båda livsmönstren. Den kvalitativa analysen gav en bild av vilka aktiviteter ungdomar från de 
båda grupperna uppgav att de ägnade sig åt och inte bara hur många aktiviteter de deltog i. 
 
Den kvalitativa analysen bidrog till förståelsen av de prematura ungdomarnas situation 
såtillvida att de uppgav att de hade färre aktiviteter och i högre utsträckning lugnare samt 
mindre sociala aktiviteter än kontrollgruppen. Det var inte så att deltagandet i klubbar och 
föreningsliv skilde sig åt i de båda grupperna eller att de prematura ungdomarna inte hade 
fritidssysselsättningar i form av sporter eller hobbies att ägna sig åt (så när som på ett par 
prematura ungdomar), utan endast så att deras fritidssysselsättningar skilde sig åt från 
kontrollungdomarnas dito i intensitet och grad av social interaktion. 
 
Den största skillnaden mellan grupperna framkom då det gällde extraarbeten. Det var få 
prematura ungdomar som var engagerade utanför hemmet i någon form av arbete jämfört med 
kontrollungdomarna. Det var endast i kontrollgruppen som det förekom arbeten med ansvar 
för andra människor. Att det var betydligt färre prematurt födda ungdomar än 
kontrollungdomar som hade arbeten eller fasta sysselsättningar, säger inget om varför det var 
så. Det kan ha varit så att de prematurt födda inte kunde, inte ville eller inte fick extraarbeten i 
samma utsträckning som kontrollungdomarna. Det är med viss oro vi ser på skillnaden i 
extraarbeten, eftersom detta kan tänkas leda till att de prematurt födda ungdomarna kommer 
att halka efter på arbetsmarknaden i framtiden och vara mindre konkurrenskraftiga. Kontakter 
inom olika branscher och erfarenhet av att arbeta, ser många arbetsgivare som meriter och 
kontrollungdomarna ligger redan vid 18 års ålder långt framför de prematurt födda 
ungdomarna på denna front. Frågan är om de skillnader som framkommit i den kvalitativa 
analysen berodde på att de prematura ungdomarna var något mindre försigkomna än 
kontrollungdomarna. De extrajobb som de prematura ungdomarna faktiskt hade kanske 
bevisar motsatsen, eller så kan dessa anställningar handla om att någon vuxen omsorgsfull 
person har uppfattat något slags utanförskap för den prematura ungdomen och därför erbjudit 
henne eller honom en plats på ett arbete eller annan fritidssysselsättning.  
 
Sammanfattningsvis kan man fråga sig om skillnaden i att ha arbeten utanför hemmet eller 
inte beror på skillnader i IK, på en allmän försiktighet och oförmåga att ta för sig eller på 
någonting annat. Vi tyckte oss ibland kunna uppleva en viss skillnad under testningarna 
genom att de ungdomar som senare visade sig tillhöra kontrollgruppen ofta frågade efter ett 
avslutat deltest om dess rätta svar eller vad de skulle kunna gjort bättre eller annorlunda. 
Denna förfrågan var sällsynt bland de ungdomar som senare visade sig tillhöra 
prematurgruppen. Det är oklart om det var det en brist på insikt om att de hade svarat fel eller 
inte kunnat hitta något svar alls, eller om det var en slags försiktighet/blygsel som gjorde att 
de inte ville fråga. Det är också intressant att fundera över om det finns ett samband mellan 
skattade kamratproblem i prematurgruppen samt bland deras föräldrar och att dessa ungdomar 
saknar anställningar utanför hemmet, samtidigt som de uppger att de jobbar hemma/hjälper 
till mer än gruppen med kontrollungdomar. Båda uppgifterna tillsammans tycks peka på att 
dessa ungdomar verkade tillbringa mer tid i hemmet än vad ungdomarna i kontrollgruppen 
gjorde.    
 
Den upplevda och akademiska bilden 
Föreliggande studie bygger på datamaterial som samlats in under närmare 70 psykologiska 
testningar av lika många ungdomar inom SNP. Det fanns således två bilder av de ungdomar 
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som beskrivits; en självupplevd bild som skapades under möten med de omkring 15 
ungdomar som vi träffat var och en akademisk bild som skapats i efterhand med hjälp av 
statistiska och kvalitativa analyser. I verkligheten mötte testledaren en person som förutom 
sina eventuella svårigheter besatt en mängd individuella styrkor som inte alltid framkom med 
neuropsykologiska test. En del aspekter av att vara prematurt född hade troligtvis framkommit 
tydligare om kvalitativa djupintervjuer genomförts, men då hade eventuellt också en del 
signifikanta skillnader förbigåtts och framför allt hade uppsatsförfattarna antagligen inte 
förstått hur stor den kognitiva skillnaden var på gruppnivå gällande intelligenskvot. 
 
Metodologiska överväganden 
En del forskare har framfört kritik mot självskattningsformulär som metod. Föreliggande 
studiens syfte var inte att utröna hur prematurt födda ungdomar objektivt sett har det, utan hur 
de uppger att de har det i förhållande till hur jämnåriga ungdomar som inte är prematurt födda 
uppger att de har det, samt i förhållande till hur föräldrarna upplever att deras tonårsbarn har 
det. Det är ungdomarnas subjektiva bild av deras eget liv som är av intresse, det vill säga ”inte 
hur man har det, utan hur man tar det”.   
 
Eftersom tonårstiden innebär en tydlig separationsfas mellan föräldrar och barn är det möjligt 
att ungdomar undanhåller viktiga delar av sitt liv för sina föräldrar för att markera 
självständighet. Det har i en tidigare studie visat sig att mödrars och deras tonårsbarns bilder 
av verkligheten i YSR/CBCL inte stämde överens då modern var deprimerad (Berg-Nielsen, 
Vika & Dahl, 2003) och det har även framkommit att lärare till prematurt födda barn och 
barnens egna skattningar av YSR/CBCL överensstämde bättre än föräldrarna till de prematura 
barnen och barnens egna skattningar på samma test överensstämde (Spiker, Kraemer, 
Constantine & Bryant, 1992). Denna metodologiska svårighet kan ses som en styrka, eftersom 
de två olika uppfattningarna förhoppningsvis breddar perspektivet. I föräldragruppen fanns ett 
skattningsbortfall som gjorde att de parvisa statistiska analyserna stod på en något bräcklig 
grund. Detta var en svaghet i föreliggande studie. 
 
När det gäller fysiska mått har ungdomarna själva fått ange längd och vikt. Risken för 
felangivelser är uppenbart högre än om testledaren och testpersonen tillsammans genomfört 
en vägning och mätning. Å andra sidan minskar självrapporterade uppgiften risken för 
integritetskränkande behandling i samband med testningen. 
 
När man mäter barn och ungdomars psykiska hälsa brukar två dimensioner av problem 
utkristallisera sig, nämligen beteendeproblem och emotionella problem (även om 
komorbiditeten vanligtvis är hög). Få självskattningsformulär innehåller frågor om styrkor, 
utan fokuserar ensidigt på svagheter hos den undersökta personen (Goodman, 1997). SDQ 
innehåller även frågor om styrkor, vilket gör framställningen av barnet mer balanserad och det 
underlättar för informanten att ange de svårigheter som faktiskt finns om han eller hon också 
får ange de positiva sidor som barnet har (Smedje et al., 1999).  
 
Att vara tonåring i dagens samhälle ställer en hel del krav på individen. Alla ungdomar som 
testades gick i skolan, men testningarna utfördes på olika tider. Det är rimligt att anta att de 
ungdomar som testades på eftermiddagen efter en hel skoldag, kan ha varit tröttare och haft 
svårare att hålla motivation och koncentration uppe än de som testades under förmiddagar på 
lediga dagar. Optimalt hade varit om alla ungdomar utförde testningen under så lika 
betingelser som möjligt. 
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Framtida forskning  
Föreliggande studie undersöker hur prematurt födda ungdomar har det vid 18 års ålder och 
vilka eventuella konsekvenser för framtiden detta kan komma att få har diskuterats. Det skulle 
vara intressant att veta hur det faktiskt går för de prematurt födda ungdomarna när de kommer 
upp i vuxen ålder. Genomför de studier och på vilken nivå, får de arbeten, inom vilka 
branscher får de i så fall jobb och lever de i intima relationer i samma utsträckning som andra 
vuxna människor? 
 
För att få en bredare förståelse för vad det innebär att vara prematurt född för en tonåring idag 
bör kvalitativa djupintervjuer genomföras både med prematurt födda ungdomar och med 
kontrollungdomar. Det vore intressant att få svar på om ungdomarna faktiskt noterar och hur 
de i så fall upplever de skillnader som framkommit i föreliggande studie. 
 
Som tidigare presenterats i studien går utvecklingen av vården för prematurt födda spädbarn 
framåt i rask takt och idag vårdas många prematurt födda med så kallad NIDCAP-vård. De 
resultat som framkommit i denna studie är frukterna av hur neonatalvården av prematurt 
födda spädbarn såg ut för 18 år sedan. Det skulle vara spännande att år 2026 genomföra en ny 
studie på de prematurt födda ungdomar/kontrollungdomar som föds idag och se om den 
studiens resultat skiljer sig från föreliggande studies resultat.  
 
Slutsatser 
Trots att huruvida en individ var prematurt född eller inte, endast förklarade omkring en 
tiondel av variansen i de undersökta variablerna framkom flera intressanta signifikanta 
skillnader mellan grupperna. De skillnader som framkom till de prematurt föddas nackdel 
gällde intelligens, självupplevd kompetens och svårigheter på den sociala arenan. Föräldrarna 
till de prematura ungdomarna skattade även att de upplevde att ungdomarna hade fler 
emotionella problem än vad föräldrarna till kontrollerna gjorde. Det synes som att skillnaden i 
intelligensnivån kunde förklara en stor del av variansen i övriga undersökta variabler. 
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Bilaga 1.  
Brevet som har skickats ut till de prematurt födda testpersonerna. 
 

 
     2008-10-08 
  
Institutionen för kvinnors och barns hälsa 
Enheten för neuropediatrik 
 
Projektledare  Birgitta Böhm   Aiko Lundequist 
Ann-Charlotte Smedler Med dr, Neuropsykolog  Doktorand         
Docent, Psykolog  

 
Till dig som har varit med i vår studie om för tidigt födda barn: 
 
Du föddes på ett sjukhus i Stockholms län för ungefär 18 år sedan. Eftersom du föddes för 
tidigt vårdades du en tid på nyföddhetsavdelningen vid Karolinska sjukhuset. Du och din 
förälder inbjöds att vara med i en forskningsstudie som påbörjades under åren 1988-93, och 
som syftade till att få bättre kunskap om för tidigt födda barns hälsa och utveckling 
(Stockholm Neonatal Project). Omkring 200 för tidigt födda barn och nära 150 barn födda i 
normal tid kom att ingå i projektet, de sistnämnda som jämförelsegrupp. 
 
Under de första åren medverkade du i en hel del forskning, bland annat gjordes en 
undersökning av din allmänna mognad och utveckling vid 5 ! års ålder.  Din medverkan har 
bidragit till att öka kunskaperna om barns hälsa och utveckling och vad det innebär att födas 
för tidigt, kunskaper som är mycket viktiga inom såväl neonatalmedicinen som 
barnhälsovården. Nu i tonåren har en del ungdomar också deltagit i en undersökning med 
magnetkamera av hjärnan och kroppspulsådern; kanske hör du till dem. 
 
Vi skulle nu vilja träffa alla ungdomar ännu en gång för en psykologisk undersökning, med 
syfte att fördjupa vår förståelse för den långsiktiga betydelsen av för tidig födelse. För 
forskningens kvalitet är det ovärderligt om du som tidigare ingått i projektet har möjlighet att 
delta också i denna del. 
 
Vi kommer att använda uppgifter av samma slag som vid 5 !-årsundersökningen, dvs. test 
som mäter språklig kompetens, inlärning, problemlösningsförmåga, minne och andra aspekter 
av tänkandet. De flesta brukar tycka att uppgifterna är ganska intressanta och roliga.Vi ber dig 
också besvara frågeformulär om din egen hälsa, välbefinnande, relationer till kamrater och 
föräldrar, skolgång och intressen.  
 
Om du vill vara med i studien kommer du att kallas till en undersökning på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus. Undersökningen görs av utbildad psykolog, och tar cirka 3,5 timmar inklusive 
pauser. Vi kommer att erbjuda flexibla tider, förutom veckodagar även på helger eller lov, för 
att göra det lättare att hitta en passande tid. Efter undersökningen har du möjlighet att få höra 
lite om resultatet och ställa frågor. Som tack för din medverkan får du en ersättning på 500 
kronor. Vi står också för eventuella reskostnader. 
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Vi har ett familjeperspektiv på för tidig födelse, och tycker att det är viktigt att även få med 
föräldrarnas syn. Därför kommer vi att be en av dina föräldrar att  
besvara ett frågeformulär, som handlar om hur hon/han ser på stress och hanterbarhet i sin 
egen vardag samt om hur hon/han uppfattar dina styrkor och eventuella svårigheter.  
Frågeformuläret kommer att skickas till din förälder per post och returneras till oss i särskilt 
svarskuvert. 
 
Alla data kommer att behandlas anonymt och utan användning av personnummer. Resultaten 
tillförs den ursprungliga databasen och bearbetas enbart på gruppnivå, så att ingen individ kan 
identifieras.  
 
Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Även om du tackat ja till att vara med kan 
du avbryta när som helst utan förklaring, och utan att det påverkar dina övriga kontakter med 
hälso- och sjukvården. 
 
Vi är tacksamma om du så snart som möjligt kan meddela oss om du vill vara med i studien 
eller inte. Svarsblankett och frankerat kuvert bifogas.  
 
Om du har några frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Birgitta Böhm   Ann-Charlotte Smedler 
Med Dr, neuropsykolog  Docent i psykologi, Stockholms universitet 
Ansvarig för 5 ! årsuppföljningen Projektledare 
Tel 08-715 34 20  08-16 38 72 
birgitta.bohm@ki.se  acsr@psychology.su.se 
 
Aiko Lundequist 
Doktorand 
aiko.lundequist@ki.se 
 
Du kan också nå oss eller lämna meddelanden genom sjuksköterskemottagningen 
Annika Larsson och Birgitta Edin, 08- 5177 7469, 5177 7459. 
 
I projektgruppen ingår också: 
Professor och prorektor Hans Forssberg 
Docent Miriam Katz-Salamon 
Professor Hugo Lagercrantz 
samtliga vid Karolinska institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa  
FD, psykolog, psykoterapeut Pia Risholm Mothander  
vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
 
Adress 

  
Telefon 

 
Fax 

 
E-mail 

Enheten för neuropediatrik, 
Q2:07 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
171 76 Stockholm 

 08-5177 7469 
08 5177 7340 
 

08-517 773 49 Birgitta.bohm@lki.
se 
aiko.lundequist@ki.
se 
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SVARSTALONG 
 
 
Vi är tacksamma om du har möjlighet att svara inom 14 dagar. 
 
 
Angående 18-årsuppföljning med psykologisk undersökning inom Stockholm Neonatal 
Project, av för tidigt födda barn och barn födda i normal tid. 
 
 

�   Ja, jag vill vara med i 18-årsuppföljningen. 
 

�   Nej, jag är inte intresserad av vara med i 18-årsuppföljningen. 
 

�   Jag vill bli kontaktad för att få ytterligare information om studien. 
 
 
Ev. kommentarer och önskemål: 
 
 
 
 
Namn:   Namnteckning:  
  
_________________________ ______________________________ 
 
Gatuadress: _____________________________________________________ 
 
Postadress inkl. postnummer: _______________________________________ 
 
Telefon (ange gärna flera nummer): __________________________________ 
 
E-post: _________________________________________________________ 
 
Förälders namn: _________________________________________________ 
 
 
 
SVARSKUVERT  till  
Aiko Lundequist  
Institutionen för kvinnors och barns hälsa 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q2:07 
171 76 Stockholm 
 


