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Föräldrars psykiska mående och deras barns fungerande 
inför samspelsbehandling med Theraplay

Ingrid Svedmark

Anknytningens  betydelse  för  barns  utveckling,  hjärnans  uppbyggnad, 
psykologisk  funktion  och  känslomässig  stabilitet  har  bekräftats  av 
neurobiologisk  forskning.  Behandlingsmetoden  Theraplay  stärker 
anknytning och samspel mellan barn och föräldrar. Inom ramen för en 
utvärderingsstudie av Theraplaybehandling ville denna delstudie beskriva 
patientgruppen samt undersöka samband mellan föräldrarnas mående och 
barnens funktionsnivå. Hypotesen var att föräldrarnas psykiska mående 
hade samband med barnens funktionsnivå. Deltagare var 24 barn 2-9 år 
med  föräldrar. Självskattningsformulär för ångest och depression (HAD) 
och föräldrastress (SPSQ) samt skattningsskalor för barns funktionsnivå 
(C-GAS)  och  relationskvalitet  barn-förälder  (PIR-GAS)  användes. 
Barnens  funktionsförmåga  var  varierande  med  vissa  svårigheter, 
kvaliteten  på  barn-förälder-relationen  var  störd  med  dysfunktionella 
mönster. Föräldrarnas ångestnivå låg strax under cut-off gränsen för mild 
ångest.  Föräldrastressnivån  var  högre  än  i  en  jämförelsegrupp  och 
korrelerade med självskattad depression och ångest.   Resultatet  visade 
slutligen ett  negativt  samband (p<.05) mellan mödrarnas  föräldrastress 
och  barnens  funktionsnivå/relationskvalitet,  i  linje  med  hypotesen. 
Resultaten  diskuteras  i  förhållande  till  andra  studier  och  förslag  på 
ytterligare studier ges.

Vi människor är beroende av varandra för att överleva.  Att vara tillsammans med 
andra, bli bekräftade och känna tillit till sig själv och omvärlden är viktigt för att det 
sociala samspelet ska fungera. Spädbarnet behöver skydd och föds med  förmågan att 
knyta an till de omsorgspersoner som finns närmast, ofta föräldrar. Anknytningen är 
det  psykologiska  band  som  utvecklas  mellan  barnet  och  omsorgspersonen  och 
uttrycks  genom olika  kontaktsignaler.  Kärlek  i  form av  känslomässig  närhet  från 
omsorgspersonen är viktig för gynnsam utveckling av barnets psykologiska, sociala, 
intellektuella och kroppsliga förmågor. Svårigheter i relationen ger upphov till ökad 
stressnivå hos barnet, som sedan kan finnas med under uppväxten. När anknytningen 
fungerar tillfredsställande så har barnet både trygghet att  utforska världen samt att 
klara påfrestningar. En trygg anknytning är grunden för goda relationer, god självtillit 
och ett fungerande samspel med andra. Det är även en viktig skyddsfaktor för resten 
av  livet,  kanske  den  viktigaste.  Fortsättningsvis  kommer  orden  förälder  och 
omsorgsperson att användas omväxlande för att uttrycka den som har omsorgen och 
vårdar barnet och därigenom skapar den nära relationen, anknytningen till barnet. 
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John  Bowlby  (1969),  engelsk  barnpsykiater  och  psykoanalytiker,  och  Mary 
Ainsworth,  psykolog,  började  utforma  anknytningsteorin  på  60-talet.  De 
uppmärksammade den livsviktiga kontakten mellan den nyfödda babyn och den som 
ger omsorg, oftast mamman. När anknytningen fungerar på ett tillfredsställande sätt 
så ger den barnet en ”trygg bas” utifrån vilken barnet sedan kan utforska världen. 
Ainsworth, Blehor, Waters och Walls (1978) utformade ”Strange Situation” där olika 
mönster av anknytning mellan mödrar och bebisar observeras i hur de möts och skiljs 
åt.  Psykiatern  Daniel  Stern  fortsatte  på  70-talet  att  utforska  samspelet  mellan 
spädbarn och mödrar genom att filma dem och sedan analysera innehållet i kontakten. 
Stern (1991) utvecklade teori kring spädbarnets relationer, dess interpersonella värld. 
Därefter  har  psykologen  och  psykoanalytikern  Allan  Schore  (1994)  fortsatt 
sammanställa  information  om känslolivet  och affektreglering  från en mängd olika 
forskningsinriktningar, ur sociala och biologiska aspekter (Gerhardt, 2007). 

Stern  utforskade  samspelet  mellan  mödrar  och  spädbarn  och  beskrev  det 
intersubjektiva mötet mellan spädbarnet och omsorgspersonen, där de uppfattar och 
känner av varandras känslor. Den som sänder ut känslosignalen upplever sig förstådd 
och bekräftad, vilket öppnar möjligheten för fortsatt samspel. Det är ögonblick i nuet 
som barn och förälder delar, en känsla av den andres känslotillstånd, en känsla av ett 
nu  tillsammans,  ett  möte,  en  kontakt,  en  stund  av  delad  uppmärksamhet.  Dessa 
stunder av nu-ögonblick ger barnet inre erfarenheter av att vara med någon. I dessa 
möten går det att förändra befintliga mönster (Havnesköld & Risholm Mothander, 
2002).

Anknytningsprocessen
Barn är i  sig själva hjälplösa och tvungna att  knyta  an till  någon omsorgsperson, 
oavsett dennes förmåga. De är från början utrustade med mönster av beteenden för att 
få  och  behålla  kontakt  med  sin  förälder.  Motsvarande  mönster  finns  också  hos 
föräldern att tolka barnets signaler och reagera adekvat på dem genom att ge trygghet, 
fysisk  och  psykisk  överlevnad.  När  barnets  anknytningssystem  och  förälderns 
omsorgssystem möts  så  skapas  den för  barnet  livsviktiga  relationen till  föräldern. 
Barnets  förmåga  att  utforska  sig  själv  och  världen  grundläggs  i  samspelet  med 
föräldern.  Anknytningens  kvalitet  är  beroende  av  hur  samstämt  och  lyhört  det 
känslomässiga samspelet är i vardagen. I en trygg anknytningsrelation vågar barnet 
upptäcka världen genom empatiska, känslomässigt intonade och lekfulla möten och 
där  finns  en  balans  mellan  barnets  trygghetssökande  och  utforskande  beteenden. 
Förälderns eget anknytningsmönster har betydelse för förmågan att bekräfta sitt barn. 
Barnets  förmåga  och  signaler  samt  familjens  livssituation  och  nätverk  har  också 
betydelse för hur anknytningen utvecklas (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002).

I anknytningsprocessen bildar barnet allteftersom inre bilder, representationer av 
sig själv, andra och omvärlden utifrån sina erfarenheter av föräldern och omvärlden. 
På samma sätt bildar föräldern inre bilder av barnet utifrån hur relationen fungerar 
och  utvecklas.  En  trygg  omsorgsperson  hjälper  barnet  att  förstå  och  reglera  sina 
känslor när det behövs. Ifall föräldern själv är ångestladdad, stressad och otrygg så 
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ges oförutsägbara eller avvisande svarssignaler till barnet, vilket utvecklar en otrygg 
anknytningsrelation (Gerhardt, 2007).

Anknytningsmönster
Det  har  kunnat  observeras  flera  olika  mönster  av  anknytning.  Ainsworth,  Blehor, 
Waters och Walls (1978) formulerade A, B och C-mönstren, som byggde på tidigare 
forskning,  och  bedömningsinstrumentet  ”Strange  Situation”,  där  spädbarnens 
reaktioner  observerades  och klassificerades  utifrån vilka olika beteendemönster  de 
hade när  de skildes  från sin förälder  en stund och sedan återförenades.  Main och 
Salomon (1986) undersökte, upptäckte och beskrev sedan D-mönstret. 

A.  Otrygg  undvikande  anknytning.  Barnets  behov  möts  ej.  Omsorgspersonen 
avvisar barnet  när det  har behov av stöd,  genom känslomässig distans och torftig 
kapacitet  för gemensam fysisk  och känslomässig  reglering.  Följden blir  att  barnet 
hämmar  känslouttryck  och lär  sig  tränga  bort  anknytningskänslor  och -beteenden. 
Barnet kan till ytan verka lugnt och oberört, men ha en mycket hög stress inom sig, 
vilket benämns som att det är dysreglerat. Istället för hjälp att reglera de obehagliga 
känslorna och återföras till ett harmoniskt tillstånd så lär barnet sig att det inte finns 
någon hjälp vid en sådan känsla. Barnet försöker undertrycka känslan och stänga av 
den, vilket inte kan lyckas. Barnet blir allteftersom påträngande, osjälvständigt och 
inte  benägen  att  söka  hjälp  vid  skada  eller  besvikelse.  Som  äldre  har  barnet 
”beroende-beteenden” och dold aggression.

B. Trygg anknytning. Barnet behov möts. Omsorgspersonen möter och tillgodoser 
barnets behov i tillräcklig omfattning genom att vara känsligt intonad, konsekvent, 
jämn,  varm,  omsorgsfull  och uppmuntra  ömsesidig  interaktion.  Genom gemensam 
fysisk  och  känslomässig  reglering  erhåller  barnet  egen  känslomässig  reglering.  I 
relationen  med  föräldern  utvecklas  förmåga  till  reparation,  trygghet,  upptäckande, 
självtillit,  delad  uppmärksamhet  och  vetskap  om  tillgänglig  hjälp.  Barnet  har 
erfarenhet  av och förväntan på att  föräldern finns  till  hands känslomässigt  för att 
hjälpa och stödja vid behov och kunna återföra det tillbaka till en harmonisk känsla. 
Som äldre har barnet god social förmåga, empati och ömsesidig förståelse i relationer.

C. Otrygg ambivalent (motspänstig) anknytning. Barnets behov möts ibland, ibland 
inte. Omsorgspersonen är inkonsekvent tillgänglig och möter inte alltid barnets behov 
effektivt.  Förälderns  egna  känslomässiga  kaos  dominerar  och  möter  barnet  med 
oförutsägbara förändringar i känslighet kontra inkräktande påflugenhet. Föräldern  är 
ibland intresserad och ibland likgiltig.  Barnet vet  aldrig hur föräldern kommer att 
reagera på känslosignaler, vilket gör att barnet ständigt är uppmärksam på förälderns 
sinnestillstånd. Om föräldern verkar mottaglig och intresserad så görs en framstöt, för 
att få omtanke och uppmärksamhet. Barnet lär sig överdriva känslor istället för att 
undertrycka  dem,  vilket  gör  dem mer  beroende  av  föräldrarna.  Barnets  osäkerhet 
visas genom klängighet, ilska, grinighet och separationssvårigheter. Som äldre visar 
barnet oro och depressiva tillstånd.
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D. Otrygg desorganiserad anknytning. Inget konsistent mönster finns i samspelet. 
Barnets behov upplevs av föräldern som skrämmande eller onödiga och möts med 
smädelser,  skällsord,  försummelse.  Föräldern  har  ofta  egen historia  av  övergrepp, 
trauma,  förlust  och  skada  med  traumatiska  känslor  utan  effektiv  bearbetning  och 
saknar därmed förmåga att ta hand om och reglera sitt barns känslor. Det är en kaotisk 
tillvaro, där omsorgspersonen inte kan ta hand om sig själv och sina känslor. Barnet 
slutar signalera känslor och upplevelser. Dessa barn har det största dilemmat eftersom 
omsorgspersonen själv innebär hot och fara. Den som ska ge skydd och omsorg är 
skrämmande,  obegriplig  och förmedlar  inte  harmoni,  tröst  eller  skydd.  Det  är  en 
omöjlig  konfliktsituation.  Barnet  saknar  känslomässig  feed-back  och  är  rädd  och 
osäker på hur det ska klara av känslor vid påfrestningar. Barnet visar beteenden som 
att  stelna/frysa  till,  hetsa,  få  panik,  dissociera  och  bli  rasande,  vilket  ter  sig 
främmande  utanför  familjesammanhanget.  Barnet  kan  visa  tvångsmässigt 
omhändertagande  eller  tillmötesgående  eftergivenhet.  Som  äldre  har  barnet  stark 
kontroll, aggression och borderlinesymtom. Desorganiserad anknytning är att betrakta 
som patologisk. (Gerhardt, 2007).

Havnesköld och Risholm Mothander (2002) framförde att forskning har visat att 
ca 60 % av västvärldens  barn   bedöms ha en trygg anknytning till  åtminstone en 
förälder. Orsaker till  otrygg anknytning är sociala och psykologiska påfrestningar i 
familjen som missbruk, sjukdom, ekonomisk belastning, konflikter, skilsmässa samt 
föräldrarnas egna anknytningsmönster.  van Ijzendoorn,  Schuengel och Bakermans-
Kranenburg (1999) fann i sin meta-analys att ca 15 % av barnen till ”normalföräldrar” 
ur medelklassen hade desorganiserad anknytning. Det var då främst  föräldrar med 
trauman och obearbetade förluster. I familjer med lägre socioekonomisk status hade 
25 % av barnen desorganiserad anknytning,  vilket  var en signifikant  skillnad mot 
”normal”  medelklass.  Mätt  med  Main  och Solomens  klassifikation  så hade  34 % 
desorganiserad anknytning av barnen i den lägre samhällsklassen och bland de illa 
behandlade  och misshandlade  barnen  var  det  77  %.  Riskgrupper  är  familjer  med 
föräldrar med depression, missbruk och omsorgssvikt. 

Känsloreglering och anknytningsmönster  
Små barn behöver hjälp av föräldern att ta hand om sina känsloreaktioner. Vid ca två 
års ålder har barnet utvecklat egen kontroll över sina känslor och beteenden och blir 
allt mindre beroende av föräldern för känsloreglering. Under hela uppväxten behöver 
dock barnet föräldern för att upprätthålla välfungerande känslouttryck. När barnet inte 
får förälderns stöd i att hantera sitt känsloliv så kan det längre fram i livet resultera i 
stora beteendeproblem (Hwang & Wickberg, 2001).

Gerhardt (2007) beskrev att de medfödda affekterna utvecklas till känslor som livet 
igenom signalerar viktig information till oss människor om oss själva, andra och vår 
omgivning. Känslomässig reglering sker genom den ickeverbala kommunikation som 
föräldern använder för att återföra barnet till ett harmoniskt tillstånd. Flera forskare 
har uppmärksammat dessa mönster mellan spädbarn och förälder och de är överens 
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om att spädbarnets förväntningar på andra människor och deras beteenden lagras in i 
barnets hjärna på ett  omedvetet  plan, det implicita minnet.  Förväntningarna lägger 
grunden för vårt beteende i relationer livet igenom. I goda och trygga relationer finns 
balans  i  förmågan  att  lägga  märke  till  sina  egna  känslor  och  att  samtidigt 
uppmärksamma andras. Det går att tolerera obehagliga känslor medan man bearbetar 
dem tillsammans med en annan person. En omsorgsperson med egna känslomässiga 
svårigheter har svårt att benämna, uppmärksamma och reglera känslor hos sitt barn. 
Föräldern har då svårt att känna med sitt barn och ger inte sitt barn någon klar känsla 
av hur  det  kan känna och ta  hand om sin egen känsla.  Detta  kan ge upphov till  
otrygga anknytningar.

Samspel
Hedenbro och Wirtberg (2000) beskrev samspelet som de små vardagliga signalerna 
med vilka vi kommunicerar med varandra och skapar, ger och tar emot känslor och 
trygghet  i  våra  nära  relationer.  Genom  att  studera  dessa  tecken  på  kontakt  och 
samspel i den tidiga relationen mellan spädbarn och förälder så har kunskap skapats 
om hur  det  konkreta  samspelet  ser  ut  och  utvecklas.  Detta  kan  användas  även  i 
samspel med äldre barn för att uppmuntra och stödja de friska tecknen på en positiv 
kontakt och kommunikation. Därigenom utvecklar barnet sitt sätt att vara tillsammans 
med  andra,  få  nya  användbara  beteenden,  strategier  och  erfarenheter. 
Samspelssignaler  kan  vara  nyfikenhet,  delad  uppmärksamhet,  gemensam 
uppmärksamhet,  initiativ  och  bidrag  till  kontakt,  bekräftelse  av  initiativ  genom 
kroppsspråk,  benämning  av  initiativ,  turtagning,   triangulering,  överstimulering, 
påbörja-avsluta  kontakt,  övergångar,  socialt  riktad  uppmärksamhet.  I  barn-
föräldrarelationer  bearbetas  även  teman  som  det  observerande  barnet,  lika–olika, 
skuld–delaktighet–reparation,  stödja–störa–avbryta,  vara  alla  tre  tillsammans, 
triangulera och att bli triangulerad. 

Vid  anknytningsproblematik  kan  man  genom  att  förändra  och  arbeta  med 
samspelet  förändra  anknytningsrelationen.  Genom  samspelsbehandling  kan  en 
process komma igång där nya  och organiserade,  helst  trygga,  anknytningsmönster 
utvecklas (Jernberg & Booth, 2001). 

Stress 
En viktig del av vår känsloreglering är att hantera stress. Gerhardt (2007) påvisar att 
stress är en stark känsloupplevelse som är svår att hantera och har starkt samband 
med rädsla. Den måste tas hand om direkt, den rubbar individens jämviktsbalans och 
det finns ingen automatisk återhämtning. Hela vår organism har ett sinnrikt system av 
olika biokemiska substanser, känslomässiga och fysiologiska reaktioner som äger rum 
automatiskt  och  anpassar  oss  för  sömn,  matintag,  temperatur,  aktivitet,  vila,  att 
upprätthålla  ett  tillstånd  av  välbefinnande.  En  slutprodukt  av  stressresponsen  är 
hormonet kortisol, vilken spelar en nyckelroll i vårt känsloliv. 

Det är särskilt stressigt att känna osäkerhet och rädsla i sociala situationer. För att 
hantera situationen produceras mer kortisol för att frigöra nödvändig energi, medan 
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andra organsystem försätts i vänteläge. Om stressen består och kroppen behåller höga 
kortisolvärden en längre tid får det skadliga effekter på andra kroppssystem. Till slut 
tröttnar de andra systemen att reagera på den höga stressen. Det kommer inte längre 
någon impuls att sluta producera kortisol utan den fastnar i ”påslaget läge”, vilket kan 
få effekter som kraftigt försämrat minne och inlärning. De kroppssystem som sänder 
ut signaler om välbefinnande, lugn och lycka minskar och stänger av. 

Den tidigaste omvårdnaden i ett barns liv formar och utvecklar dess nervsystem 
och avgör framtida stresshantering. Spädbarn kan inte själva ta hand om sin stress. De 
behåller sin jämvikt genom förälderns affektreglering, dvs berör, klappar, matar och 
vaggar  dem.  Det  är  troligt  att  spädbarnets  kortisolnivå  och  omsorgspersonens 
känslomässiga gensvar skapar ett  mönster av stresshantering som sedan finns som 
grundmönster  under  livet.  Kroppen anpassar  sig  efter  de tidiga  erfarenheterna,  de 
formar  normaltillståndet  av  biokemiska  substanser  för  serotonin,  kortisol  och 
norepinefrin. Vid ca sex månaders ålder verkar mönstret bli fast. Stressupplevelser i 
spädbarnsåldern som t ex ej besvarad gråt kan vara särskilt riskabla, eftersom höga 
kortisolnivåer under de första månaderna kan påverka andra kretslopp i hjärnan som 
är under uppbyggnad. När de olika biokemiska systemen utsätts för stress kan det 
försvåra självregleringen senare i livet. Individer föds med olika temperament och 
genetiska  uppsättningar,  som  gör  dem  mer  eller  mindre  disponibla  för  olika 
sjukdomar  och  personlighetsdrag.  Omgivningens  svar  på  spädbarnets  signaler  har 
minst lika stor påverkan som generna för hur olika mönster av stress, anknytning och 
personlighet formas för resten av livet (Gerhardt, 2007).

Det  stressaktiverande  systemet  i  kroppen  är  HPA-systemet  (hypothalamic-
pituitary-adrenal system), vilket styrs av  hypofysen och producerar stresshormoner, 
steroider  som  kortisol.  Vid  höga  nivåer  och  kronisk  ökning  av  kortisol  skadas 
hjärnområdet hippocampus. Om det sker en överproduktion av stresshormoner i tidig 
barndom så kan HPA-axelns reaktivitet skadas permanent (Kolb & Whishaw, 2004). 

Föräldrars mående påverkar barnen
Många studier har undersökt samband mellan föräldrarnas psykiska mående och hur 
det påverkar barnen. Man har t ex i många studier funnit att deprimerade föräldrar 
påverkar  sina  barn.  Ofta  har  man  undersökt  mammorna.  Sammanfattningsvis 
beskriver Gerhardt (2007) att föräldradepression påverkar barnens känslotillstånd och 
känsloerfarenheter. Spädbarn med deprimerade mödrar  anpassar sig till den låga nivå 
av stimulans och avsaknad av positiva känslor som deras mödrar erbjuder. Barn till 
upprörda mödrar överstimuleras och kan få erfarenheten att känslor exploderar utan 
att det går att påverka. Det finns en mängd nya forskningsstudier i detta ämne och här 
nedan följer några exempel.

Blandon, Calkins, Keane och O`Briens (2008) undersökte individuella skillnader i 
affektreglering hos  4-7-åriga barn.  Mödrarna rapporterade barnens affektreglering 
och negativitet,  mödrarnas depressiva symtom samt negativt föräldraskap. Barnens 
fysiologiska reglering mättes också, hjärtslagsvariation och vagusnervreglering.  De 
fann  att  utvecklingen  av  affektreglering  över  tid  äventyrades  när  mödrarna  hade 
rapporterat  större depressiv symtomatologi.  Man fann även att  barns kapacitet  för 
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fysiologisk  reglering  kan dämpa  vissa  ogynnsamma  konsekvenser  förbundna med 
mödrars depressionssymtom.

Ett  samband  som hänger  ihop  med  mödrars  depression  är  barnens  rädsla.  När 
Gartstein et al. (2010) undersökte utveckling av rädsla hos små barn så fann de att den 
har samband med mödrars depression. Ju mer frekventa och allvarliga symtom hos 
mammorna  desto  större  ökning  av  rädsla,  vilket  ledde  till  mer  problematisk 
småbarnsångest.  Ett  annat  samband  med  mödrars  depression  var  externaliserade 
symtom hos barnen. 

Generellt  sett  så är  det  större  risk för  externaliserade  problem hos barn om de 
utsätts för okänsligt, icke stödjande, strängt och inkonsekvent föräldraskap. Psykiska 
problem  hos  föräldrarna  ökar  risken  för  ett  mer  negativt  och  mindre  positivt 
föräldraskap. Samband har observerats mellan mödrars depression, mödrars negativa 
och  ”svala”  föräldrabeteende  och  barns  externaliserade  symtom.  Blatt-Eisengart, 
Drabick, Monahan och Steinberg (2009) undersökte dessa samband och ifall det fanns 
könsskillnader hos barnen. Deras resultat visade att pojkarna var mer påverkade av 
mammornas depressiva symtom vid 24 månaders ålder och därefter avtog påverkan, 
medan flickorna påverkades mer ju äldre de blev. Pojkarna visade i första klass mer 
externaliserade symtom samt högre uppmätt nivå av mammornas stödjande närvaro. 
Vid 24 månaders ålder uppmättes hos pojkarna högre grad av mödrarnas påträngande 
beteende. Flickorna i första klass hade högre uppmätta nivåer av mödrars fientlighet. 

När Pargas, Brennan, Hamnen och Le Brocque (2010) i en longitudinell prospektiv 
studie  undersökte  motståndskraft  hos  20-åringar  som  växt  upp  med  deprimerade 
mödrar, så fann man två skyddande faktorer; låg nivå av mödrars kontroll och hög IQ 
(intelligenskvot). Dessutom fann man hos de högfungerande följande resursfaktorer: 
låg nivå av fäders kontroll, hög emotionell värme hos mödrar, stark självkänsla och 
hälsosamma kamratrelationer.  Dessa faktorer  kunde förutsäga högfungerande unga 
vuxna. Hög IQ som barn var en fortsatt skyddande faktor från ungdom till vuxen. Låg 
psykologisk kontroll hos mödrar var en skyddsfaktor i tidiga tonåren, som förutsade 
stark återhämtningsförmåga. 

Under en 10-årsperiod undersöktes familjer belastade med depression. De fann att i 
dessa familjer innebar negativa händelser högre förekomst av större depressiv episod 
hos dem som vid studiens början var 14-24 år. Både interaktionen och korrelationen 
mellan familjebelastning och negativa händelser följde av varandra  (Zimmerman et 
al., 2008).

Chronis et al. (2007) genomförde en undersökning av föräldrars psykopatologi och 
föräldraskap  till  barn  som  uppfyllde  kriterierna  för  diagnosen  ADHD  (attention-
deficit/hyperactivity disorder)  vid 4-7 års ålder. Det har visat sig att barn med ADHD 
löper risk för ogynnsam utveckling som t ex drogmissbruk och kriminalitet, särskilt 
om de  utvecklar  beteendeproblem.  Studien  fann att  mödrars  depression  ledde  till 
beteendeproblem hos barnen, den faktorn kunde förutsäga beteendeproblem 2-8 år 
efter den initiala undersökningen. Ett positivt föräldraskap, mätt under en strukturerad 
interaktionsuppgift mellan förälder och barn, kunde däremot förutsäga färre framtida 
beteendeproblem. Resultatet föreslog att mödrars depression är en riskfaktor, medan 
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tidigt  positivt  föräldraskap  är  en  skyddsfaktor  för  utveckling  av  beteendeproblem 
bland barn med ADHD. 

Anknytningsmönstret  är  en viktig  påverkansfaktor  ifall  barnen blir  deprimerade 
eller  inte  när  de  har  mammor  med  depressionssymtom.  En  studie  genomförd  av 
Milan,  Snow  och  Belay  (2009)  undersökte  ifall  det  gick  att  predicera  barns 
självrapporterade  depressiva  symtom  vid  11  års  ålder.  De  undersökte  om 
anknytningstrygghet  vid 3 års ålder interagerade  med mödrars  depressiva symtom 
över en 8-årsperiod.  Resultaten föreslog att anknytningens kvalitet i förskoleåldern 
styrde  inflytandet  av  mödrarnas  efterföljande  depressiva  symtom  på  barnen. 
Mödrarnas  depressionssymtom  predicerade  sina  barns  depressiva  symtom  enbart 
bland de barn som hade en historia av otrygg anknytning. En trygg anknytning i tidig 
ålder var särskilt  tydligt  en skyddande faktor vid exponering av de mest  kroniska 
nivåerna av mödrars depression. Av barnen med otrygga anknytningsmönster under 
de tidiga  åren,  så  var  det  de med desorganiserat  beteende  som verkade vara  mer 
sårbara för att också bli deprimerade om de var tillsammans med en mamma som 
hade pågående depressiva symtom. 

Det har visat sig att familjeriskfaktorer och föräldrars depression har stor inverkan 
på  deras  barns  fungerande.  Båda  faktorerna  är  signifikanta  prediktorer  till 
beteendestörningar.  Familjeriskfaktorer  var  mer  utbredda  bland  barn  med 
deprimerade föräldrar.  Som riskfaktorer  räknades föräldrars bristande anpassning i 
äktenskapet,  oenighet  mellan  föräldrar  och barn,  känslolös  kontroll,  låg känsla  av 
familjesammanhang  och  föräldrars  skilsmässa.  Fendrich,  Warner  och  Weissman 
(1990) utforskade familjeriskfaktorer  med DSM III-diagnoser (The Diagnostic and 
Statistical  Manual  of  Mental  Disorders) hos  barn  till  föräldrar  med  eller  utan 
diagnosen större depression. De kom fram till att familjeriskfaktorerna hade samband 
med större depression och alla olika DSM-diagnoser hos barn till icke deprimerade 
föräldrar,  samt  med  uppförandestörningar  för  båda  grupperna  barn. 
Föräldradepression  hade  större  betydelse  än  familjeriskfaktorerna  i  modeller  som 
predicerar  diagnoserna  egentlig  depression  och  ångeststörningar  samt  alla  övriga 
diagnoser. Både föräldradepression och familjeriskfaktorer förutsåg, med signifikant 
resultat, uppförandestörning.    

Sammanfattningsvis  så visar ovanstående studier att  föräldrar  som inte  mår bra 
och/eller familjer med många riskfaktorer påverkar utvecklingen av affektreglering, 
ger ökad förekomst av rädsla, externaliserade symtom, depression, beteendeproblem 
bland  barn  med  ADHD-diagnos,  ångeststörningar,  beteendestörningar, 
uppförandestörningar och alla olika DSM-diagnoser hos barnen. Skyddande faktorer 
är tidig trygg anknytning, tidigt positivt föräldraskap, låg psykologisk kontroll från 
både mödrar  och fäder,   hög IQ,  hög emotionell  värme hos  mödrar,  hälsosamma 
kamratrelationer, stark självkänsla och barns kapacitet för egen fysiologisk reglering. 

Föräldrarelationens betydelse för barnets samspel och stress
Relationen  mellan  barn  och  föräldrar  har,  som  tidigare  beskrivits,  betydelse  för 
barnets  samspelsförmåga  och  stresshantering.  Det  finns  en  del  forskning  på  hur 
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relationen påverkar och vilka konsekvenser det kan få för barnet. Här nedan redovisas 
några aktuella sådana studier. 

Barns stressrespons ser olika ut beroende på anknytningsmönster. I en studie där 
man  mätte  kortisolhalten  vid  flera  tidpunkter  under  ett  undersökningstillfälle  som 
innehöll  två  uppgifter,  fri  lek  och  ”Strange  situation”,  fann  man  att  barn  med 
desorganiserat anknytningsmönster hade ett annat mönster av stressrespons än barn 
med  organiserade  anknytningsmönster.  Dels  uppvisade  de  lägre  kortisolhalt  som 
baslinje jämfört  med barn med organiserat  anknytningsmönster.  Dels höjdes deras 
kortisolhalt  vid  ”Strange  Situation”,  men  inte  vid  fri  lek.  Värdena  för  barn  med 
organiserade anknytningsmönster visade inte förhöjd stress varken vid fri lek eller vid 
”Strange  Situation”.  Desorganiserad  anknytning  har  en  dämpande  effekt  på 
kortisolreaktivitet utifrån en nedreglering av HPA-systemet. Det behöver undersökas 
närmare vilka aspekter av mödrars omsorg som är förknippade med hyperaktivitet 
respektive  hypoaktivitet  av  stress,  t  ex  sensitivitet  och  skrämmande,  påträngande 
beteende (Bernard & Dozier, 2010).  

Det har skett en snabb ökning av depressioner bland flickor i ungdomsåren. I en 
studie  av  flickor  i  förpuberteten  undersökte  man  presumtiva  samband  mellan 
flickornas affektreglering och föräldraskapsmodell  (utifrån acceptans/kontroll)  med 
depressiva symtom. Nioåriga flickors positiva och negativa emotioner observerades 
under en konfliktlösningsuppgift med mödrarna. Man undersökte flickornas förmåga 
att  reglera  ledsenhet  och  ilska  och  hur  de  uppfattade  föräldrarnas  acceptans  och 
psykologiska kontroll. Flickorna fick även själva skatta sina depressiva symtom vid 
9-10  års  ålder.  Resultatet  visade  indikationer  på  att  samspelet  mellan  flickornas 
emotionella karaktär och föräldraskapsmodellen förutsåg senare depression. En låg 
nivå av uttryckta  positiva  emotioner  var särskilt  predicerande för högre nivåer  av 
depressiva  symtom  i  en  kontext  av  måttlig  till  hög  psykologisk  kontroll  av 
föräldrarna. Likaså kunde låga nivåer av reglering av ledsenhet förutsäga höga nivåer 
av depressiva symtom i en kontext av låg till måttlig föräldraacceptans. Studiens fynd 
stöder  hypotesen  att  presumtiva  samband  mellan  sårbarhet  i  affektreglering  och 
utsatthet för depression mildras av en omvårdande omgivning (Feng et al., 2009).

Vuxna som har upplevt  en hög kvalitet  på relationerna till  sina föräldrar  under 
barndomen har generellt bättre mental hälsa och mindre risk för psykiska störningar 
jämfört med dem som har rapporterat låg kvalitet på föräldrarelationerna. Forskare 
har ofta övervägande fokuserat på relationen med mamman och uteslutit den unika 
roll  som pappan kan ha i  sina barns  långsiktiga  utveckling.  En studie undersökte 
samband mellan återkallade barndomsminnen av mor-barn och far-barn relationernas 
kvalitet  och  dagliga  emotionella  erfarenheter  och  stressprocesser  i  vuxen  ålder. 
Resultaten indikerade att mor-barn relationens kvalitet var relaterad till lägre nivåer 
av daglig psykologisk stress. Kvaliteten på båda föräldrarelationerna var relaterade 
till stressexponering, medan endast far-son relationens kvalitet var relaterad till lägre 
nivåer av emotionell reaktion vid stress i vuxen ålder (Mallers, Charles, Neupert & 
Almeida, 2010).

Föräldra- och barnrelationen har alltså, enligt ovan refererad forskning, betydelse 
för  barnens  stress,  affektreglering  och  depression,  både  under  uppväxten  och  i 
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vuxenlivet.  Relationer  som  är  emotionellt  varma,  trygga  och  har  organiserade 
anknytningsmönster  förutsäger  lägre  stress,  mindre  förekomst  av  depression  och 
förmåga till fungerande affektreglering.     

Föräldrastress
När föräldrar är stressade så har de svårare att ge intonade och affektreglerande svar 
till  sina  barn,  vilket  kan  leda  till  stress  och  otrygghet  hos  barnet,  om det  är  ett 
återkommande mönster i kontakten. Här nedan följer två exempel på studier där detta 
har undersökts. 

Mödrars stress under deras barns småbarnsperiod visade sig i en forskningsstudie 
vara den starkast förutsägande faktorn av barnens kortisolhalt. Att tidigt vara utsatt 
för mödrars stress kan sensibilisera barnens HPA-system (hypofys-binjure-reaktion) 
på efterföljande, framtida exponering av stress (Essex, Klein, Cho & Kalin, 2002). De 
barn som både varit tidigt utsatta för mödrars stress samt pågående i förskoleåldern 
vid 4-5 års ålder var extra känsliga,  hade högre kortisolhalt  och utvecklade större 
mentala hälsoproblem än de barn som ej varit utsatta för mödrars stress eller de barn 
som antingen  varit utsatta för tidig mödrastress eller pågående stress.  

Föräldrar  med  hög stress  påverkar  sina  barns  prestationer  inom flera  områden. 
Mensah och Kiernan (2010) undersökte barn i grundskoleålder, vars föräldrar hade 
höga  nivåer  av  psykisk  stress.  Barnen  uppnådde  lägre  nivåer  av  kommunikation, 
språk,  läs-  och  skrivkunnighet,  matematisk  utveckling  samt  personlig,  social  och 
emotionell utveckling. Föräldrars ålder, kvalifikationer och socioekonomiska resurser 
var starka förmedlare av deras psykologiska stress. Mödrarnas hälsa hade starkare 
påverkan  på  pojkar  än  på  flickor.  Studiens  resultat  pekade  på  behovet  av  nära 
integrering mellan den psykiatriska vården och sociala interventioner för att förbättra 
välbefinnandet för  familjer.

Föräldrar  med hög stress har utifrån ovan nämnda forskningsstudier  en negativ 
påverkan på sina barns förmåga att hantera stress, skolfärdigheter, kommunikation, 
personlig, social och emotionell utveckling.

  
Barns funktionsförmåga
Funktionsförmågan hos barn är ett brett och generellt uttryck som tar hänsyn till all 
tillgänglig information. När funktionsförmågan bedöms i kliniska sammanhang med 
hjälp av skattningsinstrumentet Children´s Global Assessment Scale (C-GAS), som 
presenteras  nedan,  så  ska  det  fungera  som  en  kondenserad  sammanfattning  av 
bedömarens kunskap om olika aspekter av barnets, patientens sociala och psykiatriska 
funktion. I sin översikt över generella bedömningar av psykosocialt fungerande inom 
barn-  och  ungdomspsykiatrin  så  beskrev  Schorre  och  Vandvik  (2004)  att  det  i 
internationella  kliniska  sammanhang  råder  konsensus  om  användbarheten  av  en 
generell bedömning av funktion i det kliniska arbetet, liksom i behandlingsforskning 
och epidemiologiska studier. Det kan vara till hjälp för att kunna identifiera de barn 
och  ungdomar  som  behöver  behandling,  predicera  svårigheter  samt  mäta 
behandlingseffekter. 
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Vilken förmåga till funktion ett barn bedöms ha kan vara beroende av vem det är 
som bedömer. Det har visat sig att klinisk personal, föräldrar och lärare kan bedöma 
samma  barn  på  olika  sätt.  I  en  uppföljningsstudie  av  Weissmann,  Warner  och 
Fendrich (1990) av barn med deprimerade och icke deprimerade föräldrar tittade man 
på reliabiliteten för C-GAS utifrån information som olika informanter hade gett. De 
fann reliabilitet mellan barnintervjuerna och all sammantagen  information om barnen 
som fanns, men enbart måttlig reliabilitet mellan intervjuerna med  mödrarna och all 
information om barnet. Detta kunde tyda på att deprimerade mödrar är influerade av 
sin egen depression när de beskriver sina barn.  

I en prospektiv longitudinell undersökning kunde man identifiera tidiga prediktorer 
och vägar till depressions- och ångestsymtom i 12-13-årsåldern och undersökte ifall 
det fanns unika prediktorer  för respektive ångest gentemot depressiva symtom. Man 
fann att tidiga riskfaktorer i kontext och temperament kan förklara 38 % av variansen 
av pojkars samvarierande symtom av depression och ångest i tidig adolescens och 25 
%  av  flickornas.  Två  huvudsakliga  vägar  identifierades.  Temperamentet,  barns 
känslomässiga status i mitten av barndomen förmedlade nästan alla riskfaktorer. Den 
andra vägen till symtomen var genom tidiga riskfaktorer före 5 års ålder, som t ex 
mödrars  stress,  familjemotgångar,  socialbidrag  (Karewold,  Roysamb,  Ystrom  & 
Mathiesen, 2009).

Det  har  rapporterats  om mindre  volym  på  hippocampus-området  i  hjärnan  vid 
depression hos vuxna, men oklart vad som föregår vad. Rao et al. (2010) undersökte 
ungdomar  i  en  uppföljande  studie.  Med  hjälp  av  magnetkameraundersökning, 
volymetrisk  MRI  (magnetic  resonance  imaging)  undersöktes  hjärnan  och  genom 
intervjuer  samlades  information  in  om tidiga  och nyligen inträffade   motgångar  i 
livet.  Motgångar  innebar  separation/förlust,  livshotande  sjukdom/skada,  fysisk 
försummelse,  emotionell  vanvård/övergrepp,  fysisk  vanvård/övergrepp,  sexuella 
övergrepp samt att ha bevittnat våld. De fann att gruppen deprimerade tonåringar och 
gruppen ungdomar från riskgrupper hade signifikant mindre volym på både höger och 
vänster hippocampus än kontrollgruppen, som inte hade någon historia av psykiatrisk 
sjukdom varken personligt eller inom familjen. Man fann även att hög förekomst av 
motgångar tidigt i livet hade samband med mindre hippocampusvolym, vilket delvis 
förmedlades  till  depression.  Tidiga  bakslag  i  livet  kan  interagera  med  genetisk 
sårbarhet och förorsaka förändringar i hippocampus, vilket möjligen ökar risken för 
depressiv störning. Hippocampus är ett område i hjärnans limbiska system, viktigt för 
inlärning, minne och rumslig uppfattning och dessutom känsligt för stress (Kolb & 
Whishaw, 2004).

Utifrån  ovanstående forskningsresultat  påverkas  således  barns  funktionsförmåga 
negativt  av  tidiga  riskfaktorer  i  kontexten  och  familjen,  eget  temperament  och 
känslomässig status i mitten av barndomen och  motgångar i livet. Att växa upp i 
sociala  riskgrupper  kan  åstadkomma  minskad  hippocampusvolym  som  i  sin  tur 
innebär ökad risk för depression samt försämrad förmåga till  inlärning och minne. 
Det har också betydelse för beskrivningen av barns funktionsförmåga vem det är som 
bedömer  den.  Deprimerade  mödrar  visade  sig  ha  en  tendens  till  att  avge  en 
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bedömning som var mindre reliabel än övriga bedömare, utifrån att de var influerade 
av sin egen depression.

Theraplay samspelsterapi
Forskning  visar  att  tidiga  insatser  för  barn  och  ungdomar  kan  förebygga  senare 
problem.  Anknytningsprocessen  är  mycket  viktig  för  barns  totala  utveckling 
(Gerhardt,  2005).  I  samspelsbehandling  arbetar  man  med  att  stärka  den  tidiga 
anknytningsförmågan och de signaler som barnet behöver få besvarade för att kunna 
erhålla trygghet och fortsatt känslomässig, intellektuell och motorisk utveckling. Det 
finns en del sådana behandlingsmetoder för små barn och deras föräldrar, vilka ofta 
upplevs som positiva både av patienter och behandlare. De är dock inte tillräckligt 
dokumenterade  ännu  och  saknar  därför  högre  evidensnivå.  Detta  gäller  även 
Theraplay samspelsbehandling (Jernberg & Booth, 2001) som är en lekfull interaktiv 
terapimetod vars syfte är att stärka tilliten, anknytningen och samspelet  mellan barn 
och förälder  genom att på ett lekfullt sätt förändra de inre bilderna till  att bli mer 
positiva och nyanserade. I behandlingen arbetar man också med att utveckla barnets 
självreglering, dvs förmågan att kunna känna, uppleva nyanser och ta hand om sina 
känslor på ett tillfredsställande sätt samt förälderns förmåga att förstå och mentalisera 
sitt  barn.  Theraplayinstitutet  har  genom  att  studera  fungerande  föräldra-barn-
relationer i  hälsobringande samspel, ur ett salutogent perspektiv utvecklat sin terapi 
utifrån fyra huvuddimensioner: struktur, omsorg, utmaning och engagemang.  Innan 
terapin påbörjas genomförs en filminspelad bedömning av samspelet mellan förälder 
och barn, Marshak Interaction Method (MIM) (Jernberg & Booth, 2001). 

Preliminära studier från flera länder har visat på nyttan av metoden. I Finland pågår 
just  nu  forskning  på  Theraplays  effektivitet  vad  gäller  att  bota  beteendeproblem, 
känslomässiga  och  relationella  problem med  Salo,  Lassenius-Panula  och  Mäkelä. 
Mäkelä  och  Vierikko  (2004)  undersökte  också  behandlingseffekter  på  20 
familjehemsplacerade barn i Finland genom skattningsformuläret The Child Behavior 
Checklist (CBCL), med signifikant positivt resultat, dvs minskning av både separata 
(externaliserade och internaliserade) och övergripande problem. Resultaten inom de 
kliniker  som använder  metoden  upplevs  också som goda.  Metoden behöver  dock 
utvärderas ytterligare för att fastställa effekter samt fastslå vilka som har mest nytta 
av metoden. Därför har ett  projekt initierats  med övergripande syfte att undersöka 
effekter  av  Theraplaybehandling  genom mätningar  av  barnets  symtom,  föräldrars 
symtom och stress samt samspel mellan föräldrar och barn före och efter behandling. 
Föreliggande studie är ett delprojekt inom Theraplayprojektet (Nilsson, 2008). 

Frågeställningar
Studien undersökte följande frågeställningar:

Vilka  karakteristika  har  de  patienter  som  erhåller  samspelsbehandling  med 
behandlingsmetoden Theraplay i Sverige med avseende på barnens funktionsförmåga, 
kvaliteten  på  relationen  barn-förälder  samt  föräldrarnas  självskattade  depression, 
ångest och föräldrastress?
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Finns  det  något  samband  mellan  föräldrarnas  psykiska  mående,  avseende 
depression och ångest, och deras upplevda föräldrastress? Finns det något samband 
mellan  föräldrarnas psykiska mående och funktionsförmåga hos barnen alternativt 
samspelskvaliteten  barn-förälder?  Kan  man  i  så  fall  förstå  det  utifrån 
anknytningsteori? 

Hypotesen är att det finns samband mellan hur föräldrarna mår och hur deras barn 
fungerar.  Föräldrar  som  lider  av  depression,  ångest  eller  upplever  stress  i 
föräldrarollen påverkar barnens funktionsnivå och relationskvaliteten barn-förälder. 
Således  förväntades  negativa  samband mellan  föräldrarnas  symtom på depression, 
ångest och föräldrastress och barns funktionsnivå. 

Metod
Föreliggande studie är en del av en pilotstudie i Theraplay samspelsbehandling som 
pågår vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för barn- och ungdompsykiatri 
Umeå Universitet. Datainsamlingen startade i januari 2009 och mätningar genomförs 
vid tre tillfällen; före behandlingens start, efter avslutad behandling samt sex månader 
efter avslutad behandling. Deltagare är barn i åldern 0-10 år och deras föräldrar som 
sökt  hjälp  inom  barn-  och  ungdomspsykiatrin  (BUP)  eller    barnhabiliteringen. 
Behandlingen  utförs  av  behandlare  med  olika  grundprofessioner  samt  med 
vidareutbildning  i  samspelsmetoden  Theraplay.  Behandlarna  är  också  delaktiga  i 
datainsamlingen. Datainsamlingen görs vid sju olika kliniker i Sverige som bedriver 
Theraplaybehandling (Nilsson, 2008).

I  föreliggande  delstudie  beskrivs  resultat  från  första  mätningstillfället  (pretest) 
innan familjerna startade sin samspelsbehandling.

Deltagare 
Studerad grupp var 24 barn i åldern 2-9 år och deras föräldrar. I studien ingick 24 
mammor och 18 pappor. Familjerna hade sökt hjälp inom BUP eller barnhabilitering 
och hade erbjudits samspelsbehandling med Theraplay efter genomförd bedömning. 
Urvalet gjordes på varje klinik enligt deras egna rutiner, ofta genom en tids generell 
bedömnings-  och  behandlingskontakt  där  behandlarna  utifrån  sedvanlig  klinisk 
bedömning  samt  MIM-bedömning  kommit  fram  till  att  det  förelåg  behov  av 
specialiserad  samspelsbehandling.  I  denna  bedömning  användes  främst  anamnes, 
MIM-bedömning samt diagnostik enligt ICD-10 eller C-GAS, sällan något fler av de 
instrument som används i forskningsprojektet.  

Etiska överväganden
Theraplay  pilotprojekt  är  ett  befintligt  forskningsprojekt  där  nödvändiga  etiska 
överväganden  genomförts  och  godkänts.  Godkännande  för  etikprövningen:  dnr 
08166M, regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Föräldrarna har haft möjlighet att 
tacka nej till deltagande i studien och det har i så fall ej påverkat deras behandling.
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Instrument 
HAD 
Hospitality Anxiety and Depression Scale (HAD) är ett självskattningsformulär för 
patienter, som mäter sinnesstämningen ifråga om ångest och depression. HAD är väl 
validerat och använt inom sjukvård och primärvård. Lisspers, Nygren och Söderman 
(1997) evaluerade  skalan  på en större  svensk normalpopulation  (624 deltagare  av 
1300 slumpmässigt  utvalda).  De fann att  HAD-skalan korrelerade med både Beck 
Depression Inventory (BDI) och Spielberger´s State Trait Anxiety Inventory (STAI). 
De beskrev också att flera studier gjorts där HAD-skalans nivå med 8 poäng som 
gränsen till  mild  ångest  överensstämmer  med  DSM-III  kriterierna  för  ångest  och 
depression.  Faktoranalys  genomfördes  och  genererade  två  faktorer  som 
överensstämde korrekt med originalskalorna ångest och depression. De fann också att 
skalan hade hög intern konsistens mätt med Cronbach´s alpha, HAD ångest 0,84 och 
HAD depression 0,82. Utifrån detta bedöms HAD-skalan vara både reliabel och valid. 

Formuläret består av 14 påståenden, hälften gällande depression och hälften ångest. 
Den är en Likert-skala med fyra svarsalternativ på varje fråga, varje svar genererar en 
siffra mellan 0-3. Exempel rörande depression: ”Allting känns trögt”: nästan alltid, 
ofta,  ibland,  aldrig”.  Exempel  rörande  ångest:  ”Jag  bekymrar  mig  över  saker: 
mestadels,  ganska  ofta,  av  och  till,  någon  enstaka  gång”.  Den  sammanräknade 
summan för vardera område indikerar graden av tillstånd; 0-7 normalt, 8-10 mild, 11-
14 måttlig eller >= 15 svår (www.deprimerad.net, 2010; Zigmond & Snaith, 1983).

SPSQ 
The Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ) är ett självskattningsformulär 
för föräldrar som Östberg, Hagekull och Hagelin (1997) omarbetade till en svensk 
version från den amerikanska skalan PSI (Parenting Stress Index) av Abidin (1990). 
Instrumentet mäter upplevd påfrestning/stress som har samband med föräldraskapet. 
De  genomförde  en  fem-faktoranalys  och  konstruerade  nya  subskalor  utifrån  sina 
resultat,  som  erhöll  höga  resultat  med  en  alphakoefficient  mellan  0,87-0,90  för 
totalpoängen föräldrastress. Den förklarade variansen för de fem delskalorna I SPSQ 
fann de vara 33,8 %. Test-retest reliabilitet visade god stabilitet över tid. Östberg och 
Hagekull (2010) redovisade att  mammor i en klinisk grupp hade högre signifikant 
föräldrastress än mammor i en normalgrupp, med en gruppskillnad i effektstorlek på 
Cohen´s d = 0,52, alltså måttlig effektstyrka. 

I  Östberg,  Hagekull  och Hagelins (2007) studie om stabilitet  och prediktion av 
föräldrastress så jämförde de en klinisk grupp barn och mödrar med en normalgrupp. 
Vid mätningstillfälle 2 så var barnens medelålder 7,6 år för den kliniska gruppen och 
7,4 år för jämförelsegruppen. Resultatet för totalpoängen av alla 5 delskalorna, den 
generella föräldrastressen, hos den kliniska gruppen var medelvärde 2,55,  SD 0,62 
och  alpha 0,91 och hos normalgruppen medelvärde 2,36,  SD 0,55 och  alpha 0,90. 
Resultatet tydde på att föräldrastress är relativt stabilt, med en tendens till minskning 
när barnen blir äldre.  

Skalan  består  av  34  påståenden  utformad  som  en  Likert-skala  med  fem 
svarsalternativ att kryssa mellan ”stämmer inte alls” och ”stämmer mycket bra”, vilka 
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värderas  mellan  1-5.  Resultatet  presenteras  dels  som  en  totalpoäng  för  generell 
föräldrastress, med alla sammanräknade poäng, och dels i fem delskalor:

1. Inkompetens;  innehåller  frågor som har  att  göra med upplevelsen  av klara 
föräldrarollen,  känslor  av  inkompetens  i  den  rollen,  bedömningen  av 
föräldraskap som svårt. Exempel: ”När det inte fungerar med barnen känns det 
som att jag inte kan göra någonting rätt.”

2. Rollbegränsning;  handlar  om  begränsning  av  intressen  och  aktiviteter  på 
grund av föräldraansvaret.  Exempel:  ”Efter  att  ha fått  barn kan jag nästan 
aldrig längre göra de saker som jag själv tycker om.” 

3. Social isolering; undersöker om sociala kontakter utanför familjen. Exempel: 
”När jag hamnar i en problemsituation som gäller barnen, har jag många som 
jag kan vända mig till för att få hjälp och råd.”  

4. Problem i relationen med maka/make/sambo; lyssnar av sociala erfarenheter 
inom familjen/parrelationen. Exempel: ”Att få barn har gjort att jag och min 
make/sambo har kommit varandra närmare.”  

5. Hälsoproblem;  handlar  om förälderns  fysiska  hälsa  med  speciellt  fokus på 
hälsoförändringar relaterade till föräldraskapet. Exempel: ”under det senaste 
halvåret har jag känt mig mycket tröttare än vanligt.” 

PIR-GAS 
The Parent-Infant  Relationship  Global  Assessment  Scale  0-3 år  (PIR-GAS)  är  en 
skattning som görs av behandlare avseende kvaliteten på relationen mellan förälder 
och det lilla barnet. Barnet lär sig sociala färdigheter, samarbete och ömsesidighet när 
det  upptäcker  drivkraften  i  social  initiering  i  relationen  med  föräldrar.  I 
återkommande interaktioner med känslomässigt närvarande omsorgspersoner börjar 
det  lilla  barnet  utveckla  förmågan  till  emotionell  självreglering  och  självkontroll. 
PIR-GAS  värderar  generell  funktionsnivå  för  både  barn  och  förälder,  stressnivå, 
adaptiv  flexibilitet  och  nivå  på  konflikt  och  lösning  samt  effekt  på  barnets 
utvecklingsmässiga fortskridande utifrån relationskvaliteten. Skattningen syftar till att 
fånga relationens natur vid undersökningstillfället och kan variera över tid. PIR-GAS 
utarbetades först 1994 och har därefter reviderats 2005 med hjälp av synpunkter från 
behandlare  och forskare inom barnpsykiatri och barnhälsovård, kallad The Revision 
Task  Force  i  DC:0-3  R.  Det  planeras  en  publikation  framöver  med  evaluering, 
citering och med information om reliabilitet och validitet. 

PIR-GAS ingår i ett batteri med diagnostiska klassifikationer av mental hälsa och 
störningar  i  utvecklingen  av  spädbarn  och  barn  i  de  tidiga  åren,  som  har  sin 
utgångspunkt  i  DSM-III-R  (1987)  och  ICD  9  (International  Classification  of 
Diseases).  Instrumentet  ingår  i  Diagnostic  Classification  of  Mental  Health  and 
Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: Revised Edition (DC:0-
3R), en samling med fem olika bedömningar  från axel  I till  axel V. PIR-GAS är 
bedömningsinstrumentet för axel II. Skattningspoängen är en siffra mellan 1-100 och 
är indelad i 10 intervaller, från 1-10 som står för dokumenterad misshandel, till 91-
100  som betyder  väl  anpassad.  Poängen  är  indelad  i  tre  klassifikationer:  81-100 
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anpassad relation,  41-80 mönster  av en oordnad relation och 0-40 kaotisk relation 
(Zero to three, 2005). 

C-GAS 
Childrens  Global  Assessment  Scale  4-20  år  (C-GAS)  är  en  skattningsskala  som 
används av behandlare  för  att  bedöma den generella  funktionsnivån hos barn och 
ungdomar  i  åldrarna  4-20  år.  Bedömaren  ska  skatta  utifrån  den  mest  nedsatta 
funktionsnivån hos barnet. Det är en svensk nyöversättning och bearbetning av Lundh 
2005 i samarbete med Shaffer, Gould, Fischer och Bird som används kliniskt idag 
(www.svenskabupforeningen.se). 

Lundh,  Kowalski,  Sundberg,  Gumpert  och  Landén  (2010)  beskrev  att  det 
ursprungliga  materialet  till  C-GAS  är  den  amerikanska  GAS-skalan  utarbetad  av 
Endicott, Spitzer, Fleiss och Cohen (1976) och senare Shaffer et al. (1983) och liknar 
den  inom  vuxenpsykiatrin  ofta  använda  GAF-skalan  (Global  Assessment  of 
Functioning). C-GAS-skalan är lätt att använda kliniskt, väl etablerad och använd i 
landsomfattande  sammanhang.  Reliabilitet  och  validitet  för  C-GAS har  mestadels 
evaluerats  i  sammanhang med några få homogena bedömare.  Lundh et  al.  (2010) 
undersökte  C-GAS  i  ett  naturalistiskt  kliniskt  upplägg  genom  att  titta  på 
interbedömarreliabiliteten  mellan  703  otränade  bedömare  och  jämförde  med 
expertbedömare.  Resultatet  visade  en  interbedömarreliabilitet  på  (Intra  Class 
Correlations Coefficient)  ICC 0.73 för den otränade bedömargruppen och 0.92 för 
expertbedömarna.  De  otränade  bedömarna  bedömde  barns  funktionsförmåga 
signifikant  högre  än  expertbedömarna  och  hade  en  stor  variationsbredd  på  sina 
bedömningar. Interbedömarreliabiliteten bedömdes vara måttlig när C-GAS används 
kliniskt  med  otränade  bedömare,  vilket  framhåller  vikten  av  ordentlig  träning  i 
samband med introduktion av nya skattningsskalor.  

Shaffer  et  al.  (1983)  etablerade  diskriminerande  validitet  för  C-GAS  mellan 
inneliggande patienter och öppenvårdspatienter. Medelvärdet för öppenvårdspatienter 
var  65,4  (SD 14,8)  och  för  inneliggande  patienter  46,0  (SD 19,0)  vilket  var  en 
statistiskt  signifikant  skillnad.  Bird,  Canino,  Rubio-Stipec och Ribera (1987) fann 
medelvärdet  för icke remitterade  patienter  vara 77,9 (SD 9,3) och för  remitterade 
patienter 55,3 (SD 12,9). Genom att jämföra klinisk status så stod det klart att C-GAS 
skilde mellan ”fall” och ”icke-fall” med en signifikans som gjorde att de skapade en 
cut-off gräns vid C-GAS-värden vid 61 och 71. Om måttet  är större än 71 är det  
troligen  inget  ”fall”,  mellan  61  och  71  finns  troliga  ”fall”  och  under  61  finns 
definitiva ”fall”. 

C-GAS-måttet är en siffra på ett kontinuum mellan 1-100 och ska bedömas utifrån 
den  senaste  månaden  och  väljas  utifrån  det  lägsta  tänkbara  värdet  av  personens 
fungerande. Det finns tio intervaller:

• 1-10 kräver ständig tillsyn och övervakning 
• 11-20 kräver ansenlig tillsyn och övervakning 
• 21-30  oförmögen att fungera inom nästan alla områden
• 31-40 betydande nedsättning av funktionsförmågan inom flera områden och 

oförmögen att fungera inom ett av dessa områden
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• 41-50 måttlig störning av funktionsförmågan inom de flesta sociala områden 
eller allvarlig störning av funktionsförmågan inom ett område

• 51-60 varierande funktionsförmåga med sporadiska svårigheter eller symtom 
inom flera, men inte alla, sociala områden

• 61-70 en del svårigheter inom ett enstaka område, men fungerar allmänt sett 
ganska väl

• 71-80 endast lindriga funktionssvårigheter
• 81-90 god funktionsförmåga inom alla områden
• 91-100 synnerligen god funktionsförmåga inom alla områden

Procedur
Materialet till studien består av insamlade data från Theraplay pilotprojekt för 24 barn 
och deras föräldrar, 24 mammor och 18 pappor. Föräldrarna hade sökt hjälp inom 
BUP och barnhabilitering för problem med sina barn. Efter kontakt med behandlare 
så  hade  de  bedömts  vara  hjälpta  av  samspelsbehandling.  De  tillfrågades  då  om 
deltagande  i  forskningsstudien.  De  föräldrar  som  tackade  ja  till  deltagande  i 
pilotstudien fyllde i självskattningsformulären HAD och SPSQ individuellt vid besök 
på aktuell klinik innan behandlingen startade. Behandlarna träffade föräldrar och barn 
i  förberedande  besök  inför  behandlingen  och  i  samband  med  det  skattade  de 
samspelskvaliteten  barn-förälder  med  PIR-GAS  för  barnen  i  åldern  0-3  år  samt 
barnens funktionsnivå med C-GAS  för barnen i åldern 4-9 år.  

I föreliggande studie beskrevs patientgruppen samt undersöktes hypotesen om att 
det  fanns  en korrelation  mellan  föräldrarnas  självskattade värden på föräldrastress 
(SPSQ), ångest och depression (HAD) och barnens funktionsförmåga (C-GAS) och 
relationskvalitet  barn-förälder  (PIR-GAS).  I  denna  delstudie  gjordes  också  en 
jämförelse  mellan  Theraplayföräldrarnas  värden  på  föräldrastress  jämfört  med  en 
icke-klinisk grupp från Östberg et al. (2007). 

Statistiska metoder
Data har kodats och bearbetats med PASW statistikprogram version 18. PIR-GAS/C-
GAS är ordinalskalor.  Kolmogorov-Smirnovs test användes för att testa normalitet 
hos fördelningarna för övriga variabler  (HAD, SPSQ). För HAD depressionsskala 
påvisades  en  signifikant  avvikelse  från  normalitet  med  en  positiv  snedfördelning 
(p<.05).  Utifrån  detta  och  det  faktum  att  stickprovet  var  litet  valdes  en  icke-
parametrisk  metod,  Spearmans  rangkorrelationskoefficient,  för  att  undersöka 
samband  mellan  föräldrarnas  självskattade  depression/ångest  och  upplevd 
föräldrastress,   samband  mellan  barnens  kliniskt  skattade  funktionsförmåga  samt 
samspelskvalitet  barn-förälder.  Ensidig  korrelationsprövning  användes  utifrån 
hypotesen att föräldrars mående påverkar barnens fungerande och samspel. 

För SPSQ, som var approximativt normalfördelad, användes oberoende t-test för 
att  jämföra huruvida medelvärden i föreliggande stickprov med Theraplaypatienter 
skilde  sig  signifikant  från  en  jämförelsegrupp  av  icke-kliniska  föräldrar 
(normalgrupp) för vilka data finns publicerade i  Östberg et al. (2007).

En alfanivå på 0,05 har använts vid samtliga signifikansprövningar. 
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Bortfall
Det fanns ett bortfall på en delskala i SPSQ, där en förälder inte kunnat fylla i frågor 
om föräldrastress  på delskalan  ”Problem med  relationen med make/maka/sambo”. 
Deltagarens  totalpoäng  ersattes  av  medelvärdet  på  de  övriga  delskalorna.  Det 
saknades också HAD-formulär från två pappor.  

Resultat

Beskrivning av undersökningsgruppen
Studien undersökte 24 barn mellan 2 och 9 år, med föräldrar, varav 24 mammor och 
18 pappor. Barnens medelålder var 5 år och 11 månader och medianålder var 5 år och 
7 månader. 

Barnens funktionsnivå och kvalitet på barn-förälder relationen
Deskriptiv  statistik  för PIR-GAS och C-GAS ges i  Tabell  1.  De 5 yngsta  barnen 
mellan 2 och 3 år uppmätte en kvalitetsnivå på relationen mätt  med PIR-GAS för 
barn-mor (5 barn) medelvärde 50,2 och på relationen barn-far (2 barn) medelvärde 
50. Resultatet fanns inom PIR-GAS intervallet 51-60 som beskrivs som en relation 
mellan barn och förälder som innehåller stress och konflikter, där det är svårt med 
lösningar.  Poängen  låg  inom  PIR-GAS  klassifikationen  mellan  40-80  som 
kännetecknas  av  en  relation  som  är  störd  och  oordnad,  som  kan  ha  nytta  av 
terapeutisk intervention.

Det var 19 barn mellan 4 och 9 år och deras funktionsnivå enligt medelvärde på C-
GAS var  52.  Måttet  rymdes  inom intervallet  51-60.  Spridningen  var  ett  intervall 
uppåt och ett nedåt. Med hänvisning till cut-off gränserna enligt Bird et al. (1987) så 
kunde resultatet betecknas som att barnen i studien var kliniska ”fall”, eftersom de låg 
under poängen 61. Fyra barn låg inom intervallet 41-50.

Tabell  1.  Barnens funktionsnivå  (C-GAS) och kvalitet  på barn-förälder-relationen  
(PIR-GAS)

Min Max Medelvärde Standardavvikelse
Barnens funktionsnivå 41 61 52 4,8
Relationskvalitet mor-barn 45 55 50,2 5
Relationskvalitet far-barn 45 55 50 7,1

Föräldrarnas grad av depression och ångest
Deskriptiva  data  för  HAD  återges  i  Tabell  2.  Medelvärdet  för  mammornas 
självskattade depression låg inom det normala. Även medelvärdet för ångestnivån var 
inom det normala, men högre och närmare cut-off gränsen på 8 för mild ångest och 
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54 % av mammorna fick ett värde som låg över gränsen. Pappornas medelvärden för 
ångest och depression låg inom det normala,  men ångestnivån var, precis som för 
mammorna, närmare cut-off gränsen för mild ångest och 38 % av papporna låg över 
gränsen.  

Tabell 2. Föräldrarnas nivåer av ångest och depression (HAD) 

Min Max Medelvärde Standardavvikelse
Depression    Mor
                      Far

0
0

13
13

4,08
4,56

3,62
3,69

Ångest           Mor
                      Far

0
1

15
18

6,92
6,87

3,93
4,05

Upplevd föräldrastress 
Värdena  för  den  skattade  föräldrastressen  genom  SPSQ  kan  ses  i  Tabell  3. 
Mammornas totalpoäng var i genomsnitt 2,81  och pappornas 2,89, vilket var en hög 
nivå. Vid jämförelse med tvåsidigt  t-test mellan Theraplaypatienterna i denna studie 
och normalgruppen i Östbergs et al. (2007) studie så framkom vid oberoende  t-test 
flera signifikanta skillnader (p<.05). Theraplaypapporna och mammorna hade högre 
värden på totalpoängen och på flera av delskalorna jämfört  med den icke-kliniska 
gruppen. 

Tabell 3. Föräldrastress (SPSQ) 

Min Max Medelvärde Standard
avvikelse 

Sig.  skillnad mot 
jämförelsegrupp

Inkompetens            Mor
                                 Far

1,55
1,82

5
4,82

2,88
2,86

0,9
0,87

Ja
Ja

Rollbegränsning      Mor
                                 Far

1,71
1,71

4,71
5

3,34
3,46

0,72
0,81

Nej
Ja

Social isolering        Mor
                                 Far

1,14
1,29

4,43
4,29

2,37
2,75

0,94
0,84

Nej
Ja

Problem relationen  Mor
maka/maka/sambo   Far

1,4
1

4,6
4,4

2,7
2,58

0,86
0,78

Ja
Nej

Hälsoproblem          Mor
                                 Far

1,75
1,5

4,75
5

2,88
2,64

0,79
0,9

Ja
Nej

Totalpoäng               Mor
                                 Far

1,91
1,82

3,91
4,09

2,81
2,89

0,55
0,68

Ja
Ja
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Samband i undersökningsgruppen
Följande signifikanta samband mellan de olika variablerna framkom. 

Barnens funktionsnivå/relationskvalitet och föräldrastress
Barnens funktionsnivå och relationskvaliteten barn-förälder korrelerade negativt med 
mödrarnas  totalpoäng  för  föräldrastress;  Spearmans  rho  -0,371,  p  =  0,037.  När 
mödrarnas  upplevda   föräldrastress  var  stor  så  var  barnens  funktionsnivå  och 
relationskvalitet till förälder lägre och tvärtom.

Barnens  funktionsnivå  och  relationskvalitet  korrelerade  även  negativt  med 
mödrarnas  föräldrastress i delskalan ”problem i relationen med make/maka/sambo”; 
-0,467,  p = 0,012. Vid högre funktionsnivå/relationskvalitet  hos barnen uppvisade 
mammorna färre problem i relationen make/maka/sambo och tvärtom. 

Ångest-/depressionsnivå och föräldrastress
Vid  undersökning  av  korrelation  mellan  värdena  för  depression  och  ångest  och 
föräldrastress så visade det att det fanns flera signifikanta samband inom och mellan 
dessa  två  mått.  Här  redovisas  de  mer  relevanta  av  dem.  Ångest  och  depression 
korrelerade  positivt  med  varann,  både  för  mammorna  (0,699,  p <  0,001)  och 
papporna  (0,596,  p =  0,007).  När  ångestnivån  var  högre  så  tenderade  även 
depressionsnivån att vara på en högre nivå och tvärtom. 

Mammornas  totalpoäng  för  föräldrastress  korrelerade  positivt  med  både  deras 
ångest  (0,514,  p =  0,005)  och  depression  (0,405,  p =  0,025).  Delskalan  ”social 
isolering”  visade  också  positivt  signifikant  samband  med  både  ångest-  och 
depressionsnivån hos mammorna. 

Pappornas ångestnivå korrelerade positivt med föräldrastress i delskalorna ”social 
isolering” (0,524, p = 0,019), ”inkompetens” (0,757, p < 0,001) och totalpoängen för 
föräldrastress  (0,712,  p =  0,001).  Depressionsnivån  för  papporna  hade  positiva 
samband med mammornas delskalor ”rollbegränsning” och ”hälsoproblem”. 

Barnens funktionsnivå/relationskvalitet, ångest-/depressionsnivå samt föräldrastress
De flesta korrelationerna mellan HAD och C-GAS/PIR-GAS samt mellan SPSQ och 
C-GAS/PIR-GAS hade inte signifikanta resultat, men de flesta var negativa (14 av 
16), vilket gick i samma riktning som hypotesen att föräldrarnas mående påverkar 
barnens funktionsnivå och relationskvaliteten mellan barn-förälder.

Diskussion
Den här studien ville undersöka hur patientgruppen som erhåller samspelsbehandling 
med Theraplay i Sverige ser ut,  med avseende på  relationskvaliteten barn-förälder, 
barnens  funktionsförmåga,  föräldrarnas  självskattade  depression,  ångest  och 
föräldrastress. Den ämnade också ta reda på ifall det fanns  några samband mellan 
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dessa  olika  mått  med  en  undran  om  det  gick  att  förstå  resultatet  utifrån 
anknytningsteori.  Studien  hade  hypotesen  att  föräldrar  påverkar  sina  barn,  att 
föräldrar  som  lider  av  depression,  ångest  eller  föräldrastress  påverkar  barnens 
funktionsnivå och kvaliteten på relationen mellan barn och förälder.

Patientgruppen
Vad gäller beskrivningen av patientgruppen så visade det sig att relationskvaliteten 
för  barn-förälder-relationen  innehöll  stress  och  konflikter,  med  svårigheter  att 
åstadkomma  lösningar.  Relationerna  mellan  barnen  och  föräldrarna  i  studien 
klassificerades som störda och oroliga med oordnade dysfunktionella mönster. Dessa 
patienter bedöms enligt PIR-GAS att kunna ha nytta av terapi. Detta tydde på att de 
blivit  adekvat  bedömda  av  de  behandlare  som  rekommenderat  dem  för 
samspelsbehandling.  Likaså  bedömdes  de  äldre  barnen  ha  en  funktionsnivå  som 
betecknas  som  ”varierande  funktionsförmåga  med  sporadiska  svårigheter  eller 
symtom inom flera områden” och  resultatet låg under cut-off-gränsen för kliniska 
”fall”. Även detta resultat tydde på att de skulle ha nytta av terapeutisk intervention. 
Utifrån  aktuell  anknytningsforskning  så  spelar  samspelet  med  och  relationen  till 
omsorgspersonen stor roll för barnets utveckling och fungerande, vilket kan indikera 
att  dessa  barn  med  föräldrar  kommer  att   ha  nytta  av  att  träna  och utveckla  sitt 
samspel  tillsammans.  Med  en  varm  och  tillitsfull  förälder-barn  relation  så  ökar 
förutsättningarna för barnens välmående och fungerande.

Föräldrarna  i  studien  led  inte  av  depressionssymtom  i  den  grad  att  det 
klassificerades som  mild  depression.  Detta  överensstämmer  med  förekomsten  av 
depression  när  HAD-skalan  har  använts  på  374 oselekterade  primärvårdspatienter 
(www.deprimerad.net).  Denna  ”normalgrupp”  visade  en  positiv  snedfördelning  i 
resultatet för depression, där de flesta ligger inom intervallet för normalt mående och 
endast några få individer har många depressionssymtom.    

Både mammor och pappor rapporterade en ångestnivå som låg lite under cut-off 
gränsen  för  mild  ångest.  Det  var  dock  hela  54  % av  mammorna  och  38  %  av 
papporna som fick ett värde som låg över gränsen för mild ångest. Den självskattade 
ångestnivån  korrelerade  både  med  föräldrastress  och  depressionssymtom. 
Sammantaget  tyder  detta  på att  hela  det psykiska måendet  hos föräldrarna hänger 
ihop. De föräldrar som har sökt hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin och hos 
barnhabiliteringen  och  blivit  bedömda  vara  hjälpta  av  samspelsbehandling  verkar 
vara mer ansträngda, stressade och må sämre jämfört med normalgruppen föräldrar. 
Resultatet tyder på att det finns goda anledningar till att dessa föräldrar har sökt hjälp 
och bra förutsättningar att hjälpa, när de själva har eftersökt hjälp.  

Den  uppmätta  totala  föräldrastressen  bland  studiens  deltagare  var  högre  än 
normalgruppen i Östbergs et al. (2007) studie, vilket stämde överens med Östberg et 
al.  (2010)  där  den  kliniska  gruppen  hade  signifikant  högre  föräldrastress  än 
normalgruppen.  Theraplayföräldrarna  hade  även  högre  värden  än  den  kliniska 
gruppen i Östberg et al. (2010) på totalpoängen och de flesta delskalorna. Mammorna 
och papporna upplevde en liknande nivå av föräldrastress, generellt sett alltså en hög 
nivå. Eftersom Östberg et al. (2007) konstaterade att föräldrastress är relativt stabil 
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över tid, så kan man tänka att även deltagarna i denna studie kan ha haft en hög nivå 
av generell föräldrastress redan när barnen var mindre, kanske sedan de var nyfödda. 

Samband  
Studiens  resultat  visade  att  det  fanns  flera  samband  mellan  de  uppmätta 
skattningsskalorna.  Ångest-  och  depressionssymtomen  hade  signifikanta  positiva 
samband för både mammorna och papporna.  Likaså fanns det  många signifikanta 
samband  både  inom  och  mellan  de  skattade  värdena  för  ångest,  depression  och 
föräldrastress, både det generella värdet och delskalorna. Resultatet tyder på att flera 
olika  delar  av  föräldrars  mående  hör  ihop.  Ångest,  depression  och  föräldrastress 
hänger till stor del ihop med varandra.    

En studie av Risholm Mothander och Grette Moe (2010) studerade depression och 
föräldrastress  hos  föräldrar  som  sökt  hjälp  hos  en  norsk  barn-  och 
ungdomspsykiatrisk mottagning, med barn i åldrarna 0-47 månader. De undersökte 
även barnens diagnoser, dels beteendesymtom och dels relationskvalitet. De fann att 
mödrarna  skattade  högre  depressionsnivå  än  fäderna,  att  jämföra  med 
Theraplayföräldrarna där fäderna hade något högre poäng än mammorna. Mer än 50 
% av de norska mödrarna rapporterade signifikanta depressiva symtom och det var 
mammorna  till  de  äldsta  barnen  i  gruppen  som  hade  de  högsta  nivåerna  av 
depressionssymtom. Resultatet i Risholm Mothander och Grette Moes (2010) studie 
för upplevd föräldrastress för mödrarna, mätt med SPSQ, hade värdet 2,81 (SD 0,63), 
vilket i princip var samma värde som mammorna i förevarande studie hade, se ovan. I 
den norska föräldragruppen hade papporna skattat lägre föräldrastress än mammorna 
med en totalpoäng på 2,37 (SD 0,47),  men i  den svenska Theraplaygruppen hade 
mammor och pappor skattat nästan lika. I båda studierna korrelerade föräldrastress 
positivt  inom  samma  familj,  mellan  mammor  och  pappor.  Likaså  fanns  i  båda 
studierna  ett  samband  mellan  föräldrastress  hos  mödrarna  och  relationskvaliteten 
barn-förälder, mätt  med PIR-GAS. Dessutom fann båda studierna samband mellan 
depression och föräldrastress hos mödrarna, i den norska även hos fäderna. Resultatet 
i förevarande studie uppvisade även samband mellan ångest och föräldrastress både 
för mammorna och papporna. Risholm Mothander och Grette Moe (2010) använde 
sig  av  mätinstrumentet  the  Center  for  Epidemiological  Study –  Depression  Scale 
(CES-D)  för  att  mäta  depressionssymtom,  vilket  är  känt  för  att  ge  lite  högre 
skattningsvärden för depressiva symtom än the Edinburgh Postnatal Depression Scale 
(EPDS), vilket de reflekterade över i sina slutsatser. Det skulle vara intressant att veta 
hur resultat för HAD förhåller sig i jämförelse med dessa två andra mätinstrument 
ifråga om depressionssymtom.

Östberg, Hagekull och Wettergren (1997) fann att depression korrelerade måttligt 
till vissa aspekter av föräldrastress. Det har under årens lopp undersökts flera aspekter 
av vad föräldraskapet innebär för svårigheter. Man kan se föräldrastress som en brist 
på överensstämmelse mellan personliga resurser och föräldraskapets krav. I Östberg 
et al. (2007) refereras det till många olika forskare som har funnit att föräldrastress 
har samband med flera olika negativa aspekter av familj, barn och förälder. Samband 
kan ses  med  mödrars  depression,  försummelse  och  övergrepp av  barn,  barn  med 
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otrygg  anknytning,  äktenskaplig  kvalitet,  oönskade styrandetekniker  hos  föräldrar. 
Föreställningarna  om   föräldrastress  är  dels  att  den  är  ett  resultat  av  miljön; 
livshändelser,  det  vardagliga  tjatet  och  dels  att  den  är  direkt  kopplad  till 
föräldraskapets  specifika  krav.  Den  betraktas  dock  oftast  som  en  mer  generell 
övergripande stress.   

Föräldrar påverkar sina barn och anknytningskvaliteten
Det fanns också samband i undersökningsresultatet som var i linje med hypotesen; att 
föräldrarnas  psykiska  mående  påverkar  barnen,  även  om  samband  i  sig,  som 
diskuteras  senare,  inte  bevisar  en  orsak-verkan-relation.  Ett  signifikant  negativt 
samband fanns mellan mödrarnas generella föräldrastress och barnens funktionsnivå 
samt relationskvaliteten barn-förälder. Vid hög nivå av föräldrastress hos mödrarna så 
fungerade barnen på en lägre funktionsnivå samt uppvisade en lägre relationskvalitet 
mellan barn och förälder. Studiens mammor upplevde hög föräldrastress och kunde 
därmed haft svårt att vara tillräckligt psykologiskt och känslomässigt tillgängliga för 
sina barn. I Östberg et al. (1997) fann de att mammor som var ensamstående, äldre, 
med lägre utbildning och fler barn hade högre total föräldrastress än övriga mammor. 
Bland Theraplayföräldrarna så var 25 % av mammorna ensamstående. 

Både mödrarna och fäderna i studien uppvisade generellt hög föräldrastress. Ifall 
den stressen har varit relativt stabil över tid, som Östberg et al. (2007) konstaterade, 
så  har  den troligen  påverkat  relationerna  till  deras  barn.  Det  går  att  tänka  sig att 
anknytningsteorin  kan  göra  det  mer  begripligt.  Stress  påverkar  kvaliteten  på 
samvaron mellan barn och förälder negativt. En förälder som är stressad och orolig är 
i hög grad upptagen av det och har svårare att vara känslomässigt närvarande och 
lyhörd  för  barnets  signaler.  Den  känslomässiga  intoningen  och  regleringen  som 
barnet behöver hjälp med kan då bli bristande, vilket kan påverka barnets förmåga att 
tolerera och hantera sina känslor. Att ha förmåga till delad uppmärksamhet med sitt 
barn och att skapa intersubjektiva möten mellan barn och förälder, som utvecklar och 
stärker  barnets  förmågor,  kan  vara  svårt  som  förälder  om  stressnivån  är  hög. 
Föräldern  kan istället  vara  avvisande och oförutsägbar  för  barnet,  vilket  i  sin  tur 
genererar  stress  och  förhöjd  kortisolnivå  hos  barnet.  Om  barnet  upplever  hög 
stressnivå  över  tid  så  kan  det  påverka  den  känslomässiga  regleringen.  När 
affektregleringen inte fungerar tillfredsställande så kan det innebära störningar och 
hinder i den psykiska och sociala utvecklingen hos barnen, vilket skulle kunna få som 
effekt  lägre  funktionsnivå.  I  enlighet  med  forskningsrönen  som  Gerhardt  (2007) 
presenterar  så  signalerar  det  lilla  barnet  sina  känslor  till  föräldrarna  och  om 
bemötandet inte är bekräftande och lugnande så skapas sådana förväntningar i barnet; 
att inte bli bekräftad och lugnad. Dessa mönster av affektreglering ligger sedan till 
grund för hur barnet själv kan reglera sina känslor och ta hand om svåra och starka 
känslor. Mönstren blir till förväntningar som barnet sedan bär med sig i livet och i 
relationer framöver, vilket påverkar barnets sociala och psykiska funktionsförmåga.  

För delskalan ”problem i relationen med make/maka/sambo” inom SPSQ så hade 
mammornas  skattning ett  signifikant  negativt  samband med barnens funktionsnivå 
och relationskvalitet. Ju högre skattade upplevda problem i par-/föräldrarelationen för 
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mammorna,  desto  lägre  funktion  och  relationskvalitet  för  barnen.  Mammornas 
upplevda föräldrastress påverkade alltså barnens fungerande och relationskvaliteten i 
negativ riktning. Problem i parrelationen eller till den andre föräldern, även om man 
inte levde tillsammans, var något som stressade mammorna.  Att inte ha stöd av sin 
partner  eller  den  andre  föräldern  kan  vara  svårt  och  stressande.  Föräldraskapet 
underlättas av ett delat ansvar, där man är två som kan avlasta och stödja varandra. I 
Östberg et al. (1997) så fann de att ensamstående mödrar skattade högre på denna 
delskala  jämfört  med  andra  mödrar.  Så  är  dock  inte  fallet  i  denna  studie,  där 
medelvärdet för denna delskala är 2,19 för de ensamstående mammorna, till skillnad 
från 2,7 för alla mammorna sammanräknat. Att barnen blivit negativt påverkade av 
denna del av föräldrastressen är något att fundera vidare på. 

Även i de icke signifikanta sambanden mellan barn- och föräldraskattningarna så 
pekade de flesta (14 av 16) åt samma håll som hypotesen, nämligen i negativ riktning; 
att föräldrarnas föräldrastress, ångest och depression påverkade barnens fungerande 
och relationskvalitet negativt. 

Många forskningsstudier visar att föräldrars psykiska mående påverkar deras barn. 
Det finns mycket forskat om mödrar med depression och de konsekvenser det får för 
barnen.  Studierna  är  ofta  är  från  USA,  där  ansvaret  för  barnens  omvårdnad 
traditionellt oftast ligger på mödrarna. I Sverige är familjemönstret lite annorlunda, 
med ett mer delat och jämställt föräldraskap jämfört med i USA. Pappor i Sverige är  
mer delaktiga i familjelivet och i sina barns liv. Forskningsresultaten för deprimerade 
mödrar  bör  kunna  vara  överförbara  även  till  pappor  med  depression  och  andra 
psykiska  svårigheter  i  en  kontext  där  pappor,  liksom  mammor,  är  viktiga 
omsorgspersoner  för  sina  barn.  Från  barnets  utgångspunkt  så  är  den  livsviktiga 
anknytningsprocessen  och  samspelet  med  föräldern  detsamma,  vare  sig  det  är  en 
mamma eller pappa. Ifråga om anknytning och samspel så är det inte könsbundet vem 
som blir en viktig anknytningsperson. För barnet är det viktigast att det får tillgång till 
minst en omsorgsperson som finns till för barnet att få känslomässigt stöd och omsorg 
av. 

Förtjänster med studien 
Det var en styrka att studien hade flera olika slags bedömningar, både självskattningar 
och behandlarskattningar, både på barnen och  föräldrarna, både det individuella och 
relationella. Behandlare och föräldrar skattade olika mått, vilket gav en mer komplett 
och sammansatt bild än om enbart en part hade värderat. Att både barn, mammor och 
pappor deltog i studien var värdefullt för resultatet, som blev mer brett belyst. 

Det är värdefullt att få god kunskap om de föräldrar som söker hjälp i vården för 
psykiska och sociala problem hos sina barn. Genom att veta mer om hur föräldrarna 
mår och har det, så kan man bättre anpassa hjälpen till hjälpsökande föräldrar och 
familjer. Det leder i sin tur till att barnen kan få bättre hjälp med mer nöjda föräldrar, 
om de upplever sig ha fått bra och anpassad hjälp. Eftersom barnen är så beroende av 
sina föräldrar, hur de mår, fungerar, vilka resurser och omsorgsförmågor de har, så är 
det av yttersta vikt att  upptäcka och hjälpa föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen 
för att  tidigt skapa bra förutsättningar för de uppväxande barnen. Det kan behöva 
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utvecklas  bättre  hjälp  till  föräldrar  med  psykiska  problem,  för  att  gagna  de 
uppväxande  barnens  psykiska  hälsa  och  fungerande.  Det  sociala  nätverket  runt 
familjen är förstås också ovärderligt som stöd till både föräldrar och barn. Det allra 
viktigaste är förstås att förebygga psykisk ohälsa i tid, genom att medverka till ett 
samhälle där även utsatta barn och ungdomar blir väl omhändertagna och har tillgång 
till  känslomässigt  trygga omsorgspersoner.  Det  ger förutsättningar  för  fortsatt  god 
utveckling och vuxenblivande.  

Brister i studien
Deltagarna var få och det vore optimalt att ha en betydligt större undersökningsgrupp 
för att  undersöka samband mellan  de studerade variablerna.  Mätinstrumentet  PIR-
GAS saknar uppgifter på normdata, validitet och reliabilitet. Det planeras för detta 
och det kommer då att bli ett mer tillförlitligt mått på kvaliteten i relationen. En mer 
utförlig klinisk bedömning av barnets fungerade och samspelsförmåga skulle vara bra 
att komplettera undersökningen med. I Theraplay pilotstudie så undersöker man även 
barnens symtom på bredden genom Child Behavior  Checklist  (CBCL) och MIM-
bedömning samt föräldraenkät. Dessa instrument ger en djupare och bredare kunskap 
om barnet och relationen och därmed eventuella samband mellan föräldrar och barn 
utifrån samspel och anknytning. Dessa data var inte insamlade vid tiden för denna 
delstudies genomförande. Studien genomfördes inom klinisk verksamhet av ordinarie 
behandlare. Detta innebar att alla variabler inte kunde kontrolleras fullständigt, t ex 
urval  av  patienter  och  behandlaregenskaper.  Det  skulle  också  ha  varit  mycket 
intressant och ett bra komplement i studien med något fysiologiskt mått på stress, t ex 
uppmätta kortisolnivåer på både föräldrar och barn vid de olika mätningstillfällena. 

Förslag till ytterligare studier
En viktig frågeställning som växer fram i denna studie är hur man kan hjälpa föräldrar 
att må bättre och uppleva mindre föräldrastress?  Det är mycket som förändras när 
man blir förälder. Föräldraskap för med sig ett stort ansvar över det nya livet, som 
kan upplevas stressande. När en föräldrar mår bra och inte lider av ångest, depression 
och hög föräldrastress så kan de erbjuda sina barn mer välfungerande, intresserade, 
känslomässigt engagerade och närvarande vuxna, med större förmåga till omsorg. Om 
det  skulle  gå  att  stödja  och  främja  föräldrars  psykiska  välmående  så  skulle  det 
innebära en positiv skillnad för föräldrarna, barnen och hela samhället. Mer forskning 
skulle behövas om vad som är lämpliga insatser för detta.

Det går också att spekulera i ifall dessa föräldrar haft en hög stressnivå även innan 
de blev föräldrar. Samhället kan ha ett intresse av att människor ska må psykiskt bra, 
eftersom  det  genererar  en  god  hälsa  och  hög  funktionsförmåga.  Det  skulle  till 
exempel kunna vara en förebyggande åtgärd att erbjuda en psykiskt hälsofrämjande 
och trygg miljö för unga vuxna, samt vara samhällsnyttigt med forskning som skulle 
kunna fastställa vilka insatser som kan ge god avkastning inom detta område. 

Studien utgick från att föräldrar påverkar sina barn, vilket det finns mycket stöd för 
i  forskningen.  Relationer  är  dock  alltid  en  växelverkande  process.  Även  om 
föräldrarnas  påverkan är  tydlig,  så  sker  påverkan  även från det  andra  hållet.  Om 
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barnet är extra känsligt, har svaga kontaktbeteenden, är svårt att tillfredsställa eller 
har  någon sjukdom eller  handikapp så  kan föräldern  och relationen  dem emellan 
påverkas negativt av det och föräldern kan få svårigheter att knyta an till sitt barn. Det 
kan generera  en hög föräldrastress att inte kunna lugna och tillfredsställa sitt barn. 
Longitudinella studier är nödvändiga för att uppskatta dessa orsak-verkan-samband. 
Det  är  värdefullt  för  föräldrar  och personal  inom vården att  veta  om dessa  olika 
svårigheter och att lättillgänglig hjälp finns. Det behövs mer kunskap och större utbud 
av fungerande arbete med att stödja och stärka relationen mellan barn och föräldrar, 
för att kunna förstå, hjälpa och anpassa omhändertagande och bemötande, så att den 
viktiga anknytningen kan komma igång, trots svårigheter.   

Det skulle också vara intressant att veta vilken skillnad det blir med olika slags 
interventioner  i  familjer  där samspelet  inte  fungerar tillfredsställande.  Vad kan bli 
annorlunda  och  fungera  bättre  för  barnen,  föräldrarna,  samspelet  med  lämpliga 
behandlingsinsatser?  Kan de  åstadkomma positiv  förändring,  så  att  föräldern  mår 
bättre  och  i  sin  tur  kan  påverka  barn-förälder-relationen  positivt?  Kan 
behandlingsinterventioner  göra  skillnad  för  föräldrars  mående,  om samspelet  med 
deras barn fungerar bättre och innehåller mer glädje. I en samspelsbehandling kan 
både  föräldrar  och  barn  utveckla  sina  samspelsförmågor  och  få  en  varmare  och 
närmare relation med mer trygghet och tillit, till gagn för barnet. I en studie (Östberg, 
Hagekull, Lindberg & Dannaeus, 2005) undersöktes om mammors stress minskades 
genom att  fokusera hjälpinsatserna på barnens ät-  och sömnproblem.  De jämförde 
mammor som sökt specialisthjälp med en kontrollgrupp som varken sökt eller erbjöds 
någon hjälp.  Båda grupperna uppgav likvärdig föräldrastress  innan interventionen, 
mätt med instrumentet SPSQ. Den kliniska gruppen mammor fick individualiserad 
hjälp av små team bestående av en psykolog och en sjuksköterska. De erhöll hjälp av 
olika  slag  och  hög  tillgänglighet,  både  genom  mottagningsbesök,  hembesök, 
telefonsamtal och filmning tills de var nöjda och tyckte att de själva kunde hantera 
situationen. Mätningar skedde före och efter behandlingsinterventionerna. Resultatet 
visade att mammornas totala föräldrastress minskade, likaså värdena för subskalorna 
rollrestriktion,  inkompetens  och  problem  i  relationen  med  make/maka/sambo. 
Mödrarna kände sig mer kompetenta som föräldrar vid avslutad behandling. De angav 
också minskade problem med barnen efter avslutad behandling, däremot uppgav de 
fortfarande fler problem med barnen än kontrollgruppen. Det kan vara mycket värt att 
utveckla fler sådana hjälpinsatser som ökar föräldrars känsla av kompetens, minskar 
deras  föräldrastress  och  även  minskar  barnens  problemsymtom,  utifrån  att  hjälpa 
föräldrarna med deras  upplevda problem med sina barn.  Det  behövs forskning på 
olika slags interventioner som är effektiva i detta arbete.   

Det blir  spännande att  se vilka behandlingsresultat  man kommer fram till  i  det 
pågående pilotprojektet för samspelsbehandlingen Theraplay. Den här delstudien har 
ju begränsade data, men fler resultat kommer framöver att visa på mer information 
om effekter av Theraplay.  I den finländska Theraplaystudien av Mäkelä och Vierikko 
(2004) så  visade  eftermätningarna  att  problemsymtomen  fortsatte  förbättras  sex 
månader efter avslutad behandling med Theraplay. Samspelsbehandling  kan alltså ge 
fortsatta  positiva  effekter,  när  väl  ett  fungerande samspel  har  kommit  igång.  Det 
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skulle kunna vara resultatet av att både barn och föräldrar har utvecklats och blivit 
bekräftade, med förhoppningsvis mer glädje och lekfullhet dem emellan.    

Det  finns  ännu  inte  så  utvecklade  och  validerade  mätinstrument  för  att  mäta 
anknytning, relationer,  samspel och barns fungerande. För att på ett tidigt stadium 
kunna upptäcka barn som ligger inom riskzonen för att utvecklas ogynnsamt och är i 
behov  av  stödinsatser,  så  skulle  det  behövas  enkla  och  tillförlitliga  metoder  att 
använda för de professionella som kommer i kontakt med dem, vilket forskningen 
kan bidra med. Om samhället vill verka för en tidig upptäckt av barn i riskzonen och 
arbeta  med  fokus  på  barnets  bästa  så  behövs  ett  brett  samarbete   mellan  alla 
samhällsinstanser som arbetar med barn och föräldrar, som till exempel föräldra- och 
barnhälsovård, barnsjukvård, förskola, skola,  BUP, vuxenpsykiatri,  socialtjänst och 
rättsväsende. 

Barnens bästa kontra föräldrarnas rätt är en svår och ibland kontroversiell fråga. 
Den  moderna  forskningen  inom  neurologi,  spädbarnsutveckling,  anknytning  och 
samspel  bör  få  konsekvenser  för  hur  vi  ser  på  barns  rätt  till  och  behov  av  god 
utveckling och trygg uppväxt. Det är av vikt för samhället i stort att föräldrar och barn 
får stöd och hjälp i att skapa goda relationer, som främjar barns totala utveckling. Om 
en trygg anknytning anses eftersträvansvärt av samhället behöver både nuvarande och 
nya behandlingsmetoder samt forskning fortsätta att utvecklas.  
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Tack
Ett  mycket  stort  tack  till  min  handledare  Karin  Nilsson,  som  med  engagemang, 
intresse och tid, även på ”övertid”,  bidragit  med kunskap, värdefulla kommentarer 
och uppmuntran under processens gång. Jag har lärt mig mycket av dig!  

Ett stort tack till min handledare Michael Rönnlund för att intresserat och  engagerat 
på  kort  tid  tagit  sig  an  att  bidra  med  sina  statistiska  kunskaper  samt  värdefulla 
kommentarer som förbättrat studien. Tack!   

Varmt tack till min familj, mina barn, min sambo, mina föräldrar som på många olika 
sätt stöttat och uppmuntrat mig att kunna fullfölja utbildningen och denna sista stora 
uppgift. Jag har inte kunnat bidra med så mycket tid, uppmärksamhet, engagemang 
och  intresse för er som jag skulle önska. Utan er hade det inte gått att genomföra alla  
studieinsatser inom  tidsgränserna. Tack snälla ni!    

Tack även till alla deltagare i Theraplay forskningsstudie, familjer och behandlare. Ni 
har bidragit med viktig information som leder till mer kunskap om hur samspelsterapi 
kan förbättras och utformas på sätt som är till bra hjälp.   
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