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«The good-enough mother .. starts off with an almost complete adaptation to her infant’s 

needs, and as time proceeds she adapts less and less completely, gradually, according to the 

infant’s growing ability to deal with her failure. Her failure to adapt to every need of the child 

helps them adapt to external realities.» 

 

- David Winnicott 
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Sammendrag 
Forfatter: Maren Eliassen 

 

Tittel: Psykisk helse i perinatalfasen. Effekten av intervensjonsprogrammet Mamma Mia på 

selvrapportert foreldremestringstro og ammemestringstro hos nybakte mødre.  

 

Veiledere: Silje Marie Haga og Pål Ulleberg 

 

Bakgrunn: Perinatalfasen er en fase preget av psykiske og fysiske omveltninger, hvor 

kvinnen er sårbar for psykiske vansker og på samme tid mottakelig for endring. Psykisk 

uhelse i denne fasen kan ha betydelige konsekvenser for både kvinnen, barnet og partneren, 

samt samfunnsøkonomiske kostnader. Mamma Mia ble utviklet som et internettbasert 

universalforebyggende og helsefremmende tiltak for alle gravide i Norge, med mål om å 

forebygge depresjon og øke subjektiv velvære hos kvinner i perinatalfasen. Mestringstro er 

viktig for psykisk helse, og å fremme mestringstro i morsrollen og med tanke på amming er 

gjennomgående i programmet. Formålet med denne oppgaven var å undersøke effekten av 

Mamma Mia på selvrapportert foreldremestringstro fra 6 uker til 3, 6 og 12 måneder etter 

fødsel og på selvrapportert ammemestringstro fra 6 uker til 3 og 6 måneder etter fødsel. I 

tillegg undersøkte jeg om barnets temperament modererte en eventuell effekt av 

intervensjonen på utvikling av foreldremestringstro og ammemestringstro over tid. Med tanke 

på temperamentsmålets validitet gjennomførte jeg en tilleggsanalyse av sammenhengen 

mellom ammemestringstro og barnets temperament, hvor jeg inkluderte mål på 

ammemestringstro fra svangerskapet. Tilleggsanalysen er presentert i oppgavens 

diskusjonsdel og i appendiks 3. 

 

Metode: I denne oppgaven har jeg benyttet data fra intervensjonsstudien Mamma Mia, en 

randomisert kontrollert studie (RCT) i regi av RBUP Øst og Sør. Deltakerne ble rekruttert via 

helsestasjoner under svangerskapskontroller i Norge, under vanlig ultralyd ved sykehus på 

Østlandet, gjennom sosiale medier og nettsiden babyverden.no, og tilfeldig plassert i 

intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen. Mine analyser er basert på et utvalg med 679 

kvinner. De statistiske analysene ble utført i SPSS. For å undersøke forskjeller i 

gjennomsnittskårer mellom de to utvalgene på samme måletidspunkt ble T-test for 
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uavhengige utvalg benyttet. Mixed Design ANOVA ble anvendt for å undersøke utvikling av 

foreldremestringstro og ammemestringstro over tid for de to gruppene.  

 

Resultater: Analysene viste at Mamma Mia hadde en signifikant effekt på grad av 

ammemestringstro 6 uker, 3 og 6 måneder etter fødsel. Det var ingen signifikant effekt av 

programmet på grad av foreldremestringstro 6 uker, 3, 6 og 12 måneder etter fødsel, eller på 

utvikling av foreldremestringstro og ammemestringstro over tid. Jeg fant ingen 

moderatoreffekt av barnets temperament på effekten av Mamma Mia på utvikling av 

foreldremestringstro og ammemestringstro over tid. Tilleggsanalysen med tanke på 

temperamentsmålets validitet viste at mødre med barn vurdert med vanskeligst temperament 

rapporterte lavest grad av ammemestringstro under svangerskapet, i likhet med etter fødsel.  

 

Konklusjon:	  Funn av signifikant effekt av Mamma Mia på grad av ammemestringstro 

indikerer at programmet kan ha en indirekte påvirkning på kvinners psykiske helse etter 

fødsel, ettersom forskning tyder på at ammemestringstro kan ha betydning for psykiske helse i 

perinatalfasen. Jeg fant ikke støtte for at intervensjonen førte til signifikant høyere grad av 

foreldremestringstro i intervensjonsgruppen sammenlignet med i kontrollgruppen, og ikke for 

at gruppene hadde signifikant forskjellig utvikling av foreldremestringstro og 

ammemestringstro over tid. Jeg fant heller ikke støtte for at barnets temperament fungerte 

som en moderator for effekten av intervensjonen på utvikling av mestringstro over tid. Funn 

vedrørende temperamentsmålets validitet understøtter empiri om at foreldrerapporteringer av 

barns temperament også reflekterer subjektive faktorer ved foreldrene.  
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Forord 
Det er med glede jeg leverer fra meg denne hovedoppgaven, som en del av avslutningen på en 

seks års lang reise ved Psykologisk Institutt på Blindern. Fordypningen i dette temaet har vært 

givende, og jeg håper og tror at kunnskapen jeg har tilegnet meg vil være nyttig i møte med 

gravide, mødre, fedre og familier i yrkeslivet som nå venter. 

Takk til Silje Marie Haga for god veiledning, tydelige innspill og innblikk i forskning 

på den perinatale fasen. Takk til Pål Ulleberg for tilgjengelighet, god veiledning og 

tålmodighet underveis. Jeg ønsker å takke RBUP, og Silje spesielt, for muligheten til å 

benytte data fra Mamma Mia-prosjektet i min hovedoppgave. Avslutningsvis vil jeg også 

takke min kjæreste, venner og familie for oppmuntringer i prosessen.  
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1   Introduksjon 
1.1   Perinatalfasen og kjennetegn ved denne fasen 
Perinatalfasen er en fase preget av psykiske og fysiske omveltninger, hvor kvinnen er sårbar 

for psykiske vansker (Brockington, 2004; Halbreich, 2005; Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, 

Mors, & Mortensen, 2006) og på samme tid mottakelig for endring. Perinatalfasen omfatter 

svangerskapet og barseltid (Slinning, Holme, & Valla, 2012), altså det som også betegnes 

som henholdsvis prepartum/prenatal og postpartum/postnatal fase. God psykisk helse er 

viktig for både kvinnen, barnet og partneren, og det er bred enighet om at kvinnens helse i 

denne fasen kan ha betydelige konsekvenser for kvinnen selv, hennes samhandling med 

barnet, barnets utvikling, og hennes partner og parforholdet (O'Hara, 2009). Eksempelvis kan 

depresjon og tilhørende flat ansiktsmimikk svekke samspillet med barnet, noe som igjen kan 

påvirke tilknytningen mellom mor og barn (O'Hara, 2009). Internasjonale studier viser at 10-

15% opplever ulik grad av depresjon i svangerskap og etter fødsel (Banti et al., 2011; Gavin 

et al., 2005; O'Hara, 2009). Postpartum depresjon defineres etter diagnosemanualene DSM-V 

og ICD-10 som lidelser med utbrudd henholdsvis 4 og 6 uker etter fødsel (APA, 2013; WHO, 

1993). Depresjon og psykisk uhelse hos kvinnen i denne perioden har også 

samfunnsøkonomiske kostnader; både direkte gjennom psykologisk behandling og indirekte 

via mulige langtidskonsekvenser som skjevutvikling hos barnet og sykefravær grunnet 

psykiske vansker (NAV, 2017; WHO, 2001b). God helse defineres av Verdens 

helseorganisasjon som en tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosial velvære – ikke 

bare fravær av sykdom eller svakhet (WHO, 2017). Studier viser at en rekke psykososiale 

faktorer er knyttet til psykisk (u)helse i perinatalfasen (Halbreich, 2005; Munk-Olsen et al., 

2006; O'Hara, 2009). Blant de viktigste psykososiale risikofaktorene for negativ affekt, 

depresjon og psykisk uhelse generelt i denne livsfasen er tidligere psykiske vansker, psykiske 

lidelser i familien, lav sosial støtte, stressende livshendelser, problemer i parforholdet og 

vanskelig temperament hos barnet (Halbreich, 2005; O'Hara, 2009). Studier indikerer også at 

førstegangsfødende er mer sårbare for psykiske vansker enn kvinner som føder sitt andre eller 

tredje barn (Munk-Olsen et al., 2006). I tillegg ser det ut til at økt sårbarhet for psykiske 

vansker vedvarer flere måneder etter fødsel (Munk-Olsen et al., 2006).  
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1.2   Mamma Mia – en internettbasert intervensjon for gravide 

og nybakte mødre  
Ettersom gravide er informasjonssøkende og påvirkbare er dette et gunstig tidspunkt for 

forebyggende arbeid. Gravide og nybakte mødre henter mye informasjon via internett 

(Statistisk sentralbyrå, 2017b), og smarttelefoner og datamaskiner er en naturlig del av 

hverdagen til de aller fleste i dagens samfunn. Vi ser et stadig økende fokus på teknologiske 

løsninger i helsevesenet, og det er bred evidens for effekten av internett- og 

applikasjonsbaserte intervensjoner rettet mot både psykisk og fysisk helse (Rathbone & 

Prescott, 2017). Kvinner i perinatalfasen oppgir dessuten at internett er deres foretrukne arena 

for innhenting av informasjon (Osma, Barrera, & Ramphos, 2016). Internett er derfor en god 

arena å møte gravide på, og forskning viser lovende effekter av internettbaserte 

intervensjoner rettet spesifikt mot kvinners mentale helse i perinatalfasen (Ashford, Olander, 

& Ayers, 2016; Lee, Denison, Hor, & Reynolds, 2016). Dessuten er internettbaserte 

intervensjoner kostnadseffektive, i form av reduserte køer i helsevesenet og økt 

tilgjengelighet både hva gjelder tid og sted. Teknologibaserte intervensjoner kan enkelt 

minne brukeren på å gjøre øvelser, ta hensiktsmessige valg og sørge for mengdetrening og 

repetisjon gjennom påminnelser, e-post eller tekstmeldinger. I tillegg reduseres frykten for 

stigma gjennom brukerens anonymitet (Dennis & Chung-Lee, 2006), noe som kan bidra til at 

flere oppsøker og benytter seg av hjelp. På bakgrunn av dette ble Mamma Mia utviklet som et 

nettbasert universalforebyggende og helsefremmende tiltak for alle gravide i Norge, med et 

overordnet mål om å både forebygge depresjon og øke subjektiv velvære hos kvinner i 

perinatalfasen (Drozd, Haga, Brendryen, & Slinning, 2015). I motsetning til majoriteten av 

eksisterende internettbaserte intervensjoner (Ashford et al., 2016) tar Mamma Mia 

utgangspunkt i faktorer og temaer som er relevante for nettopp denne livsfasen. Å fremme 

god psykisk helse hos gravide og nybakte mødre vil igjen være forebyggende for senere 

utvikling av depresjon og psykiske vansker. 

 

1.2.1   Utviklingen av Mamma Mia 
Innholdet i Mamma Mia tar utgangspunkt i det vi vet om hva som fremmer god psykisk helse 

og hva som virker forebyggende på utvikling av depresjon under svangerskap og i tiden etter 

fødsel (Drozd et al., 2015). For å finne svar på dette, ble Intervention Mapping (IM) brukt 

som metode i utviklingen av programmet. Intervention Mapping integrerer teori, empiri og 

informasjon fra målgruppen, og det danner grunnlaget for intervensjonen (Drozd et al., 
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2015). Metoden er hensiktsmessig i helsefremmende programmer, da den sikrer at 

intervensjonen som utvikles retter seg mot de behovene målgruppen faktisk har.  

I utviklingen av Mamma Mia ble først behovet for forebygging av fødselsdepresjon og 

helsefremmende intervensjoner stadfestet, og risiko- og beskyttende faktorer for psykisk 

(u)helse i perinatalfasen kartlagt (Drozd et al., 2015). Det ble gjennomført to studier for å 

undersøke risiko- og beskyttende faktorer. Den ene studien fant at kognitive strategier for 

emosjonsregulering (som grubling, selvkritikk og positiv reformulering), opplevd sosial 

støtte, behov for støtte og ammemestringstro predikterte utvikling av depresjon i denne fasen 

(Haga et al., 2012b). Den andre studien fant at også forventninger og tilnærming til 

morsrollen var av betydning (Haga, Lynne, Slinning, & Kraft, 2012a), hvor et stort 

kontrollbehov, konkrete og stringente forventninger, amming og sosial støtte hadde 

sammenheng med humør og subjektiv velvære i perinatalfasen. Disse funnene var 

utgangspunktet for definisjon av endringsmål. Som nevnt er de overordnede målene i 

Mamma Mia å fremme subjektiv velvære og forebygge depresjon i perinatalfasen. I tillegg er 

målet å gi kunnskap, teknikker og støtte som kan gjøre overgangen til morsrollen lettere 

(Drozd et al., 2015).   

 

1.2.2   Temaer og terapeutiske komponenter i Mamma Mia 
Basert på funn fra Intervention Mapping-prosessen om gravide og nybakte mødres behov 

omfatter Mamma Mia en rekke temaer og terapeutiske komponenter, som metakognitiv 

terapi, positiv psykologi, mestringstro med tanke på foreldrerollen og amming, parterapi og 

psykoedukasjon (Drozd et al., 2015). Metakognitiv terapi retter seg mot tankeprosesser 

fremfor tankeinnhold, og fokuserer på hvordan man forholder seg til tanker. Målet er aksept 

for tankene som kommer, samtidig som man skal klare å distansere seg fra dem (”detached 

mindfullness”) (Wells & Matthews, 1996). I positiv psykologi er fokuset på hva som gir 

mening og tilfredshet i livet, og individets styrker og ressurser tas i bruk. Resultatene fra en 

nyere metaanalyse indikerer at dette er virksomt for å øke subjektiv velvære, fremme 

livskvalitet og forebygge depresjon over tid, både for den generelle befolkningen og for 

personer med rapporterte psykososiale problemer (Bolier et al., 2013). Den parterapeutiske 

komponenten er basert på den anerkjente psykologen og parterapeuten Gottman sine 

metoder, og fokuserer særlig på kommunikasjon og håndtering av konflikter i parforholdet 

(Drozd et al., 2015). Psykoedukasjon er gjennomgående i hele programmet, og omfatter 
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informasjon om svangerskap, fødsel, barnets utvikling og psykologiske omveltninger for mor 

og far.  

Formålet med denne oppgaven er imidlertid å ta for seg mestringstro. Det å fremme 

kvinnens mestringstro i foreldrerollen og med tanke på amming er gjennomgående i Mamma 

Mia (Drozd et al., 2015). Mestringstro kan defineres som troen på egen evne til å oppnå 

ønskede resultater på bestemte områder som har betydning for eget liv (Bandura, 1994), og 

det har lenge vært velkjent at mestringstro er viktig for psykisk helse og velvære (Bandura, 

1994). Som et ledd i å fremme mestringstro i foreldrerollen vektlegger programmet forståelse 

av barnets signaler og behov, og eksempelvis lærer foreldrene om babyens reguleringssystem 

(state regulation system) (Drozd et al, 2015). Denne informasjonen er basert på Newborn 

Behavioral Observations System (NBO), som blant annet innebærer å forstå barnets ulike 

tilstander og kunne lese barnets signaler (Nugent, Keefer, Minear, Johnson & Blanchard,  

2007). Gjennom tekst og video lærer foreldrene om barnets fem tilstander som strekker seg 

fra dyp søvn til intens gråt beskrives, og programmet viser hvordan foreldrene kan roe og 

stimulere barnet i de ulike fasene. Opplæring i NBO kommer tidlig i programmet, når 

foreldrene holder på å bli kjent med babyen og trenger nettopp denne kunnskapen. Forskning 

indikerer at veiledning i NBO er assosiert med sterkere bånd mellom mor og barn, økt 

opplevd foreldrekompetanse samt økt forståelse for og evne til inntoning til barnet (Nugent, 

2015). I tillegg inneholder Mamma Mia psykoedukasjon om trygghetssirkelen (Circle of 

Security; COS) (Powell, Cooper, Hoffman, & Marvin, 2009). Trygghetssirkelen er en 

terapeutisk intervensjon som har til hensikt å fremme tilknytning mellom barn og 

omsorgsgivere. Intervensjonen illustrerer barns behov for en trygg base for utforsking og 

læring, og for en trygg havn som gir trøst, omsorg og beskyttelse (Powell et al., 2009). 

Opplæring i trygghetssirkelen skal øke foreldres forståelse av barnets behov og hva som 

ligger bak atferd og følelser, som igjen vil fremme sensitivitet og responsivitet overfor barnet. 

Denne kunnskapen vil kunne styrke foreldremestringstro og fremme tilknytning mellom 

foreldre og barn – noe som er viktig for både barnet og foreldrenes psykiske helse. 

Psykoedukasjon om trygghetssirkelen kommer mot slutten av programmet, slik at foreldrene 

forberedes på barnets utviklings- og trygghetsbehov i tiden som kommer. 

Når det gjelder ammemestringstro (breastfeeding self-efficacy) kan begrepet defineres 

som kvinnens oppfatning av at hun er i stand til å amme sitt nyfødte barn (Dennis & Faux, 

1999). Det handler altså ikke om selve ammingen, men om troen på at hun kan mestre den. 

For å fremme ammemestringstro fokuserer Mamma Mia på råd og hjelp til amming, 

normalisering av vanskeligheter med amming og informasjon om alternativer til amming 
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(Drozd et al., 2015). Ved behov oppfordres kvinnen til å oppsøke hjelp ved helsestasjon eller 

ammehjelp ved sykehus. Samtidig fremhever programmet at det å være en god mor ikke er 

synonymt med å amme, og at det er i helt i orden å gi opp eller slutte med amming dersom 

det av ulike grunner er vanskelig. Fokuset på amming begynner under svangerskapet og 

fortsetter etter fødsel. Mamma Mia er dessuten utformet slik at kvinnene får tilgang til sin 

egen side på internett, hvor de som behøver mer veiledning knyttet til amming kan gjenta 

sesjonene så ofte de ønsker. 

 

1.3   Mestringstro 
Mestringstro påvirker tanker, følelser, motivasjon og atferd, og følgelig hvordan vi tolker og 

forholder oss til utfordringer og stress (Bandura, 1994). Eksempelvis vil høy mestringstro 

kunne føre til at foreldre attribuerer utfordrende situasjoner med barnet til behov for mer 

kunnskap eller at de må justere egen atferd, fremfor uhensiktsmessige oppfatninger som at de 

er håpløse foreldre eller at barnet er umulig å håndtere. Det kan igjen påvirke foreldrenes 

psykiske helse. Kilder til mestringstro er tidligere mestringsopplevelser, modellering og 

rollemodeller som har klart tilsvarende oppgaver, oppmuntring fra andre, samt somatiske og 

emosjonelle signaler (Bandura, 1994). Negativ affekt kan føre til negativ tolkning av egne 

evner og dermed bidra til lav mestringstro. På samme måte kan mestringstro påvirke 

subjektiv velvære og utvikling av depresjon, både gjennom negative tolkninger og at man i 

mindre grad oppsøker situasjoner og aktiviteter som kan gi mestringsopplevelser. På 

bakgrunn av dette er formålet med denne oppgaven som nevnt å se nærmere på 

foreldremestringstro og ammemestringstro, og studier tyder på at dette er faktorer som det er 

mulig å påvirke ved psykologisk intervensjon (Noel-Weiss, Rupp, Cragg, Bassett & 

Woodend, 2006; Ulfsdotter, Enebrink, & Lindberg, 2014; Wittkowski, Dowling, & Smith, 

2016). Dersom Mamma Mia fører til en økning i foreldremestringstro og ammemestringstro 

vil det bidra til å danne et godt grunnlag for psykisk helse, noe som igjen vil kunne forebygge 

senere utvikling av depresjon. Når jeg videre i oppgaven bruker begrepet «mestringstro» 

refererer jeg til foreldremestringstro og ammemestringstro samlet, som ved diskusjon av 

resultater som gjelder begge formene for mestringstro.  

 

1.3.1   Foreldremestringstro 
Flere studier har undersøkt sammenhengen mellom mestringstro i morsrollen og psykisk 

helse hos kvinner i perinatalfasen. I en nylig systematisk litteraturgjennomgang (Letourneau, 
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Dennis, Cosic, & Linder, 2017) fant de at psykoedukasjon i gruppe og veiledning i mor-barn-

interaksjon hadde stor effekt på mestring i foreldrerollen hos kvinner med postpartum 

depresjon, i tillegg til effekt på barnets utvikling. Mamma Mia inneholder som nevnt 

psykoedukasjon relevant for perinatalfasen og tilværelsen som mor. Forskning indikerer også 

at det er en negativ sammenheng mellom mestringstro i morsrollen (maternal parental self-

efficacy) og postpartum depresjon, angst og stress hos mor (Leahy-Warren & McCarthy, 

2011). Samlet sett understøtter overnevnte funn viktigheten av å tilby intervensjoner rettet 

mot å styrke foreldrekompetanse og foreldremestringstro i perinatalfasen, ettersom det kan 

fremme god psykisk helse.  

 

1.3.2   Ammemestringstro 
I Norge er det stort fokus på amming, og Verdens helseorganisasjon og Helsedirektoratet 

anbefaler brystmelk som næringskilde for spedbarn opp til seks måneder (Helsedirektoratet, 

2017; WHO, 2001a). Sammenlignet med andre vestlige land er Norge et av de landene hvor 

amming er mest utbredt og hvor kvinner ammer lengst (Callen & Pinelli, 2004; Statistisk 

sentralbyrå, 2003). Det er nærliggende å tro at den lange fødselspermisjonen i Norge sammen 

med andre tiltak som rett til ammefri i arbeidstiden er viktige årsaker til det. Forskning viser 

at ammemestringstro henger sammen med amming (Blyth et al., 2002; Dennis, 2002), og at 

ammemestringstro henger sammen med psykisk helse hos kvinner i perinatalfasen (Flores-

Quijano et al., 2008; Haga et al., 2012). Nyere forskning har videre funnet evidens for at det 

er forskjell på amming og ammemestringstro med hensyn til depressive symptomer (Haga, 

Lisoy, Drozd, Valla, & Slinning, 2017). Det ser ut til at ammingen i seg selv ikke har 

sammenheng med depresjon, men at ammemestringstro har det (Haga et al., 2017). Dermed 

vil det antagelig være hensiktsmessig å styrke ammemestringstro hos kvinner i 

perinatalfasen.  

 

1.3.3   Barnets temperament og samspill 
I tillegg til øvrige risiko- og beskyttende faktorer, har barnets temperament også betydning 

for mors psykiske helse i perinatalfasen (O'Hara, 2009). Det finnes ulike definisjoner av 

temperament, men de fleste tar utgangspunkt i at temperament er relativt stabile individuelle 

forskjeller i reaktivitet, reaksjonsmønstre og regulering (Bates, 1980; Zentner & Bates, 2008). 

Eksempelvis reagerer enkelte spedbarn raskt med intens gråt på ubehag og er vanskelige å 

roe ned, mens andre er roligere og har mindre intense følelsesuttrykk. Disse forskjellene 
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anses som oftest som synlige fra spedbarnsalder, samtidig som de fleste erkjenner at hvordan 

temperamentet kommer til uttrykk og utvikler seg kan påvirkes av samspillet med 

omgivelsene (Zentner & Bates, 2008). Fra forskning vet vi at barnets temperament kan 

påvirke samspillet mellom barn og foreldre, ved at barn med ulikt temperament kan fremkalle 

ulike reaksjoner hos omsorgsgiverne (og andre personer i barnets omgivelser) (Rothbart, 

Ahadi, & Evans, 2000). Barn som smiler mye og er kontaktsøkende vil lett bli møtt med 

positiv respons, mens barn som er urolige og gråter mye kan bli møtt med frustrasjon og 

irettesettelser fra slitne foreldre. Det vil igjen påvirke barnets reaksjoner og atferd. I tillegg 

kan «matchen» (likheten) mellom barnets og foreldrenes temperament ha betydning for 

samspillet, såkalt «goodness of fit» (Thomas, Chess, & Birch, 1968). Dersom en mor som 

selv er rolig og har et lett temperament får et barn med vanskelig temperament, kan det være 

utfordrende for henne å forstå barnets reaksjoner. Følgelig kan hun streve med å håndtere og 

regulere barnet sitt, noe som kan prege samspillet mellom dem. Hun vil kunne ha bedre 

forutsetninger for å forstå og håndtere et barn som er mer likt henne selv 

temperamentsmessig. Vi vet også at hvordan barn blir møtt av omgivelsene kan påvirke den 

videre utviklingen av temperament og reguleringsevne, samt utvikling på andre områder 

(Rothbart et al., 2000).  

Det er naturlig å tenke seg at det er mer krevende å håndtere en baby som gråter mye og 

er vanskelig å roe ned, og at et vanskelig temperament hos barnet kan påvirke foreldrenes 

opplevelse av mestring. Forskning støtter dette, og viser at det er en sammenheng mellom 

barnets temperament og foreldrenes mestringstro i foreldrerollen (Verhage, Oosterman, & 

Schuengel, 2015). Når det gjelder amming er det nærliggende å anta at et barn med 

vanskeligere temperament er mer utfordrende å amme, og at i hvilken grad man lykkes med 

amming igjen kan påvirke kvinnens ammemestringstro. I tillegg kan man tenke seg at det å få 

et barn med vanskelig temperament kan redusere kvinnens ammemestringstro, i form av 

forventninger om at ammingen vil bli krevende.  
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1.4   Problemstilling og hypoteser 
Oppsummert ble Mamma Mia utviklet for å støtte kvinnen gjennom svangerskap og barseltid, 

og et viktig fokus i Mamma Mia er derfor å fremme mestringstro i foreldrerollen og 

ammemestringstro. Dette er to psykososiale faktorer med betydning for psykisk velvære i 

perinatalfasen, og forskning tyder på at de kan påvirkes ved intervensjon (Noel-Weiss et al., 

2006; Ulfsdotter et al., 2014; Wittkowski et al., 2016). I denne oppgaven er målet å 

undersøke effekten av Mamma Mia på selvrapportert foreldremestringstro fra 6 uker til 3, 6 

og 12 måneder etter fødsel, og på ammemestringstro fra 6 uker etter fødsel til 3 og 6 måneder 

etter fødsel. Basert på teori og empiri er hovedhypotesen at det vil rapporteres høyere nivåer 

av foreldremestringstro og ammemestringstro i intervensjonsgruppen sammenlignet med i 

kontrollgruppen (som kun har mottatt vanlig oppfølging ved helsestasjon), og at en eventuell  

forskjell vil variere over tid. På bakgrunn av empiri på betydningen av barnets temperament 

for psykisk helse i perinatalfasen, er det interessant å undersøke om barnets temperament 

modererer en eventuell effekt av Mamma Mia på utvikling av foreldremestringstro og 

ammemestringstro over tid.  
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2  Metode 
2.1   Design  
I denne oppgaven har jeg benyttet data fra intervensjonsstudien Mamma Mia, som er en 

randomisert kontrollert studie (randomized controlled trial; RCT) i regi av regionsenter for 

barn og unges psykiske helse (RBUP), i helseregion Øst og Sør. Studien består av én  

intervensjonsgruppe, som mottar Mamma Mia og vanlig svangerskapsomsorg, og én 

kontrollgruppe, som mottar vanlig svangerskapsomsorg. Begge gruppene følges over tid, fra 

svangerskap til 12 måneder etter fødsel. Kvinnene ble tilfeldig plassert i enten 

intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen, med rundt halvparten av deltakerne i hver gruppe 

(se figur 1). Studien er ikke blindet (at hverken deltagere eller forskningsledere vet hvem som 

er i hvilken gruppe), da det er vanskelig og ofte direkte uetisk i studier av effekten av 

intervensjoner og behandling. 

 

2.2   Beskrivelse av programmet 
Mamma Mia er utformet som et tunnelert program, noe som innebærer at kvinnen ledes 

gjennom programmet i et pre-programmert forløp (Drozd et al., 2015). Dette skal sikre at 

kvinnen får informasjon tilpasset den fasen hun er i. Programmet er inndelt i tre faser. Den 

første fasen, forberedelsesfasen, starter i andre trimester (uke 22-25), består av 11 sesjoner og 

varer til rundt termin (uke 40). Deretter begynner den aktive fasen når barnet er 2 til 3 uker 

gammelt, med 3 ukentlige sesjoner i løpet av 6 uker. Til slutt kommer en oppfølgingsfase, 

som består av 10 sesjoner over en periode på 18 uker. Hver sesjon tar omtrent 10 minutter. 

Før hver sesjon mottar kvinnen en link til den aktuelle intervensjonen på e-post. I hver sesjon 

mottar hun psykoedukasjon vedrørende babyen, forholdet med partner, foreldreskapet og 

hennes egen psykologiske velvære. Både tekst og videoklipp benyttes for å formidle 

kunnskapen. Følg denne linken for en demonstrasjon av programmet: 

http://smarturl.it/psych_med.  

 

2.3   Prosedyre 
2.3.1   Rekruttering 
Deltakerne i studien ble rekruttert via helsestasjoner under svangerskapskontroller i Norge, 

under vanlig ultralyd ved sykehus på Østlandet, gjennom sosiale medier og nettsiden 

babyverden.no, i svangerskapsuke 18 til 20. Intervensjonen ble tilbudt mellom desember 
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2013 og februar 2015. Deltakelse var frivillig. For å delta i studien var kravet at kvinnene 

ikke hadde passert svangerskapsuke 25, at de hadde fylt 18 år, kunne lese og skrive norsk, 

samt hadde tilgang til internett og en e-postadresse. Studien ble godkjent av Regional Etisk 

Komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) Sør og Øst, med prosjektnummer 

2012/1716.  

 

2.3.2   Datainnsamling  
Måleinstrumentene som ble undersøkt i studien ble administrert som internettbaserte 

spørreskjema via Confirmit, som deltakerne fikk tilsendt på e-post ved faste tidspunkt under 

svangerskapet og i tiden etter fødsel. Eksempelvis ble det første spørreskjemaet (baseline) 

utsendt i svangerskapsuke 22 til 25, beregnet ut fra rapportert termindato. På denne måten 

sikret man at målene ble sammenlignbare med tanke på måletidspunkt.  

 

2.4   Utvalg 
Det ble opprinnelig rekruttert 1590 deltakere til Mamma Mia-studien. Flytskjema over 

deltakerne er presentert i figur 1. I mine analyser inkluderte jeg de som besvarte 

spørreskjemaet for foreldremestringstro (Parental Sense of Competence; PSOC) 6 uker, 3, 6 

og 12 måneder etter fødsel, de som besvarte spørreskjemaet for ammemestringstro 

(Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form; BSES-SF) 6 uker, 3 og 6 måneder etter 

fødsel, og de som besvarte begge spørreskjemaene på alle aktuelle målinger. Bakgrunnen for 

dette er at man ved å basere analysene på skårene til de som har besvart skjemaene på alle 

aktuelle måletidspunkter får et mest korrekt bilde av faktisk utvikling over tid i mestringstro. 

Det valgte inklusjonskriteriet ga en utvalgsstørrelse på 679 deltakere, hvorav 294 var plassert 

i intervensjonsgruppen og 385 i kontrollgruppen. I oppgavens resultatdel vil jeg presentere 

beskrivende statistikk for dette utvalget.  

Blant kvinnene i utvalget mitt var gjennomsnittsalderen 31.18 år og 63.5% var 

førstegangsfødende. Nærmere 90% hadde fullført 1 år eller mer ved høyskole eller 

universitet, og hele 60% hadde 4 års eller lengre høyere utdanning. 41.5% av kvinnene var 

gifte, 54.9% var samboende, mens kun 3.5% var enslige. Analyser av utvalgskarakteristika 

viser at utvalget inkludert i mine analyser skilte seg fra utvalget som ble ekskludert fra 

analysene med hensyn til utdanningsnivå og andelen førstegangsfødende og 

flergangsfødende. I appendiks 1, tabell 8, er en oversikt over demografiske forskjeller 

mellom disse to utvalgene presentert. Blant de som svarte på alt var utdanningsnivået noe 
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høyere og det var flere førstegangsfødende sammenlignet med blant de som ikke besvarte 

spørreskjemaene på alle aktuelle tidspunkt. Disse forskjellene var signifikante (p=.001 for 

utdanning og p=.001 for barn). Det kan tenkes at de som ikke hadde barn fra før hadde større 

interesse for prosjektet da de gikk inn i en helt ny tilværelse, samt at de rett og slett hadde 

bedre tid til å fylle ut skjemaene. Når det gjelder alder og sivilstatus (gift, samboer eller 

enslig) var det ingen signifikante forskjeller mellom utvalgene. 

 
Kommentar. PSOC = Parental Sense of Competence; BSES-SF = Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short 

Form. 
Figur 1. Flytskjema over deltakerne i studien.  

 

Videre ser vi fra tabell 1 at det innad i utvalget inkludert i analysene ikke var 

systematiske forskjeller mellom Mamma Mia-gruppen og kontrollgruppen med hensyn til 

alder, andel førstegangsfødende og flergangsfødende, utdanning og sivilstatus. Dermed var 

det ikke grunn til å kontrollere for disse variablene i analysene mine av effekten av Mamma 

Mia på foreldremestringstro og ammemestringstro. 

 

 

 

 



	  12	  

Tabell 1. Demografiske forskjeller mellom intervensjonsgruppen (N = 294) og 

kontrollgruppen (N = 385).  

  Mamma Mia-

gruppen 

Kontrollgruppen  

  N/M %/SD N/M %/SD p 

Alder  30.90 4.60 SD 31.39 4.30 SD .158 

Barn1      .146 

 Førstegangsfødende 195 66.3% 236 61.3%  

 Flergangsfødende 99 33.7% 149 38.7%  

Utdanning1      .983 

 Grunnskole 3 1.0% 2 0.5%  

 Videregående skole 27 9.2% 43 11.2%  

 1-3 år høyskole/universitet 90 30.6% 106 27.5%  

 4-5 år høyskole/universitet 90 30.6% 127 33.0%  

 5 år + høyskole/universitet 84 28.6% 107 27.8%  

Sivilstatus1      .114 

 Gift 134 45.6% 148 38.4%  

 Samboer 149 50.7% 224 58.2%  

 Enslig 11 3.7% 13 3.4%  
1 Disse variablene er målt på ordinal- eller nominalnivå, og kji-kvadrat-verdi ble derfor beregnet for å undersøke 

forskjeller mellom gruppene. Disse beregningene ga samme konklusjon som presentert i tabell 1, altså at det 

ikke var signifikante forskjeller mellom gruppene. Verdiene for kji-kvadrat er derfor ikke presentert her. 

 

2.5   Måleinstrumenter 
2.5.1   Foreldremestringstro 
For å måle domenegenerell mestringstro knyttet til foreldreferdigheter, ble subskalaen for 

mestringstro (efficacy) fra Parenting Sense of Competence Scale (PSOC) (Johnston & Mash, 

1989) benyttet. PSOC-skalaen består av en del som måler mestringstro (efficacy) og en del 

som måler tilfredshet (satisfaction) (Johnston & Mash, 1989). Videre i oppgaven vil jeg av 

praktiske hensyn benytte betegnelsen PSOC når jeg refererer til subskalaen for mestringstro. 

Denne subskalaen består av 7 spørsmål, og omhandler foreldrenes opplevelse av egen 

kompetanse, trygghet i foreldrerollen og problemløsningsferdigheter (Johnston & Mash, 

1989). Eksempler på utsagn fra skalaen er at foreldrene opplever at de har de nødvendige 
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ferdighetene for å være en god mor eller far, at de ville vært en god rollemodell for nye 

foreldre og at de er den som best forstår hva som plager barnet deres. Svaralternativene 

varierer fra ”helt uenig” (6) til ”helt enig” (1), og lavere skårer indikerer høyere nivåer av 

foreldremestringstro. I analysen har jeg snudd dette, slik at høyere skåre indikerer høyere 

mestringstro og resultatene blir dermed enklere å tolke. PSOC måles 6 uker, 3, 6 og 12 

måneder etter fødsel, og i de statistiske analysene har jeg inkludert alle de fire 

måletidspunktene.  

PSOC-skalaen i sin helhet har vist seg å ha god begrepsvaliditet, og subskalaen for 

mestringstro har vist seg å ha tilfredsstillende reliabilitet estimert med Cronbach’s alfa 

(Johnston & Mash, 1989). Basert på mitt utvalg ble Cronbach’s alfa for subskalen 

mestringstro estimert til å være .849, .849, .823 og .834 ved henholdsvis 6 uker, 3, 6 og 12 

måneder etter fødsel. Det er innenfor grensen for tilfredsstillende reliabilitet på .70 (Nunnally 

& Bernstein, 1994).  

 

2.5.2   Ammemestringstro 
Ved måling av ammemestringstro, ble kortversjonen av Breastfeeding Self-Efficacy Scale  

(Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form; BSES-SF) (Dennis, 2003) brukt. BSES-SF 

består av 14 spørsmål, og utsagnene handler eksempelvis om at mor klarer å beholde lysten 

til å amme, at hun takler amming slik hun alltid takler utfordrende oppgaver og at hun er 

fornøyd med ammeopplevelsen.  Svaralternativene varierer fra “sjelden” (1) til “alltid” (5), 

og høyere skårer indikerer høyere nivåer av ammemestringstro. Ammemestringstro måles 

under svangerskapet, 6 uker, 3, 6 og 12 måneder etter fødsel. I de statistiske analysene av 

hypotesene mine har jeg valgt å kun benytte måletidspunktene 6 uker, 3 og 6 måneder etter 

fødsel. Bakgrunnen for dette er at hverken foreldremestringstro eller moderatorvariabelen 

barnets temperament (naturlig nok) måles før etter fødsel, og at de fleste mødre ammer 

mindre fra 6 måneder etter fødsel (Statistisk sentralbyrå, 2003). Dessuten var det stort frafall i 

antall besvarelser på BSES-SF fra 6 til 12 måneder etter fødsel; fra totalt 707 besvarelser ved 

6 måneder etter fødsel til totalt 470 besvarelser 12 måneder etter fødsel. Ved å ekskludere det 

siste måletidspunktet unngår jeg dermed å miste en stor andel av datagrunnlaget for 

analysene. Imidlertid har jeg benyttet målingen fra svangerskapet i en tilleggsanalyse av 

sammenhengen mellom ammemestringstro og vurderinger av barnets temperament, med 

tanke på temperamentsmålets validitet. Denne tilleggsanalysen omtales i oppgavens 

diskusjonsdel og er presentert i appendiks 3.  
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Studier viser at BSES-SF har god begrepsvaliditet og god prediktiv validitet (Dennis, 

2003). Den totale skåren gir et kvantitativt mål på ammemestringstro, mens de enkelte 

skårene gir nyttig informasjon om på hvilke områder mor har svak mestringstro (Dennis, 

2003). Basert på mitt utvalg ble Cronbach’s alfa estimert til å være .890, .881 og .874 ved 

henholdsvis 6 uker, 3 og 6 måneder etter fødsel, noe som er tilfredsstillende. 

 

2.5.3   Barnets temperament 
For å måle emosjonell reaktivitet (temperament hos barn) hos barna ble 9 spørsmål fra Infant 

Characteristic Questionnaire (ICQ), «fussy⁄difficult» (urolig/vanskelig) subskala benyttet 

(Bates, Freeland, & Lounsbury, 1979). I resten av oppgaven vil jeg av praktiske hensyn 

benytte betegnelsen ICQ i omtalen av temperamentsmålet. Omsorgspersonen rangerer 

barnets vanlige humør og temperament gjennom å besvare utsagn som at barnet gråter mye 

eller krever mye oppmerksomhet. De svarer på en syv-punkts Likert skala fra “helt uenig” (1) 

til “helt enig” (7). Høyere skårer indikerer vanskeligere temperament. Barnets temperament 

ble målt 6 uker, 3, 6 og 12 måneder etter fødsel. Jeg har valgt å benytte temperamentsmålet 

fra det første måletidspunktet (6 uker etter fødsel) i undersøkelsen av hypotesen om barnets 

temperament som en moderatorvariabel, da analyser viser at målet er stabilt relativt sett fra 6 

uker til 12 måneder etter fødsel. I de statistiske analysene har jeg har benyttet denne 

kontinuerlige variabelen. For å forenkle den grafiske fremstillingen av betydningen av 

temperament, delte jeg temperamentsmålet inn i tre grupper med utgangspunkt i 

gjennomsnittet og standardavviket til alle skårene (tabell 2). Gruppen med middels 

temperament ble definert som de med skårer i området ett standardavvik over og under 

gjennomsnittet, lett temperament som de med skårer mer enn ett standardavvik under 

gjennomsnittet og vanskeligst temperament som de med skårer mer enn ett standardavvik 

over gjennomsnittet. Som vi ser fra tabell 2 befant 13.7% seg i gruppen med lett 

temperament, 72.7% i gruppen med middels temperament og 13.6% i gruppen med vanskelig 

temperament. Det er så vidt undertegnede kjenner til ikke etablerte standarder for lett, 

middels og vanskelig temperament ut fra ICQ-skalaen, og inndelingen jeg foretar er kun ment 

for å forenkle tolkningen av eventuelle moderatoreffekter. Betegnelsene «lett», «middels» og 

«vanskelig» temperament brukt videre i denne oppgaven beskriver med andre ord barnets 

temperament relativt sett til de andre temperamentsvurderingene i dette datagrunnlaget. 
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Tabell 2. Inndeling av ICQ-skårer i ulike temperamentsgrupper.  

Temperament Skårer ICQ %  

Lett 0 – 17.5 13.7  

Middels 17.5 – 34.2 72.7  

Vanskelig > 34.2 13.6  

Kommentar: ICQ = Infant Characteristic Questionnaire 

 

Når det gjelder måling av temperament hos barn er det noe uenighet innad i fagfeltet. 

Forskning tyder på at foreldres oppfatning av barnets temperament ikke kun påvirkes av 

objektive karakteristika ved barnet, men også av subjektive faktorer knyttet til foreldrene – 

som prenatale forventninger til barnet og den nye tilværelsen, psykisk helse, angst, depresjon, 

og personlighet (Bates, 1980; Bates & Bayles, 1984; Diener, Goldstein, & Mangelsdorf, 

1995; Mebert, 1991; Power, Gershenhorn, & Stafford, 1990; Zentner & Bates, 2008). Med 

hensyn til måling av temperament i spedbarnsalder er det bred evidens for at temperament er 

synlig fra fødsel og relativt stabilt i de første leveårene (Zentner & Bates, 2008). Eksempelvis 

indikerer forskning at smil og latter holder seg stabilt fra 3 måneder til 12 måneder etter 

fødsel (Rothbart, 1981), noe som støtter at temperament kan måles hos spedbarn kort tid etter 

fødsel. Samtidig indikerer den samme forskningen at aktivitetsnivå og hvor lett barnet er å 

roe er mindre stabilt, og at ubehag og frykt ikke er stabilt før etter 6 måneder etter fødsel 

(Rothbart, 1981). På bakgrunn av dette er det viktig å være bevisst begrensningene knyttet til 

validitet og reliabilitet ved foreldrerapporterte temperamentsmålinger. 

Med tanke på temperamentsmålet anvendt i denne studien, har ICQ-skalaen, og da særlig 

subskalaen «fussy/difficult», vist seg å ha tilfredsstillende reliabilitet og konvergerende 

validitet med andre mål på temperament (Bates et al., 1979). Mødre og fedres rapporteringer 

samsvarer relativt godt med hverandre, mens det er større forskjell mellom vurderingene til 

mødre og objektive observatører. Det er evidens for at ICQ kan påvirkes av subjektive 

faktorer hos mor (Bates et al., 1979), hvor ekstroverte mødre med flere barn har en tendens til 

å rangere barna sine med lett temperament. Basert på mitt utvalg er Cronbach’s alfa ved 6 

uker etter fødsel estimert til å være .802. 
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2.6   Statistiske analyser 
For å analysere data ble IBM SPSS versjon 25 benyttet. Korrelasjoner mellom variablene 

som inngår i studien ble beregnet ved Pearson r. Jeg gjennomførte T-tester for uavhengige 

utvalg for å undersøke forskjeller i gjennomsnittsskåre på samme måletidspunkt mellom 

Mamma Mia-gruppen og kontrollgruppen. For å undersøke utvikling av foreldremestringstro 

og ammemestringstro over tid for de to gruppene ble Mixed design ANOVA benyttet. Dette 

er en kombinasjon av et «between groups-design» (mellomgruppe) og et «repeated measures-

design» (repeterte målinger). Denne type analyse gjør at man kan undersøke flere effekter 

samtidig. For det første kan man undersøke om gjennomsnittsskårene for mestringstro endrer 

seg over tid for begge gruppene (tid). Videre kan man undersøke om den ene gruppen har en 

annen utvikling over tid enn den andre, altså hvorvidt det er en interaksjon mellom utvikling 

over tid og gruppe eller ikke (tid * gruppe). Denne effekten undersøker om Mamma Mia-

gruppen har forskjellig utvikling i mestringstro over tid enn kontrollgruppen. Deretter gir 

analysen også informasjon om utvikling av mestringstro over tid generelt modereres av 

barnets temperament, med andre ord om utviklingen av mestringstro er forskjellig for mødre 

med barn med lett, middels og vanskelig temperament (tid * temperament). I denne 

vurderingen skilles det ikke mellom Mamma Mia-gruppen og kontrollgruppen. Til slutt kan 

man undersøke om utvikling i mestringstro over tid betinget av barnets temperament er 

forskjellig for Mamma Mia-gruppen og kontrollgruppen, det vil si om betydningen av barnets 

temperament for utvikling av mestringstro over tid er forskjellig for de to gruppene. I dette 

tilfellet skilles det mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen, slik at tilleggshypotesen 

om at barnets temperament fungerer som en moderator for en eventuell effekt av Mamma 

Mia på utvikling av mestringstro over tid kan undersøkes (tid * temperament * gruppe).  

For å kunne stole på signifikanstestingen av effektene i denne analysen, bør enkelte 

forutsetninger være oppfylt. Den viktigste er forutsetningen om sfærisitet, det vil si at 

variansen i endringer i skåre fra tidspunkt 1 til tidspunkt 2 skal være lik samme endring fra 

tidspunkt 2 til 3 og så videre. Denne forutsetningen ble brutt i analysene som presenteres i 

resultatdelen, men kan enkelt korrigeres ved å benytte Greenhouse–Geisser korreksjon 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Signifikansverdiene som er rapportert i resultatdelen er følgelig 

basert på Greenhouse–Geisser korreksjonen.  
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3  Resultater 
 

3.1   Beskrivende statistikk og korrelasjonsanalyse 
I analysene av effekten av Mamma Mia på henholdsvis foreldremestringstro og 

ammemestringstro har jeg kun benyttet skårene til de som besvarte spørreskjemaene på alle 

de aktuelle måletidspunktene for hvert av målene. Jeg vil nå presentere beskrivende statistikk 

og korrelasjonsanalyse for dette utvalget. Hensikten med å presentere beskrivende statistikk 

er å gi et bilde av utvalget som helhet, ved å se på skårene og fordelingen av skårene for hvert 

måleinstrument. Korrelasjonsanalysen er presentert med den hensikt å si noe om 

sammenhengen mellom variablene på samme måletidspunkt og over tid. 

 

3.1.1   Beskrivende statistikk 
Det totale antallet deltakere som besvarte spørreskjemaet Parental Sense of Competence 

(PSOC) 6 uker, 3, 6 og 12 måneder etter fødsel var 609. Gjennomsnittsskåren for 

selvrapportert foreldremestringstro i valgte utvalg var høyest 12 måneder etter fødsel (M = 

36.40), mens spredningen var størst 6 uker etter fødsel (SD = 4.80) (tabell 3). Verdiene for 

skjevhet var negative og varierte fra -.927 til -.771, og verdiene for kurtosis var positive og 

varierte fra .921 til 1.235. Det tilsier at hovedvekten av skårene ligger fra midtre delen av 

skalaen til øvre del, altså en venstreskjev fordeling. Med andre ord var det en tendens til at 

flere rapporterte høy grad av foreldremestringstro. Verdiene for skjevhet og kurtose var 

imidlertid ikke over +/-1.5, noe som tilsier at skårene var innenfor akseptable grenser med 

hensyn til avvik fra normalfordeling (Tabachnick & Fidell, 2007).  

Utvalgsstørrelsen for de som besvarte Breastfeeding Self Efficacy Scale – Short Form 

(BSES-SF) 6 uker, 3 og 6 måneder etter fødsel var 581. Gjennomsnittsskåren for 

selvrapportert ammemestringstro i mitt utvalg var høyest 3 måneder etter fødsel (M = 60.99), 

og spredningen var størst 6 uker etter fødsel (SD = 8.28) (tabell 3). Verdiene for skjevhet var 

negative og varierte fra -1.262 til -1.442, mens verdiene for kurtosis var positive og varierte 

fra 1.895 til 2.812. Det tilsier at hovedvekten av skårene også for dette målet befinner seg fra 

den midtre delen av skalaen til øvre del, altså en venstreskjev fordeling. I likhet med for 

foreldremestringstro, var det altså en tendens til at flere rapporterte høy grad av 

ammemestringstro. Verdiene for skjevhet var ikke over +/- 1.5. Verdiene for kurtosis var 

imidlertid høyere enn +1.5, noe som betyr at skårene var utenfor akseptable grenser med 

hensyn til avvik fra normalfordeling.  
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Når det gjelder barnets temperament har jeg som nevnt valgt å benytte målingen fra 6 

uker etter fødsel i analysene, da målet har vist seg å være stabilt relativt sett over tid. 

Gjennomsnittskåren for temperamentsmålet på dette tidspunktet var 25.69 og spredningen var 

8.33 (tabell 3). Verdiene for skjevhet var .829, og verdien for kurtosis var .753. Det tilsier at 

hovedvekten av skårene ligger fra den midtre til den nedre delen av skalaen, altså en 

høyreskjev fordeling. Det var med andre ord en tendens til at flere ble vurdert til å ha et lett 

temperament. Verdiene for skjevhet og kurtosis var ikke over +/- 1.5. 

 

3.1.2   Korrelasjoner mellom variablene som inngår i studien 
Korrelasjonsmatrise over variablene som inngår i mine analyser er presentert i tabell 3. 

PSOC-skårene i utvalget mitt 6 uker, 3, 6 og 12 måneder etter fødsel var positivt korrelert 

med hverandre, og disse sammenhengene var sterke (r > .50) (DeVellis, 2016). Det betyr at 

skårene var relativt stabile over tid. Mellom PSOC på alle måletidspunkter og ICQ var det 

svake til moderate negative sammenhenger (svake definert mellom r = .00 - .30, moderate 

mellom r = .30 -  .50) (DeVellis, 2016). Det indikerer at lavere temperamentskårer (det vil si 

lettere temperament) var assosiert med høyere skårer på PSOC (altså høyere 

foreldremestringstro). Når det gjelder ammemestringstro, var det positive korrelasjoner 

mellom BSES-SF-skårer 6 uker, 3 og 6 måneder etter fødsel, og sammenhengene var sterke. 

Med andre ord var skårene relativt stabile over tid. Mellom skårene på BSES-SF på alle 

måletidspunkter og ICQ var det svake negative korrelasjoner, noe som tyder på at lavere 

temperamentsskårer var assosiert med høyere skårer for ammemestringstro. Videre var det 

(svake til) moderate positive sammenhenger mellom skårene for PSOC og BSES-SF på alle 

måletidspunkter. Det indikerer at høyere skårer på det ene av disse to måleinstrumentene var 

assosiert med høyere skårer også på det andre.  
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Tabell 3. Korrelasjonsmatrise2 over variablene som inngår i studien (N = 511)3, med 

beskrivende statistikk for PSOC (N = 609), BSES-SF (N = 581) og ICQ (N = 679).  

 M   SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1: PSOC 6 

uker pp. 

33.87 4.80 1         

2: PSOC 3 

mnd pp. 

35.80 4.24 .649* * 1       

3: PSOC 6 

mnd pp.              

36.28 3.91 .566** .691** 1      

4: PSOC 12 

mnd pp. 

36.40 3.91 .612** .672** .725** 1     

5: BSES-SF 

6 uker pp. 

58.96 8.28 .483** .313** .261** .292** 1    

6: BSES-SF 

3 mnd pp. 

60.99 6.89 .424** .441** .375** .388** .682** 1   

7: BSES-SF 

6 mnd pp. 

60.94 7.71 .284** .292** .339* .330* .511** .669** 1  

8: ICQ 6 

uker pp. 

25.69 8.33 -.397** -.405** -.283** -.316** -.333** -.366** -.231** 1 

Kommentar: Korrelasjon beregnet ved Pearson r; pp. = postpartum; PSOC = Parental Sense of Competence; 

BSES-SF = Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form; ICQ = Infant Characteristic Questionnaire. 

*p<0.05 **p<0.01. 
2Jeg har gjennomført tilsvarende korrelasjonsanalyse med «pairwise deletion» (parvis ekskludering). Det ga kun 

trivielt forskjellige korrelasjoner, og verdiene er derfor ikke presentert her.  
3N = 511 da ikke alle i utvalget mitt har besvart både PSOC og BSES-SF på alle aktuelle måletidspunkt.  

 

3.2   Forskjeller i foreldremestringstro mellom gruppene 
3.2.1   Forskjeller på hvert måletidspunkt  
Parvise sammenligninger med t-test av forskjeller i foreldremestringstro mellom 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen på hvert tidspunkt, viser at det ikke var noen 

signifikante forskjeller mellom gruppene (tabell 4). Fra figur 2 ser vi at begge gruppene 

fulgte samme kurve for foreldremestringstro. Med hensyn til hovedhypotesen lå Mamma 

Mia-gruppen hele veien noe høyere enn kontrollgruppen, men denne forskjellen var ikke 

signifikant på noen av måletidspunktene. Samtidig kan vi se fra tabell 4 at det var en nær 

signifikant forskjell i foreldremestringstro mellom gruppene 6 uker etter fødsel (p = .057).  
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Tabell 4. Forskjeller i gjennomsnittsverdier på foreldremestringstro mellom 

intervensjonsgruppen (N = 270) og kontrollgruppen (N = 339). T-test for uavhengige utvalg.  

 MM-gruppen Kontrollgruppen  

 M SD M SD p 

PSOC 6 

uker pp. 

34.28 4.76 33.54 4.81 .057 

PSOC 3 

mnd pp. 

36.13 4.26 35.53 4.21 .087 

PSOC 6 

mnd pp. 

36.44 4.19 36.16 3.67 .389 

PSOC 12 

mnd pp. 

36.54 4.13 36.29 3.72 .418 

Kommentar: PSOC = Parental Sense of Competence; MM = Mamma Mia; pp. = postpartum 

 

 

 
Figur 2. Foreldremestringstro på ulike måletidspunkt for intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen. 

 

 

 

 

32

34

36

38

6  uker
postpartum

3  mnd
postpartum

6  mnd
postpartum

12  mnd
postpartum

Gj
en

no
m
sn
itt
lig
  sk

år
e  
fo
re
ld
re
m
es
tr
in
gs
tr
o

Mamma  Mia-‐gruppen

Kontrollgruppen



	   21	  

3.2.2   Forskjeller i utvikling over tid mellom de to gruppene 
Resultatene fra ANOVA med repeterte målinger presentert i tabell 5 viser at Mamma Mia-

gruppen ikke endret seg signifikant forskjellig over tid fra kontrollgruppen med hensyn til 

foreldremestringstro (p = .285). Det betyr at forskjellen mellom de to gruppene var lik over 

tid. Med hensyn til hovedhypotesen fant jeg dermed ingen signifikant effekt av 

intervensjonen på utvikling av foreldremestringstro over tid. Videre viser resultatene en 

generelt signifikant økning i foreldremestringstro over tid for både intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen, fra 6 uker etter fødsel til 12 måneder etter fødsel (p = .005). Som tidligere 

vist i figur 2 var det en markant økning i skårene fra 6 uker etter fødsel til 3 måneder etter 

fødsel, og deretter en utflating i skårene frem mot siste måletidspunkt, 12 måneder etter 

fødsel.  

Når det gjelder tilleggshypotesen om barnets temperament som moderator av en 

eventuell effekt av Mamma Mia på utvikling av mestringstro over tid, ser vi at det ikke var 

noen signifikant forskjell mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen med hensyn til 

betydningen av barnets temperament for utvikling av foreldremestringstro over tid (p = .503). 

Med andre ord var det ikke slik at barnets temperament modererte effekten av Mamma Mia 

på utvikling av foreldremestringstro over tid. Imidlertid ser vi at betydningen av barnets 

temperament for utvikling av foreldremestringstro over tid i utvalget mitt var signifikant      

(p < .001) når vi ser på effekten på begge gruppene samlet. Utvikling over tid i 

foreldremestringstro generelt var altså betinget av temperament, og barnets temperament kan 

forklare forskjeller i utvikling av foreldremestringstro over tid innad i de to gruppene. De 

som rangerte barna sine med vanskeligst temperament i utvalget mitt ser ut til å ha hatt størst 

økning i foreldremestringstro over tid, og fra figur 3 ser vi at de hadde en brattere og mer 

vedvarende økning i foreldremestringstro. Mødre i utvalget mitt som rangerte barnet sitt med 

lettest temperament rapporterte imidlertid høyest grad av foreldremestringstro på alle de fire 

måletidspunktene, og de med barn rangert med vanskeligst temperament rapporterte lavest 

grad av foreldremestringstro på alle tidspunkt.  
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Tabell 5. Endring i foreldremestringstro over tid fra 6 uker til 12 måneder postpartum, etter 

gruppe og temperament. Resultater fra mixed model ANOVA (N = 609). 

 df F p 

PSOC 3, 1812 4.602 .005 

PSOC * Gruppe 3, 1812 1.265 .285 

PSOC * Temperament 3, 1812 13.876 .001 

PSOC * Gruppe * 

Temperament 

3, 1812 0.762 .503 

Kommentar: PSOC = Parental Sense of Competence 

 

 
Figur 3. Utvikling av foreldremestringstro over tid, inndelt i temperament og gruppe.  

 

3.3   Forskjeller i ammemestringstro mellom gruppene 
3.3.1   Forskjeller på hvert måletidspunkt 
Ved parvise sammenligninger med t-test av forskjeller i ammemestringstro mellom 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen på hvert tidspunkt, ser vi at Mamma Mia-gruppen 

lå høyere på ammemestringstro på alle de tre aktuelle måletidspunktene sammenlignet med 

kontrollgruppen (tabell 6 og figur 4). Forskjellen mellom gruppene var signifikant på alle 

måletidspunktene (p = .017, p = .038 og p = .020 ved henholdsvis 6 uker, 3 og 6 måneder 
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grad av selvrapportert ammemestringstro. Jeg har gjort tilsvarende analyser fra svangerskapet 

og fått samme konklusjon, og velger derfor å ikke presentere tallene her.  

 

Tabell 6. Forskjell i gjennomsnittsverdi på ammemestringstro mellom intervensjonsgruppen 

(N = 250) og kontrollgruppen (N = 331). T-test for uavhengige utvalg.  

 MM-gruppen Kontrollgruppen  

 M SD M SD p 

BSES-SF 

6 uker pp. 

59.90 7.71 58.24 8.64 .017 

BSES-SF 

3 mnd pp. 

61.68 6.45 60.48 7.18 .038 

BSES-SF 

6 mnd pp. 

61.79 6.98 60.24 8.17 .020 

Kommentar: BSES-SF = Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form;  

MM = Mamma Mia; pp. = postpartum 

 

 
Figur 4. Ammemestringstro på ulike måletidspunkt for intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen.  
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3.3.2   Forskjeller i utvikling over tid mellom de to gruppene 
Resultatene fra ANOVA med repeterte målinger presentert i tabell 7 viser at 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen ikke endret seg signifikant forskjellig over tid med 

hensyn til ammemestringstro (p = .674). Forskjellen mellom de to gruppene var altså lik over 

tid, og jeg fant ingen signifikant effekt av Mamma Mia på utvikling av ammemestringstro 

over tid. Jeg har utført tilsvarende analyser med alle de fem måletidspunktene, fra 

svangerskap til 12 måneder etter fødsel og fått tilsvarende resultater. Det var heller ingen 

signifikante forskjeller i utvikling av ammemestringstro over tid mellom gruppene fra 

svangerskap til 6 uker etter fødsel, eller fra svangerskap til de andre måletidspunktene etter 

fødsel. Av den grunn har jeg valgt å ikke presentere disse resultatene her. I likhet med for 

foreldremestringstro ser vi en signifikant økning i skårene på ammemestringstro hos begge 

gruppene over tid (p = .031), fra 6 uker etter fødsel til 6 måneder etter fødsel. Som presentert 

i figur 4 var det en økning i ammemestringstro fra 6 uker etter fødsel til 3 måneder etter 

fødsel, og deretter en utflating i skårene.  

 Med tanke på tilleggshypotesen om barnets temperament som moderator for effekten 

av Mamma Mia på utvikling av mestringstro over tid, var det ingen signifikant forskjell 

mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen med hensyn til betydningen av barnets 

temperament for utvikling av ammemestringstro over tid (p = .499). På samme måte som for 

foreldremestringstro ser vi at betydningen av barnets temperament for utviklingen i 

ammemestringstro over tid for utvalget som helhet var signifikant (p = .001). Utvikling av 

ammemestringstro over tid generelt var med andre ord betinget av barnets temperament. Som 

vi ser fra figur 5 tyder analysene på at mødre med barn med vanskeligst temperament hadde 

størst økning i ammemestringstro over tid. Mødre med barn med lettest temperament 

rapporterte imidlertid høyest grad av ammemestringstro på alle de tre måletidspunktene, og 

mødre med barn med vanskeligst temperament rapporterte lavest grad av ammemestringstro 

på alle måletidspunkt.  
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Tabell 7. Endring i ammemestringstro over tid fra 6 uker til 6 måneder postpartum, etter 

gruppe og temperament. Resultater fra mixed model ANOVA (N = 581). 

 df F p 

BSES-SF 2, 1154 3.680 .031 

BSES-SF * Gruppe 2, 1154 0.357 .674 

BSES-SF * Temperament 2, 1154 7.411 .001 

BSES-SF * Gruppe * 

Temperament 

2, 1154 0.661 .499 

Kommentar: BFSE-SF = Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form 

 

 
Figur 5. Utvikling av ammemestringstro over tid, inndelt i temperament og gruppe. 
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4  Diskusjon  
Formålet med denne oppgaven var å undersøke om intervensjonsprogrammet Mamma Mia 

ville føre til høyere grad av foreldremestringstro og ammemestringstro i 

intervensjonsgruppen sammenlignet med i kontrollgruppen, og om programmet påvirket 

utvikling av mestringstro i foreldrerollen og med tanke på amming over tid. I tillegg 

undersøkte jeg om barnets temperament modererte en eventuell effekt av Mamma Mia på 

utvikling av mestringstro over tid. 

Resultatene viste at intervensjonsgruppen i Mamma Mia-studien hele veien lå noe høyere 

enn kontrollgruppen på selvrapportert grad av foreldremestringstro og ammemestringstro, og 

forskjellen var signifikant for ammemestringstro. For grad av selvrapportert 

foreldremestringstro var ikke forskjellen mellom gruppene signifikant, men det var en nær 

signifikant forskjell mellom gruppene 6 uker etter fødsel. Når det gjelder hypotesen om at 

Mamma Mia ville ha effekt på utvikling av foreldremestringstro og ammemestringstro over 

tid, fant jeg ikke støtte for denne i mine data. Resultatene viste at både intervensjonsgruppen 

og kontrollgruppen hadde en signifikant økning i foreldremestringstro og ammemestringstro 

over tid, men det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i utvikling over tid på 

utfallsvariablene. Med andre ord var forskjellen mellom gruppene lik over tid. Jeg fant ikke 

støtte for tilleggshypotesen om at barnets temperament ville moderere en eventuell effekten 

av Mamma Mia på utvikling av foreldremestringstro og ammemestringstro over tid.  

For øvrig viste resultatene at barnets temperament fungerte som en moderator på 

utvikling av både foreldremestringstro og ammemestringstro over tid når jeg så på effekten 

på intervensjonsgruppen og kontrollgruppen samlet. Det må presiseres at funn vedrørende 

betydningen av barnets temperament for mestringstro hos intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen samlet er på siden av mine hypoteser, og derfor ikke gir svar på min 

problemstilling. Jeg velger likevel å nevne funnene kort i diskusjonen fordi de sier noe om 

hva som påvirker kvinnens mestringstro i perinatalfasen. Desto vanskeligere mor oppfattet 

temperamentet hos barnet, desto mer økte både foreldremestring og ammemestring over tid. I 

tråd med teori og empiri rapporterte mødrene i utvalget mitt som vurderte barnet sitt til å ha 

lettest temperament høyest grad av mestringstro på alle måletidspunktene, og mødrene med 

barn med vanskeligst temperament rapporterte lavest mestringstro på alle tidspunktene.  

Jeg vil nå diskutere oppgavens hovedfunn og belyse mulige forklaringer på disse,  

redegjøre for styrker og svakheter ved studien, samt si noe om implikasjoner av funnene. 
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4.1   Effekten av Mamma Mia på grad av mestringstro 
Ettersom forskning indikerer at ammemestringstro kan virke inn på psykisk helse (Haga et 

al., 2017) tyder funn av effekt av Mamma Mia på grad av selvrapportert ammemestringstro 

på at programmet indirekte har positiv innvirkning på nybakte mødres psykiske helse. Jeg 

fant imidlertid ikke støtte for at Mamma Mia hadde effekt på grad av selvrapportert 

foreldremestringstro. Samtidig kan det tenkes at den tilnærmede signifikante forskjellen 

mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen i foreldremestringstro 6 uker etter fødsel er 

av betydning for nybakte mødre, ettersom 6 uker etter fødsel er et viktig tidspunkt i 

barseltiden. Det argumenteres av flere for at intervensjoner og behandling kan ha klinisk 

betydning uten statistisk signifikans (og omvendt), og at små statistiske effekter kan ha større 

betydning for enkeltindividet. Det er viktig å være bevisst at en p-verdi på eksempelvis .047 

som faller innenfor et signifikansnivå på .05 i realiteten ikke er veldig forskjellig fra en p-

verdi på .053, som faller utenfor det fastsatte nivået. Forståelse av statistisk signifikans har 

for øvrig blitt hyppig diskutert de senere årene (Wasserstein & Lazar, 2016). I en uttalelse fra 

2016 understreker den amerikanske foreningen for statistikk (The American Statistical 

Association; ASA) at p-verdien i seg selv gir begrenset informasjon, og at vitenskapelige 

konklusjoner og beslutninger om for eksempel politikk og økonomi ikke bør baseres på p-

verdien alene (Wasserstein & Lazar. Dette er viktige poeng. Like fullt anses p-verdien 

fremdeles som sentral i tolkning av resultater i studier av mange forskere og tidsskrifter, og 

jeg velger derfor å forholde meg til det i denne oppgaven. Det er et faktum at forskjellen 

mellom gruppene i grad av foreldremestringstro 6 uker etter fødsel ikke var signifikant, og en 

signifikansverdi på .05 (som p-verdien 6 uker etter fødsel var nær) er dessuten en svak effekt. 

Jeg velger derfor å tolke mine funn som tegn på at Mamma Mia ikke har hatt betydelig effekt 

på nybakte mødres grad av foreldremestringstro.  

 

4.2   Effekten av Mamma Mia på utvikling av mestringstro over 

tid 
Det kan være flere årsaker til fraværet av signifikante forskjeller mellom 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen i utvikling av foreldremestringstro og 

ammemestringstro over tid, og jeg vil nå diskutere disse. Fra forskning vet vi at man finner 

større effekter av forebyggingsprogrammer rettet mot høyrisikogrupper og kliniske grupper 

enn av universalforebyggende intervensjoner (Bolier et al., 2013; O'Hara, 2009). Fordi 

universalforebyggende intervensjoner retter seg mot grupper uten overhyppighet av 
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risikofaktorer, forventes det generelt svake effekter av denne type tiltak. Mamma Mia har 

som beskrevet i oppgavens metodedel et utvalg uten høy risiko, noe som kan være en 

bidragende faktor til manglende signifikante effekter av intervensjonen på grad av 

selvrapportert foreldremestringstro og på utvikling av foreldremestringstro og 

ammemestringstro over tid. Samtidig bør det kunne vises til tydelige effekter når man skal 

argumentere for nytten av å implementere et tiltak. Det kan også sies at utgangsnivået i denne 

studien, med et utvalg fra en norsk populasjon som i utgangspunktet har tilgang på god 

svangerskapsomsorg og gode støtteordninger, ikke er optimalt for å finne en effekt av 

Mamma Mia. Dersom intervensjonen ble implementert i et land med et mindre velfungerende 

helsevesen kan det hende at man ville funnet større effekter på foreldremestringtro og 

ammemestringstro. Videre vet vi fra forskning at utilsiktede effekter av å fylle ut 

spørreskjemaer er et problem i intervensjonsstudier, og dette kan potensielt ha påvirket mine 

resultater. Deltakelse i en studie kan i seg selv være endringsbevirkende, og det kan gi 

intervensjonseffekter også hos kontrollgruppen (McCambridge & Kypri, 2011; 

McCambridge, Kypri, & Elbourne, 2014). Det kan tenkes at det å fylle ut spørreskjemaer 

angående foreldremestringstro og ammemestringstro økte bevisstheten rundt temaene, og 

førte til at kvinnene i kontrollgruppen ble mer oppmerksomme på egne tanker og hvordan de 

forholdt seg til morsrollen. I tillegg kan variabler som ikke er undersøkt i denne oppgaven ha 

virket inn på mestringstro, som støtte fra partner, venner og familie. Avslutningsvis er en 

potensiell forklaring på funnene mine at den vanlige svangerskapsomsorgen i Norge ivaretar 

gravide og nybakte mødre på en måte som fremmer mestringstro i morsrollen og med tanke 

på amming. 

   

4.3   Styrker og svakheter ved studien  
4.3.1   Design 
I de følgende avsnittene vil jeg redegjøre for styrker og svakheter ved studien, og 

innledningsvis vil jeg trekke frem studiens design som en styrke. Mamma Mia-studien er som 

beskrevet i oppgavens metodedel en randomisert kontrollert studie (RCT), et design som av 

mange regnes som gullstandarden innen behandlings- og intervensjonsforskning. Fordi man 

sammenligner en intervensjonsgruppe (som mottar intervensjonen) og en kontrollgruppe 

(som ikke mottar intervensjonen) er metoden foretrukket når man skal undersøke hvordan 

man kan forebygge eller behandle et problem (Helsebiblioteket, 2016). Gjennom 

randomisering (tilfeldig fordeling) oppnår man at de to gruppene blir så like som mulig med 
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hensyn til demografiske variabler som potensielt kan påvirke resultatene. Gruppene følges 

over tid, og ved ett eller flere tidspunkt sammenlignes gruppene på valgte utfallsvariabler. 

 

4.3.2   Studiens utvalg  
I forskning må man som kjent ta visse valg knyttet til rekruttering i første omgang, og 

deretter til inklusjonskriterier for utvalget som skal inkluderes i analysene. Det medfører som 

presentert nedenfor både styrker og begrensninger. Først vil jeg trekke frem den store 

utvalgsstørrelsen i oppgaven min (N = 679) som en styrke. Videre samsvarer gjennomsnittlig 

alder for kvinnene i utvalget mitt (31.18 år) godt med gjennomsnittsalderen for 

førstegangsfødende på landsbasis i Norge (29.3 år) (Statistisk sentralbyrå, 2018), og er med 

andre ord representativ for målgruppen. Når det gjelder sivilstatus bestod utvalget i mine 

analyser av kvinner som levde i stabile parforhold (96.5%), noe som er i tråd med 

prosentandelen av nybakte mødre i Norge som er enten gift eller samboende (87.3%) 

(Statistisk sentralbyrå, 2018). Med tanke på begrensninger ved studien er det en svakhet at 

utvalget mitt hovedsakelig bestod av høyt utdannede kvinner. Blant kvinnene i utvalget mitt 

hadde nærmere 90% studert minimum 1 år ved høyskole eller universitet, nærmere 29% 

hadde studert opp mot 3 år og hele 60% hadde 4 års eller lengre høyere utdanning. Til 

sammenligning er prosentandelen for til og med 4 års utdanning ved høyskole eller 

universitet blant kvinner mellom 20 og 50 år i Norge mellom 27% og 41 % (Statistisk 

sentralbyrå, 2017a), og kun opp mot 20% av kvinner i denne aldersgruppen har mer enn 4 års 

høyere utdanning (Statistisk sentralbyrå, 2017a)4. Utdanningsnivået tyder på at utvalget mitt 

bestod av ressurssterke kvinner.  

Som presentert i beskrivelse av utvalget mitt i oppgavens metodedel og i appendiks 1, var 

det signifikante forskjeller mellom utvalget inkludert i mine analyser og utvalget som ble 

ekskludert fra analysene med hensyn til utdanningsnivå og andel førstegangsfødende. Blant 

kvinnene i mitt utvalg var utdanningsnivået noe høyere og det var flere førstegangsfødende 

sammenlignet med blant de som ikke ble inkludert i analysene. Forskjeller i utdanningsnivå 

mellom disse utvalgene kan potensielt ha hatt betydning for resultatene i denne oppgaven, og 

det er også en begrensning at en del flergangsfødende ble utelatt fra analysene. På bakgrunn 

av dette kunne jeg valgt mindre strenge inklusjonskriterier, men det ville til gjengjeld gitt et 

mindre presist bilde av faktisk utvikling av mestringstro over tid. Dessuten kan det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Det	  er	  benyttet	  ulike	  kategorier	  for	  utdanningsnivå	  i	  Mamma	  Mia	  og	  i	  Statistisk	  sentralbyrås	  statistikk.	  
Tallene	  fra	  Statistisk	  sentralbyrå	  er	  likevel	  presentert	  for	  å	  gi	  et	  bilde	  av	  utdanningsnivået	  blant	  kvinner	  i	  
fruktbar	  alder	  på	  landsbasis	  i	  Norge	  sammenlignet	  med	  blant	  kvinnene	  i	  utvalget	  mitt.	  
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argumenteres for at det ikke var kritisk for å finne en effekt av intervensjonen at utvalget mitt 

bestod av flest førstegangsfødende. Basert på empiri om økt risiko for psykiske vansker blant 

førstegangsfødende sammenlignet med flergangsfødende (Munk-Olsen et al., 2006), og fordi 

det å bli mor er nytt for førstegangsfødende, kan man tenke seg at de vil ha større behov for 

og effekt av intervensjoner rettet mot å styrke mestringstro i morsrollen og med tanke på 

amming. Riktignok kan en overvekt av førstegangsfødende i utvalget mitt (63.5%) begrense 

resultatenes generaliserbarhet. Av den grunn kunne det vært interessant å gjennomføre 

tilleggsanalyser med tanke på generelle moderatoreffekter av status som førstegangsfødende, 

men jeg har valgt å ikke gjøre det for å avgrense oppgaven. Det var som nevnt ingen forskjell 

mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen med hensyn til andel førstegangsfødende, 

og dermed var det ikke grunn til å kontrollere for denne variabelen i analysene av effekten av 

Mamma Mia på grad av mestringstro og på utvikling av mestringstro over tid.    

Videre ser vi fra appendiks 2 at det også var signifikante forskjeller mellom utvalget som 

ble inkludert i analysene og utvalget som ble ekskludert fra analysene med hensyn til grad av 

mestringstro. Kvinnene som hadde besvart spørreskjemaet for foreldremestringstro ved alle 

aktuelle måletidspunkt rapporterte signifikant høyere foreldremestringstro 6 og 12 måneder 

etter fødsel, sammenlignet med kvinnene som ikke hadde besvart skjemaene ved alle 

tidspunktene. Når det gjelder ammemestringstro rapporterte utvalget inkludert i mine 

analyser signifikant høyere verdier 6 uker etter fødsel sammenlignet med utvalget som ikke 

var inkludert i analysene mine. Det kan bety at mine analyser er basert på et selektert utvalg 

med generelt høy foreldremestringstro og ammemestringstro. Dette kan sies å være forståelig, 

da man kan tenke seg at de som opplever høy foreldremestringstro kan bli ekstra motivert til 

å fullføre deltakelsen i studien. Det er også tenkelig at de med lav ammemestringstro og som 

strever med amming ikke ønsker å fylle ut et skjema som minner dem på vanskene.  

Med andre ord er ikke utvalget mitt representativt for alle gravide i Norge, og data 

indikerer at utvalget inkludert i mine analyser består av kvinner med generelt høy 

foreldremestringstro og ammemestringstro. Funnene i denne oppgaven har dermed begrenset 

generaliserbarhet. Det kan hende at et utvalg med større variasjon i utdanningsnivå og en 

jevnere fordeling av førstegangsfødende/flergangsfødende ville gitt andre resultater. 

Utvalgets representativitet og begrenset generaliserbarhet av funn er for øvrig et utbredt 

problem ved forskning generelt og i andre intervensjonsstudier (Polit & Beck, 2010).  
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4.3.3  Måleinstrumenter  
Videre vil jeg diskutere måleinstrumentene som er benyttet i denne studien. Samtlige 

måleinstrumenter er standardiserte skalaer, som har vist seg å ha tilfredsstillende validitet og 

reliabilitet (Bates et al., 1979; Dennis, 2003; Dennis & Faux, 1999; Johnston & Mash, 1989). 

Likevel er det enkelte svakheter ved skalaene. Når det gjelder skalaen for 

foreldremestringstro (PSOC), benyttes denne vanligvis med tanke på eldre barn (Johnston & 

Mash, 1989). I Mamma Mia-studien dreier seg om spedbarn, og man kan derfor anta at 

PSOC ikke stiller spesifikke og relevante nok spørsmål knyttet til foreldremestring i 

postpartumfasen. Dermed kan skalaen sies å være lite egnet i den sammenheng, og ved bruk 

av et mer tilpasset mål ville man kanskje fått andre resultater.  

 På bakgrunn av empiri som viser at målinger av (sped)barns temperament påvirkes av 

flere faktorer enn kun objektive karakteristika ved barnet (Bates & Bayles, 1984; Diener et 

al., 1995; Zentner & Bates, 2008), valgte jeg å gjennomføre en tilleggsanalyse med målet for 

ammemestringstro (BSES-SF) og temperamentsmålet (ICQ) hvor jeg inkluderte målinger for 

ammemestringstro fra svangerskapet5. I appendiks 3 er en grafisk fremstilling av denne 

analysen presentert. Som presentert i resultatdelen rapporterte mødre som vurderte barnet sitt 

til å ha vanskeligst temperament i utvalget mitt som helhet lavest ammemestringstro på alle 

måletidspunkt etter fødsel (figur 5). I tilleggsanalysen med tanke på temperamentsmålets 

validitet, fant jeg at disse mødrene rapporterte lavest ammemestringstro også under 

svangerskapet. Betydningen av temperament for utvikling av ammemestringstro over tid var 

signifikant når også målingen fra svangerskapet ble inkludert i analysen. Dette stemmer 

overens med empiri som tyder på at prenatale subjektive faktorer hos mor påvirker 

vurderingen hennes av barnets temperament. Funnet tyder på at temperamentsmålet som er 

benyttet i Mamma Mia-studien ikke utelukkende reflekterer barnets objektive temperament – 

men at det også gir informasjon om mødrenes psykiske helse og fungering. Ergo svekkes 

målets validitet. Svakheter ved målet er noe skalaens utviklere også har trukket frem i sine 

artikler (Bates et al., 1979). Funnet kan også muligens reflektere en arvelig komponent ved 

temperament (Rothbart et al., 2000), hvor kvinnene som rapporterte lavest ammemestringstro 

i svangerskapet selv har et vanskelig temperament som de har videreført en disposisjon for til 

barnet. Basert på overnevnte funn kan man argumentere for at temperamentsmålet ICQ er et 

mindre egnet måleinstrument, og at objektive vurderinger utført av eksterne personer ville 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Foreldremestringstro	  (målt	  ved	  PSOC)	  ble	  ikke	  målt	  under	  svangerskapet,	  og	  det	  var	  derfor	  ikke	  mulig	  å	  
gjennomføre	  en	  tilsvarende	  analyse	  med	  denne	  variabelen.	  
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gitt et riktigere bilde av barnas temperament. Det kunne gitt andre resultater med tanke på 

barnets temperament som moderator for effekten av Mamma Mia over tid. Imidlertid er det 

både tid- og kostnadskrevende å gjennomføre eksterne observasjoner av barn, og det ville 

høyst sannsynlig gått på bekostning av det store datagrunnlaget Mamma Mia-studien har. 

Dermed er det mest hensiktsmessige å være bevisst målets begrensninger knyttet til validitet, 

og la seg informere av funnene i arbeid med kvinners forståelse av og tilnærming til barna 

sine.  

I forlengelsen av diskusjonen av temperamentsmålet, er det naturlig å diskutere fordeler 

og ulemper med selvrapport generelt. Den mest åpenbare fordelen er at selvrapport er både 

tids- og kostnadseffektivt, og metoden forenkler gjennomføringen av studier med store 

utvalg. Som beskrevet i oppgavens metodedel, er det imidlertid ofte sprik mellom objektive 

mål som barns temperament og foreldres rapportering (Zentner & Bates, 2008), hvor studier 

indikerer visse, men ikke fullstendige sammenhenger mellom foreldres rapportering og 

objektive mål (Zentner & Bates, 2008). Fordelen med foreldrerapportering av temperament er 

imidlertid at foreldrene har tilgang på informasjon fra flere situasjoner og over lengre tid enn 

det en ekstern observatør som oftest vil ha (Zentner & Bates, 2008). Med hensyn til 

foreldrenes selvrapportering av mestringstro i denne studien, indikerer forskning at 

selvrapport åpner for ærligere svar enn personlige intervjuer (Garber, Nau, Erickson, Aikens, 

& Lawrence, 2004). Motsatt kan man tenke seg at man ved personlige intervjuer kan følge 

opp spørsmål og slik få ærligere og mer nyanserte Det er med andre ord både fordeler og 

ulemper med selvrapport. I denne studien var riktignok selvrapport hensiktsmessig og 

praktisk både med tanke på tid, kostnader og størrelsen på datagrunnlaget som metoden åpner 

for.   

 

4.4   Implikasjoner  
Når det gjelder implikasjoner av funnene i denne oppgaven vil jeg først nevne at det er 

positivt at Mamma Mia ser ut til å øke mestringstro med tanke på amming, da det er en kjent 

sak at mange strever med amming og fordi det i Norge er et stort fokus på amming. Mine 

funn gir likevel grunn til å diskutere implementering og mulige justeringer av Mamma Mia, 

da jeg ikke fant støtte for at intervensjonen har betydelig effekt på nybakte mødres grad av 

foreldremestringstro eller utvikling av foreldremestringstro og ammemestringstro over tid. På 

den ene siden er programmet allerede utviklet, og sammen med det internettbaserte formatet 

gjør det at programmet ikke krever store ressurser for å nå ut til mange gravide kvinner.  
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På den andre siden bør det kunne vises til et tydelig og evidensbasert rasjonale når man 

implementerer helseforebyggende tiltak. Basert på funnene i denne oppgaven kan man 

argumentere for at det vil være mer hensiktsmessig med intervensjoner rettet mot kvinner 

med større behov for støtte og hjelp i perinatalfasen enn kvinnene i utvalget mitt, som gravide 

med kjent historikk med psykiske vansker, problemer i parforholdet, som er enslige eller har 

lav sosial støtte rundt seg. Intervensjoner rettet mot disse kvinnene ville riktignok hatt en 

annen funksjon med et mer behandlingsrettet fokus enn det universalforebyggende 

intervensjoner har. Samfunnet har også behov for universalforebyggende og helsefremmende 

intervensjoner for å fremme god psykisk helse i befolkningen og forhindre utvikling av mer 

alvorlige vansker på et tidlig stadium. På lik linje med for ulike kliniske behandlingsmetoder 

er det imidlertid viktig med grundige evalueringer av deres nytteverdi. Endelig vurdering 

vedrørende Mamma Mia må foretas når resultatene fra øvrige analyser av effekten av 

intervensjonen på depresjon i perinatalfasen og andre utfallsvariabler er klare.  

Når det gjelder programmets innhold kan tenkes at en mer fokusert utgave rettet mot 

færre områder ville gitt større effekter på mestringstro. For eksempel kunne fokus vært på 

noen utvalgte sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer. Med utgangspunkt i mine funn av 

signifikante effekter på grad av ammemestringstro, kunne et alternativ være å utforme en 

intervensjon mer spesifikt rettet mot amming og ammemestringstro. Innholdet i Mamma Mia 

er som nevnt basert på en rekke risiko- og beskyttelsesfaktorer for depresjon og psykisk 

(u)helse i perinatalfasen, og det kan hende at det blir for omfattende. Psykologisk endring 

krever innsats, og det kan være vanskelig å gjennomføre endringer på mange områder 

samtidig. Særlig kan det være utfordrende i en fase som graviditet og barseltid, som for de 

fleste er en travel periode preget av psykiske og fysiske omveltninger samt mindre søvn. 

Kvinnene som deltok i studien uttrykte dessuten et ønske om tilgjengelighet på nettbrett og 

mobil (Haga, Drozd, Brendryen, & Slinning, 2013), og det ville antagelig vært praktisk å 

utforme intervensjonen som en nedlastbar applikasjon. 

Videre belyser de øvrige resultatene fra analysene med hensyn til betydningen av 

temperament for mestringstro i perinatalfasen, viktigheten av forståelse og aksept for at barn 

har forskjellig temperament. Som presisert innledningsvis i diskusjonen er ikke dette direkte 

svar på min problemstilling, men resultatene gir nyttig informasjon om hva som kan virke inn 

på mestringstro i perinatalfasen. Funnene er i tråd med empiri på at barnets temperament kan 

påvirke mors helse og barnets samspill med omsorgsgiverne (O’Hara, 2009; Rothbart et al., 

2000; Thomas et al., 1968; Verhage et al., 2015). Funn vedrørende temperamentsmålet 

indikerer at mors helse påvirker hennes oppfatning av barnets temperament, noe som igjen 
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kan påvirke hennes samhandling med barnet. Det er viktig med en forståelse for at barn med 

vanskelig temperament er mer krevende å roe ned, regulere og å amme.	  Denne forståelsen vil 

kunne påvirke foreldrenes mestringstro, opplevelse av mestring i foreldrerollen og 

ammemestringstro, noe som igjen kan påvirke deres psykiske helse og velvære. Basert på 

dette kan et større fokus på emosjonsforståelse hos barnet være hensiktsmessig i 

intervensjoner rettet mot psykisk helse i perinatalfasen (Lauw, Havighurst, Wilson, Harley, & 

Northam, 2014). Eksempelvis indikerer forskning lovende effekter av det emosjonsfokuserte 

programmet Tuning into Toddlers, som fokuserer på hvordan foreldre kan forstå, veilede og 

regulere barnets emosjoner (Lauw et al., 2014). Som beskrevet i introduksjonen, fokuserer 

Mamma Mia på hvordan forstå, møte og regulere barnets signaler blant annet gjennom NBO 

(Newborn Behavioral Observations System) (Drozd et al., 2015; Nugent, 2015) og COS 

(Circle of Security) (Powell et al., 2009), og basert på mine data kan det tenkes	  at dette skulle 

hatt større plass i programmet.	   

 

4.5   Fremtidig forskning 
I denne studien er analysene basert på mors besvarelser av spørreskjemaer, og fars opplevelse 

ble ikke analysert. I videre forskning ville det derfor vært interessant å samle inn mer data fra 

fedre. Det kunne bidratt til å øke forståelsen av hvordan denne fasen er for fedre generelt og 

med hensyn til mestringstro i farsrollen, og hvordan det virker inn på gravide og nybakte 

mødres psykiske helse. Når det gjelder utvalg, vil det være hensiktsmessig å basere videre 

studier på utvalg med større variasjon i utdanningsnivå og jevnere fordeling av andel 

førstegangsfødende/flergangsfødende for å øke funnenes generaliserbarhet. Det hadde vært 

interessant å undersøke effekten av intervensjonen på foreldremestringstro og 

ammemestringstro i et utvalg bestående utelukkende av førstegangsfødende, og det kunne 

vært nyttig å undersøke effekten i et høyrisikoutvalg. Psykisk helse i perinatalfasen er viktig, 

og det er stadig behov for mer forskning på hva som kan fremme god psykisk helse i denne 

fasen.  
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5  Konklusjon 
Mine data viser at kvinnene i Mamma Mia-gruppen rapporterte signifikant høyere 

ammemestringstro på alle aktuelle måletidspunkt sammenlignet med kontrollgruppen, noe 

som tyder på at intervensjonen hadde effekt på grad av selvrapportert ammemestringstro. 

Ettersom forskning indikerer at ammemestringstro har betydning for psykisk helse hos 

kvinner i perinatalfasen, indikerer funnet at Mamma Mia indirekte kan påvirke psykisk helse 

hos kvinner i denne livsfasen. Jeg fant ikke støtte for at Mamma Mia førte til høyere grad av 

foreldremestringstro i intervensjonsgruppen sammenlignet med i kontrollgruppen, og ikke for 

at gruppene hadde signifikant forskjellig utvikling av foreldremestringstro og 

ammemestringstro over tid. Jeg fant heller ikke støtte for at barnets temperament fungerte 

som en moderator for effekten av Mamma Mia. Interessant nok rapporterte mødre som 

vurderte barnet sitt til å ha vanskeligst temperament lavest ammemestringstro under 

svangerskapet, i likhet med etter fødsel. Det understøtter empiri om at foreldrerapporterte 

temperamentsmålinger av barn også reflekterer prenatale subjektive faktorer hos foreldrene, 

og det er viktig å være bevisst begrensningene knyttet til validitet ved denne type målinger.  

Samlet sett gir funnene grunnlag for å diskutere implementering og mulige justeringer 

av intervensjonen. Endelig vurdering av Mamma Mia må imidlertid foretas når resultatene fra 

øvrige analyser av effekten av intervensjonen på depresjon i perinatalfasen og andre 

utfallsvariabler er klare. I videre forskning vil det være hensiktsmessig å basere analyser av 

effekten av Mamma Mia på utvalg med større variasjon i demografiske variabler som 

utdanningsnivå. Forskning på hva som fremmer god psykisk helse i perinatalfasen er viktig, 

og denne oppgaven kan være et bidrag i den sammenheng.  
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Appendiks 1 Demografiske forskjeller mellom 

utvalg inkludert og utvalg ikke inkludert i analysene 
 

Tabell 8. Demografiske forskjeller mellom utvalg inkludert i analysene (N = 679) og utvalg 

ikke inkludert i analysene (N = 798–852). 

  Utvalg inkludert  

i analysene  

Utvalg ikke inkludert 

i analysene  

 

  N/M %/SD N/M %/SD p 

Alder  31.18 4.44 SD 30.89 4.66 SD .217 

Barn6      .001 

 Førstegangsfødende 431 63.5% 403 50.2%  

 Flergangsfødende 248 36.5% 400 49.8%  

Utdanning6      .001 

 Grunnskole 5 0.7% 22 2.8%  

 Videregående skole 70 10.3% 154 19.3%  

 1-3 år høyskole/universitet 196 28.9% 208 26.0%  

 4-5 år høyskole/universitet 217 32.0% 230 28.8%  

 5 år + høyskole/universitet 191 28.0% 185 23.2%  

Sivilstatus6      .701 

 Gift 282 41.5% 336 42.1%  

 Samboer 372 54.9% 438 54.9%  

 Enslig 24 3.5% 24 3.0%  
6 Disse variablene er målt på ordinal- eller nominalnivå, og kji-kvadrat-verdi ble derfor beregnet for å undersøke 

forskjeller mellom gruppene. Disse beregningene ga samme konklusjon som presentert i tabell 8, og er derfor 

ikke presentert her. 
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Appendiks 2 Beskrivende statistikk PSOC og BSES-

SF for utvalg inkludert og utvalg ikke inkludert i 

analysene 
 

Fra tabell 9 ser vi at vi at utvalget som er inkludert i analysene mine ikke skilte seg fra 

utvalget som ikke er inkludert i analysene med hensyn til foreldremestringstro 6 uker og 3 

måneder etter fødsel, mens de gjorde det 6 og 12 måneder etter fødsel. Ved de siste to 

måletidspunktene rapporterte utvalget mitt signifikant høyere foreldremestringstro enn de 

som ikke hadde besvart PSOC på alle måletidspunkt (henholdsvis p = .018 ved 6 måneder 

postpartum og p = .008 ved 12 måneder postpartum). Det kan bety at de som besvarte 

spørreskjemaene på alle fire måletidspunkt var en selektert gruppe med generelt høy 

foreldremestringstro. 

 

Tabell 9. Beskrivende statistikk for PSOC-skårer på ulike tidspunkt for utvalg inkludert i 

analysene (N = 609 - 679)7 og utvalg ikke inkludert i analysene (N = 161 - 273). 

 Utvalg inkludert  

i analysene 

Utvalg ikke inkludert  

i analysene 

 

Variabel M SD M SD p 

PSOC 6 uker pp. 33.92 4.77 34.27 4.33 .299 

PSOC 3 mnd pp. 35.84 4.22 35.44 3.97 .242 

PSOC 6 mnd pp. 36.32 3.88 35.50 4.40 .018 

PSOC 12 mnd pp. 36.40 3.91 35.60 3.96 .008 
Kommentar: PSOC = Parental Sense of Competence; pp. = postpartum 
7Utvalgsstørrelsen varierer fordi ikke alle som er inkludert i analysene mine har besvart både spørreskjema for 

foreldremestringstro og ammemestringstro på alle aktuelle måletidspunkt. 
 

Når det gjelder ammemestringstro ser vi fra tabell 10 at utvalget inkludert i analysene 

rapporterte høyere ammemestringstro ved alle måletidspunkt sammenlignet med utvalget som 

ikke ble inkludert i analysene. Denne forskjellen var signifikant 6 uker etter fødsel (p = .012), 

noe som indikerer at det var systematisk frafall i studien. Det kan bety at utvalget jeg stod 

igjen kan beskrives som et selektert utvalg, bestående av kvinner med generelt høy 

ammemestringstro.   
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Tabell 10. Beskrivende statistikk for BSES-SF-skårer på ulike tidspunkt for utvalg inkludert i 

analysene (N = 584 - 640)8 og utvalg ikke inkludert i analysene (N = 123 - 245). 

 Utvalg inkludert  

i analysene  

Utvalg ikke inkludert  

i analysene 

 

Variabel M SD M SD p 

BSES-SF 6 

uker pp. 

58.16 8.98 56.39 10.40 .012 

BSES-SF 3 

mnd pp. 

60.11 8.04 59.22 8.24 .219 

BSES-SF 6 

mnd pp. 

60.94 7.69 59.46 9.13 .062 

Kommentar. BSES-SF = Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form; pp. = postpartum. 
8Utvalgsstørrelsen varierer fordi ikke alle som er inkludert i analysene mine har besvart både spørreskjema for 

foreldremestringstro og ammemestringstro på alle aktuelle måletidspunkt. 
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Appendiks 3 Utvikling av ammemestringstro fra 

svangerskap til 6 måneder etter fødsel, inndelt etter 

temperamentsgruppe 
 

Som presentert i oppgavens resultatdel rapporterte mødre med barn vurdert til å ha 

vanskeligst temperament lavest ammemestringstro på alle aktuelle måletidspunkt etter fødsel 

(figur 5). Fra figur 6 ser vi at disse mødrene rapporterte lavest ammemestringstro også under 

svangerskapet. Forskjellen i utvikling av ammemestringstro over tid fra svangerskap til 6 

måneder etter fødsel betinget av temperament for intervensjonsgruppen og kontrollgruppen 

samlet var signifikant (p = .040) (tabell 12).  
 

Tabell 11. Endring i ammemestringstro over tid fra svangerskap til 6 måneder postpartum,  

etter gruppe og temperament. Resultater fra mixed model ANOVA (N = 564). 

 df F p 

BSES-SF 2, 446 105.072 .001 

BSES-SF * Gruppe 4, 892 0.989 .385 

BSES-SF * Temperament 2, 446 2.347 .040 

BSES-SF * Gruppe * 

Temperament 

4, 892 1.237 .290 

Kommentar: BFSE-SF = Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form 
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Figur 6. Utvikling av ammemestringstro over tid fra svangerskap til 6 måneder postpartum, 

inndelt etter ulike temperamentsgrupper.  
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