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FÖRÄLDRASKATTNINGAR AV FÖR TIDIGT FÖDDA OCH FULLGÅNGNA 
BARN MED HJÄLP AV AGES AND STAGES QUESTIONNAIRES: SOCIAL-

EMOTIONAL (ASQ:SE)1

Christopher Andreasson

Den socioemotionella utvecklingen hos för tidigt födda barn är inte lika väl 
undersökt som andra utvecklingsområden. Föreliggande studie genomfördes 
inom ramen för  ett  större  forskningsprojekt  kring  föräldrar  till  för  tidigt 
födda  respektive  fullgångna  barn  (N=155).  Syftet  var  att  undersöka  hur 
föräldrarna  skattade  den  socioemotionella  utvecklingen  av  barnen  med 
enkäten ASQ:SE, under barnens två första levnadsår samt hur skattningarna 
på ASQ:SE relaterade till  mått  på föräldrarnas psykiska hälsa.  Det  fanns 
inga  skillnader  mellan  ASQ:SE-skattningar  av  för  tidigt  födda  och 
fullgångna  barn,  mellan  mättillfällena  eller  mellan  mödrar  och  fäder  till 
samma barn. Självskattad föräldrastress förklarade 7 procent av variansen i 
skattningarna  på  ASQ:SE.  Några  tillförlitliga  slutsatser  utifrån  resultaten 
kan inte dras på grund av mätosäkerhet hos ASQ:SE. En framtida svensk 
valideringsstudie  bör  undersöka  om  ASQ:SE  alls  är  ett  tillförlitligt 
instrument. Utifrån fynden i föreliggande studie finns det skäl att varna för 
låg reliabilitet, eventuella golveffekter och brister i begreppsvaliditeten hos 
ASQ:SE.

De allra flesta barn föds efter en graviditet som har varat mellan 37 och 42 veckor. 
Andelen barn i Sverige som föds för tidigt, det vill säga före vecka 37, befinner sig 
konstant på ungefär fem procent sedan 1995 (Socialstyrelsen, 2009). Baserat på ett årligt 
nationellt födelsetal på ungefär 100 000 födslar innebär detta att det varje år föds cirka 
5000 barn för tidigt i Sverige. Av dessa barn överlever allt fler tack vare en förbättrad 
neonatalvård (Stjernqvist, 1999). 

Sett till hela gruppen för tidigt födda barn överlever idag cirka 90 procent den första 
kritiska månaden utanför livmodern, vilket kan jämföras med 60 procent år 1973. Bland 
de barn som är mycket för tidigt födda (före vecka 32) har ökningen i överlevnad varit  
särskilt markant. Under den gångna tioårsperioden har fler än 1200 barn (77 procent) 
som föddes så tidigt som i vecka 22-26 överlevt den första månaden (Socialstyrelsen, 
2009).  Efter ett  år är  70 procent av de extremt för tidigt födda barnen vid liv (The 
EXPRESS group, 2009). 

Ett  alternativt  sätt  att  klassificera  för  tidiga  födslar  är  efter  barnets  födelsevikt.  Ett 
normalt fullgånget barn väger mellan 2500 och 4500 gram. De kategorier som brukar 
användas  för  att  beskriva  prematuritet  i  termer  av  födelsevikt  är  ”låg  födelsevikt” 
(<2500 gram), ”mycket låg födelsevikt” (<1500 gram) och ”extremt låg födelsevikt” 
(<1000 gram; Tucker & McGuire, 2004). Överlappningen mellan för tidigt födda barn 

1 Ett stort tack riktas till alla föräldrar som så generöst har bjudit på sig själva och av sin tid för att denna studie skulle 
kunna genomföras. Varmt tack till Pia Risholm Mothander för eminent handledning med teoretiskt djup och 
metodologisk skärpa. Tack även till Emma Fransson på KI för gediget förarbete och hjälp med databearbetning. 
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och barn med låg födelsevikt är inte hundraprocentig. Uppemot en tredjedel av de barn 
som har en låg födelsevikt är inte för tidigt födda, utan väger för lite av andra orsaker 
(Tucker  &  McGuire,  2004).  I  denna  uppsats  används  antalet  graviditetsveckor 
(gestationstid), inte födelsevikt, som kriterium för för tidig födsel. 

Förutom kategorier som delar in för tidigt födda barn med avseende på gestationstid 
eller vikt, förekommer det i forskningslitteraturen också åtskillnader mellan de barn som 
föds för tidigt men med låg medicinsk risk vid födseln (low risk premature children) och 
de  för  tidigt  födda barn som har  hög medicinsk risk (high risk  premature children; 
Plunkett & Meisels, 1989). Uttrycken ”för tidigt född” och ”prematur” används i denna 
uppsats  omväxlande  som  synonyma  begrepp.  Detta  tycks  vara  gängse  i 
forskningslitteraturen,  trots  att  ”prematur”  etymologiskt  sett  handlar  om  barnets 
mognadsgrad  (”före  mognad”)  och inte  nödvändigtvis  innehåller  en  tidsaspekt  (”för 
tidigt”).  I  svenska  studier  används  ”prematur”  allt  mindre  och ”för  tidigt  född” allt 
oftare.

När den fysiska överlevnaden säkras för allt fler för tidigt födda barn blir det angeläget, 
både teoretiskt och kliniskt, att undersöka hur det går för dessa barn i deras fortsatta liv.  
Medan  allt  fler  för  tidigt  födda  barn  överlever  den  första  månaden,  tycks  en 
motsvarande  ökning  ske  av  kritiska  sjukdomstillstånd  hos  dessa  barn.  Ofta 
förekommande är  intraventrikulära blödningar i hjärnan och skador i lungvävnaden (så 
kallad bronkopulmonell dysplasi, BPD), vanligen som en följd av långvarig behandling 
i respirator (Lagercrantz, 1981). Minskningen i dödstal och ökningen i sjuktal är särskilt 
påtaglig i den grupp barn som föds extremt för tidigt, det vill säga före vecka 28 (de 
Kleine et al., 2007). 

Den psykologiska forskningen kring prematuritet har nästan uteslutande fokuserat på 
aspekter hos det för tidigt födda barnet, men inte lika mycket på aspekter hos det för 
tidiga föräldrablivandet. Forskning som belyser aspekter hos fäder till för tidigt födda 
barn finns det mycket lite av. Föreliggande uppsats har skrivits inom ramen för projektet 
”För tidigt födda barn och deras föräldrar – en tvärvetenskaplig longitudinell studie”, 
där data har samlats in från mödrar och fäder till för tidigt födda barn vid tre tillfällen: i 
samband med förlossning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna under perioden 
januari  2007  –  juli  2008;  efter  4  månader;  och  efter  22  månader.  En  jämnstor 
kontrollgrupp bestod av mödrar och fäder till fullgångna barn. Vid studiens början var 
N=155. Projektet drivs som ett samarbete mellan Institutionen för Kvinnors och Barns 
Hälsa  vid  Karolinska  Institutet,  och  Psykologiska  Institutionen  vid  Stockholms 
Universitet.   Projektet  har  en  psykobiologisk  inriktning  där  samband  mellan  stress, 
immunologiska  faktorer  och  för  tidig  förlossning  undersöks  hos  förstagångsmödrar, 
samt  en  psykologisk/anknytningsteoretisk  inriktning  där  föräldrarnas  upplevelse  av 
stress, grad av depressivitet, erfarenheter av stöd i parrelationen och inre bilder av sina 
barn relateras till varandra och till aspekter av barnens utveckling.

I  nedanstående teorigenomgång presenteras inledningsvis ett  avsnitt  kring den första 
kontakten  mellan  föräldrarna  och  det  för  tidigt  födda  barnet.  Därefter  följer  en 
beskrivning  av  prematuritetens  konsekvenser  för  föräldraskapet  och  ett  avsnitt  om 
psykisk belastning hos föräldrar till  för tidigt födda barn. Sedan kopplas aspekter av 
föräldrarnas  psykiska  hälsa  till  barnens  utveckling.  Först  efter  denna  inledande 
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genomgång,  som  kan  sägas  utgå  mera  från  föräldrarna  än  från  barnet,  följer  en 
beskrivning av generell  och socioemotionell  utveckling  hos  barnen.  Avslutningsvis  i 
denna inledande del av uppsatsen följer avsnitt om psykometri, definitioner, syfte och 
frågeställningar. Det kan tyckas vara en omvänd ordning att inte inleda en uppsats som 
handlar  om  barns  utveckling  med  beskrivningar  av  barnet.  Det  har  dock  varit 
uppsatsförfattarens  avsikt  att  läsningen  av  texten  ska  följa  samma  sekvens  som 
utvecklingen hos barn: varje barns psykologiska utveckling börjar med dess föräldrar. 

Vidare har ingen åtskillnad med separata rubriker gjorts mellan forskning på å ena sidan 
mödrar och å andra sidan fäder i nedanstående teorigenomgång. Ambitionen har varit att 
förena den  väsentligt  mindre  forskningsmassan  kring  fäder  med  den  dominerande 
mödrafokuserade  forskningen.  Detta  val  har  gjorts  mot  bakgrund  av  att  tidigare 
forskning har betonat att ”föräldraskapet hos framtida mammor och pappor inte är delat, 
utan framför allt gemensamt” (Nordqvist & Ohlström, 2010, sid. 23). 

Den första kontakten mellan föräldrarna och barnet
Vid sidan av de risker som är förknippade med att födas för tidigt – med avseende på 
överlevnad och fysisk hälsa under neonatalperioden – utsätts den första psykologiska 
och fysiska kontakten mellan förälder och barn för prövningar när förlossningen sker 
tidigare än beräknat. I en studie av nyblivna föräldrar till för tidigt födda barn (Taylor, 
2008) rapporterade både mödrar och fäder om känslor av skuld till att barnet föddes för 
tidigt och frustration över att inte ha kontroll. I en annan studie uppvisade mödrar till för 
tidigt  födda  barn  högre  förekomst  av  avfärdande  anknytningsmönster  jämfört  med 
mödrar  till  fullgångna  barn  (Hjorwardh,  2009).  Sett  ur  ett  anknytningsteoretiskt 
perspektiv är barnet (i normalfallet) vid födelsen biologiskt förprogrammerat att söka 
skydd och stöd hos ”någon större och klokare”, det vill säga att knyta an till någon som 
erbjuder sig som en anknytningsperson åt barnet (Bowlby, 1969). I föräldern aktiveras (i 
normalfallet) det motsvarande så kallade omvårdnadssystemet. Från födelseögonblicket 
och vidare genom barnets hela uppväxt är de två systemen – anknytningssystemet och 
omvårdnadssystemet – tänkta att vara (tillräckligt) sykroniserade mot varandra, så att 
barnets signalerade behov av hjälp att reglera sina emotioner möter lyhört gensvar från 
en  omvårdnadsfigur  som erbjuder  sig  att  bistå  barnet  med  dess  behov  (George  & 
Solomon, 2008). Av livräddande skäl är det emellertid ibland nödvändigt att den första 
kontakten mellan barnet och dess mor får anstå: när barnets organ ännu inte fungerar 
fullt ut för att barnet ska kunna möta en tillvaro utanför livmodern, är det till exempel 
vanligt med behandling i respirator under en första period (Stjernqvist, 1999). I andra 
medicinska  sammanhang  (till  exempel  vid  förlossning  med  kejsarsnitt)  träder  ofta 
fadern in i moderns ställe som den person som erbjuder barnet den första kontakten. 
Detta har rapporterats ha en långvarigt främjande effekt på kontakten mellan far och 
barn  samt  på  faderns  känsla  av  delaktighet  i  vården  och  omvårdnaden  (Pedersen, 
Zaslow, Cain & Anderson, 1981). Feldman, Eidelman, Sirota och Weller belyste i en 
studie från 2002 fördelarna med att så fort det är medicinskt möjligt uppmuntra till hud-
mot-hud-kontakt mellan barnet och dess mor eller far. Jämfört med barn som inte fick 
denna  möjlighet  under  sjukhusvistelsen,  utvecklades  för  tidigt  födda  barn  som fick 
uppleva regelbunden hudkontakt med sin mor eller far signifikant bättre med avseende 
på perceptuella-kognitiva förmågor och motorik vid sex månaders ålder. Dessutom hade 
hud-mot-hud-kontakten gynnsamma effekter på viktiga aspekter av föräldraskapet hos 
mödrarna  (till  exempel  mindre  grad  av  depressivitet,  större  lyhördhet  inför  barnets 
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signaler  och  mer  förekomst  av  framtida  kroppskontakt  jämfört  med  mödrarna  i 
kontrollgruppen;  Feldman,  Eidelman,  Sirota  &  Weller,  2002).  Den  första  kontakten 
mellan  förälder  och  barn  efter  att  barnet  har  legat  i  respirator  har  av  Lundqvist,  
Hellström Westås  och Hallström (2007)  beskrivits  som en fördröjd  och efterlängtad 
känsla hos fäderna av att ”det här är på riktigt”. En far beskrev att ”det var ett underbart 
ögonblick” när barnet greppade hans finger och den emotionella barriären mellan dem 
rasade: ”...ja, när vi kunde ta ut honom, när vi kunde byta på honom och mata honom 
utanför  respiratorn,  då  kändes  det  mer  normalt.”  (Lundqvist,  Hellström Westås  och 
Hallström, 2007, sid. 494, uppsatsförfattarens översättning.) 

Prematuritet och föräldraskap
En för tidig förlossning kan innebära för föräldern att  hon eller  han inte har hunnit 
förbereda sig fullt  ut  för  att  psykologiskt  ta  emot sitt  barn (Sloan,  Rowes & Jones, 
2008). För modern är det också en kroppslig separation som ska äga rum. En avbruten 
psykologisk förberedelse, i kombination med en eventuellt traumatiserande förlossning 
och oro för barnets säkerhet, skulle kunna påverka förälderns förmåga att erbjuda sig 
som  en  anknytningsperson  åt  sitt  nyfödda  barn.  Vid  en  för  tidig  förlossning  kan 
föräldrarnas erfarenheter vara så präglade av ångest, hjälplöshet eller rädsla (Hollywood 
&  Hollywood,  2011)  att  föräldern  har  svårt  att  aktivera  sitt  omvårdnadsbeteende. 
Anknytningsteoretiskt  sett  kan  en  konflikt  uppstå  mellan  förälderns  olika 
beteendesystem,  där  det  egna  anknytningssystemets  behov  av  emotionell  reglering 
utkonkurrerar  det  för  barnet  nödvändiga  omvårdnadssystemet  (George  &  Solomon, 
2008). En nybliven far till två för tidigt födda barn beskrev upplevelserna av det första 
mötet på följande sätt: ”Till en början var det det mest skrämmande jag nånsin sett. När 
vi gick in och såg dem var jag alldeles svag i benen. Jag kände mig så hjälplös eftersom 
det inte fanns någonting jag kunde göra för dem.” (Hollywood & Hollywood, 2011, sid. 
35, uppsatsförfattarens översättning.)

Detta betonar vikten av att vårdinsatser också fokuserar på att stötta föräldrarna i deras 
tidiga  föräldraskap,  så  att  deras  omvårdnadssystem gentemot  barnet  kan  fungera  på 
bästa sätt. I en studie av Arockiasamy, Holsti och Albersheim (2008) rapporterades att 
fäder till för tidigt födda barn ofta upplevde en förlust av känsla av kontroll i samband 
med att deras nyfödda barn blev föremål för intensivvårdsbehandling. Det tycks å andra 
sidan vara så att fäder till för tidigt födda barn – i jämförelse med fäder till fullgångna 
barn – upplever ett bättre omhändertagande från vårdpersonal och att de på ett tidigt 
stadium görs delaktiga i vården av sina barn, i likhet med fäder till barn som har fötts 
genom kejsarsnitt (Lindberg, Axelsson och Öhrling, 2008;  Pedersen, Zaslow, Cain & 
Anderson, 1981). 

Psykisk belastning hos föräldrar till för tidigt födda barn
Sett  ur  ett  psykiatriskt  perspektiv  är  det  för  tidiga  föräldrablivandet  förknippat  med 
förhöjd risk för postnatal psykisk ohälsa. Treyvaud et al. (2010) rapporterade från ett 
australienskt stickprov med mycket för tidigt födda barn att den psykiska ohälsan var 
kliniskt  signifikant  hos  26  procent  av  föräldrarna  till  för  tidigt  födda  barn,  medan 
motsvarande  andel  hos  de  fullgångna  föräldrarna  var  tolv  procent.  Feldman  och 
Eidelman (2007) fann större förekomst av postpartumdepressivitet hos mödrar till för 
tidigt  födda barn  under  neonatalperioden.  Mödrarna  uppvisade  mindre  förekomst  av 
ömsinta blickar, leenden, tilltal och beröringar visavi sina för tidigt födda barn, jämfört 
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med  mödrarna  till  de  fullgångna  barnen.  När  barnen  var  tre  månader  gamla  var 
samspelet mellan de för tidigt födda barnen och deras föräldrar mindre synkront, jämfört 
med  i  familjer  med  fullgångna  barn,  vilket  med  hjälp  av  regressionsanalyser  kunde 
härledas till  de depressiva symtomen under neonatalperioden (Feldman & Eidelman, 
2007). Den generella kopplingen mellan föräldrarnas psykiska ohälsa och risk för det 
späda barnets fortsatta socioemotionella utveckling, är väldokumenterad (Treyvaud et 
al., 2010). Det finns dessutom studier (Nomura et al., 2007) som tyder på att för tidigt 
födda  barn  är  särskilt  negativt  påverkbara  av  depression  hos  någon  av  föräldrarna 
(jämfört  med fullgångna barn till  deprimerade föräldrar).  I  en japansk studie (Saito, 
Fukuhara,  Aoyama & Toshima,  2009) på för tidigt födda barn utgick forskarna från 
neuropsykologiska förklaringsmodeller och drog slutsatsen att det var viktigt att barnen 
fick höra sina mödrars (eller alternativt en sjuksköterskas) röst för att aktivering och 
celltillväxt av områden i frontalloben skulle ske optimalt. Forskarna drog slutsatsen att 
även nyfödda barn tycks ha en basal förmåga att tolka affektiva signaler i föräldrarnas 
röster, men att denna förmåga riskerar att hämmas när barnet för tidigt lämnar livmodern 
och placeras utan möjlighet att höra moderns röst (Saito et al., 2009). Det är rimligt att 
föreställa sig att det affektiva innehållet är lägre i deprimerade föräldrars röster, vilket 
enligt fynden i Saito et al. (2009) skulle kunna ha långsiktiga effekter på tillväxten av 
frontallobsfunktioner hos barnen.

Kopplingen mellan föräldrarnas psykiska hälsa och barnets utveckling
Barrera, Doucet och Kitching (1990) menar att forskningen kring följderna av en för 
tidig födelse bör fokusera inte bara på barnens utveckling, utan också på hur beteenden 
hos föräldrarna förändras över tid. Detta blir särskilt relevant utifrån ett transaktionellt 
synsätt på barns utveckling, där förälder och barn tänks ingå i ett ständigt reflexivt flöde 
av  emotioner  och  ömsesidiga  responser  på  varandras  beteenden  i  den  kontext  de 
befinner sig. Chapieski och Evankovich (1997) betonar att även om vissa karaktäristika 
hos barnet (till exempel temperament) sägs vara stabila över tid, så innebär den sociala 
miljön där barnen växer upp ofta ett skydd som kan kompensera för den risk som en 
avvikelse  innebär  (så  kallat  goodness  of  fit;  Chapieski  & Evankovich,  1997).   I  en 
nyligen publicerad schweizisk undersökning beskrivs denna interaktion mellan barnets 
karaktäristika  och  föräldrafaktorer  i  den  sociala  miljön  på  följande  sätt:  ”Medan 
prematura  spädbarn  har  beskrivits  som  mindre  vakna,  uppmärksamma,  aktiva  och 
responsiva, har mödrar till prematura spädbarn beskrivits som mer aktiva, stimulerande 
och invasiva ---  jämfört  med mödrar  till  fullgångna barn” (Forcada-Guex,  Borghini, 
Pierrehumbert,  Ansermet  &  Muller-Nix,  2011,  sid.  21-22,  uppsatsförfattarens 
översättning). 

Forcada-Guex et al. (2011) menar att för vissa sociala och emotionella aspekter av den 
framtida utvecklingen hos för tidigt födda barn, är det inte primärt prematuriteten i sig 
som predicerar framtida risk, utan hur den för tidiga förlossningen påverkar och upplevs 
av föräldrarna. De mödrar till för tidigt födda barn som i studien av Forcada-Guex et al.  
(2011)  led  av  posttraumatiskt  stressyndrom  (PTSD)  efter  förlossningen,  uppvisade 
högre förekomst av förvridna (distorted) anknytningsrepresentationer av sina barn och 
det fanns högre grad av kontrollerande inslag i relationen mellan dessa mödrar och deras 
barn (jämfört med både mödrar till fullgångna barn och mödrar till för tidigt födda barn 
utan PTSD). 
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I en finsk studie på mödrar till för tidigt födda barn (Korja et al., 2009) som undersökte 
mödrarnas representationer av sina barn ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, kunde 
inga skillnader i anknytningsmönster upptäckas mellan mödrar till för tidigt födda barn 
och till fullgångna barn ifråga om fördelning av olika anknytningsmönster. Emellertid 
fann  forskarna  kopplingar  mellan  graden  av  mödrarnas  postpartumdepressivitet  och 
förekomst  av  det  förvridna  representationsmönstret,  oavsett  om  mödrarna  tillhörde 
prematurgrupp eller kontrollgrupp (Korja et al., 2009). 

Det har också visat  sig att  tidiga insatser som fokuserar på samspelet  snarare än på 
barnet  separat,  har  gynnsammare  utfall:  i  en  hembaserad  interventionsstudie  kring 
förälder-barn-relationen visade Barrera et al. (1990) att fullgångna barn visserligen hade 
ett  utvecklingsmässigt försprång jämfört  med för tidigt födda barn med avseende på 
olika mått  på social  kompetens  hos barnen.  De barn som ingick i  en barn-förälder-
fokuserad  intervention  från  fyra  till  sexton  månader  kom både  ikapp  de  fullgångna 
barnen  och  utvecklades  fortsatt  lika  positivt  som  dessa,  jämfört  med  två  olika 
kontrollgrupper.  Utfallsmåttet  i  denna  studie  var  ”emotionell  säkerhet”  och 
interventionerna bestod av olika psykoedukativa insatser riktade till  föräldrarna samt 
övningar i syfte att öka föräldrarnas lyhördhet inför sina barns signalerade behov. 

Studier som likt Barrera et al. (1990) har undersökt effekten av barn-förälder-fokuserade 
interventioner  understryker  den  tidiga  relationens  vikt  för  barnets  utveckling,  där 
föräldern – i bästa fall – utgör en friskfaktor som kan kompensera för den generella risk 
som prematuritet utgör för barnets generella och socioemotionella utveckling. Samtidigt 
tycks det omvända råda: egen emotionell belastning hos föräldern utgör en faktor som 
riskerar störningar av barnets socioemotionella utveckling (Treyvaud et al., 2010) och 
som verkar  ha  större  negativ  effekt  på  för  tidigt  födda barn  än  på  fullgångna  barn 
(Nomura et al., 2007). 

Generell och socioemotionell utveckling hos för tidigt födda barn
Tidigare forskning har identifierat för tidigt födda barn som en särskilt riskutsatt grupp, 
vad gäller barnens fysiska, motoriska och kognitiva utveckling (Barrera et al., 1990). 
Chapieski och Evankovich (1997) gjorde en litteraturstudie kring hur för tidigt födda 
barn utvecklas med avseende på eventuella beteendeavvikelser. De fann en stor enighet i 
forskning  från  olika  länder  kring  att  för  tidigt  födda  barn  generellt  uppvisar  ett 
avvikande, mer negativistiskt temperament, större förekomst av symptom på ADHD och 
lägre grader av social kompetens. Spittle et al. (2009) menar att det är välbelagt att för 
tidigt  födda  barn  i  skolåldern uppvisar  högre  förekomst  av  inlärningssvårigheter, 
uppmärksamhetsstörningar  och  problematiska  kamratrelationer.  Andelen  barn  med 
ADHD har i skolåldern visat sig vara dubbelt så hög bland mycket för tidigt födda barn 
jämfört med fullgångna barn (Bhutta, Cleves, Casey, Cradock & Anand, 2002). Andra 
dokumenterade brister i de för tidigt födda barnens kognitiva fungerande i skolåldern rör 
intelligenskvot (Hoff,  Hansen, Munck & Mortensen, 2004) och exekutiva funktioner 
(Aarnoudse-Moens,  Smidts,  Oosterlaan,  Duivenvoorden & Weisglas-Kuperus,  2009). 
Det är dokumenterat att för tidigt födda barn från skolåldern och uppåt också är en utsatt 
grupp  med  avseende  på  både  externaliserande  problem  (hyperaktivitet)  och 
internaliserande problem (ångest, depression, social isolering; Spittle et al., 2009). 

Chapieski och Evankovich (1997) fann i  sin litteraturgenomgång emellertid inte lika 
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stort  empirisk stöd för  att  för tidigt  födda barn skulle  vara en riskutsatt  grupp med 
avseende på emotionell utveckling, uppförandeproblem eller anknytningsbrister.  Kring 
den socioemotionella utvecklingen hos för tidigt födda barn tycks det finnas motstridiga 
forskningsfynd. Forskning som har undersökt det lilla barnets utveckling (< 2 år) finns 
det lite av (Spittle et al., 2009). Det visat sig att föräldrars varierande känslighet inför 
sina  för  tidigt  födda  barns  signaler  under  de  första  levnadsåren  predicerar  framtida 
socialt fungerande hos barnen upp till och med fyra års ålder (Landry, Smith, Swank, 
Assel  och  Vellet,  2001).  Briggs-Gowan  och  Carter  (2008)  har  visat  att  emotionella 
problem av både  subklinisk  och  klinisk  dignitet  hos  barn  i  tidiga  skolåldern  kunde 
prediceras av föräldraadministrerade skattningar som gjordes redan när barnen var 12 – 
36 månader gamla. Detta understryker möjligheterna och värdet av att tidigt och korrekt 
identifiera barn som senare i livet riskerar att hamna i svårigheter.  

Ansatsen i det föreliggande övergripande projektet är prospektiv med en longitudinell 
design, där barnen och föräldrarna har följts från födelsen upp till det att barnen har 
blivit  cirka  två  år  gamla.  I  denna uppsats  fokuseras  särskilt  på  utvecklingen från  4 
månader till  22 månader.  Poehlmann et  al.  (2011),  som också studerade den sociala 
utvecklingen hos för tidigt födda barn, dessutom i samma åldersspann (4-24 månader), 
kunde  påvisa  en  så  kallad  catch-up-effekt  hos  barnen:  i  takt  med  stigande  ålder 
minskade generellt barnens brister i socialt samspel, visat intresse och uppmärksamhet, 
samtidigt  som  deras  irritabla  temperament  och  svårighet  med  emotionsreglering 
förbättrades.  Datainsamlingsmetoden  som  användes  i  studien  av  Poehlmann  et  al. 
(2011) var  emellertid  klinisk observation,  medan enkäter  har  använts  i  föreliggande 
studie.  En  annan  skillnad  rör  kontrollgrupp  och  data  från  fäder,  vilket  saknades  i 
Poehlmann et al. (2011) men som fanns i föreliggande studie.

Emotionell utveckling i ett socialt sammanhang
Malatesta-Magai  (1991) har  beskrivit  olika sätt  som det  späda  barnet  uttrycker  sina 
känslor  på,  och  hur  dessa  sätt  utvecklas  över  tid  och också  kompletteras  med nya. 
Samtidigt som människans affektiva uttrycksrepertoar är biologiskt rotad, i likhet med 
andra  däggdjurs,  så  är  den  också  föremål  för  social  påverkan  under  de  första 
levnadsåren. Våra sätt att uttrycka oss emotionellt är med andra ord både nedärvda och 
förvärvade.  Hur barnets biologiskt nedärvda emotionsuttryck mejslas  fram i  samspel 
med personer  i  dess  omgivning kallades  av  Malatesta,  Grigoryev,  Lamb,  Albin  och 
Culver (1986) för ”emotionssocialisering”. 

Detta nära förhållande mellan barnets emotionsutveckling och faktorer i dess sociala 
miljö,  gör det också lätt  att förstå varför många tidigare spädbarnsforskare har velat 
undersöka  barnets  sociala  och  emotionella  utveckling  samtidigt,  med  det  förenande 
begreppet  ”socio-emotionell”  utveckling.  De  två  processerna  tycks  vara  alltför  tätt 
sammanflätade  för  att  det  ska  vara  meningsfullt  att  skilja  dem  åt.  Forskare  som 
Malatesta-Magai  ansluter  sig  till  en  teoretisk  tradition  som  betonar  det  sociala 
förhållandet  mellan  barnet  och  dess  närmaste  omgivning.  Exempel  på  liknande 
perspektiv på mänsklig utveckling återfinns hos Lev Vygotsky, som menar att (kognitiv) 
utveckling sker  i  en ”proximal  utvecklingszon” i  samspel  med en stöttande förälder 
(Vygotsky, 1978), hos John Bowlby, som menar att den tidiga relationen mellan barnet 
och  dess  primära  anknytningsobjekt  utgör  en  trygg  bas  varifrån  barnet  successivt 
erövrar världen och en säker hamn som barnet återvänder till vid rädsla eller upplevt hot 
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för att få hjälp med sin emotionsreglering (Bowlby, 1988/2010) samt hos Daniel Stern, 
vars beskrivningar av spädbarnets (själv)utveckling som pågående i ett intersubjektivt 
samspel  med  föräldern  (Stern,  1991)  har  fått  stort  genomslag  i  Sverige  och 
internationellt. 

Definitioner
Squires,  Bricker  och  Twombly (2002)  som har  utvecklat  skattningsskalan  Ages and 
Stages Questionnaires: Socio-Emotional (ASQ:SE), vilken är den skala som användes 
för skattningarna i denna studie, föreslår en nyanserad konceptualisering av begreppet 
”socioemotionell”. I denna uppsats används den definition som föreslås av utvecklarna 
till ASQ:SE (Squires et al., 2002), nämligen att ”socioemotionell” funktionsnivå speglas 
av  barnets  fungerande  inom  sju  olika  dimensioner,  se tabell  1.  En  mer  utförlig 
beskrivning av ASQ:SE återfinns under Metod. 

Tabell  1.  Teoretiska  dimensioner  av  begreppet  ”socioemotionell”  i  ASQ:SE  enligt 
Squires et al. (2002) samt exempel på enkätfrågor från de svenska versionerna.
Teoretisk dimension Exempel på fråga i ASQ:SE
1. Självreglering ”När din bebis är upprörd, kan hon lugnas inom 

en halvtimme?” 

2. Följsamhet ”Kan ditt barn följa enkla anvisningar? Sätter det 
sig till exempel ner när man ber om det?”

3. Kommunikation ”När du pratar med ditt barn, tittar hon på dig och 
verkar lyssna?”

4. Adaptiv funktion ”Sover ditt barn minst 10 timmar under en 24-
timmarsperiod?”

5. Autonomi ”Ser ditt barn efter att du är i närheten när det 
undersöker nya platser såsom en park eller 
vänners hem?”

6. Affekt ”Tycker ditt barn om att man tar upp henne i 
famnen?”

7. Interaktion med andra ”Tycker ditt barn om att vara med andra barn?”

Skattningar av barns utveckling
För att tidigt upptäcka eventuella utvecklingsrelaterade störningar hos små barn finns 
flera verktyg som används i kliniska sammanhang, till exempel Bayley Scales of Infant  
Development  (BSID),  the  Denver  Developmental  Questionnaire,  och  the  Ages  and 
Stages  Questionnaires  (ASQ;  Richter  &  Janson,  2007).  Hur  för  tidigt  födda  barn 
utvecklas  socioemotionellt  är  inte  lika  väl  utforskat  som  utvecklingen  inom  andra 
områden,  till  exempel  kognitiv  och  sensorimotorisk  utveckling.  Dessutom  är 
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metodutvecklingen inom det socioemotionella området område inte lika långt gången 
som inom andra områden (Hoy, Sykes, Bill, Halliday, McClure & McC. Reid, 1992). En 
sammanställning  av  ett  urval  av  tillgängliga  skattningsinstrument  med  fokus  på 
socioemotionell utveckling redovisas i bilaga 1. I samma bilaga visas också exempel på 
olika  definitioner  av  ”socioemotionell”.  Att  olika  definitioner  har  använts  av  olika 
forskare försvårar jämförelser av forskningsfynd.

I  litteraturen finns  olika åsikter  om lämpligheten att  låta  föräldrar  skatta  sina  barns 
socioemotionella  utveckling  (Squires,  Bricker,  Heo & Twombly,  2001) jämfört  med 
andra metoder, till exempel klinisk observation. Bland andra anser Seifer och Dickstein 
(1993) att  det  är  olämpligt  att  låta  föräldrar  till  barn med möjliga socioemotionella 
svårigheter skatta sina barn, eftersom dessa föräldrar ofta själva har problem. Detsamma 
gäller enligt Chapieski och Evankonvich (1997) föräldraadministrerade skattningar av 
barns temperament, där det har visat sig att skattningarna säger mindre om barnet än om 
den  skattande  föräldern.  Dessutom  visade  Salomonsson  (2010)  att  när  kliniskt 
deprimerade  mödrar  skattade  sina  barns  socioemotionella  utveckling  så  korrelerade 
dessa  skattningar  mer  med  mått  på  förälderns  egen  depression  än  med  kliniska 
professionella bedömningar av barnet. 

Andra (Squires et  al.,  2002) menar att det finns flera fördelar med att  låta föräldrar 
skatta sina barns utveckling, till exempel kostnadseffektivitet samt att föräldrarna är de 
personer runt barnet som har bäst överblick över barnets beteenden i olika situationer. 
Annan  forskning  (Briggs-Gowan  & Carter,  2008)  visar  god  samstämmighet  mellan 
mödrars skattningar och kliniska bedömningar utförda av erfarna professionella, med 
avseende på både temperament och anknytning. Förutom att jämföra med andra mått 
(från  till  exempel  klinisk  observation,  i  likhet  med  Salomonsson,  2010)  vore  ett 
alternativt  sätt  att  undersöka tillförlitligheten  i  föräldraadministrerade  skattningar  att 
jämföra  den  ena  förälderns  skattning  med  den  andras,  till  exempel  moderns  med 
faderns. Forskning som innehåller enkätdata från båda föräldrarna till samma barn är 
ovanlig. Davé, Nazareth, Senior och Sherr (2008) undersökte om det fanns skillnader i 
svarsmönster  mellan  mödrar  och  fäder  till  samma  barn  (4-6  år  gamla)  på  ett 
föräldraadministrerat  instrument  (Strengths  and  Difficulties  Questionnaire)  som 
används flitigt i kliniska och akademiska sammanhang i Storbritannien och Sverige för 
att  bedöma  barns  riskutsatthet.  Forskarna  fann  visserligen  samvariation  mellan 
föräldrarnas skattningar, men också att fäderna generellt skattade högre på visa områden 
jämfört  med  mödrarna  (t.ex.  barnens  hyperaktivitet).  Forskarna  drog  slutsatsen  att 
föräldrarnas bilder av barnet delvis skilde sig åt, varför det kunde vara en god idé att 
samla  in  skattningar  från  bägge  föräldrarna  som  klinisk  praxis,  för  att  få  en  mer 
rättvisande bild  av barnet  (Davé et  al.,  2008).  Någon motsvarande undersökning av 
föräldraskattningar av yngre barn har inte kunnat påträffas.

Utveckling – vidareutveckling eller nyhet?
I  takt  med  människans  stigande  ålder  tillkommer  vissa  förmågor  som inte  tidigare 
fanns,  samtidigt  som  redan  befintliga  förmågor  vidareutvecklas  och  nyanseras. 
Utveckling kan därmed sägas ske både i stadier och i processer. Malatesta-Magai (1991) 
beskriver till exempel hur det lilla barnet vid två års ålder har tillägnat sig två helt nya 
affektiva  uttryckssätt,  nämligen  att  bita  sig  i  underläppen  och  att  hårt  pressa  ihop 
läpparna när det upplever negativ affekt. Dessa nya affektiva beteenden kan ses som en 
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kvalitativ nyhet i barnets repertoar, men de kan också ses som ett tillskott till eller en 
utökning  av  barnets  summerade  affektiva  uttryckssätt,  det  vill  säga  som  en 
vidareutveckling av den redan befintliga förmågan att uttrycka affekt. Huruvida detta 
ska  ses  som exempel  på ett  nytt  stadium eller  som en fortgående process  i  barnets 
utveckling kan tyckas vara en fråga om hårklyverier, men i forskningssammanhang kan 
skillnaden i synsätt bli viktig. Utifrån observerade skillnader mellan barn i olika åldrar 
(till exempel nya affektiva uttryckssätt vid två års ålder jämfört med vid ett års ålder; 
Malatesta-Magai,  1991)  behöver  bedömningsverktyg utformas  med hänsyn  taget  till 
dessa skillnader för att vi ska kunna upptäcka variationer mellan individer eller grupper. 
Exempel på en sådan anpassning till barns nya färdigheter är att göra olika versioner av 
en skattningsskala för olika åldrar eller åldersspann. ASQ:SE (Squires et al., 2002) är ett 
sådant instrument, som tar hänsyn till barnets olika förmågor vid olika åldrar och som 
därför  består  av  olika  versioner,  avsedda  att  användas  på  barn  i  olika  tidsspann. 
Dessutom är ASQ:SE det enda påträffade skattningsinstrumentet som kan användas på 
mycket  små barn  (så unga som tre  månader,  se  bilaga  1 för  jämförelse med andra 
instrument).

Syfte
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur föräldrarna skattade den socioemotionella 
utvecklingen hos de för tidigt födda och fullgångna barnen i projektet, såsom mätt med 
ASQ:SE.  Med  ledning  av  tidigare  forskning  som  har  funnit  samband  mellan 
föräldrarnas psykiska hälsa och barnets socioemotionella utveckling, var det också ett 
syfte  att  relatera  skattningarna  på  ASQ:SE  till  mått  på  depression  och  stress  hos 
föräldrarna. 

Frågeställningar

1. Skattar föräldrar till för tidigt födda barn sina barns socioemotionella utveckling 
annorlunda jämfört med kontrollföräldrar?

2. Finns det någon skillnad i hur skattningarna på ASQ:SE förändras från 4 till 22 
månader för prematurgruppen jämfört med  kontrollgruppen?

3. Finns  det  i  skattningarna  av  barnens  socioemotionella  utveckling  skillnader  
mellan mödrar och fäder till samma barn?

4. Hur förhåller sig skattningarna av barnens socioemotionella utveckling till andra 
mått: föräldrarnas självskattade depression och stress? 

Metod

Undersökningsdeltagare
Deltagare  till  studien  rekryterades  på Karolinska  universitetssjukhuset  i  Solna  under 
perioden  januari  2007  till  juli  2008  i  samband  med  att  föräldrarna  kom  in  för 
förlossning, eller  på neonatalavdelning strax efter förlossning. De tillfrågades då om 
deltagande  i  forskningsprojektet  ”För  tidigt  födda  barn  och  deras  föräldrar  –  en 
tvärvetenskaplig longitudinell studie”. Generella inklusionskriterier var att modern var 
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förstföderska och minst 18 år gammal, att föräldrarna förstod svenska samt att det rörde 
sig om enkelbörd (alltså inte flerbarnsfödsel). För föräldrarna till för tidigt födda barn 
var  ytterligare  ett  inklusionskriterium  att  förlossningen  ägde  rum före  utgången  av 
gestationsvecka 35. Sammanlagt rekryterades 76 kompletta familjer på detta sätt, plus 
tre familjer där enbart mödrarna accepterade att delta i studien. Antalet mödrar och barn 
vid studiens början var alltså 79, medan det för fäder var 76 (N=155). Fördelningen 
mellan prematur- och kontrollgrupp redovisas i tabell 2, liksom bakgrundsuppgifter på 
deltagarna.  För  vissa  av  variablerna  redovisas  procenttal  i  stället  för  antal  för  att 
underlätta  jämförelse  med  befolkningsdata,  se  nedan.  Prematurgruppen  och 
kontrollgruppen bedömdes vara likvärdiga i alla relevanta avseenden. I prematurgruppen 
fanns 23 flickor och 16 pojkar, medan fördelningen var den omvända i kontrollgruppen 
(16  respektive  24).  Den  ojämna  fördelningen  av  flickor  och  pojkar  över  de  två 
grupperna medförde att inga analyser i denna studie har med barnens kön som faktor. I 
prematurgruppen  var  barnen  födda  i  gestationsvecka  24-35.  13  barn  var  födda  före 
vecka 28.

Undersökningsdeltagarna  jämfördes  med  den  allmänna  populationen  på  de 
bakgrundsvariabler som redovisas i  tabell  2. Föräldrarnas kontantmarginal,  vilket ses 
som ett  mått  på  deras  ekonomiska  situation,  självskattades  och resulterade  i  att  sex 
procent av deltagarna svarade "nej, troligen inte" eller "nej" på frågan om de trodde att 
de skulle kunna skaffa fram 14000 kr med kort varsel om det skulle behövas. I Sverige 
var år 2007 motsvarande andel tolv procent i den allmänna populationen (SCB, 2011a), 
vilket  tyder  på  att  undersökningsdeltagarnas  kontantmarginal  var  större  än  den 
genomsnittliga svenskens.  Andelen  undersökningsdeltagare  med annat  modersmål  än 
svenska var tolv procent vilket var i  linje med andelen utlandsfödda i  den allmänna 
populationen år 2007 (13 procent; SCB, 2011b). Dessa mått är dock inte likvärdiga. Det 
är  troligt  att  det  förekom en viss underrepresentation av utlandsfödda i  föreliggande 
stickprov. Medelåldern för mödrarna (30,6 år) och fäderna (33,0 år) var aningen högre 
än riksgenomsnittet för förstagångsföräldrar under perioden (29,0 respektive 31,4), dock 
mera representativ för förstagångsföräldrar i stockholmsregionen, där medelåldern för 
förstagångsföräldrar  är  något  högre  än  i  övriga  Sverige  (SCB,  2011c).  I  fråga  om 
utbildningsnivå  utmärkte  sig  undersökningsdeltagarna  som mer  högutbildade  än  den 
genomsnittlige  svensken  vid  32  års  ålder  (vilket  var  medelåldern  för  gruppen):  52 
procent  av  undersökningsdeltagarna  uppgav  att  de  hade  minst  treårig 
universitetsutbildning, vilket var högre än i riket (34 procent; SCB, 2011d). Dessutom 
var  andelen  föräldrar  med  enbart  grundskoleutbildning  lägre  bland 
undersökningsdeltagarna än i den allmänna populationen (två jämfört med tolv procent; 
SCB, 2011d). Beträffande sysselsättning noterades att andelen arbetslösa i studien var 
lägre än i den allmänna populationen 2008 (två procent jämfört med sex procent; SCB, 
2011e).  Sammanfattningsvis  utmärkte  sig  undersökningsdeltagarna  som  mindre 
lågutbildade,  mer  högutbildade,  mindre  arbetslösa  och  med  större  ekonomisk 
kontantmarginal än riksgenomsnittet. 
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Tabell 2. Bakgrundsuppgifter över deltagarna i studien vid rekryteringen i samband med 
barnens födelse.  Prematurgruppen och den fullgångna gruppen redovisas var för sig, 
liksom värden för Totalgruppen (= prematur och fullgångna sammantagna). Dessutom 
redovisas för varje grupp värden för mödrar och fäder var för sig, samt totalvärden för 
mödrar och fäder sammantagna (Total = mödrar och fäder sammantagna).

Prematurgrupp Fullgångna Totalgruppen 
Mödrar Fäder Total Mödrar Fäder Total Mödrar Fäder Total

Antal (n)
    föräldrar 39 37 76 40 39 79 79 76 155
    flickor 23 23 23 16a 15a 16 40a 39a 39
    pojkar 16a 14a 16 24 24 24 39a 37a 40
Föräldraålder (år)
    medel (sd)   31,2 

(4,4)
31,1 
(4,8)

31,1 
(4,6)

29,9 
(3,9)

34,7 
(6,1)

32,3 
(5,0)

30,6 
(4,2)

33,0 
(5,7)

31,8 
(5,0)

    spann 21-
39

23-
40

21-
40

22-
40

26-
49

22-
49

21-
40

23-
49

21-
49

Högsta utbildn (%)
    grundskola 0 0 0 0 8 4 0 4 2
    gymnasium 39 41 40 33 38 36 35 40 37
    universitet <2år 10 11 11 5 8 7 8 9 8
    universitet ≥ 3år 51 49 50 63 46 55 57 47 52
Annat modersmål 
än svenska (%) 13 11 12 20 8 14 16 9 12
Möjligt att skaffa 
14000 kr med kort 
varsel (%)
    ja, säkert 74 83 79 73 82 78 73 83 87
    ja, troligen 18 14 16 20 10 15 19 13 16
    nej, troligen ej 3 3 3 5 10 8 4 3 4
    nej 5 0 3 3 3 3 4 0 2
Sysselsättning (%)
    anställd 92 86 89 80 82 81 86 84 85
    eget företag e.d. 8 16 12 3 10 7 5 13 9
    studerar 5 3 4 18 10 14 11 7 9
    arbetslös 5 0 3 0 3 2 3 1 2

aTre fäder avstod från att delta, därav skillnaden i antal mellan fäder och mödrar.
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Datainsamling
I samband med förlossningen skedde en första datainsamling på sjukhuset, med hjälp av 
blodprov från mödrar och fäder, en halvstrukturerad intervju samt en enkät bestående av 
frågor  om hälsa  och  upplevelse  av  vården  i  samband  med  förlossning.  Föräldrarna 
kontaktades sedan med brev inför att deras barn skulle bli fyra månader gamla, där de 
ombads att komma till sjukhuset för ny blodprovstagning och besvara nya enkäter. Inför 
att  barnen  skulle  bli  22  månader  gamla  kontaktades  föräldrarna  per  telefon  och 
tillfrågades om de kunde tänka sig att besvara frågor om sig själva, sitt föräldraskap och 
sitt  barn.  De föräldrar som accepterade fick enkäter på posten samt ett  formulär om 
medgivande  till  deltagande  i  videoinspelad  anknytningsintervju.  Försättsbladet  till 
enkäthäftet  innehöll  kortfattad  information  om  projektet,  information  om 
konfidentialitet,  Karolinska  institutets  emblem  samt  namn,  yrkestitlar  och 
kontaktuppgifter på de ansvariga för projektet. Enkäthäftet som föräldrarna ombads att 
fylla i bestod av cirka tjugo sidor, lite olika för de olika mättillfällena. För de för tidigt 
födda  barnen  korrigerades  åldern,  så  att  föräldrarna  kontaktades  fyra  respektive  22 
månader  efter  barnets  planerade,  ej  faktiska,  födelsedatum.   Föräldrarna  ombads  att 
returnera  enkäterna  ifyllda  i  det  medföljande  frankerade  kuvertet.  Enstaka  föräldrar 
påmindes  via  telefon.  Det  övergripande  projektet,  ”För  tidigt  födda  barn  och  deras 
föräldrar  –  en  tvärvetenskaplig  longitudinell  studie”, har  godkänts  av  regional 
etikprövningsnämnd,  med  godkända  tillägg  för  datainsamling  vid  4  respektive  22 
månader  (Dnr  04-637/4).  Föräldrarna  har  inte  erhållit  någon  ersättning  för  sitt 
deltagande. Data har hanterats konfidentiellt och med respekt för deltagarnas integritet. 
Författaren till denna uppsats har i analysarbetet inte haft tillgång till namn eller adress 
på vare sig föräldrar eller barn.

Bortfall.
Vid fyramånadersskattningen valde åtta föräldrar att inte  fortsätta i studien (något skäl 
efterfrågades inte), vilket medförde att antalet föräldrar sjönk från 155 till 147. Till 22-
månadersskattningen  sjönk  antalet  ytterligare,  till  122.  Vid  22-månadersskattningen 
tillkom en far (till ett fullgånget barn), som deltog vid den första mätningen men som 
hade valt att avstå att delta i fyramånadersskattningen. I övrigt återkom inga bortfall. 
Fördelningen av föräldrarna i flödet över de tre mättillfällena redovisas i figur 1.

I en bortfallsanalys framkom en tendens till signifikant skillnad i ålder (p=0,07, Mann 
Whitney U test):  de  föräldrar  som föll  bort  var  aningen  äldre  (33,3  år)  än  de  som 
fullföljde studien (31,2 år).  Andelen föräldrar  med annat  modersmål  än svenska var 
signifikant lägre i bortfallsgruppen, χ2(2)=10,13, p<0,05. Fördelningen av prematur- och 
kontrollfamiljer var inte signifikant annorlunda i bortfallsgruppen jämfört med i gruppen 
som fullföljde studien,  χ2  (1)=1,13, n.s.; inte heller fördelningen av mödrar och fäder 
[χ2(1)=0,13, n.s.],  utbildningsnivå [χ2(3)=5,59, n.s.],  eller ekonomisk kontantmarginal 
[χ2(4)=3,81, n.s.]. 
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Figur 1. Bortfall av deltagare över de tre mättillfällena, uppdelat i prematur och 
fullgången grupp.

Mätmetoder
Enkäthäftena innehöll ett omfattande batteri av enkäter, varav skattningsskalorna Ages 
and  Stages  Questionnaires:  Social-Emotional  (ASQ:SE;  Squires,  Bricker,  Heo  & 
Twombly,  2001),  Edinburgh  Postnatal  Depression  Scale  (EPDS; Cox,  Holden,  & 
Sagovsky, 1987) och Scandinavian Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ; Östberg, 
Hagekull  &  Wettergren,  1997)  användes  i  föreliggande  uppsats.  Tidigare 
psykologexamensarbeten inom ramen för projektet har undersökt graden av föräldrarnas 
depressionsrisk  såsom  mätt  med  EPDS  (Lind,  2009)  samt  kopplingen  mellan 
föräldrastress  (SPSQ)  och  vuxenanknytning  i  parrelationen  såsom  mätt  med  skalan 
Erfarenheter av nära relationer (ENR;  Nordqvist  & Ohlström, 2010). Ingen tidigare 
studie  inom  ramen  för  projektet  har  behandlat  ASQ:SE.  De  tidigare 
psykologexamensarbetena  har  inte  haft  tillgång  till  hela  datamängden,  eftersom  de 
skrevs innan all datainsamling var avslutad. Nedan följer en presentation av de i denna 
studie  använda  skalorna  ASQ:SE,  EPDS  och  SPSQ.  Jämförelser  mellan 
föräldragrupperna i denna studie och (i förekommande fall svenska) normeringar för de 
använda skalorna presenteras under Resultat. 

Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ:SE).
ASQ:SE  (Squires,  Bricker,  Heo  &  Twombly,  2001)  är  en  utvidgning  av  det  väl 
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validerade instrumentet ASQ, som är ett screeningverktyg avsett att identifiera tecken på 
brister i den generella utvecklingen hos barn mellan fyra månader och fem år (Bricker, 
Squires  &  Mounts,  1999).  ASQ:SE  fokuserar  specifikt  på  den  socioemotionella 
utvecklingen. ASQ är normerat på en skandinavisk (norsk) normalpopulation (Richter & 
Janson,  2007).  Någon  motsvarande  normering  av  ASQ:SE  i  svensk/skandinavisk 
kontext har ännu inte gjorts. Utvecklarna (Squires et al., 2001) beskriver ASQ:SE som 
ett föräldraadministrerat instrument som syftar till att identifiera barn som kan behöva 
ytterligare  utredning  och  eventuellt  behandlingsinsatser  avseende  deras  sociala  eller 
emotionella brister. Begreppsvaliditeten är inte empiriskt undersökt (enligt sökningar i 
artikeldatabaser  under  våren  2011),  men  utvecklarna  baserar  sitt  begrepp 
”socioemotionell  utveckling”  på ett  antal  underliggande dimensioner  som frågorna  i 
enkäten ä tänkta att spegla: självreglering, följsamhet, kommunikation, adaptiv funktion, 
autonomi, affekt och interaktion med andra (Squires et al., 2001). ASQ:SE är liksom 
ASQ uppbyggt  av  olika  versioner  avsedda  att  spegla  relevanta  beteenden  vid  olika 
åldrar. ASQ:SE finns i åtta olika versioner. I denna studie har sexmånadersversionen 
använts  vid  fyramånadersskattningen  och  24-månadersversionen  vid  22-
månadersskattningen, i enlighet med riktlinjerna i Squires et al. (2001). Antalet items i 
de  två  versionerna  är  19  respektive  26.  Varje  item  består  av  en  fråga  och  tre 
svarsalternativ:  ”för det mesta”,  ”ibland” och ”sällan eller  aldrig”.  När föräldern har 
skattat färdigt kodas svaren av forskaren/klinikern och ges 0, 5 respektive 10 poäng. 
Dessutom  finns  för  varje  item  en  följdfråga  om  huruvida  föräldern  upplever  det 
efterfrågade beteendet hos barnet som ett bekymmer. Markering i denna ruta renderar 
ytterligare 5 poäng. Poängspannet är således 0 – 285 poäng för sexmånadersversionen 
och 0 – 390 poäng för 24-månadersversionen. Ju högre poäng, desto större skattad risk. 

Utvecklarna  har  tagit  fram  cutoff-gränser  för  de  olika  versionerna,  det  vill  säga 
poängsummor ovanför vilka det finns skäl att gå vidare med ytterligare bedömning av 
barnets  socioemotionella  fungerande.  Cutoff-gränserna  fastställdes  med  hjälp  av  så 
kallade  receiver operating characteristics-kurvor (ROC), vilket innebar att skattningar 
på ASQ:SE jämfördes med skattningar på två samtidiga mått (Child Behavior Checklist 
och  Vineland  SEECS)  med  avseende  på  sanna  positiva  värden  och  falska  positiva 
värden. I dessa jämförande analyser hade Squires et al. (2001) tillgång till dels en grupp 
barn utan konstaterad socioemotionell risk (n=967), dels en grupp barn med konstaterad 
socioemotionell risk och som ingick i olika behandlingsinterventioner (n=88). Cutoff-
gränserna  är  45 respektive 51 poäng för  de  två aktuella  versionerna  (Squires  et  al., 
2001).  Ingen  svensk  normering  av  ASQ:SE  föreligger  (enligt  sökningar  i 
artikeldatabaser under våren 2011); utvecklarna redovisar dock poängmedelvärden på 
0,99 respektive 1,01 poäng per item för amerikanska barn utan konstaterad psykiatrisk 
risk  för  sex-  och  24-månadersversionen  av  ASQ:SE  (Squires,  Bricker  &  Twombly, 
2004).  Den interna konsistensen har uppmätts till 0,69 för ASQ:SE 6 månader och 0,80 
för ASQ:SE 24 månader, såsom beräknat med Cronbachs α (Squires et al., 2001). I en 
nyligen genomförd svensk undersökning av ASQ:SE i ett stickprov med deprimerade 
mödrar och deras spädbarn i psykoanalytisk behandling, uppmättes motsvarade  α  till 
0,79 för ASQ:SE 6 månader (Salomonsson, 2010). De två versionerna av ASQ:SE har 
översatts till svenska från engelska av Pia Risholm Mothander och Björn Salomonsson. 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).
EPDS  (Cox,  Holden,  &  Sagovsky,  1987)  är  ett  internationellt  väl  validerat 
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screeningverktyg avsett att identifiera tecken på depression hos föräldrar i samband med 
förlossning, bestående av tio items. Skalans item består av påståenden med fokus på 
sänkt  humör,  minskad  lust/glädje,  oro  och  suicidalt  tankeinnehåll  samt  fyra 
svarsalternativ,  som  i  kodningen  renderar  0-3  poäng  (Wickberg  &  Hwang,  1997). 
Minimal och maximal poäng är således 0 respektive 30. Ju högre poäng, desto större 
skattad risk. En cutoff-poäng som ofta används i screeningsammanhang är 11/12, vilket 
innebär att föräldrar som skattar 12 poäng eller högre bör utredas vidare med avseende 
på depressiv problematik av psykiatrisk dignitet (Wickberg & Hwang, 1997). EPDS är 
översatt  till  svenska  av  Lundh  och  Gyllang  (1991)  samt  har  validerats  mot  andra 
instrument och i svenska populationer (Wickberg & Hwang, 1997) och även på fäder 
(Madsen & Juhl, 2007). Wickberg och Hwang (1997) fann en punktprevalens på 12,5 
procent  vid  åtta  veckor  efter  förlossning  och  8,3  procent  vid  tolv  veckor  efter 
förlossning i en populationsbaserad studie på svenska mödrar (där cutoff-poängen 11/12 
användes).  Utvecklarna  (Cox,  Holden,  &  Sagovsky,  1987)  rapporterar  en  intern 
konsistens  (Cronbachs  α)  på  0,87  .  I  den  svenska studien  på  deprimerade  mödrar  i 
psykoanalytisk behandling var α=0,82 (Salomonsson, 2010). 

 Scandinavian Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ).
SPSQ (Östberg, Hagekull & Wettergren, 1997) mäter stress hos föräldrar, som bestående 
av  fem  underdimensioner:  Inkompetens  (Incompetence),  Rollbegränsning  (Role 
Restriction), Social isolering (Social isolation), Relationsproblem med partnern (Spouse 
Relationship Problems),  Hälsoproblem (Health Problem).  SPSQ är en version av det 
internationellt  använda  instrumentet  Parenting  Stress  Index (PSI;  Abidin,  1990)  och 
består  av  34  items  (Östberg,  1998).  Varje  item  innehåller  ett  påstående  och 
svarsalternativ  på en femgradig Likertskala (”stämmer inte  alls”  – ”stämmer mycket 
bra”) vilka ger 1-5 poäng (Östberg et al., 1997). Minimal och maximal poäng är således 
0  respektive  170.  Ju  högre  poäng,  desto  större  skattad  risk.  En  svensk  normering 
föreligger (Östberg, 1998) där den genomsnittliga skattningen per item var 2,52 poäng i 
ett populationsbaserat stickprov på 1081 mödrar till barn i åldern 2-45 månader. Den 
interna  konsistensen  rapporteras  av  utvecklarna  vara  hög  (Cronbachs  α=0,89  för 
helskalan  och  α mellan  0,68  och  0,82  för  de  fem  subskalorna  inkompetens, 
rollbegränsning, social isolering, relationsproblem med partnern och hälsa;  Östberg et 
al.,  1997).  SPSQ  ingick  ej  i  enkäthäftet  som  föräldrarna  fyllde  i  vid 
fyramånadersskattningen.

Databearbetning
Nedan följer en beskrivning i kronologisk ordning av de olika stegen i bearbetningen av 
data.  Materialet  analyserades  först  med  avseende  på  saknade  värden.  Därefter 
beräknades  totalvärden  för  de  olika  föräldragrupperna.  Skalornas  psykometriska 
egenskaper undersöktes, liksom förekomst av extremvärden i materialet samt graden av 
normalfördelning och skevhet. 

Saknade värden.
Saknade värden var jämt fördelade över de olika enkätfrågorna. Hos mödrarna kunde 
vid  fyramånadersskattningen ingen systematik  i  bortfallet  av svar  iakttas.  I  fädernas 
skattningar kunde en möjlig systematik observeras i de få bortfall av svar som fanns: två 
fäder hade på EPDS inte besvarat items 8, 9 och 10 (vilka befinner sig på en separat sida 
i enkäthäftet); på ASQ:SE utmärkte sig fråga nummer fyra med fler saknade värden än 



18

de  övriga  (4  av  70,  jämfört  med  0-1  av  70  på  övriga  items  i  ASQ:SE  vid 
fyramånadersskattningen). Detta kan tyda på att formuleringen och/eller översättningen 
av  fråga  nummer  fyra  i  ASQ:SE  (version  sex  månader)  är  otydlig.  Nuvarande 
ordalydelse är: ”Blir ditt barn stelt eller spänner ryggen när hon eller han tas upp?”  I 
hela materialet kunde en eventuell systematik i  saknade svar iakttas på de frågor på 
ASQ:SE där föräldern hade markerat i  högerkolumnen att  det efterfrågade beteendet 
upplevdes som ett bekymmer; i fyra sådana fall hade föräldern, trots instruktionerna, 
inte angivit omfattningen eller frekvensen på det efterfrågade beteendet. 

Vid  22-månadersskattningen  kunde  ingen  systematik  observeras  i  hur  de  saknade 
värdena  var  fördelade  över  skalorna,  över  items  eller  mellan  grupper  av 
undersökningsdeltagare. Saknade värden imputerades inte, förutom vid enstaka fall på 
de sätt som beskrivs nedan.

Beräkning av totalvärden.
På ASQ:SE renderade svarsalternativet ”För det mesta” 0 poäng, ”Ibland” 5 poäng och 
”Sällan eller aldrig” 10 poäng, förutom på reverserade items där poängsättningen var 
den omvända. För varje markering av svarsalternativet ”Kryssa för här om du upplever 
detta som ett bekymmer” tilldelades ytterligare 5 poäng. Beslutet fattades att tilldela 5 
poäng  (vilket  motsvarar  poängen  för  svarsalternativet  ”ibland”)  till  de  saknade 
omfattnings-  eller  frekvensangivelser  där  föräldern  hade  angivit  att  det  efterfrågade 
beteendet hos barnet upplevs som ett bekymmer. Detta beslut tillämpades i fyra fall, vid 
fyramånadersskattningen, på fyra olika items: på två mödrar till fullgångna barn, en mor 
till ett för tidigt fött barn och en far till ett för tidigt fött barn. På ett item (nr 13) på  
ASQ:SE 4 månader fanns ett  extra svarsalternativ (”ej relevant”) som tio fäder hade 
kryssat i.  Frågan i  item 13 på ASQ:SE lyder:  ”Uppskattar du och ditt  barn måltider 
tillsammans  (amning/flaskmatning)”.  Anledningen  till  att  tio  fäder  markerade  ”ej 
relevant” på denna fråga är förmodligen att barnen fortfarande helammade. Dessa svar 
behandlades i beräkningarna som saknade värden (de gavs alltså ingen poäng).

På EPDS gavs de olika svarsalternativen poängen 0, 1, 2 eller 3, enligt riktlinjerna i Cox 
et  al.  (1987).  På SPSQ gav svarsalternativen någon av poängen 1,  2,  3,  4 eller  5,  i  
enlighet med riktlinjerna i Östberg et al. (1997). 

Skalornas psykometriska egenskaper. 
Som mått på skalornas reliabilitet användes intern konsistens, beräknat med Cronbachs 
α.  För de två versionerna av ASQ:SE (som användes vid 4 respektive 22 månader) 
beräknades  alfavärden  dels  för  alla  items  sammantagna,  dels  för  grupper  av  items 
fördelade enligt de innehållsliga dimensioner som anges av Squires et al. (2002). För 
SPSQ beräknades alfavärden för helskalan liksom för de fem delskalor som har tagits 
fram av utvecklarna (Östberg et al., 1997). För EPDS, som består av enbart tio items, 
undersöktes  skalans  interna  konsistens  vid  4  respektive  22  månader.  Alfavärdena 
redovisas i tabell 3.
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Tabell  3. Interna konsistenser (Cronbachs  α) vid de olika skattningstillfällena för de 
olika skattningsskalorna.

4 månader 22 månader

α n α n

ASQ:SE 0,68 137 0,55 122
Självreglering 0,67 137 0,19 122
Följsamhet −a − −b −
Kommunikation 0,18 137 0,30 122
Adaptiv funktion 0,37 137 0,43 122
Autonomi −a − −b −
Affekt −b − 0,26 122
Interaktion med andra 0,11 137 0,33 122

SPSQ − − 0,88 122
Kompetens − − 0,80 122
Rollbegränsning − − 0,79 122
Social isolering − − 0,54 122
Relationsproblem med 
partner

− − 0,74 122

Hälsa − − 0,67 122
EPDS 0,82 147 0,82 122

a ingår ej i denna version av ASQ:SE.
b ej möjligt att beräkna alfa på grund av nollvarians i ingående items.

För de olika dimensionerna på ASQ:SE var alfavärdena mycket låga (mellan 0,11 och 
0,67,  tabell  3).  Detta  reste  frågan  om  den  av  utvecklarna  (Squires  et  al.,  2002) 
teoretiserade interna dimensionaliteten – det vill säga begreppsvaliditeten – hos ASQ:SE 
har empiriskt stöd. Några sådana analyser finns inte rapporterade i tidigare forskning 
(enligt sökningar i artikeldatabaser under våren 2011). Förutsättningarna för att utföra en 
konfirmatorisk  faktoranalys  av  den  inre  strukturen  i  ASQ:SE  undersöktes  men 
bedömdes ej vara uppfyllda. Pallant (2007) rekommenderar att stickprovsstorleken bör 
överstiga 200 (i detta material var  N=147 vid 4 månader) och att huvuddelen av skalans 
items ska ha interkorrelationer överstigande 0,3. Interkorrelationerna undersöktes och 
bedömdes alltför ofta understiga 0,3. I ASQ:SE 4 månader översteg endast åtta (av totalt 
180) itemkorrelationer  0,3.  I  ASQ:SE 22 månader var andelen interitemkorrelationer 
som översteg 0,3 elva av 338. Slutsatsen drogs att det med detta material inte skulle vara 
meningsfullt  att  undersöka  den  interna  faktorstrukturen  i  ASQ:SE  med  hjälp  av  en 
konfirmatorisk faktoranalys. De mycket låga alfavärdena på de olika dimensionerna av 
ASQ:SE utgjorde skäl att inte utföra frågeställningsrelaterade analyser på subskalenivå 
eftersom tillförlitligheten i sådana analyser skulle vara låg. Inga alfavärden hade höjts 
nämnvärt om något item uteslöts. Beslutet fattades att trots att alfavärdena på ASQ:SE 4 
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månader  och  22  månader  befann  sig  under  det  rekommenderade  gränsvärdet  0,7 
använda helskalorna  på  ASQ:SE i  fortsatta  analyser,  men att  ha  i  åtanke  eventuella 
brister  i  skalornas tillförlitlighet vid tolkning av resultaten.  Den interna konsistensen 
bedömdes  vara  god  hos  EPDS  och  helskalan  för  SPSQ,  men  tveksam  för  två  av 
underskalorna till SPSQ. Beslutet fattades att använda EPDS och helskalan för SPSQ i 
de fortsatta analyserna. 

Extremvärden.
Variablerna  ASQ:SE 4  månader,  ASQ:SE 22 månader,  EPDS 4  månader,  EPDS 22 
månader  och  SPSQ  undersöktes  var  och  en  för  sig  för  att  identifiera  eventuella 
extremvärden. Detta skedde först visuellt i grafisk gestaltning av spridningen och sedan 
med hjälp av z-transformation av datamaterialet för att erhålla mått på de individuella 
värdenas  spridning  från  respektive  variabelmedelvärde,  i  standardavvikelser  räknat. 
Som gräns  för  extremvärde  valdes  i  enlighet  med  Tremblay,  Barnes,  Copeland  och 
Esliger (2005) att värdet skulle befinna sig över eller under tre standardavvikelser från 
medelvärdet för respektive variabel. Totalt fem extremvärden identifierades på detta sätt 
och  uteslöts  från de  fortsatta  frågeställningsrelaterade  beräkningarna.  Extremvärdena 
uteslöts  för  att  inte  riskera  att  enstaka  individers  extremt  höga  poängtal  skulle  ge 
upphov till  signifikanta  skillnader  mellan  gruppmedelvärden  som inte  annars  skulle 
uppstå, det vill säga för att undvika typ-1-fel.  De uteslutna värdena var: två individuella 
medelvärden på EPDS (4 månader) för två mödrar, varav den ena var mor till ett för 
tidigt fött barn (z=3,59) och den andra till ett fullgånget barn (z=3,85); två individuella 
medelvärden på ASQ:SE (4 månader) för en mor till ett fullgånget barn (identisk med 
den mor som uteslöts från EPDS ovan; z=5,86) samt en far till ett för tidigt fött barn 
(z=4,33); samt slutligen ett individuellt medelvärde på SPSQ för en mor till ett för tidigt 
fött  barn  (z=3,35).  Samtliga  uteslutna  extremvärden  befann  sig  över  respektive 
variabelmedelvärde. Det fanns med andra ord inga extremt låga värden i materialet. I 
enlighet  med  rekommendationer  i  Stevens  (1990)  redovisas  en  jämförande  parallell 
analys  där  extremvärdena  har  behållits  i  materialet,  se  Resultat.  Alfavärdena  för 
skalornas  interna  konsistenser  förändrades  när  extremvärdena  uteslöts.  ASQ:SE  4 
månader minskade från  α=0,68 till 0,52; EPDS 4 månader minskade från  α=0,82 till 
0,79; SPSQ minskade från α=0,88 till 0,87. 

Normalfördelning och skevhet.
Datamaterialet  undersöktes  med  avseende  på  eventuella  avvikelser  från  kravet  på 
normalfördelning.  Grafisk  gestaltning  med  histogram  gav  bilden  av  positivt 
snedfördelade data på variablerna ASQ:SE 4 månader, ASQ:SE 22 månader, EPDS 4 
månader,  EPDS 22 månader  men  möjligtvis  acceptabel  normalfördelning  på  SPSQ. 
Detta skulle innebära att en övervägande andel av skattningarna på ASQ:SE och EPDS 
befann sig runt låga värden, medan höga skattningar var ovanligt i materialet. På SPSQ 
tycktes materialet ha svansar åt både vänster och höger, det vill säga en spridning som 
tycktes leva upp till kravet på normalfördelning.  Statistiska beräkningar av variablernas 
skevhet (skewness), liksom Shapiro och Wilks (1965) test av materialets avvikelse från 
normalfördelning,  bekräftade  att  samtliga  variabler  avvek  signifikant  från 
normalfördelning, utom SPSQ vars avvikelse från normalfördelning inte var signifikant 
på 0,05-nivån, se tabell 4. 
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Tabell 4. Skevhet i materialet samt Shapiro-Wilks signifikanstestning av avvikelse från 
normalfördelning. 

Shapiro-Wilks test av normalfördelning
Skevhet värde df signifikans

ASQ:SE 4 månader 0,69 0,94 116 0,00
EPDS 4 månader 1,12 0,90 116 0,00
ASQ:SE 22 månader 0,63 0,95 116 0,00
EPDS 22 månader 0,97 0,91 116 0,00
SPSQ 0,48 0,98 116 0,06

Vid  stor  skevhet  kan  icke-parametriska  analyser  vara  mer  lämpliga.  Av  detta  skäl 
gjordes  en  jämförande  analys,  med  hjälp  av  två  olika  korrelationsmetoder:  en  där 
materialet  undersöktes  parametriskt  med  Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient  (r);  och  en  där  materialet  undersöktes  icke-
parametriskt med Spearmans rho. Resultaten av dessa två undersökningsmetoder – där 
alltså  materialet  i  ena  fallet  antogs  vara  normalfördelat  och  i  andra  fallet  icke 
normalfördelat – var snarlika. Endast i ett fall ändrades en intern korrelation (mellan 
ASQ:SE 4 och ASQ:SE 22 månader) från att vara icke-signifikant såsom beräknat med 
Pearsons r (0,18, p=0,07) till  att vara signifikant på 0,05-nivån såsom beräknat med 
Spearmans  rho  (0,23,  p=0,01).  I  övrigt  var  alla  korrelationer  i  materialet  antingen 
signifikanta  eller  icke-signifikanta,  oavsett  om materialet  antogs  vara  normalfördelat 
eller  icke normalfördelat.  Micceri  (1989) menar att  det  finns en stor enighet om att 
ANOVA  är  en  robust  analysmetod  som  står  pall  mot  avvikelser  från  kravet  på 
normalfördelning. Resultaten från denna jämförande analys var också i linje med Games 
(1984)  som menar  att  skevhet  i  materialet  är  ett  trivialt  problem i  stora  stickprov. 
Beslutet  fattades att  göra avsteg från kravet på normalfördelning och att  fortgå med 
parametriska statistiska analyser.

Statistiska analyser.
För  att  besvara  frågeställningarna  utfördes  variansanalys  (ANOVA),  parvisa  t-test, 
bivariat korrelationsanalys och regressionsanalys i statistikprogrammet SPSS (version 
19 för PC). 
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Resultat  

Inledningsvis sammanställdes deskriptiv statistik för de tre skattningsskalorna ASQ:SE, 
EPDS och SPSQ som jämfördes med referensvärden från normalpopulationer (tabell 5).

Tabell 5. Jämförelse av prematurgruppen och kontrollgruppen med referensvärden från 
normalpopulationer.

Prematur Kontroll Referens
4 mån 22 mån 4 mån 22 mån

ASQ:SEa 0,95 0,87 0,98 0,83 1,01/0,99
EPDSb 7,1 7,1 4,8 9,7 8,3
SPSQc - 2,25 - 2,44 2,52

aPoäng per  item, jämförelse med amerikanskt referensvärde i ett  stickprov med barn 4 respektive 22  
månader  gamla  utan  konstaterad  risk  (Squires,  Bricker,  &  Twombly,  2004).  bAndel  (%)  av 
föräldraskattningar över eller lika med cutoff-gränsen 11/12 poäng, jämförelse med referensvärde från 
svensk  befolkningspopulation  (mödrar)  tolv  veckor  efter  förlossning,  i  Wickberg  och  Hwang (1997). 
cPoäng per  item, jämförelse med referensvärde från svensk befolkningspopulation (mödrar) i  Östberg 
(1998).

En  mixad  2x2x(2)ANOVA utfördes,  med  gestation  (prematur  eller  fullgången)  och 
förälder (mor eller far) som mellanindividfaktorer samt mättillfälle (4 och 22 månader) 
för  ASQ:SE  som  en  faktor  som  varierade  inom  samma  individer  (det  vill  säga 
upprepade  mätningar).  Signifikansnivån  bestämdes  till  95  procent  för  samtliga 
beräkningar.  Medelvärden  och  standardavvikelser  för  skattningarna  vid  de  båda 
mättillfällena redovisas i tabell 6. Eftersom de olika versionerna av ASQ:SE består av 
olika antal frågor och totalpoängen därmed skiljer sig åt, redovisas itemmedelvärden för 
att underlätta jämförelse mellan de olika skalorna.

Tabell  6.  Itemmedelvärden  (M)  och  standardavvikelser  (sd)  vid  4-  och  22-
månadersmätningen för mödrars och fäders skattningar på ASQ:SE

4 månader 22 månader
M sd n M sd n

Total 0,96 0,71 118 0,85 0,56 118
     mödrar 1,05 0,76 63 0,80 0,52 63
     fäder 0,87 0,65 55 0,90 0,59 55
Prematur 0,95 0,76 56 0,87 0,60 56
     mödrar 1,02 0,83 30 0,85 0,58 30
     fäder 0,87 0,69 26 0,89 0,64 28
Fullgångna 0,98 0,67 62 0,83 0,51 62
     mödrar 1,08 0,70 33 0,75 0,47 33
     fäder 0,86 0,64 29 0,83 0,51 29
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• Frågeställning  1:  Skattar  föräldrar  till  för  tidigt  födda  barn  sina  barns  
socioemotionella utveckling annorlunda jämfört med kontrollföräldrar?

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av gestation (prematurt född eller fullgången) 
ifråga om hur föräldrarna skattade sina barns socioemotionella utveckling på ASQ:SE, 
F(1,114)=0,00, p=0,94, η2=0,00.

• Frågeställning  2:  Finns  det  någon  skillnad  i  hur  skattningarna  på  ASQ:SE  
förändras från 4 till 22 månader för prematurgruppen jämfört med  kontrollgruppen?

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av mättillfälle [F(1,114)=1,97, p=0,17, η2=0,02] 
och ingen interaktionseffekt mellan gestation och mättillfälle, F(1,114)=0,18, p=0,68, 
η2=0,00.

   Jämförande analys med extremvärdena inkluderade i materialet.
I enlighet med rekommendationerna i Stevens (1990), utfördes en jämförande analys 
som inkluderade de ovan exkluderade extremvärdena.  En huvudeffekt av mättillfälle 
uppstod, som var mycket nära signifikant, F(1,116)=3,78, p=0,054,  η2=0,03, på så vis 
att  den  genomsnittliga  skattningen  på  ASQ:SE  i  hela  materialet  var  högre  vid 
fyramånadersskattningen jämfört med vid 22-månadersskattningen. I övrigt noterades 
inga skillnader i utfallet av ANOVA när extremvärdena behölls i materialet. 

• Frågeställning  3:  Finns  det  i  skattningarna  av  barnens  socioemotionella  
utveckling skillnader mellan mödrar och fäder till samma barn?

I samma mixade ANOVA framkom inga signifikanta huvudeffekter av förälder (mor 
eller far), det vill säga: inga generella skillnader på gruppnivå påträffades mellan hur 
mödrar  och fäder  skattade,  F(1,  114)=0,21, p=0,65,  η2=0,00. Inte heller  fanns några 
interaktionseffekter  mellan  förälder  och  gestation  [F(1,114)=0,03,  p=0,89,  η2=0,00], 
men  en  tendens  till  signifikant  interaktionseffekt  mellan  förälder  och  mättillfälle, 
F(1,114)=3,36, p=0,07, η2=0,03, på så vis att mödrar generellt skattade högre än fäder 
vid fyramånadersskattningen, medan fäder generellt skattade högre än mödrar vid 22-
månadersskattningen.  

Parvisa t-test och parvis korrelation utfördes sedan för att jämföra föräldrar till samma 
barn med varandra. I dessa analyser kunde totalt 69 mödrar och fäder till samma barn 
jämföras med varandra vid fyramånadersskattningen på ASQ:SE, och 58 stycken vid 
22-månadersskattningen. För gruppen med mödrar och fäder till för tidigt födda barn 
var  antalet  matchade  föräldrapar  33  vid  fyramånadersskattningen  och  28  vid  22-
månadersskattningen. För gruppen med mödrar och fäder till fullgångna barn kunde 34 
respektive  30  föräldrapar  matchas  och undersökas  vid  de  olika  skattningstillfällena. 
Resultaten redovisas i tabell 7. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan föräldrar 
till samma barn, samtidigt som samtliga parvisa korrelationer var signifikanta, positiva 
och medelstarka till starka. 
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Tabell 7. Parvisa t-test och korrelationer mellan hur mödrar och fäder till samma barn 
skattade på ASQ:SE vid de olika tillfällena.

4 månader 22 månader
t df p Parvis 

korrelation
t df p Parvis 

korrelation
Total 1,17 68 0,25 0,59*** -1,52 57 0,13 0,46***
Prematur 0,55 32 0,58 0,69*** -0,77 27 0,45 0,49**
Fullgångna 1,08 33 0,29 0,48** -1,39 29 0,18 0,41*

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Jämförande analys utförd på medelvärden av mödrars och fäders skattningar.
Resultaten från den mixade ANOVA:n ovan baserar sig på analyser av skattningar som 
hade gjorts av mödrar och fäder till samma barn, varför antalet observationer i dessa 
beräkningar var ungefär det dubbla mot antalet  barn i  studien.  Varje barn hade med 
andra ord två skattningar – en från modern och en från fadern (med vissa undantag för 
bortfall) – vilket skulle kunna förstärka eventuella skillnader mellan grupper av barn. 
För att undersöka om resultaten skulle se annorlunda ut ifall fokus för beräkningarna 
hade varit på barnen (i stället för på föräldrarnas skattningar av barnen), beräknades ett 
medelvärde  på  ASQ:SE för  varje  barn  utifrån  både  moderns  och  faderns  skattning, 
varvid  dessa  medelvärden  användes  som  grund  för  mixade  variansanalyser  som 
motsvarade de som har redovisats ovan. Om barnet hade skattats av enbart en förälder 
användes  det  värde  som  den  skattande  föräldern  hade  fyllt  i.  En  undersökning  av 
extremvärden  (med  gränsvärdet  tre  standardavvikelser  över  eller  under 
gruppmedelvärdet för variabeln) resulterade i uteslutning av värdet för ett fullgånget 
barn på ASQ:SE vid fyramånadersskattningen. Inga förändrade signifikanser framkom 
vid  de  analyser  som  sedan  utfördes:  ingen  huvudeffekt  av  gestation  noterades, 
F(1,62)=0,11, p=0,74, η2=0,02; ingen interaktionseffekt mellan gestation och mättillfälle 
återfanns, F(1,62)=0,14, p=0,74, η2=0,00.

• Frågeställning 4:  Hur förhåller sig skattningarna av barnens socioemotionella  
utveckling till andra mått: föräldrarnas skattade depression och stress?

Deskriptiv statistik för EPDS 4 månader, EPDS 22 månader och SPSQ redovisas i tabell 
8. En bivariat korrelationsanalys med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 
(r) utfördes på hela materialet för att undersöka hur skattningar på ASQ:SE förhöll sig 
till skattningar på EPDS och SPSQ (tabell 9).  
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Tabell  8.  Itemmedelvärden  (M)  och  standardavvikelser  (sd)  för  EPDS  vid  de  två 
mättillfällena samt för SPSQ vid 22-månadersskattningen.

4 månader 22 månader
EPDS EPDS SPSQ

M (sd) n M (sd) n M (sd) n
Total 0,46 

(0,36)
145 0,52 

(0,42)
122 2,35 

(0,48)
121

   mödrar 0,56 
(0,38)

75 0,63 
(0,45)

64 2,43 
(0,53)

63

   fäder 0,34 
(0,30)

70 0,40 
(0,35)

58 2,26 
(0,41)

58

Prematur 0,44 
(0,36)

72 0,42 
(0,38)

58 2,25 
(0,49)

57

   mödrar 0,54 
(0,39)

37 0,52 
(0,44)

30 2,33 
(0,55)

29

   fäder 0,33 
(0,29)

35 0,31 
(0,27)

28 2,17 
(0,41)

28

Fullgångna 0,47 
(0,35)

73 0,62 
(0,43)

64 2,44 
(0,47)

64

   mödrar 0,59 
(0,36)

38 0,72 
(0,44)

34 2,52 
(0,51)

34

   fäder 0,35 
(0,31)

35 0,49 
(0,39)

30 2,35 
(0,40)

30

Sammanfattningsvis  korrelerade  ASQ:SE  signifikant  med  EPDS  och  SPSQ  vid 
fyramånadersskattningen  och  med  SPSQ  vid  22-månadersskattningen.  Motsvarande 
korrelationsanalys enbart för prematurgruppen resulterade i en signifikant korrelation, 
nämligen  mellan  ASQ:SE  och  SPSQ  vid  22-månadersskattningen,  r=0,27,  p<0,05 
(tvåsidig prövning). 

Tabell 9. Korrelationer (Pearsons r) i totalgruppen mellan ASQ:SE, EPDS och SPSQ vid 
de två mättillfällena.

ASQ:SE 
4 mån

ASQ:SE 
22 mån

EPDS 
4 mån

EPDS 
22 mån

SPSQ 
22 mån 

ASQ:SE 4 mån 1 0,18 0,24** 0,13 0,19*

ASQ:SE 22 mån 1 0,07 0,15 0,28**

EPDS 4 mån 1 0,56** 0,34**

EPDS 22 mån 1 0,64**

SPSQ 22 mån 1
* Signifikant på 0,05-nivån (tvåsidig prövning).** Signifikant på 0,01-nivån (tvåsidig prövning).
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För  kontrollgruppen  upprepade  sig  mönstret  från  totalgruppen,  med  signifikanta 
korreltaioner mellan ASQ:SE och EPDS vid fyramånadersskattningen, r=0,34, p<0,01 
(tvåsidig prövning) och mellan ASQ:SE och SPSQ vid 22-månadersskattningen, r=0,33, 
p<0,01 (tvåsidig prövning).

En multipel  regressionsanalys  med metoden stegvis  baklänges  (stepwise  backwards) 
utfördes. ASQ:SE 22 månader valdes som beroende variabel och SPSQ och EPDS 22 
månader  valdes,  liksom i  studien  av  Salomonsson (2010),  som oberoende variabler. 
Valet  av beroende och oberoende variabler gjordes utifrån hypotesen att  aspekter av 
förälderns hälsa (här  såsom mätt  med EPDS och SPSQ) påverkar hans eller  hennes 
uppfattning av och interaktion med sitt barn (här såsom mätt med ASQ:SE). Dessutom 
inkluderades de tidigare mätvärdena som oberoende variabler, det vill säga ASQ:SE 4 
månader och EPDS 4 månader, för att undersöka om dessa kunde bidra till predicering 
av utfallet  i  ASQ:SE vid 22 månader. Resultatet  av denna regressionsanalys blev en 
modell  där  samtliga  variabler  utom  SPSQ  uteslöts,  F(1,  114)=9,43,  p=0,00,  Adj 
R2=0,07,  β=0,28.  Denna  modell,  i  vilken  alltså  enbart  SPSQ  behölls  som 
prediktorvariabel, förklarade sju procent av variansen i ASQ:SE 22 månader. 

Diskussion

Uppsatsens  primära  syfte  var  att  undersöka  hur  föräldrarna  skattade  den 
socioemotionella utvecklingen hos de för tidigt födda och fullgångna barnen i projektet. 
Sammanfattningsvis  noterades  inga  signifikant  skillnader  i  skattningar  på  ASQ:SE 
utförda  av  föräldrar  till  för  tidigt  födda  barn  jämfört  med  kontrollföräldrar,  inga 
signifikanta förändringar över tid och inga signifikanta skillnader mellan mödrar och 
fäder generellt eller mellan mödrar och fäder till samma barn. Ett annat syfte var att 
relatera  skattningarna av den socioemotionella  utvecklingen till  mått  på föräldrarnas 
depression  och  stress,  eftersom tidigare  forskning  (Treyvaud  et  al.,  2010)  har  visat 
samband  mellan  psykisk  ohälsa  hos  föräldrar  och  socioemotionell  utveckling  hos 
barnen.  Sammanfattningsvis  korrelerade  ASQ:SE  med  mått  på  förälderns  grad  av 
depressivitet  (såsom  mätt  med  EPDS)  och   stress  (såsom  mätt  med  SPSQ). 
Skattningarna  på  SPSQ  förklarade  sju  procent  av  variansen  i  ASQ:SE  vid  22-
månadersskattningen.

Resultatdiskussion
Följande diskussion fokuserar för tydlighetens skull på varje frågeställning var för sig. 
Resultaten  sammanfattas,  tolkas,  värderas  i  vissa  fall,  samt  kopplas  till  tidigare 
forskning  och  teoribildning.  Efter  diskussionen  av  resultaten  av  de  fyra 
frågeställningarna  följer  en  mer  övergripande resultatdiskussion,  där  fynden i  denna 
studie  ses  i  ljuset  av  bland  annat  anknytningsteoretiska  tankemodeller.  Förslag  till 
framtida forskning vävs in i den löpande texten.

Frågeställning 1.
Den första frågeställningen fokuserade på eventuella skillnader mellan föräldrarna till 
de för tidigt födda barnen jämfört med kontrollföräldrarna ifråga om skattningar av den 
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socioemotionella  utvecklingen  av  barnen.  I  de  statistiska  analyserna  framkom  inga 
sådana skillnader, vare sig vid 4- eller 22-månadersskattningen. Den enkla tolkningen 
av dessa resultat är att de för tidigt födda barnen inte upplevdes (av sina föräldrar) som 
mer belastade av socioemotionella problem jämfört med fullgångna barn vid de aktuella 
åldrarna. Båda grupperna uppvisade låga itemmedelvärden på ASQ:SE, vilka var i linje 
med referensvärden från amerikanska normdata (Squires, Bricker & Twombly, 2004). 
Detta tyder på att  stickprovet i denna studie inte var någon riskgrupp: totalgruppens 
itemmedelvärden vid de två mättillfällena vid 4 och 22 månader var 0,96 respektive 
0,87  poäng,  vilket  motsvarar  totalpoängen  18,24  (av  maximalt  285  poäng  på 
sexmånadersversionen av ASQ:SE) respektive totalpoängen 22,62  (av maximalt 390 
poäng på 24-månadersversionen). 

De överlag låga poängtalen på ASQ:SE och den generella  avsaknaden på skillnader 
mellan föräldragruppernas skattningar talar emot att de för tidigt födda barnen skulle 
vara en riskutsatt  grupp i  föräldrarnas ögon, jämfört  med de fullgångna barnen med 
avseende  på  den  socioemotionella  utvecklingen.  Detta  är  förstås  glädjande  resultat. 
Åtskilliga undersökningar av den långsiktiga utvecklingen har pekat ut för tidigt födda 
barn som en sårbar och utsatt grupp inom en rad områden. Jämfört med utvecklingen 
inom andra domäner fann emellertid Chapieski och Evankovich (1997) inte lika starkt 
stöd  i  litteraturen  för  att  aspekter  av den socioemotionella  utvecklingen skulle  vara 
eftersatt hos för tidigt födda barn.  Detta kan uppfattas som att för tidigt födda barns 
socioemotionella utveckling inte är lika riskutsatt som utvecklingen på andra områden, 
men det kan också vara så att Chapieskis och Evankovichs (1997) fynd återspeglar det 
faktum att väsentligt mindre forskning har gjorts på det socioemotionella området och 
att det finns färre tillförlitliga metoder som mäter socioemotionell funktionsnivå hos 
barn.  Föreliggande  undersökning  av  egenskaperna  hos  ASQ:SE  bidrar  därför  med 
viktiga  nyanser  till  den  större  forskningsmassan  kring  den  socioemotionella 
utvecklingen  hos  för  tidigt  födda  barn. Någon  koppling  kan  inte  utan  vidare  göras 
mellan föräldrarnas skattningar och barnens faktiska status. För att med tillförlitlighet 
kunna uttala sig om barnens  faktiska socioemotionella status och utveckling, hade en 
oberoende bedömning varit ett välkommet komplement till designen av denna uppsats 
(till exempel klinisk observation). Dessutom manar de låga alfavärdena hos ASQ:SE (i 
synnerhet 24-månadersversionens α=0,55) till försiktighet vid tolkningen av resultaten 
av de utförda analyserna. Instrumentets eventuella oförmåga att identifiera variationer 
på  låga  nivåer  kan  ha  bidragit  till  att  ingen  signifikant  skillnad  mellan  grupperna 
uppstod,  vilket  inte  behöver  stämma  överens  med  verkligheten.  Aspekter  som  rör 
mätosäkerhet diskuteras närmare under Metoddiskussion nedan. 

När en förälder ombeds att besvara enkätfrågor om sitt barn, blir det med nödvändighet 
hans eller hennes bild av barnet som träder fram i enkätsvaren. Hur väl enkäten förmår 
spegla denna föräldrarnas inre bild av barnet beror på psykometriska egenskaper hos 
enkäten.  Hur  väl  föräldrarnas  inre  bild  av  barnet  stämmer  överens  med  barnet  är 
emellertid en annan fråga. Donald Winnicott (1957) och Daniel Stern (1996) har myntat 
begreppen ”primär modersupptagenhet” respektive ”moderskapskonstellationen” i syfte 
att  beskriva  den gradvisa utveckling  som sker  av  en  gravid  kvinnas  och sedermera 
nybliven mors inre bild av sitt barn under graviditeten och efter förlossningen: i den 
tidiga relationen till barnet präglas bilden av moderns inre ”fantasibarn” mer än av det 
”verkliga barnet”. I takt med att barnet ger sig tillkänna som en egen (”verklig”) individ 
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uppdateras förälderns bilder av barnet och förhållandet mellan ”de två barnen” blir det 
omvända: ”fantasibarnet” får stå tillbaka till förmån för det ”verkliga” barnet. I denna 
utvecklingsprocess  av  förälderns  bild  av  barnet,  finns  också  inslag  av  att  föräldern 
tillskriver barnet ”ideala” egenskaper, som föräldern hoppas ska finnas hos barnet men 
som inte nödvändigtvis finns (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Stern (1996) 
menar att denna benägenhet hos modern att se sitt barn som ett ”idealbarn” är ett uttryck 
för  hopp och tillförsikt  vilket  har  utvecklingsbefrämjande följder för  barnet.  Utifrån 
Sterns  tankegångar  om  moderskapskonstellationen  (1996)  menade  den  danska 
psykoterapeuten   Lisbeth  Gath  (2009)  att  en  för  tidig  födelse  hämmar  föräldrarnas 
möjligheter att låta den inre bilden av ”fantasibarnet” successivt ersättas av bilden av 
”det verkliga barnet”. Den avbrutna graviditeten blir en för tidig och ibland chockartad 
förlust  av det inre ”fantasibarnet”.  I  kombination med detta kan det för tidigt födda 
barnets svårigheter att ge emotionellt gensvar påverka förälderns förmåga till lyhördhet 
inför barnets signaler (Gath, 2009). Utifrån dessa tankegångar är det viktigt att göra en 
åtskillnad  mellan  hur  föräldrar  skattar  sina  barn  och hur  de  ”verkliga”  barnen är.  I 
föreliggande  uppsats  har  fokus  legat  på  det  föregående.  Framtida  forskning  får 
undersöka  om  till  exempel  Salomonssons  (2010)  fynd  håller  för  en  replikering  – 
nämligen att föräldrarnas skattningar på ASQ:SE inte korrelerade med objektiva mått på 
barnens funktionsnivå.  Fynden i Salomonsson (2010) i kombination med de i  denna 
studie identifierade bristerna i mätsäkerheten hos ASQ:SE gör det befogat att ifrågasätta 
om skattningar av barns utveckling som utförs med hjälp av ASQ:SE alls är tillförlitliga.

Frågeställning 2.
Den andra frågeställningen rörde hur utvecklingen av skattningarna såg ut från 4 till 22 
månader för föräldrarna till de för tidigt födda barnen jämfört med kontrollföräldrarna. 
Resultaten från den utförda variansanalysen visade att skattningarna på ASQ:SE befann 
sig på en snarlik nivå vid de två mättillfällena och att inga skillnader förelåg mellan de 
två föräldragrupperna. Dessa resultat tolkas som att föräldraskattningarna på ASQ:SE 
(av såväl för tidigt födda som fullgångna barn) befann sig på en låg nivå och att det inte 
skedde vare sig någon signifikant ökning eller minskning av barnens föräldraskattade 
fungerande  inom  den  socioemotionella  domänen  mellan  de  två  mättillfällena. 
Tolkningen görs dock med försiktighet eftersom mätosäkerheten medför att resultaten 
inte  nödvändigtvis  återspeglar  faktiska  förhållanden.  I  sammanhanget  är  det  också 
viktigt  att  notera  att  den  utförda  korrelationsanalysen  visade  att  skattningarna  på 
ASQ:SE inte var stabila över tid: korrelationen mellan skattningarna på ASQ:SE vid 4 
och 22 månader var r=0,18, n.s. Detta tolkas som att ASQ:SE som mått betraktat har 
brister i stabiliteten, snarare än att föräldrarnas bilder av barnen inte skulle samvariera 
mellan de två tidpunkterna.  

Poehlmann et al. (2011) fann i sin studie av barn i samma åldrar en  catch-up-effekt, 
vilken  innebar  att  barnens  svårigheter  vid  4  månaders  ålder  hade  avtagit  vid  24 
månaders ålder. Några motsvarande signifikanta skillnader mellan mättillfällena kunde 
inte ses i detta stickprov. Frågan infinner sig hur utvecklingen hade sett ut ifall detta 
stickprov  hade  bedömts  (av  föräldrarna  eller  av  oberoende  bedömare)  vara  mer 
riskutsatt vid fyramånadersskattningen. Resultaten från föreliggande studie går inte utan 
vidare att använda som ett motbevis till fynden i Poehlmann et al. (2011), eftersom det 
är  tänkbart  att  en  liknande  catch-up-effekt  hade  uppstått  i  detta  material  om 
föräldraskattningarna i denna studie hade varit närmare en klinisk signifikant nivå vid 
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fyramånadersskattningen. 

Frågeställning 3.
Den tredje frågeställningen avsåg att undersöka eventuella skillnader i skattningar på 
ASQ:SE mellan mödrar och fäder till samma barn. I analyserna framkom inga sådana 
skillnader.  Tvärtom  visade  sig  mödrar  och  fäder  till  samma  barn  överlag  vara 
samstämmiga i sina skattningar av barnens socioemotionella funktionsnivå, oavsett om 
barnen var för tidigt födda eller fullgångna. 

Davé et al. (2008) fann samvariation mellan mödrars och fäders skattningar, men också 
att fäder generellt tycktes vara mer benägna att skatta högt på frågor om hyperaktivitet 
och uppförandeproblem. Några motsvarande skillnader mellan mödrarnas och fädernas 
skattningar kunde inte observeras i föreliggande studie. I studien av Davé et al. (2008) 
var dock barnen 4 – 6 år gamla och den genomfördes i en brittisk kontext på mödrar och 
fäder som rekryterades från hjälpsökande föräldrar på barnavårdscentraler, vilket gör att 
jämförelser  med  föräldrarna  i  föreliggande  undersökning  inte  kan  göras  utan  vissa 
förbehåll.  Framförallt  fädernas engagemang i  vården och omvårdnaden av sina barn 
torde skilja sig åt mellan de två kulturerna, av skäl som har med både fadersroll och 
socialförsäkringspolitik att göra. 

Den övergripande frågan som fördes fram av Davé et al. (2008) har dock bäring även på 
en svensk akademisk och klinisk kontext: finns det skäl att samla in skattningsdata från 
båda  föräldrarna  för  att  få  en  mer  rättvisande  bild  av  barnet?  Utifrån  resultaten  i 
föreliggande studie är det inte motiverat att svara ja på den frågan. Om forskarens eller 
klinikerns syfte är att använda sig av förälderns skattning för att få en rättvisande bild av 
barnet, är det enligt föreliggande resultat egalt om modern eller fadern konsulteras, och 
bilden av barnet blir inte annorlunda om båda föräldrarna konsulteras.  Resultaten ska 
dock tolkas  med försiktighet.  Det ska understrykas att  ytterligare studier med större 
säkerhet i mätningarna behövs för att avgöra om det är värdefullt eller redundant med 
skattningar från både fäder och mödrar. Det är också värt att notera att föreliggande 
stickprov  var  psykiatriskt  icke-kliniskt  i  alla  uppmätta  variabler.  Hur  eventuella 
skillnader  mellan  mödra-  och  fadersskattningar  ser  ut  i  mer  riskutsatta/psykiatriska 
stickprov förblir en obesvarad men forskningsangelägen fråga.  

Frågeställning 4.
Den  fjärde  och  sista  frågeställningen  kretsade  kring  hur  skattningarna  på  ASQ:SE 
förhöll sig till mått på grad av depressivitet och stress hos föräldrarna. I totalgruppen 
korrelerade  ASQ:SE  svagt  positivt  men  signifikant  med  EPDS  vid 
fyramånadersskattningen och med SPSQ vid båda mättillfällena. Samvariationen mellan 
ASQ:SE och EPDS respektive SPSQ var i linje med fynden i Salomonsson (2010) som 
fann  korrelationer  mellan  hur  kliniskt  deprimerade  mödrar  skattade  sina  barn  på 
ASQ:SE, deras självskattade grad av depressivitet på EPDS och föräldrastress (SPSQ).

Salomonsson (2010) kunde dessutom visa att dessa korrelationer förelåg samtidigt som 
inga  signifikanta  korrelationer  fanns  mellan  ASQ:SE och  objektiva  mått  på  barnets 
socioemotionella  fungerande  (klinisk  observation),  vilket  föranledde  Salomonsson 
(2010) att ifrågasätta validiteten hos ASQ:SE. Något motsvarande objektivt mått (t.ex. 
klinisk observation) att jämföra föräldraskattningarna på ASQ:SE med har inte funnits 
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att  tillgå  inom  ramen  för  föreliggande  forskningsprojekt,  vilket  förstås  hade  varit 
högintressant. Däremot har i föreliggande studie enkätdata från båda föräldrarna samlats 
in, vilket inte skedde i Salomonsson (2010). Utan att påstå att faderns skattning skulle 
utgöra ett objektivt jämförelsemått mot moderns, är det ändå värdefull information och 
möjligtvis till  stöd för konstruktvaliditeten  hos ASQ:SE att föräldrarnas skattningar i 
detta  material  korrelerade  mer  med  varandra  (r=0,59,  p<0,001)  än  vad  ASQ:SE 
korrelerade med EPDS (r=0,24, p<0,01) eller med SPSQ (0,28, p<0,01). 

Trots att några jämförelsemått inte fanns tillgängliga är det ändå rimligt att förvänta att  
ASQ:SE visar samband med mått  på grad av depression och stress,  vilka bägge får 
anses vara konstrukt som griper in i en förälders sätt att interagera med sitt barn och 
uppfatta det.  Styrkan på korrelationerna talar för att  de skattade domänerna (barnets 
socioemotionella funktionsnivå och förälderns grad av depressivitet respektive stress) är 
åtskilda från varandra men närbesläktade. 

Den  utförda  regressionsanalysen  visade  att  skattningarna  på  SPSQ  förklarade  sju 
procent av variansen i ASQ:SE vid 22-månadersskattningen. Dessa resultat tolkas som 
att  aspekter  av  förälderns  hälsa  och  skattningarna  på  ASQ:SE  var  påverkade  av 
varandra. Förutom att  mätosäkerheten hos ASQ:SE gör det svårt  att  dra långtgående 
slutsatser, går det inte heller att uttala sig om orsak och verkan: upplevs barnen som mer 
belastade av socioemotionella problem när föräldern känner sig stressad, eller känner 
sig föräldern stressad på grund av att barnet upplevs som belastat av socioemotionella 
problem?  Resultaten från den utförda regressionsanalysen är delvis i linje med fynden i 
Salomonsson  (2010),  i  det  att  skattningar  på  SPSQ och ASQ:SE var  relaterade  till 
varandra och att  SPSQ men inte EPDS förklarade delar av variansen i  ASQ:SE. En 
avgörande  skillnad  är  emellertid  att  SPSQ  förklarade  24  procent  av  variansen  i 
Salomonssons  (2010)  studie  –  vilket  kan  anses  vara  bekymmersamt  högt  –  medan 
andelen var sju procent i denna studie – vilket får anses vara oproblematiskt. 

Resultaten sett ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv.
Möjligtvis kan skillnaden i SPSQ:s påverkan på andelen förklarad varians i denna studie 
jämfört med i Salomonsson (2010) förstås utifrån anknytningsteoretiska tankemodeller. 
När  förälderns  egen  emotionella  balans  rubbas,  som  hos  de  kliniskt  deprimerade 
mödrarna  i  Salomonssons  (2010)  studie,  ökar  enligt  anknytningsteorin  (George  & 
Solomon, 2008) deras eget behov av att söka hjälp. Emotionell reglering kan uppnås 
genom aktivering av det egna anknytningsbeteendet, riktat mot till exempel den andra 
partnern  eller  en  psykoterapeut.  Den  för  den  deprimerade  föräldern  nödvändiga 
aktiveringen av anknytningssystemet kan då konkurrera ut aspekter av det för barnet 
nödvändiga  omvårdnadssystemet,  i  vilket  ingår  att  föräldern  förmår  vara  lyhörd  för 
barnets skiftande behov och signaler (George & Solomon, 2008) – och eventuellt att 
kunna se barnet som en separat men beroende individ under skattningen av frågor som 
rör barnets fungerande. 

För en förälder med aktiverat anknytningssystem (och minskat omvårdnadssystem) är 
det därför kanske mer troligt att skattningarna av barnet är påverkade av aspekter av den 
egna emotionella obalansen. Detta skulle kunna bidra till en förståelse av det faktum att 
SPSQ förklarade 24 procent av variansen av ASQ:SE hos de deprimerade mödrarna i 
Salomonsson  (2010),  men  bara  sju  procent  av  de  (uppenbarligen)  icke-deprimerade 
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föräldrarna i detta stickprov. 

För att driva detta resonemang ett  snäpp längre och för att erbjuda en nyans åt  den 
generella  kritiken  som  har  framförts  mot  föräldraadministrerade  skattningsformulär 
(Seifer  & Dickstein,  1993),  är  skattningar  av barnet  kanske olika lämpligt  för  olika 
föräldrar, beroende på förälderns egen emotionella belastning. Framtida forskning bör 
undersöka huruvida andelen förklarad varians i skattningar på ASQ:SE korrelerar med 
grad  av  emotionell  belastning  hos  föräldern.  Jämförelserna  mellan  resultatet  från 
regressionsanalysen i föreliggande studie och fynden i Salomonsson (2010) tyder på att 
så kan vara fallet.

Det kan också vara så att eftersom detta material, jämfört med Salomonssons (2010), 
rent statistiskt innehöll mindre varians, så reducerades möjligheterna att förklara delar 
av varianser med tänkbara prediktorvariabler (så kallad restriction of range). På grund 
av  osäkerhet  i  mätegenskaperna  hos  ASQ:SE  i  föreliggande  studie,  kan  inga  säkra 
slutsatser dras från resultatet av den utförda regressionsanalysen. 

Koppling till forskning om den tidiga kontakten mellan förälder och barn.
I stort sett varje bok, artikel och uppsats om för tidigt födda barn inleds (liksom även 
föreliggande  uppsats)  med  beskrivningar  av  de  senaste  decenniernas  landvinningar 
inom neonatalsjukvården  och  kopplingen  till  de  minskande  dödstalen  hos  för  tidigt 
födda  barn.  De  sidor  av  sjukvården  som vanligtvis  åsyftas  i  sådana  beskrivningar 
(explicit, men oftast implicit) är den ”sterila” delen av vården, det vill säga den del av 
vården vars  primära  syfte  är  att  få  barnets  inre  organ att  fungera  efter  en  för  tidig 
separation från livmoderns skydd. Vad som emellertid inte nämns lika ofta är de tidiga 
vårdinsatser som syftar till att upprätta en fysisk och psykologisk kontakt mellan det 
nyfödda barnet  och  dess  föräldrar  så  fort  det  är  medicinskt  möjligt.  Feldman et  al. 
(2002)  som  belyste  de  långsiktiga  positiva  konsekvenserna  av  tidig  hud-mot-hud-
kontakt är ett exempel på sådana studier. 

Parallellt med de senaste decenniernas utveckling av neonatalvårdens möjligheter att 
rädda fler liv, torde det också ha skett en avsevärd förbättring av vårdens psykologiska 
beredskap att sörja för en tidig och god kontakt mellan det för tidigt födda barnet och 
dess föräldrar. Eventuellt kan de glädjande nollresultaten i denna studie vara kopplade 
till  ett  gott  tidigt  vårdarbete  kring  föräldrarnas  möjligheter  att  erbjuda  sig  som 
anknytningspersoner åt sitt nyfödda barn, trots de hinder som kan ha förelegat. 

I detta sammanhang är det också relevant att påpeka att forskning på skolbarn och äldre 
undersöker barn som föddes – och vårdades av vårdpersonal – för åtminstone sju år 
sedan. Detta innebär att för tidigt födda skolbarns eventuella tidiga positiva påverkan av 
de senaste sju årens avancemang inom neonatalvården (avseende rutiner för bemötande 
av  föräldrar,  fokus  på  fäder  och  sörjande  för  tidig  kontakt  mellan  barnet  och  dess 
föräldrar), inte fångas upp i den sortens forskning. Det finns alltså ett tidsglapp mellan 
den  ständigt  pågående  verksamhetsutvecklingen  av  neonatalvårdens  psykologiska 
innehåll och forskning som undersöker eventuella effekter av densamma. Därför är det 
angeläget med fler studier och fortsatt metodutveckling av bedömningsinstrument som 
undersöker den födelsenära utvecklingen hos för tidigt födda barn.
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Det nyss förda resonemanget är inte utan rimlig grund, men av metodologiskt nödtvång 
spekulativt.  För  att  empiriskt  kunna  belägga  förekomsten  av  en  koppling  mellan 
eventuella  tidiga  anknytningsteoretiskt  influerade  vårdinsatser  och  barnens 
socioemotionella välfungerande vid 4 och 22 månader, förutsätts åtminstone två saker. 
För det första förutsätter det att det går att visa att den tidiga vården av familjerna i detta 
stickprov faktiskt innehöll sådana inslag. Lindberg et al. (2008) visade att fäder till för 
tidigt födda barn upplevde ett bättre psykologiskt omhändertagande från vårdpersonalen 
än vad andra fäder gjorde, vilket bidrog till dessa fäders känsla av delaktighet i vården 
och omvårdnaden av sina barn. Kanske gäller detta inte bara fäder utan även mödrar till 
för  tidigt  födda  barn,  vilket  i  så  fall  skulle  kunna  innebära  att  gruppen  för  tidiga 
föräldrar faktiskt har en  fördel jämfört  med föräldrar till  fullgångna barn,  i  form av 
psykologiskt  omhändertagande  från  vårdpersonalen  i  samband  med  barnets  födelse. 
Eller, om inte en fördel, så ändå en ”kompensation”: Chapieski och Evankovich (1997) 
beskrev hur prematuritet utgör en generell risk för det lilla barnet, som föräldern kan 
kompensera för genom anpassning av sitt föräldrabeteende. Kanske gäller motsvarande 
för  relationen  mellan  föräldrar  till  för  tidigt  födda  barn  och  sjukvårdspersonalen? 
Kanske utgör ett för tidigt föräldrablivande en generell risk för de nyblivna föräldrarna 
(och därigenom för barnet), som vårdpersonalen kan kompensera för genom att reglera 
sitt personalbeteende? Detta får framtida forskning försöka utröna.

För  det  andra  förutsätter  en  koppling  mellan  psykologiskt  omhändertagande  på 
sjukhuset  och  framtida  socioemotionellt  välfungerande  hos  barnet  såsom mätt  med 
ASQ:SE att skattningarna på ASQ:SE speglar barnens funktionsnivå såsom den faktiskt 
är. ASQ:SE-skattningarnas förmåga eller bristande förmåga att korrekt spegla barnens 
faktiska socioemotionella funktionsnivå är en central fråga, inte bara för tolkningen av 
resultaten i denna uppsats, utan också för den generella giltigheten hos slutsatser om 
barn  som grundar  sig  på  ASQ:SE-skattningar,  såväl  i  forskningssammanhang som i 
klinisk verksamhet. Särskilt viktigt att granska ASQ:SE blir det om ASQ:SE ska börja 
användas i större skala på barnavårdscentraler och BUP-mottagningar, där personalens 
möjlighet till kritisk värdering av olika instrument kanske är begränsad av olika skäl. En 
kritisk  granskning  av  de  psykometriska  egenskaperna  hos  ASQ:SE,  så  långt  det  är 
görligt  utifrån  designen  i  denna  studie,  är  därför  nödvändig  i  nedanstående 
metoddiskussion.

Metoddiskussion
I  det  nedanstående  diskuteras  först  aspekter  av  reliabiliteten  och  validiteten  hos 
ASQ:SE. Därefter följer avsnitt om val av analysmetoder samt om urval och bortfall av 
undersökningsdeltagare.  Metoddiskussionen  avslutas  med  kulturella  aspekter  som är 
nödvändiga att ta i beaktande vid tolkningen av resultaten och kopplingen till den större 
kunskapsmassan. 

Egenskaperna hos ASQ:SE.
De låga alfavärdena för ASQ:SE begränsar eventuellt möjligheterna att dra långtgående 
slutsatser av resultaten i denna studie. I synnerhet gäller detta 24-månadersversionen av 
ASQ:SE  (som  användes  vid  22-månadersskattningen),  där  α var  0,55.  För 
sexmånadersversionen av ASQ:SE (som användes vid fyramånadersskattningen) var  α 
0,68, vilket får anses vara bara marginellt lägre än det rekommenderade gränsvärdet 0,7. 
Den interna dimensionaliteten,  det vill  säga de av utvecklarna (Squires et  al.,  2001) 
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föreslagna  sju  underdimensionerna  av  vilka  begreppet  ”socioemotionell”  tänks  vara 
uppbyggt, behöver undersökas i framtida valideringsstudier av ASQ:SE i någon svensk 
kontext. De sju dimensionerna av ASQ:SE som föreslås av utvecklarna (Squires et al., 
2001)  uppvisade  överlag  låga  reliabilitetsmått,  vilket  medförde  att  inga  analyser  i 
föreliggande studie utfördes med fokus på dessa underdimensioner. Med detta material, 
där variansen i skattningar var låg och de flesta skattningarna befann sig på låga (icke-
kliniska)  nivåer,  var  det  tyvärr  inte  meningsfullt  att  närmare  undersöka  den  inre 
dimensionaliteten eller  faktorstrukturen hos ASQ:SE. Detta behöver göras i  framtida 
forskning.

En  framtida  valideringsstudie  av  ASQ:SE  bör  i  sin  design  eftersträva  att 
undersökningsdeltagarna kan tänkas uppvisa en större variation i sina skattningar än vad 
som visade sig vara fallet i detta material. Med ledning av tidigare forskning som hade 
identifierat  prematurfamiljer  som utsatta  för  psykologisk  risk  hade  en  sådan  intern 
variation varit att vänta även i detta material, men så blev det alltså inte. Majoriteten av 
skattningarna befann sig på låga eller mycket låga nivåer, oavsett föräldragrupp, vilket 
påverkade normalfördelningen i  detta  stickprov.  En framtida valideringsstudie skulle 
med  fördel  försöka  rekrytera  undersökningsdeltagare  från  till  exempel  hjälpsökande 
föräldrar på barnavårdscentraler eller BUP-mottagningar där skattningarna kan tänkas 
bli högre och mer varierade än vad som var fallet i detta stickprov. En sådan studie 
skulle kunna utgöra en välkommen replikering av valideringsstudien av Salomonsson 
(2010).

Utifrån ovanstående resonemang bör också någonting kritiskt sägas om lämpligheten att 
använda  skalor  i  forskningssammanhang,  när  de  egentligen  är  framtagna  för  att 
användas  i  klinisk verksamhet.  ASQ:SE är  konstruerat  som ett  föräldraadminsitrerat 
screeninginstrument,  avsett  att  i  stora  (patient)grupper  korrekt  identifiera  barn  och 
föräldrar  som  kan  behöva  ytterligare  utredning  och  eventuellt  behandlingsinsatser 
avseende  deras  socioemotionella  problematik  (Squires  et  al.,  2001).  I  föreliggande 
undersökning  har  inte  ASQ:SE använts  på  det  sättet,  utan  som ett  sätt  att  jämföra 
gruppmedelvärden  med  varandra.  Tidigare  undersökningar  av  egenskaperna  hos 
ASQ:SE  (Squires  et  al.,  2004)  liksom  avsaknaden  på  alternativa  mått  på 
socioemotionell utveckling i de aktuella låga åldrarna (Caselman & Self, 2008; bilaga 1) 
motiverade en sådan användning. 

Det kan dock tänkas vara så att ASQ:SE visserligen är ett lämpligt instrument för att 
korrekt identifiera individer eller familjer som är utsatta för socioemotionell risk, men 
mindre lämpligt att använda för gruppjämförelser i stickprov vars skattningar befinner 
sig nära golvet. Det kan med andra ord vara befogat att varna för eventuella golveffekter 
hos ASQ:SE. I värsta fall kan sådana eventuella golveffekter hos ASQ:SE ha resulterat i 
så kallat typ-2-fel i denna studie – det vill säga att en reell skillnad mellan grupperna 
(avseende socioemotionell funktionsnivå hos de för tidigt födda barnen jämfört med de 
fullgångna)  inte  framträdde  i  föreliggande  analyser  på  grund  av  instrumentets 
okänslighet för variationer på låga nivåer. 

Till stöd för att ASQ:SE skulle vara ett välfungerande screeninginstrument är resultaten 
av den extremvärdesanalys som utfördes under databearbetningen i föreliggande studie. 
Två individuella värden på ASQ:SE identifierades som extremt höga jämfört med de 
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övriga värdena.  Några mödrar  remitterades till  hjälp vid 4-månadersundersökningen, 
vilket ingick i projektets beredskap. Även framtida projekt bör vinnlägga sig om att i 
designen  av  projektet  diskutera  och  upprätta  rutiner  för  ett  etiskt  förhållningssätt 
gentemot de undersökningsdeltagare som visar tecken på uppenbar risk, kanske särskilt 
när deltagarna inte erhåller någon ersättning för sitt deltagande. 

Valet av analysmetoder.
Vid genomgången av datamaterialet visade det sig att fördelningen av föräldrarnas svar 
avvek signifikant från normalfördelning på enkäterna ASQ:SE 4 och 22 månader samt 
EPDS 4 och 22 månader. Endast på SPSQ var svaren normalfördelade. Detta väckte 
frågan om det var lämpligt att utföra parametriska statistiska analyser på detta material, 
eller om icke-parametriska analyser vore lämpligare. Utifrån stöd i statistisk teori som 
menar att skevhet i stora material inte är särskilt bekymmersamt (Games, 1984) samt att 
ANOVA är  en  robust  analysmetod  som i  hög  grad  tål  att  variablerna  avviker  från 
normalfördelning (Micceri, 1989), fattades beslutet att använda parametriska analyser 
på detta material. Det kan dock inte uteslutas att resultaten hade sett annorlunda ut om 
icke-parametriska  analysmetoder  istället  hade  valts.  Alternativt  kunde analyserna  ha 
utförts  med  Kruskal-Wallis  test  för  skillnad  mellan  de  olika  föräldragruppernas 
skattningar  och  Friedman-test  för  frågeställning  2,  som  fokuserade  på  eventuell 
förändring mellan mättillfällena. Ytterligare ett alternativ hade varit att utföra parallella 
analyser  –  såsom  rekommenderas  av  Stevens  (1990)  gällande  exkludering  eller 
inkludering  av  extremvärden  –  med  både  parametriska  och  icke-parametriska 
analysmetoder för att se om det förelåg någon skillnad i utfall av dessa analyser. En 
sådan  ansats  gjordes  när  materialet  undersöktes  med  två  olika  korrelationsmetoder 
(Pearsons r och Spearmans rho), där materialet i ena fallet antogs vara normalfördelat 
och i det andra icke-normalfördelat. Skillnaderna i utfall av dessa parallella analyser var 
ringa,  men det  går  inte  att  utesluta  att  större  skillnader  kunde ha  framträtt  vid  mer 
omfattande parallella parametriska/icke-parametriska analyser. Parallella analyser hade 
emellertid ökat omfånget av denna uppsats avsevärt.

Urval och bortfall av undersökningsdeltagare.
Eftersom denna studie skedde i en naturlig miljö i samband med förlossning var urvalet 
av undersökningsdeltagare av förklarliga skäl inte kontrollerat eller randomiserat. Det 
var slående hur mycket föräldrarna i de två grupperna liknade varandra i alla undersökta 
bakgrundsvariabler. Också jämfört med den allmänna populationen var likheterna stora. 
Föräldrarna i denna undersökning utmärkte sig emellertid som mer högutbildade och 
med  större  ekonomisk  kontantmarginal  än  den  genomsnittlige  svensken.  Dessa 
skillnader  är  i  linje  med  hur  det  brukar  se  ut  i  forskning,  där  personer  med högre 
utbildning  är  mera  vanligt  förekommande.  Ett  skäl  till  det,  som  någon 
undersökningsdeltagare också rapporterade, kan vara att personer med erfarenhet av att 
själva  studera  på  hög  akademisk  nivå  eller  till  och  med  bedriva  forskning,  är  mer 
välvilliga till att ”ställa upp” för att få forskningen i samhället att fungera. 

De små skillnaderna mellan detta stickprov och den allmänna populationen är därför 
inte  överraskande.  Däremot  kan  skillnaderna  påverka  möjligheterna  att  överföra 
resultaten från detta stickprov till en större population. Generaliserbarheten inskränks 
också  av  att  i  föreliggande  uppsats  har  ingen  kontroll  gjorts  för  dessa  variablers 
eventuella påverkan på resultaten. Tidigare forskning (Poehlmann et al., 2011) har visat 
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att  bland  annat  föräldrarnas  socioekonomiska  status  kan  vara  kopplat  till  barnens 
socioemotionella utveckling. 

Den i föreliggande uppsats använda indelningen av barnen i bara två grupper – för tidigt 
födda och fullgångna – är eventuellt för grov. Internt i gruppen för tidigt födda barn var 
barnen födda i gestationsvecka 24 – 35, vilket är ett stort spann. 13 av barnen var födda 
före vecka 28. En fördjupad analys hade även undersökt hur  graden av prematuritet 
påverkade föräldraskattningarna.

Beträffande  bortfallet  av  deltagare  var  det  positivt  att  notera  att  inga  signifikanta 
skillnader förelåg mellan de föräldrar som valde att hoppa av och de som fullföljde 
studien, förutom i ett fall. I detta fall rörde det sig om att andelen föräldrar med annat 
modersmål än svenska var signifikant  lägre i  bortfallsgruppen. Detta fynd hade varit 
oroande om fördelningen hade varit den omvända, det vill säga om föräldrar hade valt 
att inte fortsätta på grund av svårigheter att förstå instruktioner eller frågor. 

Kulturella aspekter.
Barns förutsättningar att utvecklas optimalt och föräldrars möjlighet att erbjuda sig som 
anknytningspersoner åt sina nyfödda barn torde variera inte bara med föräldrarnas hälsa, 
socioekonomiska status och andra risk- eller friskfaktorer, utan även mellan kulturer och 
över tid. De i litteraturen kring prematuritet så ofta beskrivna medicinska avancemangen 
inom neonatalvården, är företrädesvis inskränkta till att gälla sjukvård i västerländska 
samhällen. Även inom samma samhälle kan skillnaden i tillgång till den avancerande 
vården vara stor mellan ekonomiskt väl bemedlade och mindre bemedlade familjer.

Jämförelser mellan brittiska fäders engagemang i omvårdnaden av sina barn (Davé et 
al.,  2008) och svenska fäder kan inte göras utan att  vissa kulturella skillnader has i 
åtanke. Vårt svenska samhälle utmärker sig genom att ha institutionaliserat vissa ur ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv viktiga aspekter av den tidiga omvårdnaden av barn (i 
form  av  förskolor,  dagbarnvårdare  etc)  där  i  andra  samhällen  det  är  mer  vanligt 
förekommande  att  barnet  växer  upp  i  en  storfamilj,  med  starkare  och  kortare 
emotionella band till exempelvis mor- och farföräldrar än vad som är fallet i  dagens 
Sverige,  särskilt  i  storstadsregionerna.  I  forskningslitteraturen  återspeglas  dessa 
kulturella  och  tidsmässiga  skillnader  i  de  åtskilliga  förefintliga  definitionerna  av 
”socioemotionell” utveckling, se bilaga 1. 

Varje uttalande om ”störningar” eller ”avvikelse av” eller ”brister i” utvecklingen inom 
vilket funktionsområde som helst, bör vila på insikten om att allt sådant är relaterat till 
såväl en statistisk norm (i förhållande till vad som kan förväntas av barn i den aktuella  
åldern), som en kulturell eller tidsmässig norm, där önskvärdhet i barns beteende alltid 
kommer att variera. Dessa skiftande normer över tid och kultur manar till försiktighet 
vid jämförelse av forskning från olika länder och tider, samt till precision i utformning 
och testning av mått som avser att mäta dessa föränderliga och varierande aspekter hos 
barn. Ambitionen i teorigenomgången i denna uppsats var delvis att låta forskning från 
olika länder komma fram, inte bara svensk och nordamerikansk. Sett ur ett kulturellt 
perspektiv är det en brist i denna uppsats att de normdata som har funnits att tillgå för 
ASQ:SE är tagna från en nordamerikansk population (Squires et al., 2004) och att ingen 
validering på en svensk normalpopulation ännu har gjorts.  
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Sammanfattande slutsatser
Föräldrar till för tidigt födda barn skattade överlag lågt på ASQ:SE, både när barnen var 
4 och 22 månader gamla, vilket tyder på att barns socioemotionella utveckling var lika 
lite riskutsatt som fullgångna barns (i föräldrarnas ögon). Mödrar och fäder till samma 
barn  var  samstämmiga  i  sina  skattningar  av  barnen,  vilket  pekar  på  att  fäder  var 
likvärdiga som uppgiftslämnare jämfört med mödrar men också att inget kliniskt eller 
akademiskt mervärde uppstår när båda föräldrarna konsulteras. Inga slutsatser kan med 
tillförlitlighet dras utifrån dessa resultat med tanke på mätosäkerhet och instabilitet över 
tid hos ASQ:SE. Skattningarna på ASQ:SE korrelerade på låga nivåer med EPDS och 
SPSQ, vilket i sig inte ses som ett hot mot validiteten av ASQ:SE. I framtida studier bör 
dock validiteten prövas systematiskt i en svensk kontext för att besvara frågor kring den 
inre dimensionaliteten och faktorstrukturen i ASQ:SE liksom eventuell olämplighet att 
använda  ASQ:SE  i  stickprov  med  låg  socioemotionell  risk  på  grund  av  möjliga 
golveffekter hos ASQ:SE. 
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Bilaga 1. Beskrivning av ett urval av föräldraadministrerade skattningsskalor med fokus på barnens 
socioemotionella utveckling, från Caselman och Self (2008).

Namn Definition av ”socioemotionell” Avsett 
för barn 
i åldern

Infant-Toddler Social-Emotional 
Assessment (ITSEA)a

Externalisering (aktivitet/impulsivitet, aggression/trots, 
kamratriktad aggressivitet)
Internalisering (depression/ tillbakadragande, allmän 
ångest, separationsångest, blygsel inför nyhet)
Dysreglering (av sömn, födointag, negativ emotion, 
sensorisk känslighet)
Kompetenser (uppmärksamhet, följsamhet, empati, 
imitation/låtsaslek, prosociala kamratrelationer)

12 – 36 
mån

Brief Infant-Toddler Social-
Emotional Assessment (BITSEA)b

Problembeteenden (aggression, 
tillbakadragande/depression)
Kompetenser (följsamhet, empati)

12 – 36 
mån

Child Behavior Checklist (CBCL)c Externalisering/internalisering
Emotionell reaktivitet
Ångest/depression
Somatiska klagomål
Tillbakadragande
Sömnsvårigheter
Uppmärksamhetssvårigheter
Aggressivt beteende

1,5 – 5 
år

Devereux Early Childhood 
Assessment (DECA)d

Initiativ
Självkontroll
Anknytning
Tillbakadragande/depression
Svårigheter med emotionskontroll och uppmärksamhet
Aggression

2 – 5 
år

Eyberg Child Behavior Inventory 
(ECBI)e

Uppförandeproblem 2 – 16 
år

Social Skills Rating Systemf Sociala färdigheter (samarbete, hävdelse, självkontroll)
Problembeteenden (externalisering, internalisering, 
hyperaktivitet)

3 – 18 
år

Ages and Stages Questionnaires: 
Social-Emotionalg

Självreglering
Följsamhet
Kommunikation
Adaptiv funktion
Autonomi
Affekt
Interaktion med andra

3 mån – 
5 år

aCarter & Briggs-Gowan (1993); bBriggs-Gowan & Carter (2002); cAchenbach (2000); dLeBuffe & Naglieri (2003); 
eColvin & Eyberg (1999), Eyberg (1980); fGresham & Elliott (1990); gSquires, Bricker & Twombly (2002).


