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SAMMANFATTNING 
 
Hur överförs anknytningsmönster mellan generationer? I och med 
konstaterandet av ett överföringsgap skiftade forskningen fokus från 
förälderns lyhördhet som verksam mekanism i överföring av 
anknytningsmönster till att studera mentaliseringsförmågans betydelse. 
Syftet med denna studie var dels att undersöka hur föräldrar beskriver 
sina barn med avseende på mentalisering, samt att undersöka sambandet 
mellan förälderns anknytningsmönster och dessa beskrivningar. För att 
studera mentaliseringsförmåga har konstruktet mind-mindedness 
använts. Trettiosju föräldrar intervjuades och skattade sig själva 
gällande anknytningsmönster. Resultatet visade inga signifikanta 
samband mellan anknytningsmönster och mentaliseringsförmåga. I 
föräldrarnas beskrivning observerades en variation i  hur 
mentaliseringförmåga kommer till uttryck.    
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Abstract 
 

 
How is attachment pattern transmitted between generations? When the 
transmissiongap was discovered, a shift in research from focusing on 
maternal sensitivity as an effective mechanism in the transmission to the 
possible importance of mentalization occured. The aim of the study was 
to examine how parents describe their children with respect to 
mentalization, and to investigate the relation between parents attachment 
pattern and these descriptions. The construct mind-mindedness was used 
to investigate mentalization. Thirty-seven parents were interviewed and 
self-reported their attachment pattern. No significant relation between 
attachment pattern and mentalization was found. Regarding how 
mentalization was expressed in parents descriptions of their children a 
variation was observed. 

 
Keywords: attachment, transmissiongap, mentalization, mind-
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Olydig eller nyfiken upptäckare- 

en studie i hur föräldrar beskriver sina barn 

 

INTRODUKTION 
”Olydig” eller ”nyfiken upptäckare” - hur vi beskriver våra barn återspeglar våra 

representationer av barnet och kan komma att ha fortsatt betydelse för barnets anknytning och 

kognitiva utveckling. De senaste två decennierna har anknytningsforskningen riktat sin 

uppmärksamhet mot vikten av förälderns förmåga till mentalisering för anknytningsrelationen 

och samspelet mellan barn och förälder. Anknytningsforskningen har tidigare fokuserat på 

förälderns beteende i form av lyhördhet inför barnets signaler. Senare forskning har dock visat 

att förälderns mentaliseringsförmåga har stor betydelse. 

Denna studie kommer inledningsvis beskriva mentaliserings- och anknytningsteori för 

att sedan se hur forskningen har fört samman dessa teorier som förklaringsmodell för ett 

gynnsamt samspel mellan barn och föräldrar vilket generar en trygg anknytningsrelation. 

Sambandet mellan förälderns anknytningsmönster och hur de beskriver sina barn med 

avseende på mentalisering kommer att undersökas i denna studie. Utifrån forskningen har 

olika konstrukt för mentaliseringsförmåga utvecklats. I denna studie kommer begreppet mind-

mindedness (det engelska ursprungsbegreppet kommer fortsättningsvis att användas då en 

adekvat svensk översättning saknas) att undersökas, vilket innebär förälderns benägenhet att 

behandla barnet som en individ med ett sinne, det vill säga en individ med avsikter och 

önskningar, snarare än endast någon med fysiska och emotionella behov som bör tillgodoses 

(Meins, Fernyhough, Fradeley & Tuckey, 2001).   

Begreppsdefinition 

Studien kommer i så stor utsträckning som möjligt att använda begreppet föräldern då det 

reflekterar dagens syn på föräldraskapet, det vill säga att synen på moderns unika roll har 
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övergivits till förmån för uppfattningen att såväl pappan som mamman har betydelse för 

barnets utveckling. En stor del av tidigare forskning har endast studerat mammans roll i 

samspelet med barnet, och i dessa fall kommer de ursprungliga begreppen att behållas. Då det 

gäller engelska begrepp kommer de, där det är möjligt, att översättas till svenska. Första 

gången begreppet nämns kommer det dock att användas oöversatt.    

Mentaliseringsteori 

”Mentalisering innebär att göra egna och andras handlingar begripliga utifrån 

bakomliggande mentala avsikter som önskningar, känslor och föreställningar. 

Mentalisering innebär att inse att det som finns i sinnet, finns i sinnet. 

Mentalisering handlar i allt väsentligt om att förstå andra och sig själv, implicit 

och explicit, i termer av mentala tillstånd och mentala processer ” (Bateman & 

Fonagy  i översättning av Rydén & Wallroth, 2008).   

 

Fonagy och medarbetare har haft en ledande roll när det gäller mentaliseringens betydelse för 

anknytningsrelationen, vilket har lett till att de ställt mentaliseringsbegreppet i centrum för 

den psykodynamiska teorin om självutveckling. Utvecklingen av mentaliseringsförmåga sker 

i samspelet mellan förälder och barn tidigt i livet. Vi föds med en förutsättning för 

mentaliseringsförmåga. Hur förmågan till mentalisering utvecklas har att göra med hur 

relationen till anknytningsobjektet ser ut, det behövs en förälder som speglar barnet för att 

dessa förmågor ska kunna utvecklas. På så sätt lär barnet sig vad det känner samt hur det kan 

reglera sina känslor. Barnet får även en förståelse för att det har ett inre, att det har en vilja 

samt att det kan åstadkomma saker. Det krävs alltså att omgivningen mentaliserar kring barnet 

(Rydén & Wallroth, 2008). 

 Teoretisk bakgrund  

De flesta teorier som ligger till grund för mentalisering har sitt ursprung i den 

psykodynamiska traditionen. Dessa teorier börjar med att beskriva en medfödd inre värld av 
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mentala representationer för känslor, önskningar och behov, för att sedan gå vidare i ett 

anknytningsperspektiv där vikten av relationen mellan föräldrar och barn betonas. Det är, 

enligt dessa teorier, i denna relation som barnet utvecklar en förmåga att reflektera över inre 

representationer.  

Winnicotts övergångsområde 

Barnläkaren och psykoanalytikern Donald Winnicott intresserade sig för relationen mellan 

mamma och barn och dess betydelse för självutveckling hos barnet. Utifrån studier av barns 

lek, har teorin om att det i relationen mellan mamma och barn finns ett utrymme för samspel, 

utforskande och lärande utvecklats. Detta utrymme benämns som ett övergångsområde där 

leken mellan mamma och barn bidrar till utvecklingen av en inre värld som senare blir till 

hjälp för barnet att förstå sin omgivning. I leken lär sig barnet med hjälp av mamman att 

hantera olika former av känslouttryck. Mamman visar en förmåga att hantera både positiva 

och mer negativa uttryck hos barnet genom att finnas där, vilket skapar trygghet hos barnet. 

Denna trygghet ger förutsättning för dyaden att utveckla ett övergångsområde som barnet 

senare kan göra till en del av sig själv (Winnicott, 1971). 

Sterns intersubjektivitet 

Daniel Sterns begrepp intersubjektivitet handlar om en förmåga att dela upplevelser och 

känslor med en annan person. Han ser intersubjektivitet som ett eget motivationssystem vilket 

inte är detsamma som anknytningssystemet. Tillfredsställelsen i den ömsesidiga relationen 

mellan människor är det som motiverar oss. I relationen mellan mamma och barn ger barnet 

uttryck för känslor som imiteras, men som också omvandlas av mamman. På så vis lär barnet 

sig vad det kan förvänta sig av en annan person, samtidigt som det lär sig hur det ska förhålla 

sig till och umgås med andra personer (Stern, 1985).   
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Theory of mind  

Mentaliseringsbegreppet utgår även från theory of mind, ett centralt begrepp inom 

kognitionsforskningen, som har att göra med förmågan att sätta sig in i hur andra tänker. 

Theory of mind innebär förmågan att se att olika människors tankar och känslor skiljer sig åt, 

vilket leder till att även våra handlingar och beteenden går isär. Med hjälp av theory of mind 

kan vi även tillskriva andra människor avsikter och intentioner (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 

1985). Ett filosofiskt perspektiv på samma fenomen förs fram av Daniel Dennett. Där beskrivs 

fenomenet intentionell hållning som handlar om förmågan att tillskriva personer i 

omgivningen en intention, att personen vill något med sina tankar och känslor, att det finns en 

avsikt (Dennet, 1996). 

Utveckling av mentaliseringsförmåga hos barnet 

Utveckling av mentaliseringsförmåga sker i det vardagliga samspelet mellan barn och 

föräldrar. Från födseln förekommer ett förmentaliserande samspel mellan barnet och föräldern 

i en ickeverbal kommunikation. När barnet ger uttryck för en känsla bemöter föräldern detta 

genom att uppvisa samma känsla men på ett överdrivet sätt för att skapa representationer i 

barnet av vad det är den känner. Detta kallas markerad spegling och är en viktig del i barnets 

känsloreglering. Med hjälp av den markerade speglingen avdramatiserar föräldern barnets 

känsla och begränsar den i tid. Med andra ord hjälper föräldern barnet att lämna känslan 

samtidigt som barnets upplevelse av känslan blir tydligare. Med hjälp av speglingen skapar 

barnet representationer av känslor och lär sig förutse förälderns beteende, vilket är en början 

till mentaliseringsförmåga. Barnet saknar fortfarande en intentionell hållning, det vill säga 

förmågan att tolka andras avsikter och önskningar. Tidigt i utvecklingen har barnet förmåga 

att skilja ut avsiktlighet från slumpmässighet. Det lilla barnet har även en föreställning om att 

det den tänker och känner är sant och att andra människor upplever världen på samma sätt. 

Med andra ord stämmer barnets inre verklighet överens med den yttre. Ett motsatt läge som 
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barnet senare i utvecklingen kan tillgodogöra sig är att skilja på fantasi och verklighet. I 

samspel med föräldern utvecklar barnet mentaliseringsförmåga genom att pendla mellan dessa 

olika lägen. Med andra ord, en förståelse för att ens tankar och känslor dels beror på hur 

verkligheten ser ut, och att de samtidigt påverkar hur verkligheten uppfattas, samt att olika 

personer känner och ser saker på olika sätt (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). 

Anknytningsteori 

”Anknytningsteorin syftar till att förklara den process vars resultat är ett 

psykologiskt ”band” mellan barnet och dess närmaste vårdare. Teorin beskriver 

också hur anknytningen utvecklas till mentala representationer (inre 

arbetsmodeller) hos barnet – av barnet självt, viktiga närstående och samspelet 

dem emellan” (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). 

 

Historisk bakgrund  

De negativa effekter som tidiga separationer medförde för barnet undersöktes av Bowlby 

bland annat genom att studera familjebakgrunden hos pojkar med asocialt beteende (Bowlby, 

1944, ref. i Broberg et al., 2006). Efter andra världskrigets slut rapporterades även effekter på 

barn som hade separerats från sina föräldrar under kriget. Forskningen jämförde barn som 

hade separerats från sina föräldrar och flyttats till tryggare miljöer på landsbygden under 

kriget, med barn som hade upplevt kriget i London men inte separerats från sina föräldrar. 

Resultatet visade att barnen som hade undkommit kriget, men separerats från sina föräldrar 

visade mer negativa effekter än barn som hade upplevt kriget (Freud & Burlingham, 1944, 

ref. i Broberg et al., 2006). Det aktuella kunskapsläget sammanfattades och presenterades i en 

WHO-rapport, där vikten av det lilla barnets relation till mamman för barnets framtida hälsa 

och personlighetsutveckling beskrevs (Bowlby, 1951).  
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The Strange Situation Procedure 

För att studera barnets anknytningsbeteende och förälderns omvårdnadsbeteende skapades 

The Strange Situation (fortsättningsvis kommer den svenska översättningen 

främmandesituationen att användas) för att observera samspelet i laboratoriemiljö. I en 20 

minuter lång observation observeras balansen mellan barnets utforskandesystem och 

trygghetssystem, samt barnets förmåga att använda sig av föräldern som en trygg bas. Utifrån 

barnets beteende i observationen kan det placeras i ett av följande anknytningsmönster; A- 

otryggt/undvikande, B- tryggt, C-otryggt/ambivalent (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 

1978) och D- desorganiserat (Main & Solomon, 1986). Begreppet Maternal Sensitivity 

(fortsättningsvis kommer den svenska översättningen förälderns lyhördhet att användas) 

myntades för att beskriva förälderns omsorgsbeteende (Ainsworth et al., 1978). 

Inre arbetsmodeller  

I det tidiga samspelet mellan barn och förälder skapar barnet inre arbetsmodeller, en form av 

scheman eller implicita minnen. Modellernas funktion är att tolka och förutsäga 

anknytningspersonens beteende och känslor, samt att reglera barnets egna 

anknytningsbeteenden, tankar och känslor (Bretherton & Munholland, 1999). Särskilt viktiga 

blir representationerna för hur föräldern bemöter barnet när anknytningssystemet är aktiverat, 

vid till exempel hot eller rädsla. De inre arbetsmodellerna ansågs vara tämligen konstanta 

under livet, dock inte helt statiska (Bowlby, 1971). Senare forskning har dock visat att de inre 

arbetsmodellerna kan uppdateras beroende på vilka erfarenheter man gör under livet. 

Longitudinella studier har visat att man utifrån deltagarnas anknytning vid 1 års ålder 

signifikant kunde förutsäga deras anknytning i vuxenlivet. 70-75 % av deltagarna hade 

samma anknytningsmönster vid 1 års ålder som de senare visade som vuxna (Fraley, 2002). 

En annan uppföljningsstudie kunde konstatera att negativa livshändelser, som till exempel 
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förälderns död, skilsmässa och livshotande sjukdom var associerat till ett skifte från trygg till 

otrygg anknytning (Waters, Merrik, Treboux, Crowell & Albersheim, 2000).   

Förälderns lyhördhet som medierande faktor i överföringen mellan generationer  

 I och med konstruerandet av anknytningsintervjun, AAI, blev det möjligt att studera och mäta 

den vuxnes anknytningsmönster. (Enligt AAI beskrivs den vuxnes anknytningsmönster som 

”state of mind with respect to attachment” och klassificeras i följande fyra grupper: fria 

autonoma, avfärdande, överdrivet upptagna, och olösta med avseende på trauma eller förlust. 

Då denna studie inte använder AAI som mått på vuxenanknytning kommer fortsättningsvis 

begreppen A, B, C, D- mönster att användas (Hesse, 1999)). Med hjälp av AAI kom 

forskningen att intressera sig för variationerna i föräldrars sätt att bemöta sina barn och hur 

förälderns anknytningsmönster fördes vidare till nästa generation (Solomon & Georg, 1996). 

Resultaten visade på att de inre arbetsmodeller föräldern har utvecklat i relation till sin 

förälder kommer att påverka dennes omsorgsbeteende, vilket i sin tur påverkar barnets 

anknytning och vilka inre arbetsmodeller barnet kommer att utveckla (Main, Kaplan & 

Cassidy, 1985).  

Utifrån observationer av förälderns omsorgsbeteende och barnets anknytningsbeteende 

föreslogs att den medierande mekanismen mellan förälderns anknytningsmönster och barnets 

anknytningsmönster bör vara förälderns lyhördhet inför barnets signaler. Begreppet förälderns 

lyhördhet anses vara en underliggande dimension som visar sig i flera typer av 

omsorgsbeteenden. Förälderns lyhördhet delas in i fyra underliggande dimensioner: 

lyhördhet-brist på lyhördhet för barnets kommunikation och signaler, acceptans-bortstötande, 

samarbete-inblandning, samt tillgänglighet-ignorans. Utifrån dessa dimensioner observeras 

förälderns beteende och kan kodas på en skala från 1 till 9 (Ainsworth, 1969).  

Senare forskning har ifrågasatt huruvida förälderns lyhördhet verkligen har ett så starkt 

samband med trygg anknytning som Ainsworths forskning visade på. Begreppet förälderns 
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lyhördhet har ansetts vara allt för otydligt, och det har funnits oklarheter i forskningen om 

vilka beteenden hos föräldern som förklarar lyhördheten. Dessutom har den skala som mäter 

förälderns lyhördhet, av vissa forskare, ansetts vara alltför generell (Meins et al., 2001). 

Betydelsen av begreppet förälderns lyhördhet omvärderas 

Transmissiongap 

Utifrån den begreppsförvirring som har rått kring förälderns lyhördhet fanns behov av att 

genomföra en översiktlig granskning av den tillgängliga forskningen. I en holländsk 

metaanalys studerades sambanden mellan förälderns anknytningsmönster, förälderns 

lyhördhet och barnets anknytningsmönster (Ijzendoorn, 1995). Studien syftade till att 

undersöka två hypoteser. Den första var huruvida förälderns eget anknytningsmönster, mätt 

med AAI, predicerar barnets anknytningsmönster. Den andra frågeställningen undersökte 

sambandet mellan förälderns anknytningsmönster och hur detta kommer i beteendemässigt 

uttryck som lyhördhet inför barnets signaler. Vad det gäller den första hypotesen ger 

metaanalysen starkt stöd till tidigare forskningsresultat att förälderns eget anknytningsmönster 

predicerar barnets anknytningsmönster. Detta gäller samtliga fyra klassifikationer av 

förälderns anknytning mätt i AAI. Vad det gäller den andra hypotesen, visade metaanalysen 

att det finns ett samband mellan förälderns anknytningsmönster och dennes lyhördhet inför 

barnets signaler. Det konstaterades dock att förälderns anknytningsmönster förklarade endast 

12 % av variansen i förälderns lyhördhet och att förälderns lyhördhet i sin tur förklarade 

endast 10 % av variansen i barnets anknytning (Grienenberger, Kelly & Slade, 2005; 

Ijzendoorn, 1995). Med andra ord är inte sambandet mellan förälderns anknytningsmönster 

och förälderns lyhördhet, samt förälderns lyhördhet och barnets anknytningsmönster så starkt 

som man tidigare antagit.  

Sammanfattningsvis fastslog metaanalysen att begreppet förälderns lyhördhet har ett 

förklaringsvärde i hur anknytningsmönster medieras från generation till generation, men att 



Olydig eller nyfiken upptäckare 14 

det långt ifrån täcker in samtliga betydelsefulla aspekter i överföringen mellan föräldern och 

barn (Broberg et al., 2006). Utifrån metaanalysen konstaterades att det finns ett 

transmissiongap (fortsättningsvis kommer den svenska översättningen överföringsgap att 

användas), där forskningen ännu inte har konstaterat vilka de verksamma mekanismerna är 

när det gäller överföring av anknytning mellan generationer (Ijzendoorn, 1995). Denna studie 

kom att betyda mycket för den fortsatta anknytningsforskningen och teoribildningen, och har 

lett till vidare forskning angående vilka möjliga faktorer som kan ligga dolt i begreppet 

överföringsgap.  

 
 
 

 

 

 

Fig. 1 Modell över överföringsgapet.  

 

Förälderns mentaliseringsförmåga som medierande- och modererande faktor  

Flera forskare har intresserat sig för förälderns mentaliseringsförmåga som medierande faktor 

mellan förälderns anknytningsmönster och barnets anknytningsmönster, det vill säga som en 

möjlig faktor i överföringsgapet. Mentaliseringsförmåga avseende föräldraskap refererar till 

förälderns förmåga att se och behandla barnet som en psykologisk agent, en individ med 

intentioner, önskningar och mål. Förälderns mentaliseringsförmåga har föreslagits vara den 

modererande mekanism som i samspelet mellan förälder och barn påverkar barnets 

anknytning, samt i samspelet mellan förälder och barn påverkar barnets sociokognitiva 

utveckling. Förälderns kapacitet att bemöta barnet på en mental nivå bör tydligt urskiljas från 

dennes lyhördhet inför barnets fysiska och emotionella behov (Meins et al., 2001).  

Förälderns 
anknytningsmönster 

Lyhördhet Barnets 
anknytningsmönster 

Överföringsgap 
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Forskningen har skapat olika konstrukt för detta fenomen, vilka till stor del överlappar 

varandra (Sharp & Fonagy, 2008).  

Reflective functioning 

Utifrån mentaliseringsperspektivet har studier genomförts för att undersöka huruvida 

mentaliseringsförmåga kan vara en betydande faktor i överföringsgapet. 

Mentaliseringsbegreppet har operationaliserats till ett mätbart och observerbart begrepp: 

reflective functioning (fortsättningsvis kommer den svenska översättningen reflekterande 

förmåga att användas) (Fonagy & Target, 2005). Ett flertal studier har gjorts angående 

förälderns reflekterande förmåga. För att mäta reflekterande förmåga har instrumentet RF-

skalan konstruerats, som i samband med AAI mäter den vuxnes förmåga att reflektera kring 

sina barndomserfarenheter och sina anknytningsobjekt. För att på liknande sätt mäta 

förälderns reflekterande förmåga kring sitt barn har instrumentet PDI- Parent Development 

Interview (det engelska ursprungsbegreppet kommer fortsättningsvis att användas då en 

adekvat svensk översättning saknas) konstruerats. PDI är en semistrukturerad intervju med 45 

frågor där föräldrarnas reflekterande kring sina barn, sig själv som förälder och relationen 

dem emellan undersöks (Aber, Slade, Belsky & Crnic, 1999; Slade, 2005).  

I en studie som undersökte mentaliseringsförmågans medierande funktion i 

överföringen av anknytningsmönster mellan förälder och barn deltog 100 första-

gångsmammor och 100 första-gångspappor. Föräldrarna deltog i AAI under graviditeten, 

vilket analyserades i termer av hur mycket föräldrarna reflekterade kring mentala tillstånd i 

beskrivningarna av sina barndomsupplevelser och anknytningsobjekt. Familjerna följdes upp 

12- och 18 månader efter barnets födelse, då en främmandesituation genomfördes för att 

bedöma barnets anknytningsmönster. Resultatet visade att föräldrarnas grad av 

mentaliseringsförmåga i samband med AAI före barnets födelse, predicerade barnets 

anknytningsmönster vid uppföljningen, kontrollerat för verbal IQ. Utifrån ovanstående 
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resultat konstaterade studien att mentaliseringsförmåga kan antas vara en betydande faktor i 

överföringsgapet, det vill säga hur anknytningsmönster förs över mellan generationer (Sharp 

& Fonagy, 2008). 

Insightfulness 

Ytterligare ett konstrukt för att beskriva förälderns förmåga att inta barnets perspektiv och 

mentalisera kring barnets intentioner har benämnts insightfulness (fortsättningsvis kommer 

den svenska översättningen insiktsfullhet att användas). Detta konstrukt kännetecknas av att 

föräldern har insikt i barnets motiv till ett beteende, har en komplex bild av barnet där barnets 

både positiva och negativa sidor beskrivs, samt är öppen för ny och överraskande information 

om barnet. För att studera förälderns grad av insiktsfullhet har en metod utvecklas där en 

samspelssituation mellan föräldern och barnets spelas in. Därefter observeras videosekvensen 

tillsammans med föräldern, följt av en öppen intervju där föräldern bes beskriva hur den 

reflekterade kring barnet och sig själv i situationen. Detta kodas sedan enligt de ovan nämnda 

kännetecknen (Oppenheim & Koren-Karie, 2002). 

Mind-Mindedness 

Ett begrepp som till stor del överlappar med reflekterande förmåga har formulerats som mind-

mindedness. Mind-mindedness har för avsikt att vidareutveckla snarare än att ersätta 

begreppet förälderns lyhördhet. Begreppet definieras som förälderns benägenhet att behandla 

barnet som en individ med ett sinne, snarare än endast någon med behov som måste 

tillgodoses. Föräldern har därav barnets ”sinne” i sitt ”sinne” och uppfattar barnet som någon 

med ett eget medvetande och ett eget tänkande. I samspelet tar föräldern hänsyn till att barnet 

är en egen individ med egna behov, avsikter och önskningar. Detta leder till att föräldern kan 

se saker ur barnets perspektiv vilket antas öka förälderns lyhördhet på mental, emotionell och 

fysisk nivå (Meins et al., 2001).  
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För att undersöka förälderns mind-mindedness har ett flertal metoder utvecklats. I en 

samspelssituation mellan föräldern och det lilla barnet iakttas förälderns kommentarer om 

barnets tillstånd. Utifrån observationen kodas sedan förälderns kommentarer med avseende på 

förmågan att ta hänsyn till barnets mentala inre tillstånd. Ytterligare ett sätt att mäta mind-

mindedness, när det gäller lite äldre barn, är en öppen intervju där föräldern ombes beskriva 

sitt barn. Beskrivningarna kodas sedan utifrån benägenheten att ta hänsyn till barnets mentala 

inre tillstånd (Meins & Fernyhough, 2006). Ett annat sätt att mäta förälderns mind-

mindedness är att studera benägenheten att tolka det lilla barnets (20 månader) till synes 

meningslösa förspråkliga prat (Meins & Fernyhough, 1999).  

Kodningen av samspelsobservationen utgår från ett antal kategorier. En av dessa, mind-

related comments, (det engelska ursprungsbegreppet kommer fortsättningsvis att användas då 

en adekvat svensk översättning saknas) har visat samband med barnets anknytningsmönster 

och förälderns lyhördhet. Dessa kommentarer är indelade i adekvata och inadekvata, där de 

adekvata bedöms som att föräldern uppfattar barnets intentioner på rätt sätt och bemöter det 

därefter. De inadekvata bedöms som att föräldern feltolkar barnets intentioner. Ett exempel på 

en adekvat kommentar kan vara att barnet sträcker sig efter en leksaksbil och föräldern 

kommenterar ”så du vill leka med bilen”? En kommentar som kodas som inadekvat skulle 

kunna vara att föräldern uppmanar barnet att fortsätta leka med bilen trots att barnet visar 

avsaknad av intresse för bilen och istället har sin uppmärksamhet riktad mot något annat 

(Meins et al., 2003; Arnott & Meins, 2007).    

När jämförelser har gjorts i hur föräldrar beskriver sina barn i mind-mindedness 

intervjun har det funnits skillnader mellan föräldrar till tryggt- respektive otryggt anknutna 

barn. Föräldrar till tryggt anknutna barn har större benägenhet att tillskriva barnen mentala 

attribut. Dessa barn klarade även kognitiva uppgifter bättre (Meins, Fernyhough, Russell & 

Clark-Carter, 1998). 
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Forskningen kring mind-mindedness har till stor del varit longitudinell, där föräldern 

och barnet tillsammans och var för sig har studerats vid ett flertal tillfällen. Samband har 

funnits mellan hur föräldern upplever sina egna anknytningserfarenheter, förälderns 

benägenhet till att beskriva och kommentera barnet på mental nivå samt barnets anknytning 

(Arnott & Meins, 2007). En stor del av forskningen har även intresserat sig för barnets 

utvecklande av sociokognitiv förmåga och theory of mind, vilken har visat sig vara större för 

barn vars föräldrar har en benägenhet för mentalisering. Med andra ord, barn som blir 

behandlade som individer med egna avsikter och intentioner kommer i sin tur att tillskriva 

andra detta (Meins et al., 2003). Forskning som har jämfört mind-mindedness med förälderns 

lyhördhet har funnit att lyhördheten relaterar till vissa aspekter av mind-mindedness. 

Förälderns benägenhet till mind-related comments visade sig även i denna studie vara en 

starkare prediktor för barnets anknytning än vad förälderns lyhördhet var (Meins et al., 2001).  

En av de studier som beskriver betydelsen av mind-mindedness har undersökt relationen 

mellan förälderns anknytningsmönster, vilket har mätts med hjälp av AAI och RF-skalan 

under graviditeten, och hur föräldern samspelade med barnet vid 6 månaders ålder, med hjälp 

av ovan nämnda samspelsobservation, samt karaktären på anknytningsrelationen föräldern 

och barnet emellan, med hjälp av främmandesituationen. Mind-mindedness visade sig ha ett 

samband med tryggt anknytningsmönster hos papporna, högre reflektiv förmåga hos både 

mammor och pappor samt en trygg anknytning mellan förälder och barn. Mammor med tryggt 

anknutna barn uttryckte färre inadekvata mind-related comments och fler adekvata mind-

related-comments i samspelet med barnet vid 6-månaders ålder. Effektstorleken var måttlig 

till stark, men var icke-signifikant. Pappor med tryggt anknutna barn uttryckte mer adekvata 

mind-related comments i samspelet med barnet vid 6 månaders ålder, än pappor med otryggt 

anknutna barn. Effektstorleken var stark. Men vad det gäller inadekvata mind-related 

comments fanns ingen skillnad mellan papporna. Sammanfattningsvis, på grund av urvalets 
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storlek, var det svårt att uttala sig om huruvida mind-mindedness var en medierande faktor i 

hur förälderns anknytningsmönster leder till barnets anknytningsmönster. Men utifrån en 

preliminär analys visades två huvudspår: 100 % av barnen vars mammor och pappor var både 

tryggt anknutna och höga på mind-mindedness blev tryggt anknutna. 80 % av barnen vars 

mammor var otryggt anknutna och låga på mind-mindedness, och 100 % av barnen vars 

pappor visade detta mönster, blev otryggt anknutna. Med andra ord, vissa kombinationer 

mellan förälderns anknytningsmönster och nivå på mind-mindedness kan vara prediktorer för 

barnets anknytning (Arnott & Meins, 2007).  

          
Fig. 2 Modell över huruvida lyhördhet fungerar som medierande faktor mellan MM och 

barnets anknytning.   
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Figur 2 visar hur senare forskning har undersökt huruvida förälderns lyhördhet kan vara en 

medierande faktor mellan mind-mindedness och barnets anknytningsmönster. Förälderns 

lyhördhet, mind-mindedness och barnets anknytning studerades. Mind-mindedness ensamt 

förklarade 7,9 % av variansen i barnets anknytning, medan mind-mindedness förklarade 7,6%  

av variansen i förälderns lyhördhet. Mind-mindedness och förälderns lyhördhet tillsammans 

förklarade 19,6% av barnets anknytning (Laranjo, Bernier & Meins, 2008). Den studerade 
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hypotesen genererade en möjlig förklaring och visar på ett återaktualiserande av Ainsworths 

begrepp i anknytningsforskningen, där det nu används tillsammans med olika 

mentaliseringskonstrukt för att vidare studera hur anknytningsmönster överförs mellan 

generationer. 

Sammanfattning av forskningsresultat som utgångspunkt för den aktuella studien 

Forskningen har intresserat sig för hur förälderns eget anknytningsmönster kommer att 

påverka samspelet med barnet och därigenom vidare barnets anknytning och kognitiva 

utveckling. Då metaanalysen av begreppet förälderns lyhördhet och dess påverkan på barnets 

anknytningsmönster genomfördes, konstaterades ett överföringsgap (Ijzendoorn, 1995). 

Därefter har forskningen haft för avsikt att studera möjliga faktorer i detta överföringsgap. Ett 

flertal konstrukt för förälderns mentaliseringsförmåga, som en möjlig mekanism i 

överföringsgapet, har skapats. Den publicerade forskningen har varit varierande gällande både 

styrkor och samband. Forskningsresultat har bland annat visat att föräldrarnas grad av 

mentaliseringsförmåga före barnets födelse predicerar barnets anknytningsmönster (Fonagy & 

Sharp, 2008). Samband har även funnits mellan hur föräldern upplever sina egna 

anknytningserfarenheter, förälderns benägenhet till att beskriva och kommentera barnet på 

mental nivå samt barnets anknytning (Arnott & Meins, 2007). Mot bakgrund av tidigare 

forskning kommer den aktuella studiens fokus att ligga på förälderns mentaliseringsförmåga 

relaterat till dennes anknytningsmönster. I och med detta kommer en djupare förståelse för det 

första ledet i överföringen av anknytningsmönster mellan generationer skapas. Dessutom 

kommer studien att bidra med beskrivningar av hur mentaliseringsförmågan kommer till 

uttryck. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den aktuella studien är att i en svensk population studera föräldrars beskrivningar 

av sina barn, och därigenom förälderns mentaliseringsförmåga med hjälp av tidigare använda 
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instrument. Studien ämnar att undersöka sambandet mellan förälderns anknytningsmönster 

och hur den beskriver sitt barn med avseende på mentalisering; hur mycket intention föräldern 

tillskriver barnet och förälderns förmåga att ta barnets perspektiv.  

Frågeställning 1: Hur beskriver föräldrar sina barn med avseende på mentalisering? 

Frågeställning 2: Finns det ett samband mellan förälderns anknytningsmönster och hur den 

beskriver sitt barn?  

METOD 
Studiens design 

Den aktuella studien är en tvärsnittsstudie, där förälderns beskrivning av sitt barn studeras och 

jämförs med förälderns anknytningsmönster. Data har inhämtats och analyserats både 

kvantitativt och kvalitativt, det vill säga mixed method.  

Deltagare 

Urvalsgrupp 

Urvalet består av 46 föräldrar till barn mellan 1-5 år i Örebro kommun. Varav 37 är mammor 

och nio är pappor. Medelåldern på föräldrarna är 33 år och på barnen två år, då de nio 

bortfallen är exkluderade. De beskrivna barnen består av 14 flickor och 23 pojkar. Ingen 

belöning utgick för medverkan 

Urvalsmetod 

För rekrytering till studien kontaktades fyra familjecentraler i Örebro kommun; Odensbacken, 

Oxhagen, Baronbacken och Olaus Petri. Dessutom kontaktades föräldragrupper inom 

Immanuel-, Almby- och Sörbyförsamling. Verksamheterna kontaktades via telefon där 

studien beskrevs och en förfrågan ställdes om rekrytering samt medgivande för 

genomförandet av studien inom verksamheten. Samtliga verksamheter ställde sig positiva till 

detta.  
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Inklusionskriterier 

Föräldrar till barn mellan 1-5 år. 

Bortfall 

Av de 46 deltagarna redovisas 9 interna bortfall. (Utförligare beskrivning av bortfallen 

redovisas under överväganden.) I vissa verksamheter fanns det möjliga deltagare som inte 

valde att delta i studien. Ett visst antal externa bortfall förekom således. Det finns ingen 

anledning att anta att dessa personer urskiljer sig från de deltagare som valde att medverka på 

ett sätt som skulle påverka resultatet.  

Material 

Instrument 

MM intervju 

För att mäta förälderns mind-mindedness användes MM intervjun, vilken är en strukturerad 

intervju med öppna frågor utvecklad och i flera studier använd av Meins med kollegor. Syftet 

med intervjun är att bedöma förälderns benägenhet att använda mentala karaktäristika när de 

beskriver sina barn (Meins et al., 1998). Huvudfrågan lyder ”Kan du beskriva ditt barn?”. 

Varje beskrivning av barnet kodas till en av följande kategorier: mentala, beteende, fysiska, 

generella.  

1. Mentala: alla beskrivningar som refererar till barnets mentala liv, till exempel: vilja, 

intresse, föreställning, intellekt, kunskap, känslor, gillande, minne och metakognition.  

2. Beteende: alla beskrivningar som refererar till barnets beteenden, såsom aktiviteter och 

karaktäristika om barnet som hänvisar till beteende så som livlig och busig.  

3. Fysiska: alla beskrivningar som refererar till barnets utseende, ålder eller position i 

familjen. 

4. Generella: beskrivningar om barnet som inte passar in under de övriga kategorierna, så som 

”han är fantastisk”. 
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Kodningarna genererar i ett MM index, vilket räknas ut som antalet mentala beskrivningar i 

förhållande till det totala antalet beskrivningar. Proportionsmått används för att kontrollera för 

skillnader i beskrivningarnas omfång (Meins & Fernyhough, 2006). Förutom huvudfrågan 

ställdes korta frågor om barnets ålder och kön samt förälderns ålder. 

Tidigare forskning har funnit en viss överensstämmelse mellan de olika MM måtten 

(beskrivna i introduktionen), vilket talar för måttens validitet (Meins et al., 2003).  

Relationship Questionnaire (RQ) 

RQ (på svenska ”olika sätt att relatera till andra människor”) är ett självskattningsformulär där 

respondenten tar ställning till fyra beskrivningar avsett att mäta anknytningsmönster 

(undvikande, trygg, ambivalent och desorganiserad) baserat på respondentens uppfattning av 

sig själv och andra (Bartholomew & Horowitz, 1991). Respondenten kan svara på en 7-gradig 

skala mellan ”stämmer inte alls” och ”stämmer mycket bra”. RQ har validerats mot 

intervjumått på anknytning och överensstämmer väl med en teoretisk modell av 

anknytningsmönster hos vuxna (Crowell, Treboux & Waters, 1999; Griffin & Bartholomew, 

1994). För att säkerställa den svenska versionens överensstämmelse med originalinstrumentet 

har den svenska versionen blivit översatt och tillbakaöversatt och har visat tillfredsställande 

psykometriska egenskaper (Bäckström & Holmes, 2001). 

Etiska överväganden om instrumenten 

Valet av att använda RQ istället för det mer omfattande självskattningsformuläret ASQ 

gjordes med tanke på att studien genomfördes i öppna verksamheter dit föräldrar söker sig för 

att umgås med sina barn och andra föräldrar. Deltagarna avgjorde ofta om de ville delta i 

studien med kort betänketid. Vid flertalet av intervjuerna var även deltagarnas barn 

närvarande. Av den anledningen var inte ett frågeformulär med allt för många items, eller 

items som skulle kunna väcka negativa tankar eller känslor hos deltagarna önskvärt. Efter 

konsultation med Anders Broberg, professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, 
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(15/2 2010) föll valet på RQ. Vad det gäller MM intervjun bedömdes inte några etiska 

överväganden vara nödvändiga.   

Interbedömarreliabilitet 

Sex slumpmässigt utvalda transkriberingar av MM intervjun kodades av båda författarna, 

vilket visade på en god interbedömarreliabilitet. Dubbelkodningen genomfördes enligt 

manualen på samma sätt som kodningsproceduren i övrigt. I den aktuella studien var 

Cronbach alpha coefficient .80. Tidigare mått på detta har även de varit tillfredsställande 

(Arnott & Meins, 2007; Demers, Bernier, Tarabulsy, & Provost, 2010; Meins et al., 2003).  

Apparatur 

Inspelning av intervjuerna skedde på MP-3 spelare som inlånats från teknisk service vid 

Örebro universitet.  

Procedur 

Pilotundersökning 

Pilotstudien genomfördes vid Odensbackens familjecentral och inkluderade sex deltagare, där 

en bedömning av det insamlade materialet utfördes för att upptäcka eventuella brister i 

genomförandet och val av instrument. Pilotundersökningen resulterade i vissa förändringar av 

genomförandet. Intervjufrågan ”Kan du beskriva ditt barn” ändrades till ”Kan du berätta om 

ditt barn” på grund av att den första formuleringen bedömdes generera korta svar från 

föräldern. Dessutom vidtogs förändringar för att garantera att intervjuaren skulle förbli blind 

inför hur föräldern svarade på RQ genom att använda förslutna kuvert. Data från 

pilotundersökningen är medräknad i resultatet.  

Instruktioner till deltagarna 

Verksamheterna varierade i hur mycket förhandsinformation de gav föräldrarna. I vissa 

verksamheter var föräldrarna insatta i att en studie skulle genomföras och vad som, i och med 

det, förväntades av dem. I andra verksamheter gavs den informationen direkt av författarna. 
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Väl ute i verksamheterna informerades föräldrarna i grupp om studien och de tillfrågades om 

att delta. Informationen innefattade dels författarnas intresse av hur föräldrar beskriver och 

berättar om sina barn, samt hur förfarandet av datainsamlingen ämnade se ut. Dessutom fick 

föräldrarna information om anonymitet, frivillighet och användandet av det insamlade 

materialet. Det poängterades för föräldrarna att det inte fanns några rätt eller fel i sättet att 

besvara frågorna, utan ett önskemål om så mycket information som möjligt framfördes.  

Genomförande av datainsamling   

Båda författarna till den aktuella studien agerade intervjuare. Intervjuerna genomfördes 

parallellt i olika rum. Innan intervjun inleddes fick föräldrarna återigen en kort instruktion av 

genomförandet där det poängterades att det inte fanns några rätta svar utan att det var 

förälderns berättelse som var det intressanta. Intervjun spelades in på MP-3 spelare och tog ett 

par minuter. Intervjuaren gav föräldern utrymme att i lugn och ro läsa igenom och fylla i RQ.  

Intervjuaren hade inte möjlighet att se hur föräldern svarade. Därefter ombads föräldern att 

själv lägga ner detta i ett kuvert. 

Analysmetoder 

Intervjuerna transkriberades och kodades enligt Mind-Mindedness Coding Manual (Meins & 

Fernyhough, 2006). Efter pilotundersökningen kodades intervjuerna blint gällande person och 

andra mått. Med andra ord transkriberades intervjuerna av den som genomfört intervjuerna 

medan den andra författaren kodade materialet. RQ fylldes i anonymt av deltagarna som 

sedan lade ner dessa i förslutna kuvert.  

Överväganden 

Studien eftersträvade ett brett urval av deltagare. Av den anledningen har data insamlats på 

flera olika platser i kommunen. Syftet var även att inkludera personer med svenska som 

modersmål såväl som personer med andra modersmål men som kommunicerade på svenska. 

Under processen visade det sig dock att data från MM intervjun blev allt för oreliabel vad det 
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gäller deltagare med bristande kunskaper i svenska. När det gäller RQ behövde dessa 

deltagare mer eller mindre stöd i att läsa och gradera, vilket både öppnade för olika former av 

omedveten påverkan samt att intervjuaren inte förblev blind för resultatet. För att skapa 

förutsättningar för en så hög reliabilitet som möjligt i studien beslöts efter övervägande att 

räkna dessa som bortfall. Samtliga deltagare i bortfallet var mammor. Generaliserbarheten i 

studien sänktes i och med detta då urvalet blev snävare. 

RESULTAT 
Tabell 1 
Medelvärdesjämförelser gällande deltagarna, de beskrivna barnen och mind-mindedness 
kategorier. Deskriptiv data på anknytningsmönster enligt RQ.  
 N=37 

Mammor 28 
Pappor 9 

 

Beskrivna barn 
Flickor 14 
Pojkar 23 

Variabler 
 

M SD Min.  Max. M SD Min. Max. 

Ålder i år 33,24 4,55 25 42 2,23 1,06 1 4 
MM index 0,39 0,16 0,14 0,89     
MM mental 4,24 2,11 1 8     
MM beteende 5,35 2,72 1 14     
MM fysisk 0,35 0,63 0 2     
MM generell 1,03 1,53 0 8     
MM total  10,97 4,62 4 25     
   
 Frekvens  
Rq A  8  
Rq B 23  
Rq C 5  
Rq D 1  
M= medelvärde, SD= standardavvikelse, Min.= minimumvärde, Max.= maximumvärde, MM 
index= mentala beskrivningar i förhållande till det totala antalet beskrivningar, MM mental, 
MM beteende, MM fysisk, MM generell= antalet beskrivningar kodade i dessa kategorier, 
MM total= det totala antalet beskrivningar, Rq A (otrygg/undvikande), Rq B (trygg), Rq C 
(otrygg/ambivalent), Rq D (desorganiserad) = antal deltagare med de olika 
anknytningsmönstren.  
 

Tabell 1 visar information om deltagarna och deskriptiv data gällande kodade MM intervjuer 

samt självskattat anknytningsmönster enligt RQ. Av de 46 deltagarna redovisas 37, då 9 

räknas som bortfall.  
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Resultat frågeställning I 

Hur beskriver föräldrar sina barn med avseende på mentalisering? 

Kvantitativt resultat  

Tabell 1 visar att det finns en stor variation i hur omfångsrika beskrivningarna av barnet är. 

Variationsvidden ligger mellan 4 och 25 beskrivningar totalt. De mest förekommande 

beskrivningarna faller inom kategorin MM beteende, därefter följt av kategorin MM mental. 

MM fysisk var den kategori som var minst förekommande.   

 
Tabell 2 
Skillnader och effektstorlek i MM index, MM mental och MM total beroende på förälderns 
kön, barnets kön och barnets ålder. 
 Mammor 

N=28 
Pappor 

N=9 
  

 M SD M SD F-värde effektstorlek 
d 

MM index 0,40 0,17 0,36 0,11 0,28 ns 0,23 
MM mental 4,36 2,20 3,89 1,90 0,33 ns 0,22 
MM total 10,93 4,60 11,11 4,96 0,01 ns 0,04 
     
 Flickor 

N=14 
Pojkar  
N=23 

  

 M SD M  SD F-värde effektstorlek 
d 

MM index 0,42 0,21 0,37 0,12 1,07 ns 0,33 
MM mental 4,79 2,49 3,91 1,83 1,50 ns 0,42 
MM total 11,21 4,02 10,83 5,03 0,06 ns 0,08 
     
 Yngre barn 

N=17  
Äldre barn 

N=20 
  

 M SD M SD F-värde effektstorlek 
d 

MM index 0,41 0,17 0,37 0,15 0,74 ns 0,25 
MM mental 4,35 1,90 4,15 2,32 0,29 ns 0,09 
MM total 11,29 5,15 10,70 4,24 0,15 ns 0,13 
M= medelvärde, SD= standardavvikelse, MM index= mentala beskrivningar i förhållande till 
det totala antalet beskrivningar, MM mental= antalet beskrivningar kodade i denna kategori, 
MM total= det totala antalet beskrivningar, F-värde enligt ANOVA, effektstorlek d = Cohens 
d, (gränsvärden för Cohens d 0,20= liten effektstorlek, 0,50= måttlig effektstorlek och 0,80= 
stor effektstorlek). Yngre barn= barn mellan 1 och 2 år, Äldre barn= barn mellan 2 och 4 år . 
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För att undersöka huruvida förälderns kön, barnets kön eller barnets ålder har betydelse för 

MM index (antalet mentala beskrivningar i förhållande till det totala antalet beskrivningar) 

och MM mental (antalet mentala beskrivningar) i hur föräldern beskriver barnet genomfördes 

en ANOVA. För att undersöka skillnadernas storlek räknades även Cohens d ut. 

Som framgår av tabell 2 var mammornas MM index något högre än pappornas då det 

gäller beskrivningarna av sina barn, men skillnaden är inte statistiskt signifikant. 

Effektstorleken var liten enligt Cohens d. Samma tendens syns i beskrivningarna när det 

gäller MM mental, dock utan signifikanta skillnader. Effektstorleken var även här liten. 

Avslutningsvis undersöktes skillnader mellan mammor och pappor i MM total. Inga 

signifikanta skillnader upptäcktes. Cohens d visade en mycket liten effektstorlek. 

Effektstorleken visar endast hur stor skillnaden mellan grupperna är men säger ingenting om 

huruvida skillnaderna är slumpmässiga eller inte.  

På samma sätt, enligt tabellen, framgår vissa medelvärdesskillnader gällande MM index 

för flickor och pojkar. Cohens d visade en liten effektstorlek. Inga signifikanta skillnader 

upptäcktes dock. Gällande skillnader i hur många mentala beskrivningar föräldern ger barnet 

utifrån dess kön visades inga signifikanta skillnader för flickor och pojkar. Även om 

grupperna inte skiljer sig signifikant åt visar Cohens d en liten till måttlig effektstorlek. 

ANOVAN visade även att det inte finns några skillnader i beskrivningarna då det gäller MM 

total.  

Resultaten visar att det inte finns någon skillnad i hur föräldern beskriver yngre 

respektive äldre barn, inga signifikanta skillnader varken för MM index, MM mental eller 

MM total. Effektstorleken var liten (Tabell 2). 

Då det gäller undersökta skillnader beroende på deltagarnas bostadsområde har inga 

signifikanta skillnader påvisats. För MM index F (1, 35) = 0,33, p = 0,57 ns. För MM mental 

F (1, 35) = 0,10, p = 0,92 ns. För MM total F (1, 35) = 0,33, p = 0,57 ns.  
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Kvalitativt resultat 

De kodade transkriberingarna har visat stora variationer i hur föräldern beskriver barnet och 

hur förälderns mentaliseringsförmåga kommer till uttryck. Tre mönster har kunnat skiljas ut: 

en genomgående mentaliserande hållning följt av ett reflekterande resonemang i 

beskrivningarna, ett stort antal mentala begrepp med avsaknad av reflekterande och en 

tyngdpunkt på beteendetemer i beskrivningarna med vissa inslag av mentala uttryck. Nedan 

redovisas exempel på uttryck för hög mentaliseringsfömåga och hur dessa har kodats enligt 

manual.  

”Omtänksam, om jag blir lite arg på lillebror säger han ”Kom Erik, kom till mig”.” 

Föräldern ser att barnet kan sätta sig in i hur lillebror känner och att barnet värnar om 

lillebror, vilket tyder på mentaliseringsförmåga både hos föräldern och barnet. (Barnets namn 

fingerat). 

 

”Otroligt lurig, kan komma och bara smila liksom - ”nu har jag någonting på gång” där, så 

kan man… vill hon visa någonting, så är det någonting ofta som hon har gjort… man blir 

häpen ibland faktiskt. Hur dom tänker ut saker och planerar. ” 

Föräldern läser av barnets uttryck och tolkar bakomliggande intentioner. Föräldern reflekterar 

dessutom över barnets kognitiva förmågor. 

 

”Hon är mer för det hon själv vill göra, då går hon och gör det. Det går inte att hålla fast 

henne och ”nu ska vi göra det här”… utan vill hon inte det, då går hon iväg.”  

Föräldern tolkar barnets beteende som uttryck för en stark vilja.  
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”Han vill att vi bär på honom så att han kan se nya saker hela tiden.” 

Föräldern möter barnets vilja om att bli buren, och sätter sig in i barnets bakomliggande 

intention till varför han vill bli buren, vilket i det här fallet handlar om en önskan om att 

utforska miljön.  

 

”/… när lillebror har gått och lagt sig/…./ då hon får vara själv en liten stund med oss vuxna. 

Det uppskattar hon och då känner hon att hon blir stor. Då märker jag att hon myser 

verkligen.” 

Föräldern ser att barnet värdesätter egen tid med föräldrarna. Föräldern läser av och tolkar 

barnets känslor vid dessa tillfällen.  

 

”Han har mycket idéer som han omsätter just nu med det ska byggas banor, det ska skruvas 

och grejas.”  

Föräldern kopplar ihop barnets beteenden, mentala aktiviteter och hans idérikedom. Om 

föräldern endast beskrivit hans beteenden skulle detta inte varit exempel på 

mentaliseringsförmåga.  

 

”Inte så mycket för gosedjur, utan mer saker som ger henne något tillbaka verkar det som.”  

Föräldern tar barnets perspektiv och ser vad som är stimulerande för barnet, och vad barnet 

har mer utbyte av.  

 

”Bara krama henne betyder så mycket för henne. Eller bara ta handen på hennes axel, hon 

blir så nöjd av det.” 

Föräldern sätter sig in i barnets positiva känslor och upplevelse av närhet och bemöter barnet 

på detta sätt.  
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Nedan följer exempel på beskrivningar som kan tyda på en lägre mentaliseringsförmåga. 

Dessa kan beskrivas som att föräldern endast konstaterar barnets beteende utan att reflektera 

över och koppla samman detta med barnets bakomliggande mentala intentioner.  

 
”Krånglig med maten” 
 
”Ska titta på allt” 
 
”Klåfingrig ” 
 
”Vild” 
 

Exempel som kan tyda på en lägre mentaliseringsförmåga är även då föräldern beskriver 

barnet utifrån sina egna upplevelser och åsikter och inte utifrån att barnet är en egen individ 

med egna avsikter: 

 
”Lätthanterad unge” 
 
”En dröm att ha att göra med på dagarna.” 
 

Beskrivningar i mer generella termer kan även de tolkas som uttryck för en lägre 

mentaliseringsförmåga. För att koda dessa som mentala beskrivningar behövs det en 

efterföljande beskrivning där föräldern utvecklar anledning till barnets beteenden.   

 
”Han är som andra barn.”  
 
”Hon är snäll.” 
 
”Jättetrevlig”  
 

Resultat frågeställning II 

Finns det ett samband mellan förälderns anknytningsmönster och hur den beskriver sitt barn? 

För att undersöka huruvida förälderns anknytningsmönster har betydelse i hur föräldern 

beskriver sitt barn med avseende på MM index, MM mental och MM total har en ANOVA 
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använts. Förälderns självskattade anknytningsmönster i RQ delades in i två grupper: tryggt 

anknytningsmönster (B) och otryggt anknytningsmönster (A, C och D). 

Tabell 3 redovisar inga signifikanta skillnader i hur tryggt anknutna respektive otryggt 

anknutna föräldrar beskriver sina barn i MM index, MM mental eller MM total. Vissa 

medelvärdesskillnader redovisas dock. Effektstorleken var liten enligt Cohens d när det gäller 

MM index och MM mental, och måttlig när det gäller MM total (Tabell 3). 

Tabell 3.  
Skillnader och effektstorlek i MM index, MM mental och MM total beroende på förälderns 
anknytningsmönster.  
 Tryggt 

anknytningsmönster 
N=23 

Otryggt 
anknytningsmönster 

N=14 

  

 M SD M SD F-värde Effektstorlek 
d 

MM index 0,40 0,18 0,36 0,12 0,60 ns 0,25 
MM mental  3,96 1,84 4,71 2,49 1,12 ns 0,36 
MM total 10,04 4,18 12,50 5,05 2,57 ns 0,55 
M= medelvärde, SD= standardavvikelse, MM index= mentala beskrivningar i förhållande till 
det totala antalet beskrivningar, MM mental= antalet beskrivningar kodade i denna kategori, 
MM total= det totala antalet beskrivningar, F-värde enligt ANOVA, effektstorlek d = Cohens 
d. Tryggt anknytningsmönster= föräldern B-anknuten enligt självskattning, Otryggt 
anknytningsmönster= föräldern A-, C- eller D-anknuten enligt självskattning.  
 
 
Ett annat sätt att analysera data från RQ är att använda sig av de 7-gradiga skalorna (Broberg, 

Hjalmers & Nevonen, 2001). De deltagande föräldrarna skattade hur väl de fyra beskrivna 

anknytningsmönstren i RQ stämde överens med dem själva. För att undersöka hur 

skattningarna fördelades över de olika anknytningsmönstren genomfördes en klusteranalys 

(Wards metod) vilket resulterade i fyra kluster. Anknytningsmönster B resulterade i ett tydligt 

kluster där 24 av deltagarna skattade högt på anknytningsmönster B, men lågt på de övriga 

mönstren. På samma sätt bildades ett tydligt kluster av anknytningsmönster A, då 6 skattade 

högt på A men lågt på de övriga. Ett tredje kluster skapades utifrån att 5 deltagare skattade 

högt på C, men även hade drag av A och D. Ett tydligt desorganiserat kluster skapades då två 

deltagare skattade högt på anknytningsmönster D, men lågt på de övriga (Tabell 4). 
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Tabell 4. Fördelning av anknytningskluster (N=37) 

 
Kluster      Antal 

 
1= Trygg (endast förankrad i B-mönster)   24 

2= Otrygg/undvikande (endast förankrad i A-mönster)  6 

3= Otrygg/ambivalent (förankrad i C-mönster, drag av A och D)  5 

4= Desorganiserad (endast förankrad i D-mönster)   2

 

 
Utifrån klusterindelningen av förälderns anknytningsmönster gjordes en ANOVA för att 

undersöka huruvida förälderns anknytningsmönster har betydelse i hur föräldern beskriver sitt 

barn med avseende på MM index, MM mental och MM total. 

 
Tabell 5. Skillnader i MM index, MM mental och MM total beroende på förälderns 
anknytningsmönster enligt klusterindelning 
 Kluster 1 

Trygg 
Kluster 2 
Otrygg/ 

undvikande 

Kluster 3 
Otrygg/ 

ambivalent 

Kluster 4 
Desorganiserad 

F-värde 

 M SD M SD M SD M SD  
MM index 0,40 0,18  0,37 0,10 0,34 0,13 0,41 0,07 0,30 ns 
MM mental 4,21 1,96 4,50 2,51 3,00 2,00 7,00 1,41 1,87 ns 
MM total 10,71 4,21 11,50 3,94 9,00 5,79 17,50 6,36 1,80 ns 

 M= medelvärde, SD= standardavvikelse, MM index= mentala beskrivningar i förhållande till 
det totala antalet beskrivningar, MM mental= antalet beskrivningar kodade i denna kategori, 
MM total= det totala antalet beskrivningar, F-värde enligt ANOVA, Kluster= se tabell 4.   
 
Det finns inga signifikanta skillnader i hur de olika grupperna, som skapats med hjälp av 

klusteranalysen, beskriver sina barn mätt i MM index. Även när det gäller MM mental finns 

inga signifikanta skillnader mellan grupperna i hur de beskriver sina barn. Avslutningsvis 

undersöktes även i denna ANOVA skillnader mellan grupperna i MM total. Inga signifikanta 

skillnader upptäcktes. Effektstorlekarna mellan de olika klustren i MM kategorierna 

varierade. I kategorin MM mental visade Cohens d en måttlig effektstorlek mellan kluster B 

och C, d = 0,62 men små effektstorlekar dessa grupper emellan gällande MM index och MM 
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total. När jämförelsen mellan kluster B och D utfördes på MM mental visade Cohens d en stor 

effektstorlek d = 1,44. På samma sätt var det en stor effektstorlek mellan dessa grupper i MM 

total d = 1,58, men en liten effektstorlek gällande MM index d = 0,06 (Tabell 5). 

DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar beskriver sina barn med avseende på 

mentalisering och huruvida förälderns anknytningsmönster har samband med  

mentaliseringsförmågan.  

Slutsatser och diskussion kring resultatet 

Studien har kvalitativt undersökt hur föräldrar beskriver sina barn, och med kvantitativa 

metoder undersökt huruvida det finns skillnader i dessa beskrivningar med avseende på 

mentaliseringsförmåga beroende på förälderns anknytningsmönster. Sådana skillnader har 

inte kunnat påvisas i denna studie. Andra teoretiskt möjliga förklaringar till skillnader i 

beskrivningarna skulle kunna bero på förälderns kön eller barnets kön och ålder, vilket denna 

studie har tagit hänsyn till. Några signifikanta skillnader har inte upptäckts mellan 

ovanstående variabler. En annan möjlig förklaring till skillnader i mentaliseringsförmåga som 

har undersökts tar sin utgångspunkt i deltagarnas bostadsområden. Dessa områden har delats 

in i mer privilegierade och mindre privilegierade, detta har inte funnits vara en orsak till 

skillnader i mentaliseringsförmåga. 

Sammantaget har studien inte redovisat några faktorer som på ett statistiskt signifikant 

sätt har samband med mentaliseringsförmåga. Däremot har vissa tendenser framkommit. 

Flickor ges fler mentala beskrivningar än pojkar, vilket var ett förväntat resultat då det ofta 

finns en benägenhet att uppleva barn på skilda sätt utifrån barnets kön (Condry & Condry, 

1976; Pomperleau, Malcuit, Turgeon & Cossette, 1997). Då gruppen tryggt anknutna 

föräldrar har jämförts med otryggt anknutna har det visat sig att beskrivningarna i den otrygga 

gruppen har varit omfångsrikare både då det gäller den totala mängden beskrivningar och de 
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mentala beskrivningarna. Däremot har den trygga gruppen ett högre MM index. Det 

desorganiserade anknytningsmönstret har tydligt skiljt ut sig i jämförelse med de övriga 

anknytningsmönstren både vad det gäller det totala antalet beskrivningar och mentala 

beskrivningar. Dock utgjordes detta mönster enbart av två deltagare. Hade deltagarna med 

detta anknytningsmönster varit fler finns möjligheten att utifrån ett kliniskt perspektiv 

spekulera kring d-mönstrets avvikelse och orsaker till detta, så som osäkerhet och bristande 

strategier i sociala relationer samt tecken på gränslöshet.  

Tidigare forskning inom området har undersökt hur förälderns anknytningsmönster 

medierar mentaliseringsförmåga vilket i sin tur påverkar barnets anknytningsmönster (Arnott 

& Meins, 2007). Med andra ord har forskningen mätt anknytningen i båda generationerna. 

Denna studie undersöker endast huruvida förälderns anknytningsmönster samvarierar med 

mentaliseringsförmågan. Om de resultat denna studie presenterar är valida, skulle det kunna 

tyda på att sambandet mellan förälderns anknytningsmönster och mentaliseringsförmåga inte 

är så starkt som tidigare forskning visat. Dock finns osäkerheter i validiteten i studien som gör 

att sådana slutsatser är högst osäkra.  

Då det gäller det kvalitativa resultatet har det observerats en stor variation i hur 

föräldrarna beskriver sina barn. Vissa föräldrar har gett uttryck för en genomgående 

mentaliserande hållning följt av ett reflekterande resonemang i beskrivningarna, medan ett 

fåtal föräldrar har presenterat ett stort antal mentala begrepp med avsaknad av reflekterande. 

Båda dessa typer av beskrivningar har genererat höga poäng enligt kodningsmanualen. I andra 

beskrivningar har tyngdpunkten legat på beteendetermer med vissa inslag av mentala 

beskrivningar. För att undersöka eventuella gemensamma nämnare i materialet har de tre 

deltagare som fått högst respektive lägst poäng på MM index tagits fram. De deltagare med 

högst MM index låg mellan 0,63- 0,89 och samtliga hade anknytningsmönster B. När 

kodningarna har studerats har det förekommit variation i vad som resulterar i höga poäng 
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enligt kodningsmanualen. Variationen har visat sig i en god förmåga att mentalisera kring 

barnet på ett reflekterande sätt, uttryck för ett mentaliserande förhållningssätt utan att 

huvudsakligt fokus legat där, eller ett frekvent användande av mentala begrepp utan 

reflekterande sammanhang. De deltagare med lägst MM index varierade mellan 0,14 och 

0,18. Två var B-anknutna och en var C-anknuten. Fokus på förälderns resonemang istället för 

på barnet var gemensamt för två av dessa beskrivningar. Ytterligare ett sätt var att beskriva 

barnet i konkreta termer. Ingen av beskrivningarna hos de deltagare med lägst poäng har 

uppvisat ett mentaliserande förhållningssätt kring barnet. Sammanfattningsvis skiljer sig de 

höga och låga deltagarna åt vad det gäller uttryck för mentaliseringsförmåga. Dessutom 

förekommer variationer inom grupperna i hur höga respektive låga poäng har erhållits.  

Studiens bidrag till tidigare forskning 

Mind-mindedness som mått på mentaliseringsförmåga har tidigare inte använts på en svensk 

population, vilket kan väcka eventuella frågor kring kulturella skillnader i förälderns 

beskrivning av sina barn. Vad som värderas högt i en kultur skulle kunna komma till uttryck i 

beskrivningar av barnen. I stor del av den tidigare anknytningsforskningen har fokus legat på 

mamman som förälder (Broberg, 2006). Denna studie har haft möjlighet att studera både 

mammor och pappor, vilket ger ökad face-validity och resultaten blir aktuella för dagens 

föräldraskap. Den aktuella studien bidrar även med att jämföra huruvida barnets ålder har 

någon betydelse för förälderns beskrivning i MM intervjun, genom att indela barnen i en 

förspråklig grupp och en grupp där språket är mer utvecklat. Tidigare forskning har studerat 

förälderns benägenhet till mentalisering i förhållande till barnets olika åldrar med hjälp av 

olika metoder.  

Oväntade resultat  

Tidigare forskningsresultat har visat på att föräldrar med tryggt anknytningsmönster har en 

större benägenhet att beskriva sina barn i mentala termer. Oväntat i denna studie var dock att 
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föräldrar med desorganiserad anknytning tydligt urskilde sig gällande omfång och frekvens. 

Med andra ord var beskrivningarna i denna grupp längre än andra beskrivningar. Då endast 

två deltagare med detta anknytningsmönster fanns representerat i studien finns det en 

osäkerhet i detta resultat. Dessutom utmärkte sig en av dessa deltagare i omfång och frekvens, 

vilket ledde till höga siffror för gruppen som helhet.  

Studiens styrkor 

Eftersom författarna själva har samlat in data leder detta till en förtrogenhet med materialet 

och kännedom om hur insamlingsförfarandet gått till. Detta innebär att frågeställningarna till 

materialet underlättas och att eventuella brister i insamlingsförfarandet lättare upptäcks. Vid 

kodningen av materialet har författarna varit blinda inför andra mått och person, för att 

undvika eventuella påverkansfaktorer. Då data har insamlats och analyserats både kvantitativt 

och kvalitativt leder detta till att resultatet eventuellt kan generaliseras och jämföras, samt en 

djupare förståelse för det studerade fenomenet. Studien har eftersträvat ett så brett urval som 

möjligt genom att inkludera både mammor och pappor och dessutom tagit hänsyn till 

bostadsområde, då både innerstad, förort och landsbygd finns representerat. Andelen pappor i 

denna studie är 24 %, vilket i anknytningsforskning är en hög andel. Dock hade 

generaliserbarheten varit ännu högre om andelen mammor och pappor varit jämt fördelade.  

Studiens svagheter 

På grund av upplevda brister i kodningsmanualen (Meins & Fernyhough, 2006) har det 

inledningsvis funnits vissa svårigheter att koda intervjuerna. Svårigheterna har uppkommit då 

manualen inte har varit tillräckligt utförlig. Kodningsprocessen innebär flera steg där det 

första handlar om att ta ut vilka beskrivningar av barnet som skall kodas, därefter i vilken 

kategori dessa ska kodas. I denna process finns flera fallgropar. Hur föräldern uttrycker sig får 

konsekvenser för kodningsresultatet. Ett exempel på detta är att om föräldern uttrycker att 

”Han tycker om att leka med hundar” kodas detta som en beteendebeskrivning, medan ”Han 



Olydig eller nyfiken upptäckare 38 

tycker om hundar” kodas som en mental beskrivning. Detta på grund av att det sistnämnda är 

ett uttryck för förälderns förmåga att sätta sig in i vad barnet tycker om. Det första uttrycket 

kodas som beteende då förälderns antas återberätta något som barnet tycker om att göra, en 

aktivitet. I många fall har kodningsmanualen lett till en styrning av att mentala uttryck istället 

blivit kodade som beteendebeskrivningar beroende på hur föräldern formulerar sig 

grammatiskt. På liknande sätt får en förälder som i sin beskrivning använder ordet ”vill” ofta 

ett högt poäng på antalet mentala uttryck. Detta då det enligt manualen handlar om att sätta 

sig in i barnets önskningar. Sammanfattningsvis kan ovanstående ha lett till att kodnings- 

reliabiliteten har försvagats.  

En kanadensisk forskningsgrupp har jämfört ursprungsmanualen med ett försök till 

förfining av måtten genom ett tillägg av värderande av positiva och negativa beskrivningar 

samt fyllighet i beskrivningarna (Demers, et al., 2010). Version 2 av kodningsmanualen har 

kompletterats med dessa tillägg (Meins & Fernyhough, 2010). Denna studie har använt 

version 1 av kodningsmanualen.  

Vad det gäller RQ har vissa respondenter uttryckt att formuläret ger mycket information 

att ta ställning till i varje fråga. Dessutom upplevdes att informationen var tvetydig.  

Bortfallen, som exkluderades på grund av annat modersmål än svenska, resulterade i 

dels ett snävare urval, att eventuella kulturella skillnader inte kunde studeras och att samplet 

blev mindre. Med tanke på dessa deltagares svårigheter gällande självskattningen av RQ, där 

stöd av författarna var nödvändigt, resulterade detta i ett bortfall. Övervägandet gjordes på 

grund av att författarnas blindhet inför måttet försvann, dessutom försvagades reliabiliteten i 

måtten då en omformulering av texten var nödvändig för att underlätta förståelsen för 

deltagarna. Vissa språkliga brister ledde även till svårigheter i transkribering och kodning. 

Ovanstående resulterar i frågor som rör möjligheterna för vidare forskning att inkludera ett 
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bredare urval. Eventuellt skulle andra former av instrument skapa möjligheter för detta med 

hjälp av till exempel observationsmått.  

Anledningen till att studien inte har resulterat i några signifikanta skillnader kan ha att 

göra med storleken på urvalet. Då vissa tendenser syns i materialet skulle ett större urval 

eventuellt kunna resultera i signifikanta skillnader. En powerberäkning före datainsamling 

skulle kunna ge en fingervisning om nödvändig storlek på urvalet för att uppnå möjligheten 

till statistisk signifikans. 

Det hade varit intressant att studera fler variabler, såsom nivå på föräldrastress, 

förälderns psykiska välmående och förälderns upplevelse av barnets temperament för att 

undersöka huruvida dessa variabler har ett samband med beskrivningen av barnet gällande 

mentaliseringsförmåga. Tidigare studier har funnit en negativ korrelation mellan förälderns 

stressnivå, förälderns upplevelse av barnets temperament som svårt och mind-mindedness 

(Demers et al., 2010).   

Utvärdering av rekrytering 

Det har funnits vissa olikheter i rekryteringsförfarandet med tanke på hur mycket 

förhandsinformation föräldrarna har fått. I vissa verksamheter var föräldrarna insatta i att en 

studie skulle genomföras och vad som, i och med det, förväntades av dem. I andra 

verksamheter gavs den information direkt av författarna. Detta ledde till konsekvenser som 

brister i kontroll över vilken förhandsinformation som getts och i vissa fall en viss 

okoncentration vid rekryteringen. Det optimala skulle vara att få alla deltagare samlade för 

gemensam information. I de verksamheter som hade förberett föräldrarna kan det tänkas att 

det fanns ett större engagemang för att delta i studien, vilket kan ha resulterat i större 

omsorgsfullhet i svaren. Ett visst externt bortfall har förekommit, men det finns ingen 

anledning att anta att detta har påverkat studiens resultat. 
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Intern validitet. 

Då instrumenten i studien använts i tidigare forskning kan de anses beprövade. Ett av måtten, 

RQ, ger ett flertal möjligheter att analysera materialet, vilket höjer den interna validiteten. I 

denna studie har RQ-måttet använts på två olika sätt. Enligt en indelning i grupper av trygg-

otrygg och genom en klusteranalys vilket resulterade i fyra kluster. Ytterligare möjligheter att 

analysera materialet skulle kunna vara en indelning i grupperna trygg, otrygg/organiserad och 

otrygg/desorganiserad, eller organiserad och desorganiserad. På grund av den begränsade 

storleken på samplet har detta inte prövats. De i studien använda indelningarna resulterade i 

en fördelning som stämmer överens med vad som är förväntat enligt en normalpopulation 

(Broberg, 2008). 

Det är möjligt att svårigheterna i kodningen av MM intervjun sänker den interna 

validiteten. Utifrån pilotstudien omformulerades huvudfrågan från ”Kan du beskriva ditt 

barn?” till ”Kan du berätta om ditt barn?”. Det innebär att ursprungsmetoden frångås något. 

Bedömningen var dock att inga stora förändringar upptäcktes, däremot blev innehållet i 

beskrivningarna något fylligare. Kodningsmanualen är författad på engelska. Då kodningen i 

denna studie har skett på svenska kan det tänkas att eventuell översättningsbias har uppstått. 

Detta kan vara ett resultat av brister i översättningen och av att ordens innebörd kan skilja sig 

åt i de båda språken.  

Extern validitet 

Då studien har eftersträvat ett så brett urval som möjligt har rekrytering av deltagarna skett i 

olika områden där innerstad, landsbygd och förortsområde är representerat, höjer detta den 

externa validiteten. På samma sätt höjs den externa validiteten eftersom både mammor och 

pappor har deltagit i studien. Urvalets storlek och de bortfall författarna har övervägt att göra 

leder till svårigheter då det gäller generaliserbarhet.  
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För framtida forskning 

Forskningsprocessen har aktualiserat frågor kring hur ett bredare urval kan inkluderas. 

Erfarenheten har visat att det kan finnas svårigheter i att förstå och fylla i 

självskattningsformulär av olika anledningar. Detta väcker metodologiska ställningstaganden 

för framtida forskning.   

Mind-mindedness är ett relativt nytt konstrukt och måtten är under utveckling. Aktuell 

forskning gör försök att förfina måtten (Demers et al., 2010). I den reviderade versionen av 

kodningsmanualen finns inslag av detta (Meins & Fernyhough, 2010). Detta pekar på att det 

finns utvecklingsmöjligheter för måtten i framtida forskning. Även denna studie har 

uppmärksammat brister i manual och kodningsförfarande och efterlyser förtydliganden och 

konkretiseringar gällande vilka påståenden som ska kodas som mentala- respektive 

beteendebeskrivningar. Under processen med denna studie har tankar väckts kring att 

utvärdera måttet på en svensk population som en del av studiens syfte. Valet föll dock på att 

gå vidare med det ursprungliga syftet och frågeställningarna, då utvärdering av måtten lämnas 

till framtida forskning.  

Slutsatser 

Enligt tidigare forskning har mentaliseringsförmåga föreslagits vara en faktor i 

överföringsgapet och därmed en medierande mekanism i överföringen av 

anknytningsmönster. Denna studie redovisar variationer i mentaliseringsförmåga så som det 

kommer till uttryck i förälderns beskrivning av sitt barn. Utifrån det resultat som har 

framkommit kan inte slutsatser dras om huruvida förälderns anknytningsmönster har samband 

med mentaliseringsförmåga. Därmed kan resultaten inte bidra med förklaringar till vilka 

faktorer som eventuellt döljer sig i överföringsgapet. Detta dels på grund av att studien endast 

har undersökt första ledet i överföringen, det vill säga huruvida förälderns 

anknytningsmönster samvarierar med mentaliseringsförmåga, och på grund av att inga 
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signifikanta skillnader har framkommit. Därav kvarstår behovet för framtida forskning att 

undersöka verksamma mekanismer i överföringsgapet.  
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