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FÖRÄLDRASTRESS OCH VUXENANKNYTNING  
HOS MAMMOR OCH PAPPOR  

TILL PREMATURFÖDDA OCH FULLGÅNGNA BARN1 
 

Tobias Nordqvist och Annika Ohlström 

Mammor och pappor upplever specifik föräldrastress, och att få barn 
kan påverka anknytningen mellan föräldrarna. Inom projektet ”För 
tidigt födda barn och deras föräldrar – en tvärvetenskaplig 
longitudinell studie” genomfördes en undersökning av Föräldrastress 
enligt Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ) samt 
dimensionerna Undvikande och Ångest i vuxenanknytning enligt 
Erfarenheter av nära relationer (ENR), med syftet att undersöka 
relationen mellan föräldrastress och vuxenanknytning. 39 mammor 
och 33 pappor till fullgångna och prematurfödda barn deltog. Föräldrar 
till fullgångna barn skattade högre än prematurföräldrar på 
Föräldrastress, Undvikande 4 och 22 mån, samt Ångest 4 mån efter 
förlossning. Undvikande och Ångest 22 mån förklarade 34,8 % av 
Föräldrastressen, med Undvikande som största unika bidrag. Samtliga 
grupper ökade i Undvikande från 4 mån till 22 mån, ej signifikant för 
fullgångna mammor. Prematurpappor ökade i Ångest. Mammor 
skattade högre Ångest än pappor. Resultaten diskuteras utifrån att 
behovet av stöd hos fullgångna föräldrar är underskattat. 

Nyckelord: Föräldrastress, vuxenanknytning, könsskillnader, 
prematurfödsel     

 

Att få sitt första barn är för de flesta par en förväntansfull men även utmanande 
livshändelse som medför ökad stress som är specifikt relaterad till föräldraskapets 
situation, en stress som alla föräldrar upplever i någon utsträckning oberoende av 
psykologiska och ekonomiska förutsättningar (Deater-Deckard, 2004). Med tanke på de 
anpassningar som krävs för att hantera föräldraskapet är det rimligt att relationen mellan 
mamman och pappan förändras. Särskilt då föräldraskap i Sverige idag ofta är en ensak 
för den lilla familjen med en mamma och en pappa som gemensamt ska bemästra den 
nya livsuppgiften, till skillnad från de storfamiljer vi evolutionärt är genetiskt anpassade 
för (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). Eftersom den vuxnes 
eget behov av omsorg och stöd ökar i samband med föräldrablivandet (Bowlby, 1988) 
får mammans och pappans anknytningsrelation – och det stöd de kan hämta hos 
varandra – stor betydelse för hur de kommer att uppleva och fungera i föräldraskapet. 

Speciellt som förstagångsförälder blir denna omställning känslig – från att vara någon 
som vid fara söker skydd hos andra till att skydda sitt eget barn. För att bättre förstå vad 
som underlättar dessa processer och kunna identifiera och hjälpa nyblivna föräldrar som 
har behov av stöd under denna omvälvande period, bör samspelet mellan olika 

                                                
1 Ett varmt tack till vår handledare Pia Risholm Mothander som med sitt engagemang och kunniga stöd fått 
oss att lita på oss själva och vårt arbete. Tack också till Emma Fransson på KI, som lät oss ta del av hennes 
data. Slutligen tack till Pehr Granqvist för värdefulla synpunkter. 
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förutsättningar och deras inflytande på omvårdnadsrelationen belysas och studeras 
(George & Solomon, 1999). Huvuddelen av forskningen kring anknytning och 
föräldrastress är byggd på studier av mor–barn-relationen och det behövs mer kunskap 
om pappornas roll, liksom om anknytning i föräldrars relation till varandra. Detta 
uppsatsarbete görs som en delstudie till forskningsprojektet ”För tidigt födda barn och 
deras föräldrar – en tvärvetenskaplig longitudinell studie”, som pågår vid Karolinska 
Institutet och Stockholms universitet. Projektet omfattar 80 familjer som fått sitt första 
gemensamma barn, där hälften av paren fått prematurfödda barn och den andra hälften 
haft en fullgången graviditet. I den här studien undersöker vi hur dessa mammor och 
pappor skattar föräldrastress och anknytning till partnern i samband med 
föräldrablivandet. 

T e o r e t i s k  b a k g r u n d  

Föräldrastress 
Psykologisk stress anses inom forskningen idag påverkas av ett komplext system av 
variabler som kan härledas till både individen och omgivningen (Gruen, Folkman & 
Lazarus, 1988). Enligt detta synsätt kan då stressen hos en förälder ses som resultatet av 
ett samspel mellan adaptiva och maladaptiva faktorer hos föräldern och den omgivande 
miljön. Huruvida en potentiellt hotande händelse uppfattas som stressande beror alltså 
på summan av, eller mötet mellan, alla dessa faktorer. Med en sådan syn är det naturligt 
att föräldraskapet, som stressor, kan påverka olika individer på olika sätt.  
 
Ett annat sätt att förklara psykologisk stress är att den beror på balansen mellan krav och 
resurser (Lazarus, 1999). I linje med detta synsätt förklarar Goldstein (1995) stress i 
föräldrarollen med att förälderns förväntningar på vilka resurser som behövs för att 
kunna möta upp till föräldraskapets krav inte matchar de faktiska resurser som finns till 
hands. Deater-Deckard (2004) definierar det som negativa psykologiska och 
fysiologiska reaktioner som kommer ur försök att anpassa sig till föräldraskapets krav. 
 
Studier antyder att föräldrarelaterad stress faktiskt skiljer sig från andra typer av stress, 
så som stress på arbetsplatsen, traumatisk stress och relationsrelaterad stress som 
förknippas med andra familjemedlemmar eller vänner (Danseco & Holden, 1998), även 
om den inte är helt oberoende från stress som har att göra med andra roller än 
föräldrarollen (Barnett, Marshall & Singer, 1992).  
 
Hög föräldrastress har i ett flertal studier kopplats ihop med olika negativa 
konsekvenser för både förälder och barn. Till exempel har hög föräldrastress visat sig 
negativt påverka psykologiskt välmående och skattad kvalitet på den vuxna relationen 
hos både mammor och pappor. Forskare har dessutom funnit samband mellan hög 
föräldrastress, otrygg anknytning och beteendeproblem hos barnet, samt att föräldrar till 
fysiskt misshandlade och gravt försummade barn rapporterat högre föräldrarelaterad 
stress (Östberg, 1999). Att uppleva relationen till det egna barnet som besvärlig visar 
starkt samband med ökad föräldrastress. Denna forskning bygger dock på korrelationer, 
vilket gör det svårt att uttala sig om kausaliteten; huruvida relationen är besvärlig för att 
föräldern är stressad eller föräldern är stressad för att relationen är besvärlig. Även 
ökade problem hos barnet visade i en studie samband med ökad föräldrastress (Morris, 
2001) och ju allvarligare problem desto högre stress (Mullen, 1998).  
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För att förklara föräldrastress måste man också, enligt Deater-Deckard (2004), 
uppmärksamma den vardagliga anpassningen till att bli förälder, något som är särskilt 
påtagligt för par som får sitt första barn. Kraven kan ändras så snabbt att det är själva 
anpassningen från dag till dag eller vecka till vecka som är den springande punkten. Att 
bara se föräldrastress som en indikation på psykisk svaghet eller dysfunktionalitet i 
familjen stämmer inte med det som forskning visat under de senaste decennierna. Här 
har till exempel socialt stöd och jämbördighet i äktenskapet visat sig ha välgörande 
effekter för den gradvisa anpassningen till föräldraskapet (Luo, 2006). 
 
Överhuvudtaget har stöd av olika slag visat sig ha samband med lägre föräldrastress. 
Bland annat har professionella stödinterventioner, stöd från nära släkting eller nära vän, 
samt stöd inom äktenskapet visat sig minska föräldrastress (Keen, Couzens, Muspratt & 
Rodger, 2009; Suzuki, 2006; Webster-Stratton, 1989), där det sistnämnda, stöd inom 
äktenskapet, är det som starkast predicerar låg föräldrastress (Colpin, De Munter, Nys, 
& Vandemeulebroecke, 2000). 
 
Kvaliteten på förälderns relation med sin partner är central för föräldrarelaterad stress 
och hur man klarar av förändringarna som föräldraskapet innebär. För de flesta föräldrar 
fungerar partnerrelationen som en källa till trygghet och stöd när det gäller att klara av 
vardagliga konflikter i föräldraskapet. Både män och kvinnor uppger lägre föräldrastress 
om de är nöjda i sitt äktenskap. Men tillfredsställelsen i partnerrelationen minskar inte 
bara stressen, den hjälper också till att skydda förälder–barn-relationen från eventuella 
skadliga effekter av hög föräldrastress (Deater-Deckard, 2004). 
 

Föräldrastress och kön 
De flesta studier kring föräldrastress fokuserar på olika faktorers påverkan hos enbart 
mammor. Resultaten har visat att till exempel stor arbetsbörda, bristande socialt stöd, att 
vara ensamstående, att uppleva barnet som bråkigt eller svårhanterligt, socioemotionella 
problem hos barnet, negativa livshändelser, problem med barnomsorg, låg inkomst, att 
ha fler än ett barn samt hög ålder hos modern är direkt relaterat till högre föräldrastress 
hos mammor (Pipp-Siegel, Sedey & Yoshinaga-Itano, 2002; Östberg, Hagekull & 
Wettergren, 1997; Östberg & Hagekull, 2000; Hintermair, 2006). 
 
På många sätt visar mammor och pappor upp liknande mönster när det gäller upplevd 
föräldrastress. Till exempel skattar både mammor och pappor högre föräldrastress när 
man också skattar låg inkomst och utbildning, låg grad av stöd från make/maka, mindre 
lyckligt äktenskap, hög grad av tidigare stressande livshändelser, hårdare disciplin 
gentemot barnet, mer traditionell uppfostringsstil och om man har barn med 
beteendeproblem (Deater-Deckard, 2004).  
 
När det gäller skillnader mellan könen är mönstren mer komplexa. Vissa forskare har 
funnit att pappor generellt påverkas mindre av att bli förälder än vad som är fallet hos 
mammor; de ser det inte som en lika stor utmaning att bli förälder, de tycker inte att det 
är lika hotfullt, och de riskerar inte att bli utbrända i samma utsträckning (Deater-
Deckard, 2004). Specifikt för föräldrastress har man funnit att mammor verkar skatta 
denna högre än pappor även om skillnaderna inte är så stora (Jackson, Ternestedt, 
Magnusson & Schollin, 2007), och i vissa studier har man inte funnit några skillnader 
alls (Baker, 1994; Creasey & Reese, 1996). En skillnad verkar vara att upplevd 
föräldrastress hos pappor är mer förknippat med deras tillfredsställelse i den vuxna 
kärleksrelationen, medan den hos mammorna är mer förknippad med relationen till 
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barnet (Hayes, 2003). En studie fann också att mammors stress ökade redan vid vaga 
indikationer på problem hos barnet medan stressen hos pappan ökade om det fanns 
tydliga tecken på problem eller om problemen var av allvarligare art (Frey, Greenberg 
& Fewell, 1989). 
 
Anknytningsteori 
Anknytningsteori har successivt kommit att bli en inflytelserik förklaringsmodell för 
hur människor fungerar i nära relationer. John Bowlby (1907–1990), anknytningsteorins 
grundare, har definierat anknytningsbeteende som:  

 
"… varje form av beteende som leder till att en person når eller 
bibehåller närhet till någon annan klart identifierad individ som 
uppfattas som bättre i stånd att klara världen." (1988, s. 29). 

 
Bowlby kom att förklara sina tankar och observationer utifrån ett evolutionsbiologiskt 
perspektiv. Han tog del av studier av djurs beteenden och förstod att de kunde ha 
betydelse för att förstå även människan (Bowlby, 1988; Broberg et al., 2006). Enligt 
dessa teorier har olika beteendesystem selekterats fram under evolutionen för att de 
inneburit fördelar för individens, och artens, överlevnad. Dessa beteendesystem är 
biologiskt förprogrammerade men interagerar och formas samtidigt av den miljö 
individen lever i. Varje beteendesystem innefattar en mängd specifika beteenden som 
arbetar tillsammans eller var för sig när yttre eller inre stimuli aktiverar det specifika 
systemet. Beteendesystemen är organiserade hierarkiskt inom individen utifrån deras 
direkta överlevnadsvärde.  
 
Anknytningssystemet placerar sig högt i hierarkin, eftersom att bli omhändertagen för 
ett litet barn är direkt förknippat med överlevnad. Systemet selekterades fram därför att 
de spädbarn som under mänsklighetens historia lyckats söka och upprätthålla närhet till 
sina mammor har löpt mindre risk att bli dödade av rovdjur. Anknytningssystemet kan 
förklara varför alla barn knyter an till den förälder eller omvårdnadsperson som tar hand 
om dem, även då det finns brister eller direkt vanvård i omhändertagandet (Weinfield, 
Sroufe, Egeland, & Carlson, 2008). Ytterst syftar systemet till att få hjälp att överleva 
till reproduktiv ålder och föra generna vidare. För att uppnå den skyddande närheten är 
anknytningssystemet flexibelt och kontextbaserat, anknytningsbeteendena skiljer sig åt 
beroende på den givna situationen. En mycket viktig utvecklingsprocess som sker inom 
anknytningsrelationen är att barnet lär sig att adaptivt reglera sitt känsloliv (Cassidy, 
2008). 
 
På samma sätt som barnets anknytningsbeteende ingår i ett biologiskt system har 
evolutionen utvecklat ett motsvarande omvårdnadssystem som får föräldern att svara på 
barnets signaler. Om anknytningssystemets funktion är att söka närhet för att få tröst 
och skydd så är omvårdnadssystemets funktion att den starkare ska upptäcka faror och 
erbjuda skydd och en trygg, förutsägbar miljö att utvecklas i (Cassidy, 2008). 
Förälderns lyhördhet för barnets signaler och kvalitativa förmåga att erbjuda omvårdnad 
är intimt sammankopplad med barnets potential till utveckling och anpassning 
(Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; Bowlby, 1988). I de flesta föräldra–barn-
dyader finns ett fungerande samarbete för att upprätthålla en lagom nivå av närhet. 
Detta underlättas av att beteendesystemen interagerar och kompletterar varandra. Om 
förälderns omvårdnadssystem är tillfredsställande aktiverat, så behöver inte barnets 
anknytningssystem vara det, utan barnet kan använda föräldern som en trygg bas att 
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utgå ifrån i utforskandet av omgivningen och som en säker hamn att återvända till när 
anknytningssystemet aktiveras vid upplevd fara eller osäkerhet. Utforskandesystemet, 
som är ett ytterligare medfött beteendesystem, verkar relationellt till 
anknytningssystemet, så att om det ena är aktiverat hämmas det andra. Optimalt för 
individens utveckling är en balans mellan de båda och att systemen fungerar 
kontextbaserat och målkorrigerat, alltså för att uppnå närhet och trygghet efter de 
förhållanden som råder vid ett specifikt tillfälle (Cassidy, 2008). 
 

Vuxenanknytning 
Trots att vuxna är betydligt mindre beroende av sociala känslomässiga relationer för sin 
direkta överlevnad menade Bowlby och andra anknytningsforskare att 
anknytningssystemet hos människan är aktivt ”från vaggan till graven” (1979, s. 129).  
Allt mer uppmärksamhet har de senaste årtiondena kommit att riktas mot anknytning i 
vuxenlivet. Det har visat sig lämpligt att beskriva långvariga vuxna kärleksrelationer 
som just anknytningsrelationer när man studerat parbildningsprocesser och vuxnas 
reaktioner vid ofrivilliga separationer, vilka i mycket liknar de beteenden som kan 
observeras i den tidiga anknytningen hos barn (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist 
& Ivarsson, 2008; Hazan & Shaver, 1992; Parkes & Weiss, 1983). Inom 
anknytningsteorin finns idag gott om bevis för att anknytningssystemet spelar en aktiv 
roll i vuxna kärleksrelationer och att förmågan att söka närhet och stöd i en relation är 
adaptiv och ett tecken på hälsa och mognad för människor i alla åldrar (Cassidy, 2008; 
Zeifman & Hazan, 2008). 
 
Det finns omfattande stöd för att nära känslomässiga relationer påverkar hälsan positivt 
för den vuxne och att frånvaro eller förlust av sådana relationer försämrar hälsan 
avsevärt. Relationsavbrott, särskilt skilsmässa, gör att risken för både fysiska och 
psykiska besvär ökar i form av bland annat nedsatt immunförsvar, högre olycksrisk, 
större sannolikhet att man använder alkohol eller droger och ökad självmordsrisk 
(Feeney & Monin, 2008; Zeifman & Hazan, 2008). Studier med magnetkamera har visat 
att den fysiska närvaron av att hålla handen med en vuxen anknytningspartner vid en 
stressaktiverande händelse (elektrisk stöt) medförde lägre grad av aktivering i det 
neurala rädslosystemet än om man höll en annan vuxen i handen (Coan, 2008). 
Ytterligare stöd för att anknytningssystemet spelar en stor roll i vuxna kärleksrelationer 
är att de anknytningsstilar som vuxna uppvisar har en liknande fördelning som de 
anknytningsmönster som Ainsworth (1985) fann hos barn (Hazan & Shaver, 1987). 
Anknytningsstilarna har också visat sig tydligt matcha i tidigare forskning klassificerade 
”kärleksstilar” (Levy & Davies, 1988). 
 
Anknytningens kvalitativa egenskaper bestäms till en början av barnets erfarenheter av 
vardaglig interaktion med föräldern, eftersom de utgör grunden för barnets 
föreställningar och förväntningar kring förälderns tillgänglighet och hur det är att vara 
tillsammans (Bretherton & Munholland, 2008). Dessa mentala representationer som 
organiserar barnets upplevelse av sig själv, de närmaste personerna och samspelet dem 
emellan, kom Bowlby att kalla inre arbetsmodeller (George & Solomon, 2008). De inre 
arbetsmodellerna integreras i anknytningssystemet och reglerar på så vis 
anknytningsrelaterade beteenden, tankar och känslor. Så länge inga drastiska, långvariga 
förändringar sker i anknytningspersonens tillgänglighet är arbetsmodellerna stabila, men 
uppdateras kontinuerligt både med den kognitiva och motoriska utvecklingen, och 
utifrån nya erfarenheter. Dessutom generaliseras arbetsmodellerna med tiden på ett 
hierarkiskt sätt, så att det bildas en övergripande modell av själv och andra utifrån 
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anknytningarna till föräldrarna, med underliggande modeller för kärleksrelationer och 
vänskapsrelationer som integreras i systemet vartefter fler livserfarenheter kommer till 
(Broberg et al., 2006).  
 
Skillnader i anknytningsrelaterade beteenden har hos barn identifierats som 
anknytningsmönster och delats in i kategorierna trygg, otrygg undvikande och otrygg 
ambivalent (Ainsworth, 1985).  Anknytningen ses som trygg om barnet bär på en 
föreställning om att föräldern finns tillgänglig och kommer att svara på barnets signal 
när behov av hjälp, skydd eller tröst uppstår. Hos det undvikande barnet saknas 
föreställningen om föräldern som en källa till tröst trots påvisad stress under exempelvis 
separation.  Ambivalent anknytning karaktäriseras av att barnet maximerar sitt 
anknytningsbeteende men har svårt att lugnas av den tröst som erbjuds (Broberg et al., 
2008). 
 

Mätning av vuxenanknytning – från kategorier till dimensioner 
När forskare undersöker vuxenanknytning rörande uppväxten och relationen till de egna 
föräldrarna (ibland kallad generell anknytning), exempelvis med den väletablerade 
intervjun AAI (Adult Attachment Interview), så studerar de motsvarande kategorier av 
kvalitativt åtskilda anknytningsmönster som visat sig hos barn inom den 
utvecklingspsykologiska forskningen. När studier om hur vuxna knyter an till andra 
vuxna inleddes så riktade forskarna även här in sig på att finna representationer som 
skulle motsvara barnklassificeringarna trygg, undvikande och ambivalent/motspänstig 
(Feeney, Hohaus, Noller, & Alexander, 2001). Men eftersom dessa forskare, exempelvis 
Hazan och Shaver (1987), verkade inom en socialpsykologisk tradition med en större 
inriktning på dimensioner av olika företeelser, d.v.s. mer eller mindre av något, än på 
kategorisering och klassificering av individer eller psykologiska företeelser så bytte man 
ut det kategoriserande begreppet ”mönster” mot ”stil” (Broberg et al., 2008).  
 
Brennan, Clark och Shaver (1998) arbetade fram en skala utifrån items från omkring 60 
mätinstrument för vuxenanknytning, alla självskattningsskalor, vilket är den metod som 
främst användes för att mäta anknytning mellan vuxna. De fann två underliggande 
dimensioner, undvikande och ångest, till de mönster och stilar man tidigare upptäckt 
inom anknytningsforskningen. Dimensionen anknytningsrelaterat undvikande fångar 
upp svårigheter med närhet och ett överdrivet behov av att vara oberoende av andra 
människor, medan anknytningsrelaterad ångest rör en upptagenhet kring önskan om 
extrem närhet och rädsla för att bli övergiven. Ju lägre man skattar på de två 
dimensionerna, desto tryggare är individen (Feeney et al., 2001). Idag råder närmast 
konsensus om förekomsten av dessa två dimensioner och att de tillåter mer nyanserade 
beskrivningar av skillnader i anknytning än vad kategorier gör (Broberg et al., 2008). 
 

Vuxenanknytning och val av partner 
Vuxna har alltså med sig ett generellt anknytningsmönster från barndomen, men 
utvecklar även specifika anknytningsstilar i vuxen ålder, framför allt gentemot 
långvariga kärlekspartners. Den generella anknytningen anses påverka valet av partner, 
men sambandet är inte helt klart. Enligt Treboux, Crowell och Waters (2004) har 
omkring 55–60 % visat sig välja en partner som har samma anknytningsmönster som 
den egna generella anknytningen mätt med AAI och även van IJzendoorn och 
Bakermans-Kranenburg (1996) hävdar att det finns ett samband, samtidigt som många 
individer uppenbarligen väljer en partner med ett annat mönster gällande 
anknytningsrepresentationer. George (2009) menar att familjesystemet för den vuxne är 
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influerat, men inte dominerat, av tidigare erfarenheter. Curran, Hazen, Jacobvitz och 
Feldman (2005) genomförde en studie som visade att den egna bedömningen av 
avknytningsrepresentationer, samt minnen av de egna föräldrarnas äktenskapliga 
relation, förutspådde hur föräldern upplevde stöd inom den egna relationen två år efter 
att man fått barn. Treboux och kollegor (2004) hävdar att generell anknytning är mera 
stabil än den specifika anknytningsstilen gentemot partnern, som i större utsträckning är 
en pågående process, öppen för påverkan.  
 

Hur anknytningen påverkar relationen 
Vuxna anknytningsstilar måste alltså förstås utifrån en specifik relation där ett flertal 
faktorer spelar in. En studie visade att kvinnans anknytningsrelaterade ångest var 
relaterat till båda parters otillfredsställelse i relationen, men bara om mannen var 
undvikande (Feeney, 1994). Kobak och Hazan (1991) fann att fruar till otrygga män var 
mer avvisande och mindre stödjande än andra fruar, och att makar till tryggt anknutna 
kvinnor lyssnade mer effektivt i en problemlösningssituation. Birnie, McClure, Lydon 
och Holmberg (2009) kom fram till att otryggt undvikande personer går in i en ny 
relation med högre förväntan på att relationen inte kommer att hålla än vad personer 
med andra anknytningsmönster gör. Annan forskning som har undersökt parets 
anknytningsstil (båda trygga, båda otrygga eller en trygg/en otrygg) har visat mer 
intimitet och mer positiva reaktioner vid konflikter hos de par där båda klassats som 
trygga (Senchak & Leonard, 1992), men också att blandade par fungerar likvärdigt med 
trygga par. Det finns starka bevis för att kvaliteten på relationen är högre för personer 
som är tryggt anknutna och för personer vars partner är trygga, vilket indikerar att en 
person med trygg anknytning mer är en ”friskfaktor” för relationen, än vad en otrygg 
person är en ”sårbarhetsfaktor” (Feeney, 2008). 
 
I en studie (Feeney & Noller, 1991) där man undersökte förhållandet mellan skattad 
anknytningsstil och hur man fritt beskriver sin partner och relationen skilde sig de olika 
grupperna tydligt åt. Tryggt anknutna personer betonade ömsesidigt stöd men också 
balans kring hur beroende man fick bli av varandra. Både trygga och undvikande 
individer beskrev relationerna som vänskapsbaserade, men undvikande visade en 
mycket starkare negativ markering kring närhet, beroende, förbindelse och att vara 
öppen med känslor. Ångestfyllt otrygga personer föredrog däremot oreserverat närhet, 
beroende och förbindelse och de tenderade att idealisera sina partners. Andra studier har 
visat samband mellan trygg anknytning och hög nivå av tillit, engagemang, 
tillfredsställelse och ömsesidigt beroende. Detta i motsats till undvikande och 
ångestfylld anknytning som visade samband med låg tillit och låg tillfredsställelse, samt 
att undvikande var relaterat till låg grad av engagemang och ömsesidigt beroende (Levy 
& Davis, 1988; Simpson, 1990). 
 
Individer med ångestfylld anknytning blir ”hjälplösa” när anknytningsrelationen hotas 
och signalerar att bli omhändertagna (Mikulincer, 1998). Ångestfyllda och undvikande 
upplevde högre stress när partnern var frånvarande i en potentiellt stressande situation 
än tryggt anknutna personer. De hade också svårt att använda partnern till att reglera ner 
stressen när partnern senare var närvarande (Feeney & Kirkpatrick, 1996). Mer 
ångestfyllda personer upplevde fler konflikter med sina partners och konflikterna 
tenderade att öka mer i styrka än hos icke-ångestfyllda och undvikande. Dagliga 
konflikter minskade känslan av nöjdhet och närhet hos de ångestfyllt anknutna 
(Campbell, Boldry, Simpson & Kashy, 2005). Otrygga individer, särskilt ångestfyllda, 
tenderar att på förhand bedöma upplevelser av stöd som mer negativa (Collins & 



 
 

8 

Feeney, 2004). Baldwin, Fehr, Keedian och Seidel (1993) har också visat att 
anknytningsstil har samband med förväntningar på interaktionsmönster med sin partner. 
 
Flera studier visar dessutom att personer med trygg anknytning bättre kan ge stöd åt sina 
partners. Carnelly, Pietromonaco och Jaffe (1996) fann att individers anknytningsstil var 
relaterad till förmågan att ge mer engagerat och ömsesidigt stöd. Trygga personer 
rapporterade i en annan studie (Kunce & Shaver, 1994) också mer närhet och känslighet 
i relationen medan upptagna och rädslofyllda personer rapporterade mer 
tvångsmässighet och mindre känslighet i sitt sätt att ge stöd. Låg rapportering av 
undvikande respektive ångest i relationen hade särskilt framträdande samband med 
lyhört stöd för den andra (Feeney, 1996). I linje med detta visade Feeney och kollegor 
(2001) att otrygg anknytning var relaterat till att nedvärdera eller förringa partnerns 
behov av stöd. Dessutom är tryggt anknutna personer generellt sett mer öppna när det 
handlar om att uttrycka känslor, mer öppna med sig själva, mer empatiska, bättre på att 
ge stödjande kommentarer och bättre på att söka stöd i potentiellt traumatiserande 
situationer. Individer med trygg anknytning har även en bättre 
kommunikationskompetens, är mindre benägna att både ge och få skäll, är mer benägna 
att förlåta övertramp, upplever färre psykiska besvär och upplever sig ha ett starkare 
stöd från familj och vänner (Mikulincer, Florian & Weller 1993; Feeney, 2008; 
Simpson, Rholes & Nelligan, 1992; Wayment, 2006).  
 

Vuxenanknytning och föräldraskap 
Det finns tre sorters situationer som aktiverar anknytningsbeteendet hos den vuxne: 
stressande händelser i den sociala eller fysiska omgivningen, händelser som hotar 
anknytningsrelationen, och förhållanden inom individen såsom sjukdom eller dålig 
hälsa (Feeney, 2008). Simpson och Rholes (1994) menar att individuella skillnader i 
anknytningsbeteende hos vuxna därför borde vara som tydligast under sådana 
förhållanden. Att bli förälder kan innebära stora påfrestningar med lite sömn, mycket 
oro och nya källor till konflikter som kan upplevas hota den vuxna kärleksrelationen i 
grunden. Att anknytningsstilen är relaterad till olika reaktioner vid konflikter har visats i 
ett flertal studier (Simpson, Rholes & Phillips, 1996). 
 
Den blivande eller nyblivna mamman och pappan bär på inre arbetsmodeller av barn 
och förälder tillsammans, med ursprung i den egna anknytningshistorien. Dessa 
generella anknytningsrepresentationer påverkar förälderns förväntningar på 
föräldraskapet och de bedömningar föräldern gör i familjesituationer (Abidin, 1992). 
Anknytningsstilen gentemot partnern, som enligt Treboux och kollegor (2004) är mera 
förändringsbenägen, kan påverkas av att bli förälder, något som visats bland annat i en 
psykologuppsats vid Stockholms universitet av Strand och Ståhl (2008) där 
högskolestudenter som hade barn skattade signifikant lägre grad av både undvikande 
och ångest än de som inte hade barn. Dessa förändringar antas kunna komma till stånd 
av att föräldrablivandet innebär att anknytningsrelevant samspel aktiveras på ett nytt sätt 
(George & Solomon, 1996). Feeney (2008) har också visat att nybildning eller 
upplösning av parrelation samt erfarenheten att bli förälder kan innebära förändring av 
anknytningsstilen. 
 
Relativt få empiriska anknytningsstudier har specifikt undersökt övergången till att bli 
förälder med undantag för Feeney och kollegor (2001) som följde par genom 
graviditeten och 6 månader efter att barnet fötts. De fann två grupper bland 
föräldraparen: den ena gruppen visade en stabil nivå av tillfredsställelse i relationen 
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medan den andra gruppen kämpade med inskränkningarna i sex- och samlivet och 
kamratskapet. De två grupperna skilde sig främst åt vad gällde pappans anknytnings- 
och omvårdnadsstil. Det starkaste fyndet var att männen i paren som hade problem var 
mer ångestfyllda kring relationer i början av studien och de var också mindre följsamma 
i omvårdnaden av hustrun. Resultaten indikerar enligt forskarna att främst män som går 
in i föräldraskap med olösta bekymmer kring kärlek och engagemang belastar 
relationen, genom att exempelvis bli överdrivet beroende och genom att reagera negativt 
vid konflikter. 
 
Prematuritet 
När man talar om prematur födsel är det en stor variation av scenarion som finns bakom 
begreppet, allt från väldigt tidig födsel där barnen väger mycket lite och får stora 
svårigheter och lång specialistvårdkontakt som följd, till barn som föds ett fåtal veckor 
för tidigt och efter en tid i livet helt kommer ikapp fullgångna barn i utvecklingen. En 
stor del av forskningen fokuserar på följderna av prematurfödsel för barnets 
hälsotillstånd och utveckling, medan vi i vår studie intresserar oss för hur själva 
föräldrablivandet påverkas för mammor och pappor till för tidigt födda barn. Hur 
mycket prematurfödseln kommer att påverka upplevelsen av att bli förälder beror av 
naturliga skäl mycket på hur dramatisk förlossningen är och hur kritisk situationen ser 
ut för spädbarnet. Med detta sagt så finns ändå vissa generella fynd gällande 
föräldrablivande för mammor och pappor till prematurfödda barn.   
 

Avbruten förberedelse 
När graviditeten avbryts och barnet föds för tidigt betyder det samtidigt att processen att 
bli förälder förkortas, vilket kan innebära att mamman eller pappan inte hunnit göra sig 
psykologiskt redo för barnets ankomst. Omställningen blir plötslig, omvälvande och kan 
präglas av chock (Sloan, Rowe & Jones, 2008). För en del mödrar väcker detta känslor 
av otillräcklighet och skam över att inte klara modersrollen på det sätt de hade föreställt 
sig att de skulle göra. Svårigheter eller ingen möjlighet alls att amma barnet kan vara en 
av de saker som understryker upplevelsen av att inte ha förmått föda och ta hand om 
barnet på det sätt som mamman tycker att hon borde. Djup tacksamhet inför det arbete 
som sjukhuspersonalen utför och det stöd de erbjuder kan blandas med skuldkänslor för 
att mamman själv inte tar hand om sitt barn och för den situation barnet befinner sig i 
(Taylor, 2008).  
 
Sedan länge har forskare visat hur mammor kan påverkas negativt av en tidigt avbruten 
graviditet, men senare har pappors upplevelser också kommit att uppmärksammas. 
Eftersom pappor inte bär barnet fysiskt i sin kropp och eventuellt inte kommer i kontakt 
med vården förrän i slutet av graviditeten så blir den förkortade förberedelsetiden ofta 
extra märkbar för dem, de har inte hunnit ta till sig på samma vis som mamman att ett 
barn är på väg. Lindberg, Axelsson och Öhrling (2007) beskriver i sin kvalitativa 
forskning hur pappor berättar att prematur födsel inte var något de alls hade tänkt på 
innan de ställdes inför faktum. Många föräldrar har vid för tidig förlossning inte hunnit 
med de praktiska förberedelserna som annars hjälper föräldrar att mera konkret förstå att 
de är på väg att bli föräldrar. Skeendet är ofta så snabbt att förlossningen blir närmast 
chockartad och det tar sedan tid att inse för pappan att han faktiskt har blivit förälder. 
Taylor (2008) beskriver att även pappor rapporterar att de kan känna skuld, bland annat 
för att ha försatt mamman i den smärtsamma situationen och för att de inte kan hjälpa 
henne. För en del pappor är det inledningsvis svårare att lämna mamman på sjukhuset 
än att lämna det nyfödda barnet. 



 
 

10 

 
Den upplevda kontrollförlusten vid prematur födsel är svår för många pappor, att varken 
kunna eller få vara förälder fullt ut eftersom de saknar den expertkompetens som 
omvårdnaden och beslutsfattandet kring deras barn kräver (Sloan et al., 2008). Vikten 
av tydlig och i rätt tid upprepad information från sjukhuspersonalen framhålls 
genomgående starkt. Papporna har också ett stort behov av att ta del i allt som sker 
kring barnet och mamman, för att inte känna sig åsidosatta eller som att barnet inte 
riktigt tillhör dem (Lindberg et al., 2007). En del pappor upplever det som väldigt 
stressande med all teknisk apparatur och att de medicinska procedurer barnet går 
igenom bidrar till den redan betungande oron för barnets hälsa och framtid, även då 
personalen försäkrar att det handlar om rutinbehandlingar (Sloan et al., 2008). Också 
Taylor (2008) understryker hur central kommunikationen mellan den medicinska 
personalen och pappan är, för att han ska känna sig delaktig och trygg i den vård som 
hans barn får.  
 
Sjukvårdspersonalen uppges vara en viktig källa till stöd för pappan, speciellt vad gäller 
information om den specifika situationen. Pappan kan initialt, innan mamman lämnar 
sjukhuset, bli väldigt ensam med sina upplevelser av att bli förälder. De flesta papporna 
uppger att partnern och övrig familj står för det största känslomässiga stödet. Från 
familjen hämtas även praktisk hjälp och socialt stöd, och socialt stöd kommer även från 
vänner. Sloan och kollegors studie (2008) visade att generellt använder pappor till tidigt 
födda barn en pragmatisk copingstrategi av anpassning (accommodation) till situationen 
på neonatalavdelningen, medan Taylor (2008) fann att pappor även kan reagera med att 
gå upp i sitt arbete som ett sätt att hantera påfrestningarna.    
 

Skillnader mellan prematurföräldrar och fullgångna föräldrar 
När det gäller hur prematurföräldrar upplever sitt barn har Jackson och kollegor (2007) 
visat på signifikanta skillnader beroende på om barnet är fullgånget eller har fötts för 
tidigt (v. 25–30) i föräldrarnas upplevelse av barnets aktivitet och intensitet vid 18 
månader. Prematurfamiljerna rapporterade högre grad av aktivitet och intensitet hos 
barnet än föräldrar till fullgångna barn. Forskarna fann i den studien även att föräldrar 
till för tidigt födda barn generellt rapporterade högre stress och att mammor skattade 
högre nivå av stress än pappor, men dessa skillnader var inte signifikanta och får 
därmed ses som tendenser. I en studie av Carter, Mulder, Frampton och Darlow (2007) 
gjordes mätningar av ångest och depression hos mammor och pappor till för tidigt födda 
barn både vid förlossning och 9 månader senare. Resultaten visar att föräldrar till 
prematurfödda barn generellt rapporterar högre nivåer av både ångest och depression 
efter barnets födsel, men att dessa skillnader utjämnas med tiden, som en följd av att 
prematurföräldrarnas psykiska status snabbt förbättras medan de fullgångna föräldrarna 
förblir stabila på samma nivå.  
 
Det finns mer forskning som tyder på att tidpunkten för mätningen kan vara avgörande 
för vilka skillnader man ser mellan prematurföräldrar och fullgångna föräldrar. Enligt 
Deater-Deckard (2004) är anpassningen till föräldrarollen generellt svårare för 
prematurföräldrar, särskilt om barnet har mycket låg födslovikt, men att föräldrarna i 
många fall efter en tid anpassar sig till situationens påfrestningar och därmed inte 
uppvisar förhöjd stress när barnets hälsa har förbättrats. Sloan och kollegor (2008) lät 
pappor till för tidigt födda barn i sin undersökning skatta stress formulerat som 
känslomässig utmattning och fann att papporna upplevde måttliga nivåer. Den 
mätningen gjordes en tid efter födseln, när barnens hälsotillstånd hade stabiliserats och 
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forskarna för ett resonemang om att stressen troligtvis varit högre kort efter 
förlossningen när läget fortfarande var akut. Långvariga effekter på prematurföräldrars 
psykiska status återfinner forskningen främst när barnet får allvarliga handikapp som en 
följd av att ha fötts för tidigt (Deater-Deckard, 2004).    
 

Prematuritet och anknytning 
Coppola, Cassibba och Costantini (2007) lyfter fram att forskare kommit fram till 
väldigt blandade resultat när de undersökt hur prematurmammor interagerar med sitt 
spädbarn. Å ena sidan har en del sett att mammor vars barn fötts för tidigt visar mera 
känslighet och större känslomässigt engagemang i kontakten med sitt barn och å andra 
sidan har andra studier kommit fram till det precis motsatta gällande känslighet och 
engagemang, samt att prematurmammor uppvisar färre positiva uttryck i interaktionen. 
Coppola med kollegors svar på detta är att mödrarnas anknytningsmönster är en viktig 
faktor som påverkar hur mamman hanterar den specifika påfrestning som prematur 
födsel innebär. De menar att trygga mammor som inte är upptagna av sin egen tidiga 
anknytningserfarenhet är fria att använda sin fulla kapacitet och kan förhöja sin 
känslighet inför det utsatta barnets ökade behov, medan otrygga mammor snarare blir 
mera okänsliga i den stressande situationen, eftersom det väcker tidigare traumatiska 
upplevelser till liv.  
 
I jämförelser mellan mammor till fullgångna och prematurfödda barn fann Korja och 
kollegor (2009) inga skillnader mellan grupperna i fördelningen av 
anknytningsmönstren balanserad, avfärdande och förvrängd i en intervju kring 
representationer om barnet (WMCI) som i sin konstruktion liknar AAI. Däremot kunde 
forskarna se kvalitativa skillnader i mödrarnas berättelser. Mammor till för tidigt födda 
barn uppvisade mindre koherens och acceptans samt mer orealistisk rädsla för barnets 
säkerhet än vad de fullgångna mammorna gjorde. 

 
Sammanfattningsvis pekar litteraturen på att många aspekter inverkar på 
föräldrablivande och de upplevelser mammor och pappor har när de får sitt första 
gemensamma barn. Forskningen visar att förälderns kön och relationens kvalitet kan 
spela roll för hur det är att bli förälder, liksom yttre faktorer kring förlossningen och 
barnets första tid i livet. Föräldraskap angår alla människor i någon utsträckning och det 
är av stor betydelse att öka kunskapen om föräldrablivandets processer. Ambitionen 
med vår studie är att bidra till denna ökade kunskap och syftet är att undersöka 
vuxenanknytningen när man blivit mamma respektive pappa, och om man kan se 
skillnader i självskattad föräldrastress beroende på vuxenanknytning, förälderns kön och 
om barnet är fullgånget eller prematurfött. 
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F r å g e s t ä l l n i n g a r  

Finns det någon generell skillnad mellan mammor och pappor gällande skattad 
föräldrastress och rapporterad anknytning till partnern? 

Finns det någon generell skillnad i vuxenanknytning och föräldrastress mellan föräldrar 
som fått fullgångna barn och föräldrar som fått för tidigt födda barn? 

Finns det något samband mellan föräldrarnas anknytningsrelation och upplevd stress i 
föräldraskapet? 
 
Går det att se några generella förändringar i hur mammor respektive pappor skattar sin 
anknytning i kärleksrelationen mellan mättillfället vid 4 månader efter födseln/beräknad 
födsel och uppföljningen vid 22 månader? 
 

M e t o d  

 
Undersökningsdeltagare 
Inklusionskriterierna var att förstå svenska, att det var det första gemensamma barnet 
och att det ej var en flerbarnsfödsel. Familjerna tillfrågades om de var intresserade av ett 
frivilligt deltagande i projektet ”För tidigt födda barn och deras föräldrar – en 
tvärvetenskaplig longitudinell studie” när de kom in för förlossning på BB på 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vid tidpunkten för vår undersökning hade 47 
föräldrapar fått möjlighet att svara på enkäter vid de två mättillfällen som är aktuella för 
vår delstudie, 4 månader efter förlossning och 22 månader efter förlossning. 22 
deltagare, 8 mammor och 14 pappor deltog inte vid båda tillfällena och föll därför bort. 
39 mammor och 33 pappor fyllde i enkäter vid båda mätningarna. Fler kvinnor än män 
brukar välja att delta i enkätundersökningar, så alltså även i vår studie.  
 
Datainsamlingen i det övergripande projektet fortskrider, men dessa 72 föräldrar är 
deltagarna i vår undersökning. Av våra deltagare hade 16 mammor fött sina barn för 
tidigt och 23 mammor hade fullgångna graviditeter. För papporna var det 14 som fick 
prematurfödda barn och 19 som fick fullgångna barn. Alla deltagare var under 
mätperioden sammanboende med den andra föräldern. 
 
Bakgrundsdata om högsta utbildningsnivå för båda föräldrarna och ålder för mammorna 
samlades in via formulären vid projektets första mätning, på BB/neonatalavdelning. Av 
mammorna hade 31 % grundskoleutbildning, 10 % hade gått minst 2-årigt gymnasium 
och 59 % hade minst 3 års högskoleutbildning. Av papporna hade 39 % 
grundskoleutbildning, 9 % hade gått minst 2-årigt gymnasium och 52 % hade minst 3 
års högskoleutbildning. Medelåldern för mammorna var 30 år, den yngsta var 22 år och 
den äldsta 39 år.  

Mätmetoder 
I projektet sammanställdes ett batteri av mätinstrument för att mäta en rad aspekter. Vi 
har i vår delstudie valt att använda två av dessa, Swedish Parenthood Stress 
Questionnaire (SPSQ) och Erfarenheter av nära relationer (ENR) för att undersöka 
Föräldrastress samt Undvikande och Ångest i vuxenanknytningen mellan föräldrarna.  



 
 

13 

Vi har inte definierat grupper eller kategorier som låg – måttlig – hög för skattningar på 
en skala, eftersom det vi intresserar oss för är resultaten av jämförelser av 
deltagargruppernas (mammor, pappor, prematurföräldrar, fullgångna föräldrar) 
medelvärden på de olika skalorna, och hur skattningarna på skalorna relaterar till 
varandra.  

Föräldrastress har uppmätts med Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ), ett 
självskattningsinstrument som konstruerats av Östberg och kollegor (1997) utifrån en 
reviderad svensk version av föräldradimensionen i formuläret American Parenting 
Stress Index (PSI). SPSQ mäter hur fem olika faktorer bidrar till stress hos föräldrar; 
Inkompetens (Incompetence), Rollbegränsning (Role Restriction), Social isolering 
(Social Isolation), Problem i relationen till partnern (Spouse Relationship Problems), 
Hälsoproblem (Health Problems). I den här undersökningen använder vi oss av hela 
skalan eftersom den ger ett globalt mått på Föräldrastress, vilket är det vi intresserar oss 
för. Mätinstrumentet har 34 frågor varav några är omvända. Respondenten får ta 
ställning till påståenden på en femgradig Likertskala från 1 = Stämmer inte alls, till 5 = 
Stämmer mycket bra. Internreliabiliteten mätt med Cronbach Alpha för skalan har 
rapporterats vara hög (.89) (Östberg et al., 1997). 

Självskattningsskalan Erfarenheter av nära relationer (ENR) har använts för att mäta 
vuxenanknytning i relationen mellan föräldrarna (översättning av Broberg & Granqvist, 
2003). Instrumentet är en svensk version av ECR, Experiences of Close Relationships 
(Brennan et al., 1998) och mäter dimensionerna anknytningsrelaterat Undvikande och 
anknytningsrelaterad Ångest. Ju högre skattningar på skalorna, desto mindre trygg är 
individen. Respondenterna ombeds i enkäten att svara på 36 påståenden om sin 
upplevelse av relationen till den person som står dem närmast. I vår undersökning har 
en avslutande fråga i formuläret kontrollerat att det var kärlekspartnern som 
respondenten tänkte på. Svarsalternativen finns på en sjugradig Likertskala där 1 = 
Instämmer inte alls, 4 = Neutral/blandad och 7 = Instämmer helt. Det finns 18 frågor för 
varje dimension och ett antal av dem är omvända. Exempel på en fråga som mäter 
Undvikande är: ”Jag föredrar att inte visa… vad jag känner innerst inne.” En typisk 
fråga som mäter Ångest är: ”Jag oroar mig för att bli övergiven”. De två dimensionerna 
korrelerar inte med varandra (r =.11). Internreliabiliteten mätt med Cronbach Alpha har 
visat sig vara hög, .94 för Undvikande och .91 för Ångest (Brennan et al., 1998). I 
Strand och Ståhls svenska studie av högskolestudenters anknytning (2008) var den 
interna reliabiliteten .91 för båda skalorna.  

Procedur 
När barnen uppnått den bestämda åldern, d.v.s. 4 respektive 22 månader (korrigerad 
ålder för de prematurfödda barnen) så skickades enkäter med frankerat svarskuvert ut 
till familjerna. Av 94 tillfrågade (47 föräldrapar) skickade 39 mammor och 33 pappor 
tillbaka enkäterna med ifyllda svar, varav vissa efter en påminnelse per telefon. Vi hade 
alltså ett bortfall på 22 personer. ENR har fyllts i av deltagarna vid båda mättillfällena, 
medan SPSQ endast har använts vid den andra mätningen. Tidpunkten för den första 
mätningen sattes utifrån att familjen då beräknades ha kommit igenom den initiala 
omställningsperioden efter förlossningen och hunnit upprätta ett vardagsliv i den nya 
familjekonstellationen. Den andra mätningen valdes tidsmässigt för att forskarna i 
prematurprojektet ville använda andra etablerade instrument, konstruerade för barn i 
just den åldern. Det var även önskvärt att göra mätningen innan barnen fått yngre 
syskon, vilket skulle påverka familjesituationen och därmed eventuellt resultaten. 
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Data har analyserats med hjälp av statistikprogrammet PASW Statistics 18. Vi fick 
tillgång till projektets databas, där deltagarna kunde identifieras via kod, men utan namn 
och personnummer. Vid inmatningen av svaren har omvända frågors svar roterats. Vi 
har använt medelvärden på den enskilda frågan för hela gruppen där data har saknats på 
grund av att deltagare har utelämnat enstaka svar (detta gällde för 2 individer med 2 
respektive 3 utelämnade items). För att minska risken att tillskriva de aktuella 
deltagarna svar de troligtvis inte skulle ha givit så har vi även kontrollerat att de inte 
haft ett svarsmönster som avvikit från gruppen.  

Statistiska analyser 
Inför databearbetningen tog vi fram deskriptiv statistik i form av medelvärden och 
standardavvikelser för samtliga grupper och skalor. Därefter utförde vi t-test för att mäta 
förändring av skattad anknytning mellan mättillfällena, tvåvägs oberoende ANOVOR 
för att mäta skillnader i medelvärden mellan grupper och eventuella interaktionseffekter 
av olika variabler, samt en standardiserad multipel regressionsanalys för att ta reda på 
hur stor del av den totala Föräldrastressen som kan förklaras av 
anknytningsdimensionerna Undvikande och Ångest. 

 

 
R e s u l t a t  

 
 

 
Outliers och psykometri 
Inledningsvis kontrollerade vi för eventuella extremvärden i datamaterialet. Vi fann 2 
individer som av PASW betecknades som outliers i en och samma dimension både 
jämfört med medelvärdet för köns- och grupptillhörighet. I t-test där vi exkluderade 
individerna påverkades inte signifikansen på något sätt i det ena fallet. I det andra fallet 
ändrades skillnaden från att vara signifikant på .05-nivån till att bli icke-signifikant, men 
vid en närmare analys såg vi ett varierat svarsmönster vilket talar för att personen inte 
missuppfattat frågorna, utan vid mättillfället faktiskt låg väldigt högt på den 
dimensionen. Eftersom datamaterialet redan är relativt litet beslutade vi att inkludera de 
två deltagarna. 
 
Reliabiliteten (Cronbach Alpha) för skalorna var för SPSQ .89, för Undvikande 4 
månader .87 och 22 månader .88, samt för Ångest 4 månader .86 och 22 månader .89. 
 
Medelvärden 
Medelvärdestabellen (tabell 1) visar skillnader på gruppnivå mellan såväl mammor och 
pappor som föräldrar till fullgångna barn och för tidigt födda barn. När det gäller 
Föräldrastress skattar mammor generellt högre än pappor och föräldrar till fullgångna 
barn generellt högre än föräldrar till för tidigt födda barn. För dimensionen Undvikande 
skattar mammor högre än pappor 4 månader efter förlossning medan papporna skattar 
högre än mammor efter 22 månader. Föräldrar till fullgångna barn rapporterar högre 
grad av Undvikande än föräldrar till för tidigt födda barn. För dimensionen Ångest 
skattar mammor generellt högre än pappor och föräldrar till fullgångna barn skattar 
högre än föräldrar till för tidigt födda barn. 
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Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelser för Föräldrastress, Undvikande och 
Ångest hos huvudgrupperna mammor, pappor, prematura och fullgångna, samt dess 
undergrupper uppdelade i kön och grupptillhörighet. Tabellen visar även förändring för 
de respektive grupperna över tid för Undvikande och Ångest. 
 
    
   F-stress       Und 4 mån    Und 22 mån     Ång 4 mån    Ång 22 mån 

  N  M  S  M  S  M  S  M  S  M  S 

 
Alla 72 2.35 .51 1.79 .68 2.21 .84*** 2.57 .91 2.62 .98 

Prematur 30 2.17 .50 1.46 .32 1.98 .74 2.31 .86 2.51 1.01 

Fullgångna 42 2.48 .48 2.02 .77 2.37 .88 2.75 .88 2.69 .96 

Mammor 39 2.45 .56 1.91 .70 2.19 .85* 2.90 .88 2.83 1.06 

 Prematur 16 2.26 .57 1.49 .29 2.02 .84** 2.54 .85 2.67 1.14 

 Fullg 23 2.58 .52 2.21 .75 2.30 .85 3.15 .82 2.95 1.01 

Pappor 33 2.23 .42 1.64 .63 2.23 .83*** 2.17 .78 2.37 .83 

 Prematur 14 2.06 .41 1.44 .35 1.94 .62** 2.05 .81 2.34 .85* 

 Fullg 19 2.35 .40 1.78 .76 2.45 .92** 2.25 .77 2.38 .83 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 (avser i denna tabell skillnaden mellan mätning vid 4 
månader och mätning vid 22 månader) 

 
Förändring av anknytning över tid 
För att undersöka eventuella förändringar i anknytningsstil över tid utförde vi t-test för 
upprepade mätningar på mammors respektive pappors skattningar (se tabell 1).  För hela 
populationen fann vi en signifikant ökning av Undvikande från 4 månader till 22 
månader efter förlossning. Mammor skattar som grupp ett signifikant ökat Undvikande 
vid mättillfället 22 månader efter förlossning jämfört med 4 månader efter förlossning, 
men uppdelat på fullgångna och prematurer är ökningen signifikant endast för de 
mammor som fått för tidigt födda barn. Pappor har som grupp signifikant skattat ökat 
Undvikande vid andra tillfället. Uppdelat på fullgångna och prematurer är denna ökning 
signifikant för båda grupperna, dessutom fann vi en signifikant ökning av Ångest hos 
pappor som fått för tidigt födda barn. 
 
Skillnader och samvarians 
Tvåvägs oberoende ANOVOR genomfördes för att undersöka om skillnaderna i 
medelvärden var signifikanta mellan mammor och pappor, samt mellan grupperna 
föräldrar till fullgångna och föräldrar till prematurfödda barn på variablerna 
Föräldrastress, Undvikande och Ångest (se tabell 2). Vi fann en signifikant huvudeffekt 
av grupptillhörighet på skattad Föräldrastress, med mer stress hos föräldrar med ett 
fullgånget barn [F(1, 68)=6,80, p=.011]. En signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet 
återfanns även för Undvikande vid 4 [F(1, 68)=13,21, p=.001] och 22 månader [F(1, 
68)=3,98, p=.05], samt för Ångest 4 månader efter förlossning [F(1, 68)=4,42, p=.039], 
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med högre poäng för föräldrar med ett fullgånget barn på alla tre variablerna. Det fanns 
en signifikant huvudeffekt av kön för Ångest 4 månader efter förlossningen, på så sätt 
att mammor skattade högre än pappor [F(1, 68)=12,90, p=.001]. Inga 
interaktionseffekter visade sig mellan könstillhörighet och grupptillhörighet. 

 
Tabell 2. Tvåvägs oberoende ANOVOR av Föräldrastress, Undvikande och Ångest för 
grupperna mammor och pappor (Kön), prematura och fullgångna (Grupp). 
 
 
Varianskälla df F-värde Eta2 p 
 
 
Föräldrastress: 
Kön 1 3.34 .047 .072 
Grupp 1 6.79 .091 .011 
Kön * Grupp 1 .011 .000 .918 
 
 
Und 4 mån: 
Kön 1 2.59 .037 .112 
Grupp 1 13.21 .163 .001 
Kön * Grupp 1 1.68 .024 .199 
 
Und 22 mån: 
Kön 1 .026 .000 .873 
Grupp 1 3.98 .055 .05 
Kön * Grupp 1 .341 .005 .561 

 
Ång 4 mån: 
Kön 1 12.90 .159 .001 
Grupp 1 4.42 .061 .039 
Kön * Grupp 1 1.04 .015 .311 
 
Ång 22 mån: 
Kön 1 3.66 .051 .060 
Grupp 1 .439 .006 .510 
Kön * Grupp 1 .233 .003 .631 

 

Hur skalorna relaterar till varandra 
För att få reda på hur stor del av den totala Föräldrastressen som kan förklaras av de 
kontinuerliga variablerna Undvikande och Ångest utfördes en standardiserad multipel 
regression. I analysen användes skattningarna vid mättillfället 22 månader efter 
förlossningen dels för att det är samma mättillfälle som för den beroende variabeln 
Föräldrastress, dels för att dessa skattningar visade starkare samband än skattningarna 
vid 4 månader. Dessutom visade ett test av multicollinearity att det interna sambandet 
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mellan skattningen av Ångest vid de två olika mättillfällena var för starkt för att en 
regressionsanalys med samtliga dimensioner vid båda mättillfällena skulle vara 
meningsfull (Pallant, 2001).  
 
Vi har kontrollerat att inget värde ligger utanför det föreslagna 3.3 standardavvikelse 
från medelvärdet, vilket skulle kunna ge ett missvisande resultat (Tabachnick & Fidell, 
1996). Enligt regressionsanalysen förklarar vår modell 34,8 % av variansen i den 
skattade Föräldrastressen 22 månader efter förlossning (R Square = .366, adjusted R 
Square = .348) vilket är statistiskt signifikant (p<.001). Av de två variablerna var det 
Undvikande 22 mån efter förlossning som gav det största unika bidraget med 21 % 
(beta=.462) till upplevd Föräldrastress, men Ångest 22 månader efter förlossning bidrog 
också signifikant, med 5 % (beta=.232). 

 

D i s k u s s i o n  

Syftet med studien har varit att undersöka om det finns något samband mellan skattad 
Föräldrastress och anknytningsstil hos par som fått sitt första gemensamma barn, samt 
hur dessa skattningar relaterar till om man är mamma eller pappa, respektive om man 
fått ett fullgånget eller ett för tidigt fött barn.  

Föräldrastress 
Vad gäller Föräldrastress gjorde mammor och pappor likvärdiga skattningar, mammor 
skattade förvisso högre än pappor men skillnaden var inte signifikant. Däremot skattade 
föräldrar till fullgångna barn signifikant högre Föräldrastress än föräldrar till för tidigt 
födda barn. Högst skattning fann vi hos fullgångna mammor och lägst skattade pappor 
till prematurfödda barn.  

Att skillnaden mellan hur mammor och pappor skattade sin Föräldrastress inte var 
signifikant ligger i linje med tidigare forskning där man inte heller funnit några större 
könsskillnader, t.ex. Jackson och kollegor (2007), Baker (1994) samt Creasey och Reese 
(1996). De signifikant högre skattningarna hos föräldrar till fullgångna barn är däremot 
förvånande med tanke på de påfrestningar vi vet att en prematur födsel innebär (Sloan et 
al., 2008; Taylor, 2008; Lindberg et al., 2007). Dessutom har t.ex. Carter och kollegor 
(2007) visat på större förekomst av psykisk ohälsa hos föräldrar till för tidigt födda 
barn, där mammor och pappor till prematurfödda barn skattade högre ångest och 
depression än föräldrar till fullgångna barn. En förhöjd Föräldrastress hos mammor och 
pappor med prematurfödda barn hade varit väntad som en följd av dessa 
omständigheter, men vårt resultat var alltså det motsatta.  

Enligt tidigare presenterad teori så verkar det dock finnas en tidsaspekt att ta hänsyn till 
när det gäller prematur födsel och mammors och pappors upplevelser i samband med 
detta. Skattningarna av ångest och depression hos prematurföräldrarna i Carters och 
kollegors studie (2007) hade sjunkit vid en uppföljningsmätning efter 9 månader, när 
barnets hälsotillstånd inte längre var akut, medan fullgångna föräldrar i studien stabilt 
stod kvar på samma nivå som vid mätningen kort efter förlossning. På så vis utjämnades 
alltså skillnaderna i psykiskt välmående mellan prematurföräldrar och föräldrar till 
fullgångna barn med tiden. Deater-Deckard (2004) menar att även prematurföräldrars 
initialt förhöjda nivåer av stress minskar med tiden. Det faktum att vi i vår studie endast 
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mätt Föräldrastress när barnet är 22 månader gör att vi inte kan jämföra resultaten med 
eventuell Föräldrastress i närmare anknytning till förlossningen. Men exempelvis har vi 
sett att papporna till prematurfödda barn, i studien som Sloan och kollegor genomförde 
(2008), rapporterade endast måttliga nivåer av stress vid en tidpunkt när den akuta fasen 
var över. Detta ger oss viss anledning att tro att våra prematurföräldrar också hade 
skattat högre Föräldrastress vid mätningen 4 månader efter förlossning.   

Föräldrastress och anknytning 
Något som resonemanget om tidsaspekten inte kan förklara är varför föräldrar till 
fullgångna barn i vår studie skattade signifikant högre Föräldrastress än föräldrar till 
prematurfödda barn. Möjligen kunde inga funna skillnader, eller en icke-signifikant 
högre Föräldrastress hos prematurföräldrarna, ha förklarats av detta. Vi tror oss delvis 
kunna förklara de fullgånga föräldrarnas högre Föräldrastress utifrån vårt eget resultat 
av föräldrarnas skattningar på anknytningsdimensionerna Undvikande och Ångest. Med 
tanke på den mängd yttre och inre faktorer som kan medverka till en individs upplevelse 
av stress, förklarade i vår studie personens anknytningsstil vid 22 månader så pass stor 
del som 34,8 % av den upplevda Föräldrastressen. Undvikande visade störst bidrag men 
även Ångest bidrog unikt.   

Resultaten för skattning av anknytningsstil visar i vår studie att föräldrar till fullgångna 
barn skattade signifikant högre Undvikande 4 mån och 22 månader efter förlossning, 
samt signifikant högre Ångest 4 månader efter förlossning. Som beskrivits ovan fångar 
dimensionen anknytningsrelaterat Undvikande upp svårigheter med närhet och ett 
överdrivet behov av att vara oberoende av andra människor, medan 
anknytningsrelaterad Ångest rör en upptagenhet kring önskan om extrem närhet och 
rädsla för att bli övergiven. Ju lägre man skattar på de två dimensionerna, desto tryggare 
är individen (Feeney et al., 2001).  

Resultatet antyder, i samklang med ett flertal studier (Carnelly et al., 1996; Kunce & 
Shaver, 1994; Feeney et al., 2001), att föräldrarna till fullgångna barn i vår studie under 
tiden närmast förlossningen haft svårare att adaptivt söka, ta emot och ge stöd inom 
parrelationen än prematurföräldrarna i studien. Med andra ord är detta resultat en tydlig 
indikation på att det hos våra föräldrar är just ett minskat nära känslomässigt stöd från 
partnern som förklarar en högre upplevd föräldrarelaterad stress, ett samband som också 
visats av t.ex. Webster-Stratton (1989) och Colpin et al. (2000).   

Anledningarna till att prematurföräldrarna i vår studie lämnat skattningar som tyder på 
att de haft lättare att söka och ge känslomässigt stöd inom parrelationen, att vara 
beroende av varandra, kan vara flera. Men den mest troliga förklaringen, som vi ser det, 
borde ha att göra med de konsekvenser det har för livssituationen tiden närmast efter 
förlossningen att få ett prematurfött eller ett fullgånget barn (självfallet beroende på hur 
mycket för tidigt barnet föds samt om det fullgångna barnet är friskt eller inte). Till 
skillnad från ”normalfallet” vid fullgången graviditet, där merparten av föräldraansvaret 
direkt läggs på mamman i samband med att pappan går tillbaka i full sysselsättning 
utanför familjen, går prematurföräldrarna in i en mer gemensam och förmodligen 
därmed likvärdig upplevelse av föräldraskapet under den första tiden. Detta i samband 
med att det prematurfödda barnet ligger kvar på sjukhus och att båda föräldrarna ofta är 
sjukskrivna för att tillsammans ägna mycket av sin tid där.  
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Det här, tänker vi oss, innebär att förutsättningarna för prematurföräldrarna ökar för att 
skapa en större förståelse för partnerns känslor och upplevelse av situationen, samt att 
relationen till barnet initialt ges chansen att bli mer jämställd än hos föräldrar till 
fullgångna barn. Att även Ångesten var högre hos de fullgångna föräldrarna vid 4 
månader tyder på att de hade större behov av bekräftelse från sin partner och fick 
tampas mer med känslor av utsatthet och rädsla att bli övergiven (Feeney et al., 2001), 
vilket går att förstå utifrån att de under en stor del av dygnet ”tvingas” vara åtskilda mitt 
i den omvälvande förändringsprocess som föräldrablivandet är. 

Bowlby beskrev två processer genom vilka anknytningsmönstren påverkas i 
kommunikationen från förälder till barn: (1) interaktionens kvalitet och (2) öppenhet 
och reflektion kring känslor och relationen (Bretherton & Munholland, 2008). Om man 
utgår ifrån att det är samma processer som påverkar anknytningsstilen i en vuxen 
anknytningsrelation kan vi utifrån våra resultat anta att (a) interaktionens kvalitet i 
prematurföräldrarnas parrelation främjas av det faktum att relationen är mer jämlik, ges 
mera tid eftersom båda en längre tid är tillsammans på sjukhuset och av att de delar den 
gemensamma oron för barnet, samt (b) att den krissituation det innebär att få ett för 
tidigt fött barn också kan innebära en möjlighet till ett mer öppet och reflekterande 
känslomässigt förhållande. Det sistnämnda kanske mycket p.g.a. att omgivningen 
bekräftar prematurföräldrarnas utsatthet, medan liknande utsatthetskänslor hos föräldrar 
där ”allt går som det ska” inte uppmärksammas och löper större risk att upplevas som 
onormala.  

Det har visat sig att inte bara stöd inom parrelationen är betydelsefullt för 
föräldraskapet, även bekräftelse utifrån kan ha stor betydelse. Stöd från andra än 
partnern har visat sig främja såväl föräldrakompetens som barnets anknytning (Simpson 
& Belsky, 2008). Eftersom prematurföräldrar under relativt lång tid får stanna kvar på 
sjukhuset eller åtminstone har tät kontakt med professionell vårdpersonal, medan 
föräldrar till fullgångna i regel åker hem en eller några dagar efter förlossningen, har 
prematurföräldrarna på ett helt annat sätt daglig tillgång till klart identifierade individer 
som i stunden uppfattas som bättre i stånd att klara världen, för att använda Bowlbys 
egen definition av anknytning. Bowlby har också beskrivit det (1973) som att 
människor, under hela livet, för att kunna utveckla sina talanger efter bästa förmåga 
”måste vara trygga i vetskapen att bakom dem finns en eller flera pålitliga personer som 
kommer till undsättning vid svårigheter. Dessa personer blir den trygga bas från vilken 
människan kan verka.” (s. 359) 

Tillgången till dessa personer, i form av professionell sjukvårdspersonal tillsammans 
med familj och andra som i stunden upplevs som ”starkare och klokare”, innebär 
troligen att prematurföräldrar får stora delar av sitt eget anknytningsbehov tillgodosett, 
ett behov som har väckts både av att ha blivit förälder och av utsattheten i att inte själv 
kunna hjälpa sitt utsatta barn. Vi tänker oss att prematurföräldrarnas vetskap om att det 
finns kompetenta personer att lägga över ansvaret hos får till följd att 
anknytningssystemet, som aktiverats i och med den nya och påfrestande situationen, 
lättare kan regleras ner än hos de fullgångna föräldrarna som inte får lika mycket stöd 
från omgivningen. Då kan de snabbare koppla på både utforskandesystemet och ha 
utrymme även för partnern, inte bara barnet, i omvårdnadssystemet. Detta kan också 
bidra till en smidigare och kanske mer realistisk anpassning till föräldraskapets 
förväntningar och krav, och ett underlättande av omdefinieringen av föräldrarnas 
relation till varandra i samband med att barnet kommer in i familjen.  
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Den högre Ångesten vid 4 månader hos mammor och pappor till fullgångna barn kan 
också bero på en känsla av övergivenhet och att de inte får samma bekräftelse i den 
upplevelse av utsatthet som föräldraskapet kan föra med sig. Medan det vid en prematur 
födsel ges tydliga signaler till föräldrarna att det de är med om är kritiskt och tas på 
allvar, är budskapet till fullgångna föräldrar ofta att trots den stora livsomställningen 
måste vardagen på många sätt snart fungera som vanligt igen. Och medan 
prematurföräldrar får tid att erövra föräldrarollen med sjukvårdspersonalens 
professionella stöd bakom sig under en längre period, måste föräldrarna till ett 
fullgånget barn med en problemfri förlossning klara övergången själva.  

I och med detta, menar vi, kan den upplevelse av chock som man talar om vid 
prematurförlossningar (Lindberg et al., 2007) också ha sin motsvarighet när barnet är 
fullgånget, men på ett annat sätt. Krisen vid prematur förlossning är akut och påtaglig 
(Sloan et al., 2008), det kan handla om liv och död och ingen tar miste på allvaret i 
situationen. Det är självklart för prematurföräldrar och deras omgivning att de ägnar all 
sin uppmärksamhet åt barnet och familjen. När barnet är fullgånget och förlossningen 
normal däremot, så menar vi att en annan form av kris träder fram när föräldrarna ska 
leva upp till de motstridiga kraven att leva livet som vanligt och anpassa sig till de nya 
livsrollerna, en kris som i mycket kan röra relationen mellan föräldrarna. Papporna 
måste gå tillbaka och prestera lika mycket som vanligt på sitt heltidsarbete, med eller 
mot sin egen vilja och mammorna är plötsligt ensamma hemma på heltid med det lilla 
spädbarnet.  

Här tror vi alltså att en del av grunden finns till de högre skattningarna av 
Föräldrastress, Undvikande och Ångest hos föräldrar till fullgångna barn. Mammornas 
och pappornas vardag skiljer sig i de fullgångna familjerna så mycket åt att det närmast 
ter sig naturligt att anknytningsstilen visar ett högre Undvikande, liksom Ångest. Om 
det stöd och den närhet den fullgångna föräldern önskar från sin partner inte finns 
tillgängligt p.g.a. att livssituationen gör det svårt för dem att dela varandras upplevelser 
så kan förekomsten av Undvikande, med sitt betonande av oberoende, ses som ett sätt 
att defensivt hantera detta. Undvikandet förklarade ju även den största delen av 
Föräldrastressen i studien, vilket kan förstås som att det bildas en ond cirkel av icke-
främjande processer där anknytningsstil och Föräldrastress samverkar.     

Föräldrarna i vår studie berättar med sina skattningar om att påfrestningarna i en vanlig 
föräldrablivandeprocess kan vara underskattade, i jämförelse med de resurser man 
identifierat att prematurföräldrar behöver. Kanske är det så att många föräldrar med 
problemfria fullgångna förlossningar också är i behov av mycket mera stöd tiden 
närmast efter förlossningen. 

Mammor skattade signifikant högre Ångest än pappor vid både 4 och 22 månader efter 
förlossning. Att kvinnor skattar högre än män ligger i linje med den svenska studien 
med högskolestudenter (Strand & Ståhl, 2008).  Dessa könsskillnader går emot fynden i 
internationell forskning, där man generellt inte ser några tydliga skillnader i 
anknytningsstil mellan kvinnor och män (Hazan & Shaver, 1987; Collins & Read, 
1990). Vi tänker oss att detta kan bero på att Sverige är ett av de länder där 
jämställdheten kommit längst. Samhällets värderingar skapar förväntningar hos 
förstagångsföräldrar om att de ska leva jämställt i ett gemensamt föräldraskap, medan 
yrkesliv och föräldraförsäkring inte ger förutsättningar för detta. Det kan vara så att den 
högre Ångest som mammorna skattar beror på diskrepansen mellan förväntningar och 
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verklighet. Den skattade Ångesten skulle kunna vara ett uttryck för en känsla av 
otillräcklighet i föräldraskapet i kombination med övergivenhet från sin partner.  

Förändring av anknytning över tid 
Vad gäller förändringar av anknytningsmönster ökade mammor och pappor till 
prematurfödda barn och pappor till fullgångna barn signifikant sitt Undvikande från 4 
mån till 22 mån. Att mammor till fullgångna barn skilde ut sig kan bero på att de i 
relation till de övriga grupperna i vårt material låg högt på Undvikande redan vid första 
mättillfället. Förklaringen till detta kan vara, som vi pekat på ovan, att de fullgångna 
mammorna som har huvudansvaret för barnet 4 månader efter förlossningen, när det 
förväntade stödet från den ofta heltidsarbetande pappan uteblir, reagerar med ett 
defensivt Undvikande gentemot honom. Det här kan alltså ses som ett adekvat försvar 
för att känslomässigt hantera den diskrepansen mellan förväntat och faktiskt stöd.  

Metodologiska begränsningar 
Eftersom vårt uppsatsarbete är en delstudie i projektet ”För tidigt födda barn och deras 
föräldrar – en tvärvetenskaplig longitudinell studie”, och projektet fortfarande pågår får 
vår undersökning formen av en pilotstudie. Vårt sample kommer från ett enda sjukhus i 
Stockholm och är p.g.a. examensarbetets tidsbegränsningar ganska litet (72 av 160 
föräldrar) men kan ändå peka framåt mot viktiga frågor att studera vidare när 
datainsamlingen så småningom är avslutad. Då kommer man att kunna säga mera om 
sambanden mellan Föräldrastress och anknytning hos deltagarna, och även andra 
variabler som påverkar föräldrablivandet. Generaliserbarheten skulle förbättrats med en 
mera konsekvent och täckande urvalsprocess. Att, vilket är eftersträvansvärt, 
randomisera deltagare till grupperna fullgången respektive prematur är förstås inte 
genomförbart och att fånga upp undersökningsdeltagare mitt i förlossningsprocessen på 
BB medförde av naturliga skäl svårigheter för forskarna i det tvärvetenskapliga 
projektet. Även andra faktorer spelade in, exempelvis föll personer med stickrädsla bort 
eftersom blodprover krävdes.   

En begränsning i studiens upplägg är att vi inte har gjort några mätningar innan 
deltagarna blev föräldrar. Det gör förstås att vi endast kan uttala oss om förändringen av 
anknytningsstil mellan två tidpunkter efter föräldrablivandet, vi kan inte säga hur 
mycket anknytningsstilen har förändrats från innan de var mammor och pappor.   
Idealsituationen för att skaffa mer kunskap om anknytningens roll i föräldrablivande 
tänker vi oss vore om forskare kunde börja följa par redan före graviditeten och sedan 
vidare genom familjebildningen, samtidigt som man följer en kontrollgrupp med par 
som inte får barn. Att inkludera förändringen över tid i en mixed ANOVA hade minskat 
risken för massignifikansproblem. Vi har ändå valt att göra t-test, och vi bedömer risken 
för massignifikans som liten eftersom vi utfört så få analyser. I en framtida mer 
omfattande studie, när alla data är insamlade, kan det finnas anledning att välja mixed 
ANOVA.        

Vi har undersökt Föräldrastress relaterat till Undvikande och Ångest i anknytning. 
Stress är en komplex och välbeforskad företeelse med många inblandade mekanismer 
och man kan se det som en begränsning att vi inte studerar de variabler man vet 
påverkar Föräldrastress, exempelvis mammans ålder, arbetsbelastning i hemmet, att ha 
ett upplevt ”besvärligt” barn och negativa livshändelser (Östberg & Hagekull, 2000). 
Men vi bedömde att studiens tydlighet skulle vinna på en fokusering av hur 
Föräldrastressen specifikt samverkar med föräldrarnas anknytningsstil.   
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Det förs en diskussion kring huruvida självskattningar verkligen kan mäta 
anknytningsstil som till stor del består av omedvetna processer. Här menar kritiker att 
personer som är omedvetna om sina svårigheter med självskattning kan framstå som 
mer trygga än om forskaren använder exempelvis en kvalitativt inriktad intervju. Vi har 
i vår studie varit intresserade av vuxna individers medvetna syn på sitt sätt att agera i 
nära relationer, och vi utgår från att detta också säger något om den verklighet de 
upplever.  Självskattningsinstrument för att mäta anknytning har visat sig diskriminera 
sämre i den änden av skalorna där värdena är lägre (Fraley, Waller & Brennan, 2000), 
vilket får tas i beaktning vid tolkaningen av resultaten i ett icke-psykiatriskt material 
som vårt. Skattningarna av Undvikande respektive Ångest i vår studie ligger i nivå med 
resultaten i den svenska studien med högskolestudenter (Strand & Ståhl, 2008), sett till 
de individer som var föräldrar i den undersökningen. Vårt sample har en stor andel 
högskoleutbildade men vi kan inte uttala oss om och i så fall på vilket sätt detta har 
påverkat skattningarna både av Föräldrastress och av anknytningsstil. Tidigare studier 
visar att socioekonomisk status är en betydelsefull faktor för bl.a. Föräldrastress 
(Deater-Deckard, 2004).  

Den engelskspråkiga versionen av ENR (ECR) har visat sig inte vara stabilt över tid, 
vilket kan anses som en svaghet eftersom man då menar att instrumentet riskerar att 
mäta något annat än just anknytningsstil och att förändringar i anknytning som uppmätts 
kan bero på detta. Å andra sidan har nyare teori hävdat att anknytningsstil ej heller är 
stabilt, att anknytningsstilen gentemot en kärlekspartner är mer öppen för förändring 
och påverkas av den specifika relationen (Treboux et al., 2004). 

Framtida forskning 
Eftersom vi utfört en pilotstudie skulle det inledningsvis vara intressant att se om 
sambanden vi funnit kvarstår i senare analyser av hela urvalets skattningar. I projektet 
har man även tagit blodprover för att kunna undersöka biologiska markörer hos 
deltagarna. Förutom SPSQ och ENR har man också använt instrument som mäter 
exempelvis generell stress, affektstil, postnatal depression, förälderns upplevelse av 
barnets sociala och emotionella kompetens, samt ställt allmänna frågor kring hälsa, 
livshändelser och föräldraskap, vilket allt skulle kunna användas i kommande studier.  

Våra resultat indikerar att anknytningsrelationen är en viktig faktor när det gäller stöd 
för nyblivna förstagångsföräldrar, och framtida studier behövs för att ytterligare belysa 
hur detta stöd kan underlättas, även vid till synes oproblematiska graviditeter.  

Parallellt med examensarbetet har vi i projektet utfört intervjuer (Working Model of the 
Child Interview, WMCI) med föräldrarna, som mäter deras anknytningsrepresentationer 
rörande barnet. Det innebär att man i kommande studier kan undersöka hur resultaten på 
ENR och WMCI relaterar till varandra, och därmed få mer kunskap om samspelet 
mellan anknytningen till partnern och representationer kring det gemensamma barnet. 
På sikt skulle det också vara givande att följa upp barnen i projektet. På så vis skulle 
man kunna jämföra den vuxna anknytningsstilen, förälderns 
anknytningsrepresentationer om barnet, och barnets anknytningsmönster, vilket är något 
som inte gjorts tidigare. 

Avslutning 
Kanske är det fel att säga att prematurföräldrar tvingas in i en mer gemensam och jämlik 
upplevelse av föräldraskapet under den tid som barnet ligger kvar på sjukhus? Kanske 
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är det snarare så att föräldrar till fullgångna barn alltför snabbt tvingas in i en separerad 
och ojämlik upplevelse av föräldraskapet under det första året, vilket skapar, eller 
åtminstone stärker, redan existerande inre modeller av hur man som mamma och pappa 
eller kvinna och man ska förhålla sig inom familjesystemet efter att man fått sitt första 
gemensamma barn. Anknytningsforskare (George & Solomon, 2008) menar att 
individens omvårdnadssystem förmodligen genomgår sin mest djupgående 
utvecklingsfas under själva föräldrablivandet – graviditet, förlossning och månaderna 
som närmast följer. Kanske behövs det ett nytt tänkande hos de politiker som utformar 
riktlinjerna för hur föräldraansvaret tiden närmast förlossningen ska utformas, för att 
underlätta att föräldraskapet hos framtida mammor och pappor inte bara är delat, utan 
framför allt gemensamt.  
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