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Förord 

Jag vill börja med att tacka Anna Malmqvist Saracino och Camilla Wachtmeister som 
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Ahrling Löfström, Ann Edhäll och Per Larsson på BUP Mellanvård Sydost, som med ett 

stort engagemang förmedlade kontakt med mammor att intervjua. 

Mitt varmaste tack till mammorna som med en sådan glöd, så generöst och frispråkigt 

delade med er av era erfarenheter. Utan er skulle denna studie inte ha gått att genomföra 

och det har varit fantastiskt att få ta del av era berättelser. 

Tack Penny Fagerberg, utvecklingsledare inom Barn- och ungdomspsykiatri SLL, 

Verksamhetsområde Sydost, för hjälp med att strukturera upp tankar, idéer och material 

och för många goda råd och stöd uppsatsarbetet igenom. Det vore som sagt inte dumt att 

ibland ha dig i en snäcka i örat.  

Tack Emilia Forssell, kursledare. Det är möjligt att jag har fjärmat mig en aning från 

skolan (precis som från resten av världen) under uppsatsskrivandet, men vid de tillfällen 

då jag har bett om råd har du bistått, med raka rör och ett uppmuntrande engagemang.  

Avslutningsvis vill jag rikta ett kärleksfullt tack till min man och mina barn, som stått ut 

med en fru och en mamma som under månader varit uppslukad av uppsatsarbete under 

såväl dagar som sena kvällar. Tack!  
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Sammanfattning 

Denna studie behandlar mammors erfarenheter av relations- och samspelsbehandling i 

Spädbarnsgrupp, inom ramen för Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Mellanvård Sydost. 

Syftet är att undersöka och förstå vad mammorna har upplevt som verksamt i 

behandlingen och vad de tänker saknas eller skulle kunna förbättras. Detta har undersökts 

genom kvalitativa intervjuer med tre mammor, vilka sedan har tolkats och analyserats 

med utgångspunkt i mentaliseringsteori, begreppet omvårdnadsallians och könsteori samt 

genom tidigare forskning om anknytningsbaserad behandling. 

Vad gäller verksamma delar i behandlingen visar analysen av det empiriska materialet 

att psykoterapeuternas förhållningssätt och bemötande har haft stor betydelse. 

Härigenom har en terapeutisk allians kunnat komma till stånd att utgå ifrån i det 

terapeutiska arbetet. Även gruppgemenskapen, behandlingens fasta ramar och rutiner 

och tydlighet kring roller i behandlingen har betonats som viktiga förutsättningar. 

Vad gäller verksamma interventioner har olika aspekter framhållits. Dels att i gruppen 

och i de individuella samtalen förutsättningslöst få formulera sig kring den egna 

livsberättelsen, reda ut, rama in och fundera på alternativa perspektiv, förhållningssätt och 

handlingsalternativ kring det som är problematiskt. Genom att ta del av varandras 

berättelser, men också genom de erfarenheter av samspel som gjorts i gruppen, har nya 

erfarenheter erhållits och införlivats i mammornas förståelseperspektiv.  

Även övning vad gäller att stanna upp, fundera kring och sätta ord på det som händer i 

samspelet med barnet har framhållits. Här har preverbala interventioner, med 

psykoterapeuterna som modeller för hur man kan bemöta och samspela med ett spädbarn, 

betonats som viktiga.  

Vad gäller analysen av det empiriska materialet avseende förslag till förbättringar, har 

studien visat på önskemål om att i större grad inkludera papporna i behandlingen. 

Tänkvärt är att föräldrarnas omvårdnadsallians härigenom kan främjas vilket är gynnsamt 

för barnets utveckling på både kort och lång sikt. Studien visar även på ett behov av att 

utöka behandlingen avseende antal behandlingstimmar per vecka, men även för att korta 

ner det glapp som följer av sommaruppehållet. Avslutningsvis konstateras brister i 

öppenvårdsmottagningens information inför behandlingen, varför vikten av att denna 

information framförs tydligare betonas och förslag på hur detta skulle kunna ske ges.  

 

Nyckelord: samspels- och relationsbehandling, föräldrars erfarenheter, mentalisering. 
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Introduktion  

Inledning 

Spädbarnsfamiljer utgör en ökande patientgrupp inom psykiatrin. Föräldrarna söker hjälp 

för problem med föräldrablivandet, problem i relation till barnet och symtom hos barnet 

(Malmqvist Saracino, 2005). Den moderna spädbarnsforskningens resultat kopplat till 

neuropsykologisk kunskap om hjärnans utveckling pekar på betydelsen av behandling vid 

störningar i relationen och samspelet mellan barn och föräldrar. De två första levnadsåren 

är en känslig period i utvecklingen och tidiga allvarliga brister i omvårdnaden ökar risken 

för irreparabla känslomässiga störningar (Killén, 2009).  

Både inom anknytningsteori och inom intersubjektivitetsteori betonas hur det späda 

barnet med biologisk nödvändighet och för sin överlevnads skull måste betraktas inom 

ramen för de relationer som omger det. Många av de föräldrar som tillsammans med sitt 

barn kommer i behandling för att få hjälp med relationen dem emellan, har själva stora 

brister i relationen till de egna föräldrarna. Dessa brister riskerar att påverka föräldrarnas 

förmåga och möjligheter att på ett känslomässigt tillgängligt och lyhört sätt samspela med 

det egna barnet. Om föräldrar och barn inte får hjälp med sina svårigheter finns risken att 

även nästa generation får problem. En viktig förutsättning är att behandling sätts in så 

tidigt som möjligt (a.a.).  

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2009) konstaterar i redogörelsen 

för anknytningsbaserad behandling internationellt sett, att det under de senaste 

decennierna vuxit fram en mängd behandlingsprogram för att förebygga problem och 

förbättra risk- eller problemfyllda relationer mellan föräldrar och barn. Vad gäller 

jämförande utvärderingar av anknytningsbaserade behandlingsinsatser pekar Broberg et 

al. (2009) dock på svårigheter, då behandlingsprogrammen skiljer sig åt beträffande såväl 

tidsrymd och antal behandlingstillfällen som förekomst av manual och antal deltagare i 

behandlingen.  

  I Sverige har man sedan 1982 arbetat med relations- och samspelsbehandling av barn 

och föräldrar med anknytningsproblem, inom ramen för olika spädbarnsverksamheter 

(Norling Bergdahl, 2007). Insatser har i huvudsak erbjudits till mödrar med behov av stöd 

och hjälp för att kunna möta och ta hand om sitt barn, men det finns även 

spädbarnsverksamhet med syftet att hjälpa föräldrar till funktionshindrade barn. I 

Socialstyrelsens (1993, s. 8) sammanställning av de svenska spädbarnsverksamheterna 

slår man dock fast att ”uppföljning och utvärdering ofta får stryka på foten när man med 
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knappa resurser startar ny behandling”. Vad gäller behandling som trots knappa resurser 

ändå har utvärderats, har detta arbete utförts internt och med kvalitativa metoder, vilket 

enligt Broberg et al. (2009) försvårar generaliseringar.  

Fokus i denna studie är hur man i Spädbarnsgrupp, Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 

Mellanvård Sydost arbetar med psykoterapeutisk relations- och samspelsbehandling. 

Denna behandling utvärderas internt avseende huruvida behandlingen har givit resultat. 

Detta sker genom att psykoterapeuterna skattar barnets mående, föräldrarnas mående och 

föräldraförmågan före och efter interventionen, men även genom att man låter föräldrarna 

själva göra skattningar (A. Malmqvist Saracino & C. Wachtmeister, personlig 

kommunikation, 17 februari, 2010). 

 

Problemformulering  

Behandling för att förebygga problem och förbättra risk- eller problemfyllda relationer 

mellan föräldrar och barn är viktigt på både kort och lång sikt. Dock saknas såväl i 

Sverige som internationellt sett systematiska utvärderingar av effekter av detta 

behandlingsarbete då utvärderingar i huvudsak har utförts internt och med kvalitativa 

metoder, vilket försvårar generaliseringar.  

Även behandlingen i Spädbarnsgruppen utvärderas internt för att utröna huruvida 

behandlingen har givit resultat. Man vet dock inte särskilt mycket om vad deltagarna 

själva tycker om vad i behandlingen som har varit verksamt och vad som skulle kunna 

förbättras, något som synes svårt att ta reda på utan att deltagarna själva får bidra med 

sina erfarenheter.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka och ge en ökad förståelse av mammors erfarenheter av relations- 

och samspelsbehandling i Spädbarnsgrupp. Frågeställningarna lyder som följer: 

• vad har mammorna erfarit som verksamt i behandlingen? 

• vad har mammorna erfarit saknas eller kan förbättras i behandlingen? 

 

Uppsatsens disposition 

Efter uppsatsens Introduktion följer avsnittet Metoder och material. Detta avsnitt inleds 

med en kortfattad beskrivning av min förförståelse, avseende tidigare erfarenhet och 

kunskap om ämnet. Här beskrivs sedan hur studien har lagts upp och genomförts och hur 

materialet har bearbetats.  
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Därefter följer avsnittet Bakgrund. Här beskrivs barnets utveckling inom den 

omhändertagande ramen och vikten av behandling av relations- och samspelssvårigheter 

mellan barn och föräldrar. Här presenteras även anknytningsbaserad behandling 

internationellt sett och i Sverige, inom ramen för spädbarnsverksamheter. Avsnittet 

avslutas med en beskrivning av behandlingen i Spädbarnsgrupp avseende dess målgrupp 

och problematik, samt behandlingens utformning.  

Under avsnittet Utvärdering och tidigare forskning presenteras studiens genomgång av 

forskningsläget internationellt sett och i Sverige. Här redovisas ett urval av tidigare 

arbeten med fokus på gruppbaserad behandling för spädbarnsfamiljer med 

relationsproblem inom Stockholms läns landstings (SLL) spädbarnsverksamheter, vad 

gäller utvärdering och tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras en magisteruppsats 

som är av relevans då den i likhet med denna studie behandlar just föräldrars erfarenheter 

av anknytningsbaserad samspelsbehandling vid en spädbarnsverksamhet. 

Under rubriken Teoretiska begrepp i analysen följer en kortfattad beskrivning av den 

teoretiska bas genom vilket studiens empiriska material har analyserats och kan förstås; 

mentaliseringsteorin - hur teoretiska begrepp kopplade till mentalisering är av relevans 

för föräldraförmågan och hur man kan arbeta med att stimulera och utveckla förmågan att 

mentalisera; begreppet omvårdnadsallians samt ett könsteoretiskt perspektiv på 

föräldrapositioner.  

 Därefter följer de avslutande avsnitten Resultatredovisning och Analys med 

underrubrikerna Diskussion av slutsatser och Egna reflektioner.  

Anknytningsperson/er / primära vårdare, benämns i redogörelse för teori kring barnets 

utveckling och föräldrablivandets dynamik med den genusneutrala beteckningen 

föräldern, med undantag för teoretiska antaganden kopplade till graviditeten. 
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Metoder och material 

Förförståelse 

Jag har under utbildningen till socionom kommit att utveckla ett stort intresse för hur man 

kan arbeta förebyggande och i behandling med barn och föräldrar. Jag har under 

utbildningen själv fått barn i två omgångar, och frågor och funderingar kring 

förutsättningar i föräldraskapet och vad som är avgörande för barns utveckling har därför 

varit aktuella ämnen även i min egen vardag. Under praktikperioden termin sju fick jag 

möjlighet att delta under matstunden i behandlingen i Spädbarnsgrupp. Jag kom därför att 

fördjupa mig ytterligare i litteratur kring utvecklingspsykologi och föräldrablivandets 

dynamik. Dels för att bättre förstå relations- och samspelsproblematik mellan barn och 

föräldrar, men även för att få mer kunskap om hur man i behandling kan arbeta och 

komma tillrätta med dessa problem och vad det är som skulle kunna tänkas vara till hjälp.  

Mot bakgrund av min egen erfarenhet som förälder och hur jag med jämna mellanrum 

har slagits av tanken ”hur klarar man detta om man inte är två stabila och relativt 

samkörda föräldrar som kan stötta varandra!?” har jag kommit att ställa mig frågande till 

den andra förälderns frånvaro (med vissa undantag) i såväl behandlingssammanhang, som 

i en stor del av den vetenskapliga litteraturen i ämnet. Även då det handlar om att den ena 

förälderns föräldraförmåga av olika anledningar är påverkad, är den andra föräldern ofta 

osynlig. Jag tänker att det i dessa fall är extra viktigt att vara två föräldrar som jobbar 

tillsammans och stöttar varandra såväl praktiskt som känslomässigt. Detta var funderingar 

som jag hade med mig under arbetet med denna studie.    

 

Forskningsansats  

I valet av metod har jag i enlighet med Backman (1998, s. 48) utgått från syftet och hur 

detta bäst kan besvaras. Då syftet handlar om att undersöka och ge underlag för en ökad 

förståelse kring mammors upplevelser och tolkningar vad gäller vad som varit verksamt 

och vad som skulle kunna förbättras i den behandling som de tillsammans med sitt barn 

har genomgått, är en kvalitativ forskningsansats lämplig. Mammornas erfarenheter 

undersöks genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Ödman (2005) pekar på att det 

inte finns något förutsättningslöst sätt att ställa intervjufrågor utan att sättet på vilket man 

ställer en fråga påverkar dess svar (s. 84 ff). Intervjusituationen präglas alltid i olika stor 

utsträckning av intervjuarens förväntningar, farhågor, åsikter, fördomar, känslor och 
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värderingar, men genom att medvetandegöra och redovisa förförståelsen kan andra 

möjliga tolkningar och en fördjupad mening av det undersökta materialet uppnås.  

I en kvalitativ intervjustudie som denna är det hermeneutiska förhållningssättet med 

dess centrala begrepp som tolkning och förförståelse, dubbelt relevant; först genom att 

belysa den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas, sedan genom att kartlägga 

processen där intervjutexterna tolkas och analyseras (Kvale, 1997, s. 35, 49 ff).  

Studien är av induktiv karaktär genom att jag har utgått från den insamlade empirin – 

intervjumaterialet, i mina slutsatser (Backman, 1998, s. 48).  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om huruvida forskaren undersöker det som avses att undersökas i 

enlighet med syftet och frågeställningarna (Kvale, 1997, s. 215). För att möjliggöra en 

bedömning av detta har jag strävat efter tydlighet kring genomförandet av studien vad 

gäller urval, datainsamling och tolknings- och analysprocess. För att öka validiteten i 

studien förberedde jag intervjuerna väl. Jag läste på om ämnet – hur relations och 

anknytningsproblematik mellan barn och föräldrar kan förstås i enlighet med modern 

utvecklingspsykologi. Jag lade också stor vikt vid utformningen av intervjuguiden, med 

avseende på hur frågorna kopplar till syftet med studien. Återkopplingar till studiens syfte 

har även gjorts fortlöpande under arbetet.  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten kring resultaten (a.a.). Här spelar valet av 

metod och genomförande stor roll. Jag har valt en forskningsmetod som lämpar sig för att 

uppfylla studiens syfte. Vad gäller genomförandet av studien har jag under intervjuerna, 

men även under den tolknings- och analysprocess där intervjumaterialet har bearbetats, 

försökt vara öppen för alternativa synsätt som kan revidera min förförståelse. Även vad 

gäller reliabiliteten är tydligheten kring tillvägagångssättet avseende datainsamling och 

analys av stor vikt. För att öka reliabiliteten vid intervjusituationen använde jag samma 

tillvägagångssätt vid alla tre intervjuer. Jag ställde följdfrågor för att försäkra mig om att 

jag uppfattat svaret rätt och jag var noga med att undvika ledande frågor (Ödman, 2005, s. 

84 ff). För att kunna redovisa och bearbeta intervjumaterialet på ett tillförlitligt sätt 

spelade jag in intervjuerna (Neuman, 2006, s. 178).  

Den typ av generaliserbarhet som skulle kunna komma att bli aktuell i en kvalitativ 

studie av detta slag är analytisk generalisering, som bygger på i vad mån resultaten från 

en undersökning kan ge vägledning i en annan situation (Kvale, 1997, s. 210 f.). Ur ett så 

här litet material är det knappast meningsfullt att dra generella slutsatser om huruvida 
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vissa moment i metodiken är bra för en viss typ av problem eller vad som saknas eller 

behövs mer av i behandlingen i Spädbarnsgrupp. Dessutom var de mödrar som valde att 

medverka alla mycket nöjda med behandlingen. De slutsatser som genereras i denna 

studie måste därför ses mot bakgrund av det faktum att det enbart är nöjda mödrar som 

har kommit till tals. Detta är dock inte desto mindre viktigt – att få veta vad dessa nöjda 

mödrar är nöjda med och vad de tycker kan förbättras. 

Vad gäller informationsmättnad i kvalitativa intervjuundersökningar som denna krävs 

enligt Kvale (a.a. s. 97 f.) att antalet intervjuer har varit så pass många att fler inte skulle 

tillföra något nytt av värde. De tre intervjuade mammorna pekade själva på svårigheten 

med att under intervjuns begränsade tidsrymd lyckas ringa in och sätta ord på alla 

aspekter av vad i behandlingen som hade varit verksamt och vad som skulle kunna 

förbättras. Då antalet potentiella mammor att tillfråga om deltagande i studien var mycket 

begränsat hade jag dock inte möjlighet att intervjua fler mammor, så pass många som 

hade behövts för att uppnå mättnad. Ändå liknar de tre intervjuade mammornas 

berättelser varandra i många avseenden, trots att behandlingens utformning har sett olika 

ut avseende gruppkonstellationer i spädbarnsgruppen, mamma-spädbarnparens 

problematik, antal besök under behandlingen och trots att föräldrarna har haft individuella 

samtal och familjesamtal tillsammans med olika psykoterapeuter. Att undersöka och 

analysera dessa tre mammors erfarenheter i behandlingen i Spädbarnsgrupp kan därför 

ändå ses som ett bidrag i förståelsen av vad i denna slags behandling som är till hjälp och 

hur verksamheten kan utvecklas. 

 

Litteratur och tidigare forskning 

Eftersom ämnet för studien var något som jag hade kommit att fördjupa mig i under 

praktikperioden termin sju, hade jag innan uppsatsarbetet fått tips om och tagit del av 

vetenskaplig litteratur kring utvecklingspsykologiska synsätt, föräldrablivandets dynamik 

och relationen mellan barn och föräldrar, såväl översiktsverk som verk av enskilda 

författare/forskare. Kompletterande vetenskaplig litteratur på dessa områden fann jag 

genom att med sökorden anknytning hos barn söka i Sveriges nationella biblioteksdatabas 

Libris (69 träffar) samt i Ersta Sköndal Högskolas biblioteksdatabas (13 träffar). Jag har 

även sökt mig vidare via kedjesökning, till de vetenskapliga litterära verk och 

forskningsrapporter som refereras till i översiktsverken. Här behandlas hur man inom 

modern utvecklingspsykologisk teoribildning tänker sig att de möjligheter vi föds med 

under hela livet utvecklas i samspel med andra människor och det omgivande 
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sammanhanget och hur man ser på konsekvenser av detta samspel ur ett 

transgenerationellt perspektiv. Här beskrivs även hur man tänker sig att föräldrar i 

psykoterapi kan arbeta och komma tillrätta med brister i relationen till de egna föräldrarna 

och därigenom kan minska riskerna att överföra dessa brister även till nästa generation. 

Litteratur kring detta är av relevans för studien på två sätt. Dels som bakgrundskunskap 

kring hur man kan se på uppkomsten av relations- och samspelsproblematik, men även 

som teoretisk utgångspunkt i analysen, för förståelsen av mammornas erfarenheter av 

behandlingen i Spädbarnsgrupp. Men utgångspunkt i den insamlade empirin används i 

analysen främst vetenskaplig litteratur kring modern utvecklingspsykologisk teori vad 

gäller mentaliseringens betydelse för föräldraförmågan, men även litteratur om könsteori. 

Jag har under arbetet med studiens bakgrund och analys främst kommit att arbetat med 

Broberg et al. (2009), Havnesköld och Risholm Mothander (2009), Hart (2009), Rydén 

och Wallroth (2008), Killén (2009), Elvin-Nowak (2001) och Elvin-Nowak (2005).  

Inför analysen söktes även tidigare forskning om föräldrars erfarenheter av relations- 

och samspelsbehandling i olika databaser. I Academic Search Premier fick jag med 

sökorden parents experiences of early parent-child interaction treatment fyra träffar och 

med sökorden parents perspectives on early parent-child interaction nio träffar. Vissa av 

dessa träffar var publikationer som behandlade effekten av relations- och 

samspelsbehandling mellan föräldrar och barn, men ingen tog upp föräldrarnas perspektiv 

eller erfarenheter. Ytterligare en sökning med sökorden mother-infant och group therapy 

gav fem träffat varav en vid en första anblick verkade vara av intresse. Vid en närmare 

granskning visade sig den aktuella artikeln främst behandla hur barnens närvaro i 

gruppbaserad behandling av mamma-spädbarnpar påverkar den terapeutiska processen. 

Jag gick därför vidare för att söka i Digitala vetenskapliga arkivet, DIVA, som 

innehåller avhandlingar, uppsatser och rapporter från de stora universiteten i norden. Med 

sökorden parents perspectives on early parent-child interaction fick jag en träff – artikeln 

Bridging the Gap - the Co-creation of a Therapeutic Process: Reflections by Parents and 

Professionals on their Shared Experiences of Early Childhood Interventions. Denna 

artikel igår i Kerstin Neanders avhandling Indispensable Interaction: Parent's 

perspectives on parent-child interaction and beneficial meetings. Här fokuseras dock 

främst föräldrarnas perspektiv vad gäller nyckelpersoner i det professionella nätverket 

runt familjen, som varit av stor betydelse för familjen och för barnets utveckling.  

Genom en sökning i Uppsatser.se, som bland annat innehåller avhandlingar och 

uppsatser från svenska högskolor och universitet, fann jag med sökordet 
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spädbarnsverksamhet en träff av relevans – en magisteruppsats från Linköpings 

universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande: ”Det finns hjälp att få” : Vad 

föräldrar upplever verksamt i samspelsbehandling vid en spädbarnsverksamhet. Detta var 

den enda träffen i genomgången av tidigare forskning som lyfter just föräldrarnas egna 

upplevelser och erfarenheter beträffande den relations- och samspelsbehandling som de 

genomgått tillsammans med sitt barn och omnämns därför under rubriken Utvärdering 

och tidigare forskning. Denna rubrik innefattar även en kort genomgång av forskning och 

utvärdering internationellt sett samt avseenden behandling inom SLL 

Spädbarnsverksamheter. Uppgifter härom har hämtats från Penny Fagerberg, 

utvecklingsledare inom BUP Verksamhetsområde Sydost.   

 

Insamling av bakgrundsfakta kring behandling i Späd barnsgrupp 

Jag intervjuade de två psykoterapeuter som arbetar med behandlingen i Spädbarnsgrupp 

för uppgifter om de spädbarnsfamiljer som här får behandling och behandlingens 

utformning. Uppgifter om BUP:s organisation inom SLL och mellanvårdens funktion 

inom öppenvården, insamlades under min praktik på BUP Mellanvård Sydost. 

Informationen om behandlingens organisatoriska hemvist redovisas i sin helhet i bilaga 3. 

 

Etiska överväganden 

I brevet med information till föräldrarna (bilaga 1) redovisas hur jag under arbetets gång 

skulle komma att förhålla mig till de fyra etiska huvudkraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Denna information gavs även muntligen till de föräldrar som valde att delta i studien, 

innan påbörjad intervju.  

Vad gäller informationskravet informerades föräldrarna om undersökningens generella 

syfte, intervjuernas längd och att de skulle komma att ske med en förälder i taget. Jag 

informerade även om att intervjun skulle komma att spelas in på band till stöd för minnet, 

men att ingen mer än jag skulle lyssna på inspelningarna. I enlighet med 

konfidentialitetskravet informerades föräldrarna om att intervjumaterialet skulle förvaras 

otillgängligt för obehöriga och att studiens resultat skulle redovisas i avidentifierad form. 

Vad gäller samtyckeskravet informerades föräldrarna om att medverkan var frivillig och 

att de när som helst under studiens gång skulle komma att kunna dra sig ur. Vad gäller 

nyttjandekravet informerades föräldrarna om att intervjumaterialet enbart skulle komma 
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att användas i denna C-uppsats och att den färdiga uppsatsen skulle komma att finnas för 

utlåning på Ersta Sköndal högskolas bibliotek samt tillgänglig på högskolans hemsida.  

Lagen (2003:460) om etisk prövning som avser människor har inte varit av relevans då 

denna studie har utförts inom ramen för högskolestudier på grundnivå. 

I enlighet med Kvale (1997, s. 113) beaktades möjliga etiskt problematiska 

konsekvenser av intervjuundersökningen innan arbetet med studien påbörjades. Att 

intervjuerna rörde terapeutiska frågor påverkade hur urvalet avgränsades. För beredskap 

och för att bättre kunna hantera detta försökte jag också föreställa mig möjliga scenarier 

som kunde tänkas uppstå under intervjuerna, exempelvis om någon av mammorna skulle 

komma att uttrycka ett behov av ytterligare behandling inom ramen för BUP. 

Psykoterapeuterna som arbetar med behandlingen i Spädbarnsgrupp erbjöd sig att hantera 

eventuella behov av samtal om ett sådant behov skulle uppstå till följd av mina intervjuer. 

Kvale (a.a. s. 110 f.) pekar på vikten av att ta ställning till de konsekvenser som en 

intervjuundersökning kan tänkas medföra, inte bara avseende de undersökningspersoner 

som deltar utan även den större grupp som de representerar. Till de vidare 

konsekvenserna och nyttan av studien vill jag peka på förhoppningen att studien ska 

tillföra ett perspektiv och vara ett bidrag i arbetet med att utveckla behandlingen i 

Spädbarnsgrupp. 

 

Urval, avgränsningar och bortfall 

Urvalet har avgränsats på ett sätt som gör att studien endast omfattar mammor som 

tillsammans med sina barn har avslutat behandlingen i Spädbarnsgrupp och inte heller är i 

annan, pågående behandling inom BUP. 17 mamma-barnpar hade under en två- och ett 

halvt års period fullföljt och avslutat behandlingen i Spädbarnsgrupp. Tio mammor vars 

barn fortfarande var aktuella i annan, pågående behandling på BUP Mellanvård Sydost, 

ströks. Ytterligare en mamma ströks på grund av förhöjd sekretess.  

Därefter återstod sex mammor vilka alla tillfrågades om deltagande i studien. Tre av de 

sex mammorna svarade inom loppet av en vecka. Tre mammor hörde inte av sig. Dessa 

kontaktades inte vidare och utgör således studiens bortfall. Bortfallet följdes inte upp med 

anledning av att de tre intervjuer som kunde genomföras resulterade i ett omfattande och 

nyanserat material vilket i samråd med handledare bedömdes vara tillräckligt med 

avseende på hur väl detta material även kopplade till studiens syfte och frågeställningar.   

Tänkvärt är att studiens resultat och slutsatser skulle kunnat ha breddats och fördjupas 

om urvalet även hade innefattat de tio mödrar vars barn vid studiens genomförande 
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fortfarande var aktuella i behandling inom BUP. Då jag saknar kännedom om den 

problematik som gör att dessa familjer fortfarande var aktuella inom BUP vid studiens 

genomförande, huruvida och i sådana fall på vilket sätt de skiljer sig från de familjer som 

urvalet omfattar, avhåller jag mig dock från att spekulera kring hur resultat och slutsatser 

i studien skulle ha påverkats utan den aktuella avgränsningen i urvalet. 

 

Val av undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen består således av tre mammor som tillsammans med sina barn har 

varit i behandling i Spädbarnsgrupp och som i dagsläget inte är i annan pågående 

behandling inom BUP. I behandling i Spädbarnsgrupp deltar såväl mammor som pappor, 

men som behandlingen är utformad idag är det bara mammorna som går i gruppen 

tillsammans med sina barn. Det är således bara mammorna som har erfarenhet av 

behandlingens alla delar att dela med sig av. Mammornas egen problematik har handlat 

om depression, sömnrubbningar, oro och ångesttillstånd samt om en problematisk relation 

till de egna föräldrarna. 

 

Insamling av intervjumaterial  

I enlighet med 25 kapitlet, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilken reglerar 

hälso- och sjukvårdsekretessen, hade jag inte möjlighet att ta del av urvalsgruppens 

kontaktuppgifter. Därför förmedlades kontakt med intervjupersoner via BUP Mellanvård 

Sydost, den verksamhet där de fått behandling. Assistenterna på BUP Mellanvård Sydost 

kontrollerade adressuppgifterna tillhörande mammorna i de sex mamma-barnparen i 

urvalsgruppen på www.hitta.se, varpå de skickade brevet med förfrågan och information 

om deltagande (bilaga 2) via post. Tre av sex tillfrågade mammor kontaktade BUP 

Mellanvård Sydost och meddelade sitt intresse. Assistenterna bad då om kontaktuppgifter 

och frågade vilken tid det passade att jag ringde upp. Så bokade vi in tid för intervju.  

Intervjuerna spelades in på band och jag använde mig av en intervjuguide (bilaga 1). I 

enlighet med Kvales (1997, s. 117) beskrivning av en halvstukturerad intervjuform 

omfattade min intervjuguide förslag till frågor och koncentrerade vissa teman. Härigenom 

fanns det under intervjuerna utrymme för förändringar vad gäller såväl frågornas form 

som ordningsföljd, och möjligheter att följa upp informanternas svar. I enlighet med 

Neuman (2006, s. 178 ff) strävade jag efter att undvika ledande frågor och var noggrann 

med att ställa följdfrågor för att försäkrar mig om att jag hade uppfattat svaret rätt.  
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Bearbetning av intervjumaterial och analysmetod  

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant för att öka förutsättningarna att sedan 

kunna tolka och analysera så nära inpå mammornas berättelser som möjligt. Som tidigare 

framhållits pekar Kvale (1997, s. 49 ff) på att hermeneutiken är dubbelt relevant för 

intervjuforskningen, både i den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas, och 

sedan i beskrivningen av hur intervjutexterna tolkas och analyseras. Vad gäller processen 

där intervjutexterna tolkas har jag för att få djupare förståelsen av meningen i 

mammornas berättelser använt mig av principer för hermeneutisk tolkning i enlighet med 

Kvale (a.a.): Jag läste först igenom det transkriberade intervjumaterialet för att skaffa mig 

en mer allmän mening om dess innehåll. Jag har därpå gått tillbaks till texten och funnit 

sju återkommande teman kopplade till syftet; Som vägvisare, Att vara tillsammans, Med 

barnet i fokus, men det finns plats för mig och En process startar, en hjälp i vardagen, 

Pappornas roll i behandlingen, Mer tid, fler tillfällen, kortare uppehåll och uppföljning 

av behandlingen och Brister i informationen inför behandlingen. Fyra av dessa teman 

handlar om vad som varit verksamt i behandlingen och tre teman handlar om vad som 

skulle kunna förbättras. Temana redovisas genom meningskoncentrering, där jag har 

formulerat de meningar som intervjupersonerna har uttryckt mer koncist. Jag har sedan 

prövat tolkningarna av de enskilda uttalandena mot den helhetliga tolkningen av 

intervjun. Jag har valt att redovisa citat kopplade till meningskoncentraten för att 

illustrera hur materialet har tolkats. Jag har under arbetet med att leta återkommande 

teman i enlighet med Kvale (a.a.) även förberett materialet inför analysen genom att 

eliminera överflödigt material.  

I valet av teoretiska begrepp i analysen har jag utgått ifrån det empiriska materialet. 

Under bearbetningen av intervjumaterialet tänkte jag att ett sätt att förstå mammornas 

erfarenheter kring vad som varit verksamt i behandlingen skulle kunna uttryckas i termer 

av en stimulerad och utvecklad förmåga att mentalisera/reflektera. I analysen har 

intervjumaterialet kring detta därför bearbetats med hjälp av mentaliseringsteoretiska 

begrepp. De delar av resultatet som handlar om förslag till förbättras ryms dock inte till 

fullo inom detta teoretiska förståelseperspektiv. Dessa delar av resultatet analyseras 

därför även med hjälp av begreppet Omvårdnadsallians, genom könsteori om hur man 

kan se på föräldraskap och föräldrapostioner ur ett genusperspektiv och/eller kopplas till 

tidigare forskning. Under rubriken Diskussion av slutsatser sammanfattats och diskuteras 

analysen ytterligare med hjälp av tidigare forskning.  

 



 
 

16 

Bakgrund  

Barnets utveckling inom den omhändertagande ramen  

Cullberg (2003, s. 92) beskriver föräldrablivandet som en normal utvecklingsperiod i livet 

som kan vara både påfrestande och personlighetsutvecklande. Broberg, Almqvist och 

Tjus (2007, s. 49 ff) beskriver hur barnets psykiska utveckling i varje ålder rymmer en 

central utvecklingsuppgift som individen behöver lösa för att kunna gå vidare till nästa 

steg i utvecklingen på ett optimalt sätt. Förälderns uppgift är att hjälpa barnet att lösa den 

aktuella uppgiften utifrån dess förutsättningar.  

Under de första åren är barnets viktigaste uppgift att knyta an till en eller ett par 

vårdare. Spädbarnet kan inte reglera känslor och intryck utan är helt beroende av 

förälderns förmåga att uppfatta dess signaler, tolka dem utifrån situationen och besvara 

dem i den icke-verbala kommunikationen i samspelet dem emellan (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2009, s. 68). I detta samspel formas barnets anknytningsmönster - 

trygg anknytning, eller olika former av otrygg anknytning - undvikande respektive 

ambivalent/motspänstig anknytning, som sedan hjälper barnet att förhålla sig till föräldern 

(a.a. s. 181 ff, 281). Med närvarande, emotionellt tillgängliga och lyhörda föräldrar kan 

ett tryggt anknytningsmönster utvecklas. Med en trygg bas att utgå ifrån och en trygg 

hamn att återvända till finns goda förutsättningar för barnet att balansera närhet och 

utforskande i nivå med den motoriska, kognitiva och känslomässiga utvecklingen. Om 

föräldern har brister i förmågan att bemöta barnet, riskerar barnet att utveckla otrygg 

anknytning. Beroende av hur bristerna ser ut, formas ett undvikande respektive 

ambivalent/motspänstigt anknytningsmönster. Om bristerna är omfattande riskerar barnet 

att utveckla ett desorganiserat/desorienterat anknytningsbeteende, i avsaknad av 

sammanhållen eller organiserad strategi (a.a.). 

Anknytningens olika beteendemönster vävs med tiden samman och bildar mentala, 

erfarenhetsbaserade inre arbetsmodeller. Dessa fungerar sedan som prototyper för 

samvaron med andra, hur vi förhåller oss och relaterar över lag; med kamrater, i skolan, i 

vuxenrelationer och inte minst i föräldrarollen. Arbetsmodellerna sätter även sin prägel på 

förmågan att hantera påfrestningar, under både uppväxt och senare i livet (a.a.).  

Inom ramen för anknytningsrelationernas utveckling och framväxten av generaliserade 

inre arbetsmodeller, är det intersubjektiva perspektivet en nödvändighet (a.a., s. 28, 188 

ff). Här är psykoanalytikern Daniel Sterns (2003) modell för barnets psykiska utveckling 

central. Stern ser intersubjektivitet och anknytning som två åtskilda men kompletterande 
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motivationssystem och använder begreppet självet som ett organiserande och upplevande 

centrum, vars förmåga utvecklas i relation till dess omgivning, i det intersubjektiva 

samspelet. I detta samspel är affektintoning – förmågan att sätta sig in i och dela 

varandras känslor, av central betydelse. Trevarthern (1979) har beskrivit rytm och 

turtagning som viktiga förutsättningar i detta samspel. Här krävs att föräldern både kan 

tolka barnets känslotillstånd utifrån dess beteende, och sedan även förmår återspegla detta 

i form av något mer än en ren imitation, på ett sätt som bekräftar barnet men samtidigt 

även innefattar förälderns egna emotioner (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 

109 ff). Bristande affektintoning gör att barnet blir känslomässigt isolerat och får på sikt 

konsekvenser för förmågan att reglera känslor som inte har blivit intonade (Stern, 2003).  

Enligt neuropsykologen Susan Hart (2009) bildar anknytningen tillsammans med 

intersubjektiviteten, basen för barnets neuroaffektiva utveckling. Som redan framhållits 

betonas både inom anknytningsteori- och inom intersubjektivitetsteori hur det späda 

barnet med biologisk nödvändighet och för sin överlevnads skull måste betraktas inom 

ramen för de relationer som omger det. Påtalats har även att många av de föräldrar som 

tillsammans med sitt barn kommer i behandling för att få hjälp med relation och samspel 

med sitt barn, själva har stora brister i relationen till de egna föräldrarna (Killén, 2009). 

Betydelsen av hur man som förälder själv blivit omhändertagen och ”mammad” när man 

var barn, är något som många kliniker har kunnat notera i det praktiska arbetet och som 

även har bekräftats av empirisk forskning (Cassidy, 1999). På senare år har en mängd 

studier genomförts som tydligt har visat att små barns anknytningsmönster kan förutsägas 

utifrån föräldrarnas egna anknytningsmönster (van Ijzendoorn, 1995). Stern (2005) talar 

därför om relationen som patient i föräldra-barnbehandling.  

 

Anknytningsbaserad behandling  

I studiens inledning beskrivs hur det internationellt sett i enlighet med Broberg et al. 

(2009) under de senaste decennierna vuxit fram en mängd anknytningsbaserade 

behandlingsprogram för att förebygga problem och förbättra risk- eller problemfyllda 

relationer mellan föräldrar och barn. Vissa av dessa behandlingsprogram fokuserar 

beteendeförändring, medan andra har som mål att förändra bakomliggande motiv och 

därigenom förbättra relationen och samspelet mellan barn och föräldrar. Programmen kan 

även delas in med avseende på primära interventioner, som syftar till att förbättra 

föräldrars lyhördhet och därmed stödja barnets anknytningsutveckling, och sekundära 

interventioner, som innefattar behandling av anknytningsstörningar som redan uppstått.  
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Under rubriken Inledning beskrivs även hur man i Sverige sedan 1982, inom ramen för 

olika spädbarnsverksamheter, har arbetat med relations- och samspelsbehandling för barn 

och föräldrar med anknytningsproblem (Norling Bergdahl, 2007). Här nämns också att de 

flesta av de svenska spädbarnsverksamheterna har sin utgångspunkt i internationella 

behandlingsprogram med psykodynamiska teorigrund, ibland kompletterade med 

behandlingsinslag där videoinspelning av samspel mellan barn och föräldrar används för 

föräldraåterkoppling (Broberg et al., 2009). Insatser har i huvudsak erbjudits till mödrar i 

behov av stöd och hjälp för att kunna möta och ta hand om sitt barn, men det finns även 

spädbarnsverksamhet med syftet att hjälpa föräldrar till funktionshindrade barn att förstå 

barnets signaler. 

 

Behandling i Spädbarnsgrupp  på BUP Mellanvård Sydost 

Behandlingen i Spädbarnsgrupp hör organisatoriskt sett hemma inom BUP Mellanvård 

Sydost, SLL (bilaga 3). Hit remitteras de patienter/familjer, som har behov av insatser 

utöver vad de lokala öppenvårdsmottagningarna kan ge, bland annat avseende intensitet 

och flexibilitet. Även specialenheterna kan i samråd med respektive 

öppenvårdsmottagning, remittera patienter/familjer till mellanvård. Ansvarig handläggare 

på öppenvårdsmottagningen kvarstår och uppföljningsmöten, där mellanvårdens uppdrag 

utvärderas och eventuellt revideras, sker löpande (P. Larsson, personlig kommunikation, 

24 augusti, 2009). 

Som tidigare nämnts, arbetar man i Spädbarnsgrupp med psykoterapeutisk relations- 

och samspelsbehandling för spädbarnsfamiljer där relationsstörningen mellan barnet och 

dess anknytningsperson/er är så allvarlig att barnets normalutveckling riskerar att hindras. 

Familjerna som söker hjälp utgör ett tvärsnitt i samhället när det gäller social tillhörighet, 

utbildning, yrke och civilstånd. Gemensamt för de föräldrar som söker vård är att de 

upplever föräldrablivandet som ett trauma, en genomgripande livskris. Oftast är det 

mamman som uttrycker att hon vill ha hjälp i sin relation till barnet. Mammans egen 

problematik kan handla om depression, sömnrubbningar, svåra ångesttillstånd, 

tvångstankar kopplade till att göra barnet eller sig själv illa, eller psykos och relationen 

till mammans egna föräldrar är ofta problematisk.  

Hos spädbarnet visar sig störningar i relationen till föräldrar ofta i symtom som svåra 

matproblem med sviktande viktuppgång som följd, regleringssvårigheter, sömnproblem 

och extrem skrikighet. Andra vanliga symtom är kontaktavvärjande, uppgivenhet, 

överaktivitet och motorisk och emotionell utvecklingsförsening. En del barn får en 
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allvarlig spädbarnsdepression. På BUP Mellanvård Sydost använder man Diagnostic 

Classification - DC 0-3, då man inför, under och efter behandlingsarbetet ska beskriva 

små barns psykiska ohälsa (A. Malmqvist Saracino & C. Wachtmeister, personlig 

kommunikation, 17 februari, 2010). Även i DC 0-3 poängteras att barns problem aldrig 

kan bedömas utanför dess omhändertagande ram (Broberg et al., 2009,  s. 89).  

 

Behandlingens utformning 

Innan behandlingen inleds upprättas en behandlingsplan där psykoterapeuterna 

tillsammans med föräldrarna sätter upp målsättningar med behandlingsarbetet. Det 

övergripande målet är alltid att tillgodose barnets behov av en trygg och lyhörd 

anknytningskontext och att undanröja hinder för dess utveckling.  

Psykoterapiforskningen har alltmer kommit att fokusera terapeutens personlighet och 

förhållningssätt, avseende förmåga till empatiskt lyssnande och förmåga att skapa en 

arbetsallians med patienten, som en viktig faktor för förändring och utveckling i den 

terapeutiska processen, utöver den professionella erfarenheten (Wampold, 2001). Även i 

behandlingen i Spädbarnsgrupp är arbetsalliansen med föräldrarna central. Genom ett 

lyssnande och undersökande förhållningssätt och genom att uppmärksamma mamma-

barnparet på ett respektfullt avstånd till barnet, kan psykoterapeuterna få en ökad 

förståelse av problematiken. Man lär känna varandra och kan sedan tillsammans söka 

ingångar för ett mer aktivt behandlingsarbete (A. Malmqvist Saracino & C. 

Wachtmeister, personlig kommunikation, 17 februari, 2010).  

I behandlingen kombineras psykoterapeutiska och psykoedukativa interventioner med 

en tydlig förankring i modern utvecklingspsykologi och i teori kring föräldrablivandets 

dynamik. Anknytningsteori och intersubjektivitetsteori är två av dessa centrala 

utgångspunkter. Även neurobiologisk forskning om hur hjärnans struktur särskilt tidigt i 

livet påverkas av samspel och affekter, är något som löpande integreras i den teoretiska 

basen för behandlingen. En inspirationskälla för behandlingens utformning är den 

behandlingsmodell och metodik som Selma Fraiberg (1990) utvecklade mot bakgrund av 

antagandet att obearbetade, undertryckta affektiva minnen och brister från barndomen 

präglar en förälders inre och riskera att störa förmågan till lyhördhet i omvårdanden om 

det egna barnet. Fraiberg myntade begreppet spöken i barnkammaren och pekade på 

möjligheten att nå ett bättre föräldraskap genom att tala om och bearbeta de egna 

relationserfarenheterna (A. Malmqvist Saracino & C. Wachtmeister, personlig 

kommunikation, 17 februari, 2010).  
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Till skillnad från Fraibergs behandlingsmodell vilar behandlingen i Spädbarnsgrupp på 

flera ben: spädbarnsgrupp, individuella samtal med mammorna, familjesamtal 

tillsammans med barnets andra förälder, samt i de fall då det finns behov, enskilda samtal 

med den andra föräldern och samarbete med vuxenpsykiatri, socialtjänst och barnläkare 

då familjen har behov av ett mer övergripande stöd. Även den andra föräldern deltar 

således i behandlingen, genom regelbundna familjesamtal (A. Malmqvist Saracino & C. 

Wachtmeister, personlig kommunikation, 17 februari, 2010). 

I spädbarnsgrupp träffas fyra till fem mamma-spädbarnpar, en gång per vecka mellan 

kl. 10 och 12.30, tillsammans med två till tre psykoterapeuter. Deltagarna sätter sig på 

madrasser utlagda på golvet och barnen placeras tillsammans, i mitten av cirkeln. 

Psykoterapeuterna placerar sig efter de enskilda mamma-spädbarnparens behov. Efter 

ungefär en timme sjunger man och ramsar tillsammans, varpå det är dags för den 

gemensamma lunchen, som en av psykoterapeuterna har förberett. Mammor som har 

problem i relationen till sitt barn kan vara fyllda av ångest och känslor av skuld och skam 

och tenderar därför att isolera sig. Tanken med gruppen är att denna ska ge en hållande 

och härbärgerande ram för relations- och samspelsbehandlingen och att mammor och 

barn ska få tillfälle att känna att de inte är ensamma om sin situation. Samvaron med 

andra syftar även till att stimulera såväl mötet mellan respektive mamma-spädbarnpar, 

som spädbarnets utveckling. En viktig del av arbetet i gruppen består av att tydliggöra 

spädbarnets beteende och förbättra mammans förmåga att se och förstå barnets 

känslotillstånd. Psykoterapeuterna uppmuntrar också spädbarnens initiativ till kontakt och 

interaktion med mamman, psykoterapeuterna själva, och de andra barnen (a.a.). 

I de individuella samtalen en gång per vecka, får mamman bland annat möjlighet att 

tala om och bearbeta sina egna relationserfarenheter, kopplade till barnet i här och nu 

situationer och föräldrarollen. Vid behov sker här samspelsarbete med videobaserade 

interventioner. Härigenom kan ögonblicksbilder frysas och synliggöras och bana väg för 

bättre kontakt mellan mamma och barn. De individuella samtalen ger även möjlighet att 

bearbeta mer privata teman som väckts i gruppen. I mammans individuella samtal, i 

familjesamtalen och vid behov även i enskilda samtal med den andra föräldern, finns 

möjligheten att bearbeta föräldrarnas egen problematik, var för sig eller sinsemellan, 

såtillvida detta är av relevans för förmågan till omsorg och kontakt med barnet.  
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Utvärdering och tidigare forskning  

Utvärdering och forskning om anknytningsbaserad beh andling 

En grupp kanadensiska forskare har sammanfattat gemensamma drag hos behandlings- 

metoder som bygger på anknytningsteori (Cohen, Lojkasek & Muir, 2006): 

• Behandlaren måste vara känslomässigt och fysiskt tillgänglig för föräldern. 

• Behandlingen har fokus på förälderns lyhördhet och barnet känslomässiga 

signaler. 

• Behandlaren hjälper föräldern att bli öppen för att erbjuda barnet ett utrymmer 

där relationsproblematiken kan bearbetas genom lek och sampel. 

• Behandlaren fungerar som en trygg bas för barn och förälder under 

behandlingen. 

 

Vad gäller jämförande utvärderingar av anknytningsbaserade behandlingsinsatser pekar 

Broberg et al. (2009) som tidigare framhållits, på svårigheter då behandlingsprogrammen 

skiljer sig åt beträffande såväl tidsrymd och antal behandlingstillfällen, som förekomst av 

manual och antal deltagare i behandlingen. I den första metanalysen som gjordes blev det 

tydligt att det var svårt att inkludera psykodynamiskt inriktade behandlingsprogram, då 

dessa saknar såväl kontrollgrupp som mätningar före och efter behandlingen. Här har 

forskarna (van IJzendoorn, Juffer, & Duyvesteyn, 1995) valt att analysera effekter av 

interventioner som är riktade mot mammors lyhördhet och barns anknytningsmönster. 

Analysen bygger på tolv behandlingsprogram för anknytningsproblematik och resultaten 

visar en måttlig effektstorlek på ökningen av mammans lyhördhet och en mindre, men 

dock signifikant förbättring vad gäller barnens anknytningskvalitet. De program som 

uppnått bäst resultat var de som koncentrerat sig på att förändra mammans beteende och 

de som använt sig av personlig kontakt för att lära mammorna lyhördhet, eller video för 

att demonstrera barnens beteende.  

Då en annan forskargrupp (Egeland, Weinfield, Bosquet & Cheng, 2000) utvärderade 

15 anknytningsbaserade behandlingsverksamheter, var slutsatsen att långvariga och täta 

kontakter gav goda resultat. Insatserna skulle helst påbörjas redan under graviditeten och 

därigenom skulle mamma och behandlare hinna etablera en relation som kunde fungera 

som stöd under den första tiden med barnet. Behandlingskontakter som innehöll stöd och 

återkoppling på beteenden, i kombination med samtal om anknytningserfarenheter och 

inre representationer, fungerade som en god hjälp för föräldrar i allmänhet och för 

”multikrisföräldrar” i synnerhet.  
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Den senaste stora metaanalysen baserades på 70 studier och inkluderade över 7500 

barn. Denna studie gavs titeln Less is More och skiljde sig från tidigare studier, dels 

genom att forskargruppen (Bakermans-Kranenburg m.fl., 2003) i analyserna jämförde 

behandling med syftet att öka föräldrars lyhördhet med behandling som avsåg att 

förbättra barns anknytning, dels genom att man även inkluderade behandling som var 

riktad till fäderna. Slutsatserna i denna metastudie var att tidsbegränsade, korta 

behandlingar med ett tydligt beteendefokus var mest effektiva. I den efterföljande 

diskussionen pekar forskarna dock på att de starkaste fördelarna med beteendeinriktade 

interventionsmetoder kanske ändå inte är att de ökar lyhördheten hos föräldrarna. Här lär 

sig föräldrarna att iaktta sitt barns signaler, men detta behöver inte vara detsamma som att 

vara känslomässigt tillgänglig, vilket enligt Bowlby är en nödvändig förmåga för barnets 

förutsättningar att utveckla en trygg anknytning (Broberg et al., 2009, s. 131 ff).  

 Vad gäller behandling i Sverige har Socialstyrelsen (1993, s. 8) som tidigare nämnts i 

inledningen, i sin sammanställning av svenska spädbarnsverksamheter, slagit fast att 

”uppföljning och utvärdering ofta får stryka på foten när man med knappa resurser startar 

ny behandling”. Vad gäller behandling som ändå har utvärderats, har detta utförts internt 

och med kvalitativa metoder vilket enligt Broberg et al. (2009) försvårar generaliseringar.  

 

Utvärdering och forskning inom SLL spädbarnverksamh eter. 

Här redovisas ett urval av tidigare arbeten avseende gruppbaserad behandling för 

spädbarnsfamiljer med relationsproblem inom SLL spädbarnsverksamheter vad gäller 

utvärdering och tidigare forskning.  

1997 utvärderade Karlsson och Skagerberg spädbarnsverksamheten Maskan, avseende 

behandlingsmetoder och behandlingsresultat, på kort och lång sikt. Undersökningen 

visade att nio av tio undersökta mamma-spädbarnpar blev hjälpta av behandlingen och att 

arbetsalliansen och kombinationen av metoder möjliggjorde det goda resultatet. Barnen 

hade utvecklats och mammorna hade upplevt en inre förändring i relation till barnet och 

till sig själva som mammor. Barnet hade genom behandlingen fått träda fram och bli en 

person i sin egen rätt och mamman hade erövrat sin självkänsla. Tillsammans hade 

mamma-barnparen utvecklat ett samspel präglat av ömsesidiga möten.  

I studien Scener ur en mor och spädbarnsgrupp – videofilmade gruppobservationer 

med fokus på terapeuters förhållningssätt och interventioner, har Anna Malmqvist 

Saracino (2001) undersökt terapeuternas metodik i psykoterapeutisk relationsbehandling i 

en mamma-spädbarnsgrupp. Terapeuternas interventioner syftar till att utveckla 



 
 

23 

gruppmedlemmarnas förmåga till genuina ömsesidiga möten och mamma-barngruppen 

ger möjlighet till övning i kommunikation och relaterande på olika nivåer. Författaren 

pekar på de preverbala interventionernas framträdande plats. Med imiterande, turtagande 

och affektintonande interventioner riktade växelvis till de enskilda mammorna, till 

spädbarnen och till gruppen som helhet, arbetar terapeuterna målmedvetet med att ge nya 

erfarenheter av intersubjektivt relaterande och att korrigera inre representationer av 

interaktion. Spädbarnens närvaro gör att terapeuterna på ett naturligt sätt kan överdriva 

affekterna i arbetet med mammornas vuxenproblematik på en ickespråklig nivå, och här 

aktualisera och bearbeta omedvetna konfliktfyllda mamma-barnrepresentationer.  

I Eva Norlings FoU-rapport (2007) om hur sång och ramsor på olika sätt kan användas 

som psykoterapeutisk intervention för att stärka relationen mellan spädbarn och deras 

föräldrar, beskriver Norling att sångstunden bland annat används för att ge en inramande 

struktur i behandlingen och för att föra över fokus på spädbarnen. Vidare kan behandlaren 

genom valet av sång och ramsa hjälpa mamman att öva på att tona in barnets känsloläge. 

En deprimerad mamma har ofta en utslätad mimik och återhållna gester. Då sång och 

ramsor ofta involverar ansiktsmimik och gester får barnet i sångstunden möta ett mer 

livfullt ansikte, vilket i sin tur påverkar barnets gensvar till mamman. De sånger och 

ramsor som mammor och barn får med sig hem kan även bryta känslan av oförmåga och 

stumhet och fungera som hjälpmedel för att skapa en dialog mellan barnet och mamman.   

I studien Att äta tillsammans – Psykoterapeuters syn på matstunden i gruppbehandling 

av mor-spädbarn-par med relationsproblem, har Camilla Wachtmeister (2008) undersökt 

psykoterapeuters syn på hur matstunden främjar relationen mellan mamma och spädbarn. 

Wachtmeister ringar in olika verksamma aspekter: matstunden som meningsbärare och 

meningsgivande struktur; matstunden som en scen där relationen mellan mamma och 

spädbarn gestaltas; matstunden som främjar spädbarnets utveckling; matstunden som en 

brytpunkt mellan verklighet och fantasi och matstunden som plattform för samvaro på 

existentiell nivå. 

I studien Spädbarn vill ha kul med jämnåriga undersöker Anna Malmqvist Saracino 

(2010, under utgivning) hur psykoterapeuter beskriver, benämner och använder sig av 

kraften i spädbarnens interaktion med varandra i gruppbaserad relations- och 

samspelsbehandling med mamma-barnpar. Malmqvist Saracino pekar här bland annat på 

att gruppens hållande funktion utgör den ram inom vilken det blir möjligt för barnen att 

koppla av och rikta sin uppmärksamhet utåt, mot varandra och mot det som sker i 

rummet. 
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Tidigare forskning avseende föräldrars erfarenheter   

Lotta Nordström (2008) undersöker i sin magisteruppsats vad föräldrar upplever som 

verksamt i samspelsbehandling vid en spädbarnsverksamhet, vilken i sina metoder utgår 

från anknytningsteorin. Nordström har intervjuat sex föräldrar som har varit i behandling 

inom Spädbarnsverksamheten i Jönköpings län och som här har fått hjälp till förändring 

vad gäller samspelssvårigheter med sitt spädbarn. Nordström ringar in sju aspekter som i 

enlighet med föräldrarna har varit till hjälp i förändringsarbetet och hur dessa aspekter 

kan tillgodoses: 

• Att få adekvat hjälp i ett tidigt skede. För att detta ska vara möjligt krävs att det 

professionella nätverket runt spädbarnsföräldrar (MVC, BB, BVC) har kunskap 

om samspels och relationsproblematik, känner till vilken hjälp som finns att få 

och vet hur kontakt förmedlas.  

• Att få råd, stöd och praktisk handledning och att detta förmedlats på ett 

respektfullt sätt.  

• Att genom videofilm få en bättre bild av vad som fungerar bra och vad som 

behöver förbättras i samspelet. 

• Behandlarens personlighet och bemötande, framförallt behandlarens förmåga att 

förmedla förståelse, skapade ett lugn och en känsla av trygghet. 

• Att behandlaren har kunskap, erfarenhet och en förmåga att föra terapeutiska 

samtal med föräldrarna och härigenom kan öka föräldrarnas insikt i 

problematiken, ge hjälp och stöd att hantera skuldkänslor och kan förmedla hopp 

om att förändring är möjlig.  

• Vad gäller behandlarens kunskap och erfarenhet är detta även något som 

föräldrarna pekar på som en förutsättning för en känsla av trygghet och tillit i 

relationen mellan behandlare och föräldrar.  

• Behandlingens utformning med avseende på kontinuitet i behandlingsupplägg 

och behovsanpassad behandlingslängd.   
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Teoretiska begrepp i analysen 

Då studiens teoretiska bas har valts med utgångspunkt i de teman som återkommit i de 

intervjuade mammornas berättelser, saknas inbördes koppling mellan de olika teoretiska 

begrepp som används i analys av vad som varit verksamt i behandlingen, och de 

teoretiska begrepp som används i analys av de delar av materialet som rymmer förslag till 

förbättringar. De teoretiska begrepp som presenteras här nedan syftar istället till att var 

för sig och vid sidan av varandra, tjäna som förståelseperspektiv vad gäller de delar av 

föräldraskapets förutsättningar och möjligheter som är av relevans i analysen av de 

intervjuade mammornas erfarenheter och upplevelser i behandlingen i Spädbarnsgrupp. 

 

Att mentalisera/reflektera  

Vad gäller förståelse för hur anknytningsmönster överförs mellan generationerna, har 

kunskapen om vilken roll föräldrars förmåga att mentalisera spelar för barnets anknytning 

fördjupats genom de senaste årens forskning (Fonagy, 1991b). Peter Fonagy startade i 

slutet av 1980-talet tillsammans med Miriam och Howard Steele en longitudinell studie 

av 100 engelska familjer. De blivande föräldrarna intervjuades var för sig med hjälp av 

anknytningsintervjun, vilken fokuserar föräldrarnas mentala representationer av sina 

barndomserfarenheter, då mammorna var i slutet av graviditeten. Under barnets första 

levnadsår studerades föräldrarnas omvårdnadsbeteenden och under det andra året 

studerades barnets anknytning till båda föräldrarna. Barnen följdes sedan under 

förskoleåren, skolåren och tonåren (Steele & Steele, s. 137-164, 2005). Forskarna 

skapade under studiens lopp en skala för att mäta vad man kallade ”mentaliserande” (eng. 

reflective function, RF). Detta definierades som förmågan att reflektera - att uppfatta, 

kunna leva sig in i och tolka eget och andras beteende avseende bakomliggande 

intentioner (behov, önskningar, begär, känslor, uppfattningar, mål och skäl) vilket utgör 

en förutsättning för möjligheten att kunna förstå sig själv och andra och finna nya sätt att 

betrakta och förhålla sig till sin verklighet. Resultat visade att de barn vars föräldrar redan 

under graviditeten kunde reflektera över egna barndomserfarenheter och hade viljan att 

förstå de egna föräldrarnas underliggande sinnestillstånd och bevekelsegrunder, vid 

fjorton månaders ålder visade trygg anknytning (Broberg et al., 2009, s. 301).  

Fonagy och hans medarbetare har utvecklat mentaliseringens utvecklingsteori med 

utgångspunkt i psykoanalytisk objektrelationsteori, anknytningsteori, 

intersubjektivitetsteori, neuroaffektiv utvecklingspsykologi och kognitiv psykologi 
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(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 205). I det intersubjektiva samspelet mellan 

barn och förälder handlar mentalisering om förälderns förmåga att sätta sig in i, sätta ord 

på och spegla barnets känslor på ett sätt som överrensstämmer med barnets känsla och det 

som barnet uttrycker. Rydén och Wallroth (2009) har i sin introduktion till 

mentaliseringsteorin och mentaliseringsbaserad behandling tittat på några omständigheter 

som kan ge problem med mentaliseringsförmågan. De har delat in dessa bidragande 

faktorer i tre grupper, vilka omfattar brister i föräldrarnas anknytningsrelationer till sina 

egna föräldrarna, psykologiska trauman och medfödda sårbarheter, och psykosocial 

stress, ångest och oro. Om stressnivån blir tillräckligt hög går mentaliseringsförmågan i 

botten.  

Mentaliseringsförmågan stimuleras och utvecklas under hela livet, inom ramen för 

trygga relationer. Jon Allen (2006) beskriver mentalisering som en ”kärnprocess” i 

området för socialt relaterande (och psykoterapi). Fonagy har tillsammans med Anthony 

Bateman utarbetat mentaliseringsbaserad terapi (MBT) som bygger på 

mentaliseringsteorin. MBT används med framgång i behandling med borderlinepatienter 

och är en av de två borderlinebehandlingar som har evides. Mentaliseringsperspektivet 

har även prövats i en rad andra behandlingssammanhang, bland annat i behandling för 

mödrar med psykosocial problematik och för familjer som söker hjälp inom barnpsykiatri 

(Rydén & Wallroth, 2008, s. 239 ff). I enlighet med detta perspektiv kan patienten, med 

psykoterapeuten som en trygg bas, utforska erfarenheter, tankar och känslor. Här är den 

narrativa konstruktionen, att formulera erfarenheter och känslor i ord, av central betydelse 

(Rydén & Wallroth, 2008, s. 239 ff). I detta självreflekterande blandas kognitioner med 

affekter på ett sätt som möjliggör att tänka kring känslor. Via språket kan erfarenheternas 

handlingar och känslomässiga förnimmelser kombineras och omvandlas till 

narrativer/berättelser (Hart, 2009, s. 327 ff). Med hjälp reflexiva, narrativa konstruktioner 

kan en människas livshistoria, både extern och intern verklighet, omorganiseras, nya 

perspektiv blir möjliga och mentaliseringsförmågan utvecklas (a.a.).  

 

Omvårdnadsalliansens betydelse för barnets utveckli ng 

Omvårdnadsalliansen - föräldrarnas förmåga att samarbeta och stötta varandra i den 

gemensamma uppgiften att beskydda barnet och stimulera olika aspekter av dess 

utveckling, är idag något som betonas vad gäller relationen mellan barnet och dess 

föräldrar och barnets förutsättningar att utvecklas. Av betydelse för omvårdnadsalliansens 

kvalitet är huruvida föräldrarna förmår stödja varandra, har ungefär samma 
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barnuppfostringsstil och värderingar och delar ansvaret för barnuppfostran och familjens 

vardagsliv på ett sätt som båda är tillfreds med. Viktigt är även att föräldrarna förmår lösa 

sina interna konflikter utan att dra in barnet som koalitionspartner eller domare och inte 

exponerar barnet för allvarliga konflikter sinsemellan, i synnerhet inte konflikter som 

innefattar fysiskt eller psykiskt våld (Broberg et al., s. 56 f., s. 312, 2009). 

 
Föräldraskap och föräldrapositioner ur ett genusper spektiv  

Elvin Nowak och Thomsson (2003) beskriver i Att göra kön hur könskapande i 

betydelsen sociala eller kulturella identitetsskapande uttryck för kvinnlighet och 

manlighet, är något som pågår från det vi föds till dess vi dör. Inte som något från födseln 

inneboende utan som ett begrepp som kopplat till tid, kultur, etnicitet, klass och mycket 

annat, fylls på olika sätt och med olika innehåll.  

Ylva Elvin Nowak, filosofie doktor i psykologi, specialiserad på psykologiska aspekter 

av könstillhörighet och jämställshetspolitik, har i en rad böcker tagit upp föräldraskapet 

och konstruktionen av kön inom familjens och föräldraskapets ram. I böckerna I sällskap 

med skulden (2001) och Världens bästa pappa (2005) utgår hon ifrån aktuell forskning 

och intervjumaterial för att resonera kring mamma- och pappapositionen. Här ryms ett 

genusperspektiv som är användbart vad gäller hur mammornas och pappornas 

föräldraskapspositioner kan förstås, i detta fall i förhållande till behandlingen i 

Spädbarnsgrupp.  
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Resultatredovisning   

Inledningsvis presenteras här de intervjuade mammorna med avseende på varför de sökte 

behandling i Spädbarnsgrupp och hur gamla barnen var då behandlingen inleddes. 

Resultatet från intervjuerna redovisas och tolkas sedan utifrån sju teman – Som vägvisare, 

Att vara tillsammans, Med barnet i fokus, men det finns plats för mig, En process startar, 

en hjälp i vardagen, Pappornas roll i behandlingen, Mer tid, fler tillfällen, kortare 

uppehåll och uppföljning av behandlingen, och Brister i informationen inför 

behandlingen. Fyra av dessa teman handlar om vad som varit verksamt i behandlingen 

och tre teman handlar om vad som skulle kunna förbättras. Temana redovisas genom 

meningskoncentrering där intervjupersonernas berättelser tolkas och formulerats mer 

koncist. Meningskoncentraten presenteras tillsammans med citat, för att illustrera hur 

materialet har tolkats. På alla ställen där de intervjuade mammorna omnämns, kallas de 

för Clara, Karin och Lisa vilka alla är fingerade namn.  

 

En kort presentation av de intervjuade mammorna 

Clara kände redan på BB att något inte stämde. Hon hade mycket ångest och tyckte att 

det var jobbigt och väldigt anspänt i kontakten med barnet: ”Jag fick ångest också, väldigt 

mycket när hon föddes. Inte precis direkt, men efter några timmar…och då kändes det 

redan från början som att något hade startat fel, på fel bana.” Claras dotter hade 

sömnproblem och skrek mycket. Hon ville bli buren hela tiden men slappnade inte av i 

famnen och hon tog inte ögonkontakt. Då barnmorskan från Barnavårdscentralen (BVC) 

kom på hembesök direkt efter förlossningen mådde Clara ganska dåligt, men 

barnmorskan tyckte att man skulle avvakta med stöd. Istället var det den barnmorska som 

Clara hade haft kontakt med på Mödravårdscentralen (MVC) under graviditeten, som 

initierade kontakten med BUP då Clara kom dit på tioveckorskontroll. Denna barnmorska 

märkte hur Clara mådde och frågade om det gick bra att någon från BUP 

öppenvårdsmottagning ringde upp. Clara gick ett par gånger till öppenvårdsmottagningen, 

men kände sig inte riktigt bekväm i kontakten med den psykoterapeut som hon träffade 

där. Hon kunde därför inte riktigt släppa efter och berätta hur jobbigt det var verkligen 

var. Så berättade psykoterapeuten om behandlingen i Spädbarnsgrupp och förslog att 

Clara skulle börja där. När dottern var cirka fem månader blev en plats ledig i gruppen. 

Claras mål med behandlingen i Spädbarnsgrupp var att hon skulle må bättre och känna 

igen sig själv och att hennes dotter skulle vara lite mer avslappnad. Hon ville att dagarna 
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skulle vara ok och kommer ihåg att psykoterapeuten då sa ”tycker du inte att det ska vara 

lite roligt också?”  

Karin har haft panikångest sedan barndomen och har även senare i livet varit 

deprimerad. Karin gick även med sitt första barn i relations- och anknytningsbehandling 

på spädbarnsverksamheten Maskan, då hennes ångestproblematik gjorde sig gällande 

inför barnets födelse:  

Jag tyckte det var toppen att vara gravid, men i slutet av graviditeten började jag bli rädd och 
ångestfylld och det var jättejobbigt att sluta jobba. Och sen när min dotter föddes så tyckte jag 
bara att det var läskigt, ja jätteotäckt, att jag skulle ta hand om henne. Mina känslor för henne var 
väldigt, väldigt starka, nästan lite panikartade och jag kände att hur ska jag orka vara mamma och 
tycka om någon så mycket!? 
 

Ett par veckor innan det andra barnets födelse kände Karin av ångesten igen. Hon 

remitterades då till specialistmödravården. Karin var väldigt nöjd med den behandling 

hon hade fått på Maskan och anande att hon även med sitt andra barn skulle komma att 

känna ett starkt behov av stöd och ångestlindring för att kunna hantera vardagen och orka 

möta barnet. Därför kontaktade hon redan innan förlossningen den psykoterapeut i 

Spädbarnsgruppen som hon hade träffat under sin tid på Maskan. I väntan på en ledig 

plats i gruppen fick Karin träffa psykoterapeuten en gång i veckan och när sonen var två 

månader började de tillsammans i behandlingen i Spädbarnsgrupp.  

När Lisa fick sitt första barn kände hon att allt gick dåligt. Amningen fungerade inte, 

hon blev jätteorolig och fick ångestattacker för minsta lilla och hon tyckte inte heller att 

hon kunde tyda barnets signaler. Lisa kände sig besviken på BVC och stödet från 

barnmorskan där: ”Jag trodde ju att man skulle få mer hjälp där, mer kunna sitta ner och 

kunna prata, men det kändes som att man hade fem minuter och sen så skulle man gå och 

jag behövde mycket, mycket mer…” På inrådan av en bekant, som lade märket till att 

Lisa inte var som vanligt, kontaktade hon en psykolog på BUP, knuten till BVC, som i sin 

tur förmedlade kontakt med psykoterapeuterna i Spädbarnsgruppen. När dottern var tre 

månader började de tillsammans i behandlingen i Spädbarnsgrupp. Lisa tänkte länge på 

målet med behandlingen i termer av att hon här skulle få lära sig att bli en bra mamma. Så 

här i efterhand har hon förstått att problemen mer handlade om hennes dåliga självbild än 

om hur hon agerade som mamma och att behandlingen syftade till att stärka självbilden. 

Lisa berättar att hon hade ett behov av stöd och bekräftelse i sitt föräldraskap, i sin 

förmåga att möta barnet och att se dess behov. Bekräftelse på att det gick bra och att hon 

inte gjorde alldeles galet.  
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Som vägvisare 

En förtroendefull relation till psykoterapeuterna är något som alla tre mammor pekar på 

som mycket viktigt vad gäller att behandlingens positiva utfall. Centralt är här hur 

psykoterapeuterna beskrivs som ”vuxna”, trygga ledsagare som går att lita på, som ser 

och ger bekräftelse i den problematiska situationen. Psykoterapeuterna har fått fungera 

som ställföreträdande mormödrar, som genom en omhändertagande hållning i förhållande 

till mammorna i behandlingen ”tankade” dessa med kraft att i sin tur kunna och orka se 

och vårda sina barn. I denna roll framhåller och värderar mammorna också tydlighet som 

utmärkande för psykoterapeuternas förhållningssätt. Detta beskrivs av Karin såhär: 

Och om någon mamma var lite för ledsen så att hon inte riktigt reagerade på ett adekvat sätt, då 
kunde dom verkligen säga ifrån. Ja, om man inte fattade, så sa dom till på ett bra sätt. Tydligt. 
Nästan strängt.  
 

Känslan i kontakten med psykoterapeuterna framhålls också som av vikt i vad gäller 

behandlingens positiva resultat. Lugn och tydlighet, förmåga att hålla lagom avstånd och 

förmåga att formulera sig så att det känns som att man talar om samma saker är förmågor 

hos psykoterapeuterna som värdesätts. Mammorna beskriver en fruktbar balans vad gäller 

psykoterapeuternas förmåga att både kunna leda och att kunna ta ett steg tillbaka för att 

låta mammorna själva ta rodret. Clara beskriver kvaliteten på kontakten med en av 

psykoterapeuterna med dessa ord: 

Jag tror att man, speciellt när man mår väldigt dåligt, kan slå bakut om det inte känns rätt i 
kontakten med psykoterapeuten. Men med den ena psykoterapeuten var det liksom ”jag vill ha dig 
som mamma och syster”. Och samtidigt var det som att man inte kände henne alls. För mig var 
det perfekt. Lugn och tydlighet, nära men inte för nära. Och hon formulerade sig på ett sätt som 
gjorde att det kändes som att vi pratade om samma saker.  
 

I citatet ovan framgår också hur psykoterapeuternas hjälp och stöd i formuleringen av den 

egna problematiken också har upplevts positivt och psykoterapeuternas förmåga att utgå 

från mammorna själva och att utifrån mammornas perspektiv formulera eller ge förslag 

på formuleringar. I arbete med att sätta ord på det problematiska har psykoterapeuterna 

enligt mammorna även fungerade även som ett stöd, någon att hålla i handen i frågor 

kring hur man ska förhålla sig till problem och hur man kan gå tillväga för att hitta 

lösningar. Clara beskriver sin känsla av att i behandlingen få tillgång till känslomässigt 

stöd såhär:  

Det var skönt att prata om hur man skulle lösa saker. Och det skönaste var att de även följde upp 
hur det hade gått. Så att det nästan kändes som att någon höll en i handen i svåra situationer.  

  
I arbetet med att hitta sätt för mammorna att förhålla sig till problemen och hitta lösningar 

beskrivs även psykoterapeuternas förmåga att fånga upp mammornas egna berättelser, 
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förslag och strategier som mycket positivt. Detta skedde enligt mammorna genom att 

psykoterapeuterna bollade över frågor som kom upp till mammorna själva så att dessa 

fick dela med sig av sina erfarenheter till varandra och ge varandra tips.  

 

Att vara tillsammans 

Just samvaron i gruppen var enligt de intervjuade mammorna mycket positivt för 

behandlingsresultatet. Att få möta andra mammor och få möjlighet att dela sina 

upplevelser och erfarenheter med varandra. Att få prata med och få stöd av eller själv få 

ge stöd till någon som befinner sig i en liknande situation. Att få möjlighet att känna 

samhörighet, fylla dagarna med något och slippa vara ensam med sitt barn i en 

ångestfylld situation. Dock beskriver mammorna psykoterapeuternas närvaro som en 

nödvändig del i detta möte, att det inte skulle vara samma sak att träffas bara mammor. 

Psykoterapeuterna hade en slags hållande funktion och gav med sin närvaro stadga och 

trygghet i mötet. Med psykoterapeuternas närvaro som ram gavs i och med behandlingen 

i Spädbarnsgrupp ett sammanhang att vara tillsammans i, där mammorna kunde slappna 

av och öppna sig. I detta sammanhang gavs mammorna också möjlighet att genom genom 

samtalen i samvaron i gruppen få sina känslor klädda i ord. Så här beskrivs detta av Clara: 

Det var skönt att man redde ut saker tillsammans. Man kunde identifiera sig med varandra i olika 
frågor trots att vi var olika. Det var inte så att jag kände igen mig i allting som de andra berättade, 
men jag tyckte att jag passade in ändå. Och de andra mammorna satte ibland ord på saker som jag 
inte hade vågat sätta ord på själv.  
 

Att få bekräftelse på sina erfarenheter och höra hur de andra mammornas vardag såg ut 

avdramatiserade också det som var problematiskt på ett sätt som underlättade arbetet att 

osminkad syna sig själv, att närma sig det svåra och bena i och bearbeta problemen. 

Mötet i gruppen gav enligt mammorna oro- och ångestlindring, en känsla av trygghet och 

en möjlighet att slappna av vilket i förlängningen banade väg för insikten om att det fanns 

ett behov av hjälp och att kunna ta emot den hjälp som erbjöds. Clara beskriver detta 

såhär: 

Och jag började stundvis vara avslappnad där kan man väl säga. Och då öppnade det ju på nått vis 
för en känsla av acceptans, av att jag behövde vara där … På riktigt…!  
 

Gruppen utgjorde även ett viktigt socialt sammanhang för barnen. Med mer avslappnade 

mammor kunde barnen koncentrera sig på att ha kul med varandra. Och under 

sångstunderna i gruppen kunde mammor och barn fokusera på varandra och mötas i 

något som båda tyckte var roligt. 
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Matstunden tillsammans i gruppen är något som mammorna beskriver som en speciellt 

viktig gemensam angelägenhet för mammor och barn att delta i tillsammans. Här krävs 

mycket av mammorna vad gäller förmåga till balans mellan att förse sig själva med mat, 

att förse barnen och att samtidigt klara av att hantera samspelet med övriga mammor, 

barn och psykoterapeuter. Mammorna beskriver hur matsituationerna i vardagen ofta har 

varit problematiska och berättar om hur skönt de tyckte att det var att få öva på att äta 

tillsammans med barnet, inom ramen för behandlingen. I samvaron i gruppen fick barnen 

även möjlighet att ta efter och lära sig av varandra vilket mammorna också pekar på som 

ett viktigt inslag i behandlingen. 

 
Barnen i fokus, men det finns plats för mig 

Matstunden har haft betydelse på flera olika nivåer. Förutom den praktiska övning som 

här ges i att äta tillsammans med sitt barn är matstunden även ett mer vardagligt moment 

än övriga inslag i behandlingen. Vetskapen om att dagen inte bara skulle komma att bjuda 

på känslomässigt utpumpande inslag underlättade för mammorna vad gällde deltagandet i 

behandlingen.  

Matstunden har även fungerat som en sluss ut i vardagen. Tillfälle ges att prata om det 

tunga på ett lite lättare sätt, den känslomässiga intensiteten trappas stegvis ner och man 

gör sig redo för att gå ut i vardagen. Clara beskriver detta såhär: 

Vi hade en lite annorlunda ton kring maten också. Man fick öva på att förhålla sig till det sorgsna 
eller tunga på ett lite lättare sätt genom att prata om det i en mer vardaglig situation. Därför 
kändes matstunden som en sluss ut också. Innan var man var ju så himla öppen. Vi pratade 
jättemycket vid maten med, men man vässade ändå tonen lite grann, plockade på ”skalet” innan 
man skulle gå ut…  
 

Vad gäller ramar och mål med behandlingen var tydlighet kring fokus och roller i 

behandlingen något som mammorna uppskattade och pekade på som viktigt i 

behandlingen i Spädbarnsgrupp. Genom rutiner och ramar skapas ett lugn och en känsla 

av trygghet som utgjorde en förutsättning för ett positivt behandlingsresultat. Genom 

tydlighet kring behandlingens ramar skapades förutsättning för gruppdeltagarna att 

koncentrera sig på arbetet i gruppen. Karin beskriver detta såhär: 

I mitt fall blev det ganska mycket fokus på mig, men samtidigt tydligt att målet var att jag skulle 
kunna ta hand om barnet. Det var skönt att veta, att de ändå var där för barnens skull, för barnens 
behov av trygghet och kärlek. Och jag tycker att det funkade, det fokuset… För fast de pratade 
mycket om barnens behov, såg de och bekräftade mammornas frustration.  
Det var absolut jättejobbigt att gå dit. Men psykoterapeuterna var tydliga med vikten av att vi kom 
ändå. Och det tyckte jag var bra för jag höll med om att det var jätteviktigt att alla kom och att de 
annars talade om varför dom inte kunde komma. Att det fanns ett giltigt skäl och att de andra i 
gruppen faktiskt fick reda på det skälet. För om någon saknades i gruppen och man inte visste 
varför, ockuperade detta en del av utrymmet. Man blev orolig för barnen skull, att det hade hänt 
nåt. Vi mådde ju så dåligt allihop…  
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Förutom en tydlighet kring att målet med behandlingen låg i att skapa förutsättningar för 

barnen att utvecklas och växa berättade mammorna att det även var skönt att barnen gavs 

stor plats i gruppen även under matstunden och att det var tydligt att deltagandet i 

måltiderna var något viktigt att göra tillsammans. Lisa uttrycker detta såhär: 

Det var så skönt att få sitta och äta och att lära sig att barnen sitter med på ett annat sätt än 
hemma. Hemma blev det mer fokus på mig själv och här blev det lite mer av ett socialt 
sammanhang där barnen också skulle vara med. Och det tyckte jag var väldigt viktigt för mig. 
Min dotter fick ju sina smakportioner där. Och hon satt i barnstol där första gången. Och vi gjorde 
det mer tillsammans på nått sätt…  
 

En process startar, en hjälp i vardagen  

Att prata om och försöka komma åt och bli varse problemets alla sidor, har enligt 

mammorna varit ett mycket viktigt inslag i behandlingen. Genom att formulera sig kring 

sin problematik ges möjligheter att hitta nya förhållningssätt till sig själv och sin 

omgivning. Vikten av att få hjälp med formuleringar beskriver Clara såhär: 

Vi pratade mycket om i vilka situationer det blir jobbigt och man försökte komma åt de här 
punkterna som man inte har tänkt på förut, kärnfrågor med de egna föräldrarna till exempel. Och 
det känns som att man fått hjälp med själva innersta känslan kring det som är problematiskt, att 
man genom att formulera sig kring detta har kommit närmare och närmare sådana ledmeningar 
som jag känner att jag står för, inne i mitten…!  
 

Vilka samtalsämnen som kom upp under behandlingen fick styras av vad mammorna i 

stunden kände var viktigast att prata om. Just detta, att förutsättningslöst få vrida och 

vända på problemen och att hitta nya ”infekterade ställen” att arbeta med, förde samtidigt 

mammorna mot behandlingens huvudmål. Såhär beskriver Clara nyttan av att 

förutsättningslöst få arbeta med det som är problematiskt:     

I behandlingen jobbade vi mer kring det som hade kommit upp och som kändes viktigast för 
stunden. Och då blev det mycket kring föräldrar, kring att säga nej och kring förväntningar och 
krav. Och nu i efterhand kan jag förstå att vi genom att få upp de här infekterade ställena jobbade 
mot huvudmålet och nu se att vi uppnådde detta.  

 
I behandlingen i Spädbarnsgrupp har en positiv förändringsspiral mellan mamma och 

barn kunnat komma till stånd. En av mammorna beskriver psykoterapeuterna som 

barnmorskor i egenskap av att de tjänat som förlösare av känslorna för barnet. Denna 

mamma berättar att de känslor som hon trodde att hon skulle känna för sitt barn direkt 

efter förlossningen kom först ett år senare. Genom terapeuternas arbete med att hjälpa 

mamman att flytta fokus till barnet har ett reellt möte mellan barn och förälder 

möjliggjorts. Här nedan beskriver Clara det växelspel som skedde under behandlingen där 

hon och dottern successivt flyttade fram positionerna för att slutligen komma mer och 

mer i fas:  
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Psykoterapeuterna hjälpte till med att flytta fokus till min dotter, så att jag kunde titta på henne 
och känna något nytt. De belyste vissa saker som hon gjorde, när hon till exempel för första 
gången satt ner i mitt knä en stund, när hon var sju månader. De sa att ”titta nu”. Eller att jag och 
min man berättade för psykoterapeuterna hur hon började förändras. Stolt! Då kändes det som att 
detta hängde ihop med att det började gå bättre för mig. Men det var hela tiden så att man inte 
visste vad som var hönan eller ägget. När hon började bli lugnare så var det lättare och när jag 
mådde bättre så måste ju hon ha märkt det.  

 
Mycket av arbetet i gruppen handlade enligt mammorna om att stanna upp och sätta fokus 

på vad man gör och varför, att koppla ihop det egna bemötandet och samspelade med 

barnet med den bakomliggande känslan. Detta beskriver en av mammorna som ganska 

ovant till en början, men hon berättar också att hon efterhand insåg hur stor roll små 

nyanser i bemötandet av barnet faktiskt spelar och att detta att öva upp förmågan stanna 

upp och reflektera kring bemötandet av barnet faktiskt var en väldigt viktig del som också 

gav framsteg i behandlingen. 

Mammorna berättar om hur det terapeutiska arbetet med att vända och vrida på och 

belysa problematiken ur olika vinklar påbörjade en förändrings- och utvecklingsprocess 

hos mammor och barn. Mammorna beskriver också denna förändrings- och 

utvecklingsprocess som början till en vändning och en början på ett arbete som 

fortskrider långt efter det att behandlingen avslutats. Behandlingen i Spädbarnsgrupp har 

på så sätt fungerat som en språngbräda, till hjälp även på längre sikt. Karin beskriver detta 

såhär: 

Så det har varit en språngbräda i föräldraskapet, tiden på Maskan och i Spädbarnsgrupp. Det har 
verkligen hjälpt mig att ta tag i saker och ting, i de gamla spökena på ett mer långsiktigt sätt. Hade 
jag inte gått där så hade jag inte sökt mig till en terapeut efteråt. Det blev en utveckling…kring 
känslan av att vara vuxen. Eller att inte vilja vara vuxen, men att ändå behöva ta sitt ansvar. Att 
känna sig väldigt ensam men att ändå veta, att jag måste klara det.   

 
En annan verksam del i behandlingen har enligt mammorna varit det konkreta arbetet i 

gruppen och i de enskilda samtalen där dessa tillsammans med psykoterapeuten fick öva 

på att prata med sitt barn. Genom att psykoterapeuten i dessa samtal visade hur man kan 

uppmärksamma och sätta ord på det som barnet uttrycker stärktes mammornas tilltro till 

förmågan att bemöta barnen. Såhär beskriver Lisa hur hon successivt stärktes i tilltron till 

sin förmåga att se och bemöta sitt barn: 

Jag tyckte ju att jag var alldeles värdelös på att läsa hennes signaler, att jag inte såg signalerna. 
Men jag och en av psykoterapeut satt mycket och pratade om vad jag trodde om vad min dotter 
tänkte och kände. Och vad jag tänkte kring detta. Och då fick jag ändå en känsla av att jag ju visst 
kunde läsa hennes signaler, ganska bra!  
 

I dessa samtal, där psykoterapeuterna tjänade som modell för hur man kan samspela med 

ett barn, utvecklade mammorna nya sätt att förhålla sig till barnen. En av mammorna 

berättade att hon genom att titta på terapeuten och kopiera denna i bemötandet av barnet, 
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lärde sig att uppmärksamma och läsa av barnet på ett nytt sätt. Därigenom började hon 

förstå sin dotters signaler bättre och blev också bättre på att ge gensvar på ett sätt som 

motsvarade barnets behov.  

Mammorna beskriver hur de utvecklade ett nytt förhållningssätt i behandlingen, både 

vad gäller bemötandet av barnet och vad gäller den egna förmågan kring att göra rätt och 

att våga pröva sig fram i vardagen. Såhär beskriver Lisa hur hon genom behandlingen 

lärde sig att klara av att lägga upp dagsrutinen och hur detta stärkte henne: 

Det var svårt tyckte jag, det här med dagarnas rutiner, vad som funkade och inte funkade. Jag 
var jätterädd att prova olika saker, men de dagar när jag skulle gå till gruppen var jag tvungen att 
komma iväg och tvungen att få rutin. Och då lärde jag mig att så här kan det funka på dan och 
tog efter det lite i andra sammanhang. På så sätt fick man lära sig att stå på egna ben också.  
 

Med gruppen som stöd och i dialog med de andra mammorna och psykoterapeuterna 

beskriver mammorna hur man i behandlingen i Spädbarnsgrupp har lärt sig sätta ord på 

och bearbeta upplevelser, tankar och känslor kring det som är problematiskt – vem är jag 

och varför? Varför känner jag så mycket oro och ångest och hur ska jag göra för att 

hantera det som känns jobbigt? Mammorna uttrycker att de genom att formulera sig kring 

det som är svårt har fått med sig verktyg i form av förhållningssätt och referensramar till 

hjälp i vardagen, både vad gäller gränssättning kring den egna personen och i förhållande 

till barnen. Clara beskriver detta såhär: 

Jag kände att man fick väldigt mycket hjälp med att rama in problemen och verktyg i hur vi är i 
förhållande till vår dotter och hur vi fungerar när vi ska försöka planera upp så att det blir lagom 
mycket och realistiskt. Och att jag belyser när jag börjar ha förväntningar eller bilder i förhand, så 
att vi är i fas jag och min man. Ja, massor av hur viktiga verktyg som helst.  

 
Mammorna beskriver hur de i behandlingen i Spädbarnsgrupp har fått verktyg i att kunna 

hantera perioder med mycket oro och ångest, verktyg till hjälp i att stanna upp, 

problematisera och hantera dessa känslor, i stället för att bara rusa på. Dessa verktyg 

beskrivs av mammorna som en hjälp i den fortsatta utvecklingen och till hjälp i att, som 

Clara uttrycker det ”vara mer på riktigt” i förhållande till barnet och i livet i stort: 

Det är ju en guldgruva, det får jag ju säga, inte bara i relationen med barnet utan i livet i övrigt 
också! Verktyg för att vara mer på riktigt…mer så som jag vill  vara i alla fall… 

 

Pappornas roll i behandlingen  

Två av de tre intervjuade mammorna var kritiska till att papporna inte inkluderas i 

behandlingen i större utsträckning. En av dessa mammor beskriver hur hennes man själv 

ofta uttryckte en vilja att få delta i behandlingen mer och att det kändes som att han 

exkluderades från såväl behandlingsprocessen som de framsteg som följde med denna. 

Denna mamma pekade även på att papporna till barnen härigenom inte fick samma 
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möjligheter som mammorna att sätta ord på och uttrycka sina behov och känslor i 

förhållande till barnet och att papporna därmed inte kunde utnyttja behandlingens fulla 

potential. Clara uttrycker detta såhär: 

Ja även om det ju var jag som var i behov av hjälp, så blev ju han också det på sätt och vis, i den 
andra svängen liksom. Han hade ett väldigt förtroende för psykoterapeuterna, men han hade ju 
inte samma vana som jag, som satt och pratade med dom två gånger i veckan. Och eftersom han 
ju inte hade samma verktyg till att prata om, i samma utsträckning som jag fick han ju då inte 
samma chans att uttrycka sina behov eller att fråga om det var något han undrade eller så. 
  

Detta ledde till att föräldrarna riskerade komma ur fas i den förändringsprocess som kom 

igång i och med behandlingen. Clara beskriver obalansen som uppstod i och med att 

barnets pappa inte deltog i behandlingen i samma utsträckning: 

Han var lite utanför. Och då blev det väl en ännu större konflikt när det verkligen hände grejer och 
jag inte orkade berätta det och samtidigt kände mig stressad för att han inte riktigt hängde med. 
Jag kände ju att jag fick mycket mera verktyg än han, i det där styrandet till exempel.  
 

Karin beskriver hur den slagsida som kan finnas i familjer där ena föräldern mår dåligt 

kan förstärkas i och med att mammor och pappor deltar i behandlingen i olika stor 

utsträckning. Karin pekar också på de svårigheter som härigenom kan uppstå vad gäller 

att hantera den förändringsprocess som kommer till stånd som ett enat team. Karin 

beskriver situationen såhär: 

Därför kan jag så här efteråt tycka att barnens pappa skulle ha varit med mer i den processen än 
han var. Så att man slipper bli så ensam liksom. För jag kände mig lite ensam i detta. Jag hade 
behövt mer känslomässigt stöd.  
 

Mammorna efterfrågar en större tydlighet kring pappornas roll i behandlingen och 

framför samtidigt tanken om att inkludera papporna i högre utsträckning. Mammorna 

tänker att familjen som helhet härigenom skulle kunna stärkas i och med behandlingen i 

Spädbarnsgrupp. Här betonar mammorna också vikten av att uppmärksamma och 

uppvärdera pappans roll och att papporna ges möjligheter och utrymme att bearbeta sina 

erfarenheter och reflektera hur den aktuella situationen påverkar både det egna samspelet 

med barnet och kommunikationen mellan föräldrarna. Mammorna vill dock inte ha 

papporna med i mammagrupperna. Istället resonerar man kring huruvida det skulle kunna 

vara fruktbart att ge papporna en egen kontakt. Karin säger: 

Ja, de borde kanske ha en egen kontakt, med åtminstone en av psykoterapeuterna. Det tror jag 
kanske det skulle vara en poäng med. Så att de inte bara blir bihang på nått sätt utan känner att det 
också handlar om dom. För att få vräka ur sig hur frustrerade det är. Få utrymme och få prata om 
att alltid vara den som ska ställa upp och vara den starka.  

 
En av mammorna framför även idén att det kanske skulle vara bra med en manlig 

psykoterapeut, för att bättre även kunna inkludera männen och skapa ett 

förändringsarbete för hela familjen. För att föräldrarna ska kunna utgöra ett stöd för 
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varandra och känna att man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Karin summerar 

sitt resonemang om pappornas roll i behandlingen med orden: 

Ja, jag tror att det kan vara jättebra, ju mer jag resonerar, att männen involveras i högre 
utsträckning. För att förmedla ett hopp och för det ge en energiboosting in i hela familjen. Att 
man är på väg uppåt tillsammans, liksom: ”Det här går ju bra, det här kunde vi fixa!”  
 

Mer tid, fler tillfällen, kortare uppehåll och uppf öljning av behandling   

Alla tre intervjuade mammor uttrycker att de gärna hade utökat antalet 

behandlingstillfällen i gruppen till två gånger i veckan i stället för en. Detta då 

behandlingen gav struktur åt deras dagar och även innebar ångestlindring i en ångestfylls 

och pressad vardag. En av mammorna framför förslaget att varje behandlingstillfälle 

gärna kunde vara lite längre. En mamma pekar på att det var problematiskt att 

sommaruppehållet var så långt och föreslår att detta borde kortas ned. Avslutningsvis 

framhålls önskemålet om ett uppföljningssamtal efter avslutad behandling, med syftet att 

underlätta processen med att komma vidare efter att behandlingen avslutats. Lisa 

beskriver detta behov såhär:  

Dom träffar ju många mammor och det är ju deras jobb, men för oss är det ju våra liv. Man blir så 
väldigt fokuserad på att det var så bra där och längtar tillbaks. Så för min egen skull vore det 
faktiskt skönt att få träffa den psykoterapeut som jag hade individuella samtal med en gång 
efteråt, för ett enskilt samtal. För att få ett ordentligt avslut på nått sätt och kunna gå vidare. 
 

Brister i informationen inför behandlingen 

Både Clara och Lisa beskriver brister i kommunikationen inför behandlingen i 

Spädbarngrupp, både vad gäller informationen om hur många mammor och barn som 

tillsammans deltar och syftet med behandlingen. Clara beskriver hur oklarheterna inför 

vad behandlingen skulle rymma och hur den skulle läggas upp skapade ångestfyllda 

fantasier om behandlingen: 

Jag såg som ett väldigt rum där i Årsta, ett jättestort rum där det sitter mammor som tycker att det 
är jobbigt att vara mammor… Och då tänkte jag att det vill inte jag, för då kommer jag att lägga 
mig i mitten och storgråta! Men det var väldigt skönt att komma dit, för den bild jag fick innan 
stämde ju inte. De måste ha missat att berätta hur många som skulle vara i gruppen för jag trodde 
att det var väldigt många fler personer.  

 
Även Lisa berättar om hur brister i kommunikationen skapade en felaktig bild av vad som 

skulle komma att ske i behandlingen i Spädbarnsgrupp och hur detta skapade en 

osäkerhet inför att delta i behandlingen. 

Jag var jätteledsen när jag skulle börja gruppen för min kontakt på öppenvårdsmottagningen sa att 
det var en grupp med mammor i liknande situation. Och då trodde jag att det var en grupp med 
tonårsmammor som inte visste vad de skulle göra med sina barn. Och att terapeuterna skulle sitta 
och bedöma mig och att jag skulle bli av med mitt barn för att jag var en så dålig mamma.  
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Analys  

Syftet med studien är att undersöka och ge en ökad förståelse av mödrars erfarenheter av 

relations- och samspelsbehandling i Spädbarnsgrupp, med avseende på vad som har varit 

verksamt och vad som saknas eller skulle kunna förbättras. För att ge en ökad förståelse 

av mödrarnas erfarenheter har de fem första av de sju temana i det redovisade 

intervjumaterialet analyserats med hjälp av mentaliseringsteoretiska begrepp avseende 

förutsättningar och interventioner som stimulerar mentaliseringsprocessen.  

Det tema som handlar om mödrarnas erfarenheter kring vad som skulle kunna förbättras 

avseende pappornas medverkan i behandlingen, analyseras delvis även kopplat till 

begreppet omvårdnadsallians, hur föräldrars förmåga att stötta varandras 

uppfostringsansträngningar påverkar barnets utveckling (Broberg et al., s. 56, 2009) och 

med hjälp av könsteori avseende föräldrapositioner som en konstruktion av kön inom 

familjens och föräldraskapets ram (Elvin Nowak, 2001, 2005).  

De två teman som handlar om förbättringar som avser önskemål om förändringar vad 

gäller behandlingstid och kortare sommaruppehåll samt informationen inför behandlingen 

kopplas i analysen delvis till tidigare forskning, delvis till mentaliseringsperspektivet. För 

tydlighetens skull analyseras materialet temavis.   

 

Som vägvisare 

De tre mammorna beskriver psykoterapeuterna som tydliga, trygga, och 

omhändertagande ledsagare, vuxna ”mammor”, som går att lita på i problematiska 

situationer, som barnmorskor som förlöser känslorna för barnet. Vikten av att det 

känns rätt i kontakten med psykoterapeuten betonas.  

Det som framkommer i mammornas berättelser överrensstämmer till stor del med 

hur man i enlighet med ett mentaliseringsperspektiv ser på den terapeutiska alliansen 

som avgörande vad gäller möjligheten till en framgångsrik behandling. Den 

terapeutiska alliansen beskrivs här som en process som bygger på delad 

uppmärksamhet, på ett sätt som liknar ett välfungerande samspel mellan mor och 

barn. Den terapeutiska relationen tar alltså anknytningsrelationens form, och 

psykoterapeuten blir den trygga bas som fokuserar sitt intresse på patientens tankar 

och känslor och som därigenom stimulerar patientens förmåga att mentalisera och 

reglera affekter. Terapin blir en chans att reparera och komplettera det som gått snett 

eller inte blivit färdigt tidigare i livet (Rydén & Wallroth, 2008, s. 265 ff). 
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Något annat som har upplevts som positivt var hjälp och stöd i frågor kring hur 

man ska formulera sig kring och förhålla sig till det som är problematiskt, och hur 

man kan gå tillväga för att hitta lösningar. Att detta sker inom ramen för det egna 

perspektivet och psykoterapeuternas förmåga att hålla sig på ett lagom avstånd är 

andra viktiga faktorer som betonas som viktigt.  

Det mammorna här beskriver kan förstås som uttryck för ett förhållningssätt hos 

psykoterapeuterna som förmedlar en vilja och förmåga att förstå patienten så bra som 

möjligt, ett uttryck för psykoterapeuternas lyhördhet och förmåga att läsa av och 

spegla, både avseende verbal och icke-verbal kommunikation. Detta är i enlighet med 

ett mentaliseringsperspektiv nödvändiga förutsättningar för samspelet i den 

terapeutiska relationen (Rydén & Wallroth, 2008, s. 265 ff). 

Också psykoterapeuternas förmåga att i behandlingen bolla över och låta mammorna 

själva svara på och dela med sig av sina erfarenheter kan ses som förutsättningar som kan 

stimulera mentaliseringsförmågan. Vad gäller psykoterapeutens förhållningssätt kan en 

tvärsäker experthållning hos psykoterapeuten riskera att bryta ner både 

mentaliseringsförmåga och realitetsprövning. Det centrala i att mentalisera är inte att 

finna de rätta svaren (då det sällan finns ett svar) utan process där man funderar kring det 

som känns problematiskt och utvecklar förmågan att föreställa sig sitt eget och andras 

inre, ur olika perspektiv (a.a. s. 264).  

 

Att vara tillsammans  

Med utgångspunkt i mammornas berättelser är min tolkning att även samvaron i gruppen, 

med psykoterapeuternas stöd som ram, blir en del av den trygga bas som i enlighet med 

ett mentaliseringsperspektiv kan ses som en förutsättning vad gäller mammornas 

möjligheter att utforska och uttrycka sina tankar och känslor (a.a. s. 265).  

I gruppen fångar psykoterapeuterna upp och lyfter mammornas berättelser så att dessa  

får möjlighet att både dela med sig av sina egna tidigare erfarenheter och höra vad de 

andra har att berätta. De får bekräftelse på vad de berättar, möjlighet till identifikation och 

en känsla av samhörighet och de får höra om upplevelser och tankar som både liknar och 

skiljer sig från det som de själva har givit uttryck för. Samvaron i gruppen ger möjlighet 

att göra nya erfarenheter, införliva dessa och bredda sitt förståelseperspektiv.  

I enlighet med behandling som utgår ifrån mentalieringsperspektivet är huvudsyftet 

med gruppterapi just detta, att deltagarna i samspel med varandra får möjlighet att berätta 

öppet om sina tankar och känslor och även får möjlighet att ta del av andras berättelser, 



 
 

40 

jämföra sina upplevelser och åsikter med varandras och får hjälpa varandra att fördjupa 

förståelsen av sig själva och andra. På så sätt ger samvaron ytterligare förutsättningar som 

stimulerar mentaliseringsförmågan (Rydén & Wallroth, s. 295 ff, 2008).  

 

Barnen i fokus, men det finns plats för mig 

Mammorna berättar om fasta ramar och rutinerna i behandling i Spädbarnsgrupp 

och om tydlighet kring den egna och barnets roll i behandlingen och hur detta på 

olika sätt verkade avslappnande, oros och ångestdämpande, skapade en känsla av 

lugn och trygghet och gjorde att de kunde fokusera på behandlingen, samvaron med 

de andra mammorna gruppen och samvaron med barnen.  

I enlighet med mentaliseringsteori utgör stress, oro och ångest några av de faktorer 

som försämrar förmågan att mentalisera. Det mammorna beskriver om tydlighet, 

konsekventa och pålitliga ramar och regler och en pålitlig struktur, kan i enlighet 

med ett mentaliseringsteoretiskt perspektiv ses som stabiliserande faktorer som 

minskar stress och ökar förutsättningarna att mentalisera (a.a., s. 249 ff). 

 

En process startar, en hjälp i vardagen  

Genom att mammorna i behandlingen i Spädbarnsgrupp ges plats, blir lyssnade på och 

blir bekräftade och speglade i vad de förmedlar, stöttas de i sin utvecklings- och 

förändringsprocess. Att i gruppen arbeta med att stanna upp och fundera innan man 

handlar och att förutsättningslöst arbeta med att formulera sig kring och vrida och vända 

på det som var problematiskt och se det ur nya perspektiv, förde samtidigt mammorna 

närmare behandlingens huvudmål.  

Detta stämmer väl överens med grundläggande, stödjande intervention i behandling i 

enlighet med mentaliseringsperspektivet – i form av lyssnande och speglande, inte bara 

som en bekräftelse på patientens berättelse, utan även som en utgångspunkt för en 

undersökning av själva upplevelsen (a.a., s. 277).  

Att psykoterapeuterna hjälpte till med formuleringar kring det som var svårt och 

tillsammans med mammorna ramade in problem på ett sätt som gjorde dem mer 

hanterbara, kan förstås som standardinterventioner i psykodynamisk terapi och som inom 

behandling som utgår ifrån mentalseringsteori benämns klarifikation och elaborering. 

Klarifikation som en naturlig fortsättning på det empatiska lyssnandet där 

psykoterapeuten går igenom händelseförloppet och ställer frågor om detaljer i skeende 

och om känslor kopplade till detta, för att få en klarare bild av patientens berättelse. Och 
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där psykoterapeuten sedan omformulerar och sammanfattar berättelsen på ett sätt som 

även inkluderar psykoterapeutens egna tolkningar och alternativa sätt att förstå det 

patienten har återgivit (Rydén & Wallroth, s. 279, 2008).     

Elaborering är i sin tur en naturlig fortsättning på klarifikation och handlar om 

psykoterapeutens försök att göra sig en bild av patientens känslotillstånd, både vad gäller 

känslor i det förflutna och känslor just nu. Målet är här att göra denna bild så nyanserad 

och mångfasetterad som möjligt genom att även inkludera känslor vid sidan av det 

manifesta. Vad gäller tolkningarna av innehållet i patientens berättelser handlar det även 

här främst om att väcka patientens nyfikenhet och stimulera förmågan att reflektera, 

genom att visa hur saker kan uppfattas på så många olika sätt (a.a. s. 280 f).  

Även i de interventioner i Spädbarnsgrupp som riktar uppmärksamheten mot 

spädbarnen, fångar psykoterapeuterna upp olika situationer och sätter tillsammans med 

mammorna ord på vad som händer. Här ges mammorna möjligheter att göra nya 

erfarenheter och integrera nya förståelseperspektiv kring samspel och barns utveckling. 

Genom en mer nyanserad förståelse kring både sig själva, barnet och relationen dem 

mellan, kan mammorna förhålla sig på ett sätt som gör det lättare att hantera oro och 

ångest och situationer tillsammans med barnet i vardagen. Mammorna slappnar av och 

blir tryggare i föräldrarollen vilket i sin tur påverkar relationen mellan mamma och barn.   

 

Pappornas roll i behandlingen  

I två av de tre intervjuade mammornas berättelser framkom att de i efterhand hade önskat 

att papporna hade inkluderats i behandlingen i större utsträckning. Detta skulle enligt 

mammorna vara bra av olika anledningar: avseende det egna måendet vad gäller tillgång 

till känslomässigt stöd; avseende pappornas möjligheter att få stöd i egenskap av anhörig; 

för att även ge papporna möjligheter att utvecklas i sin föräldraroll inom ramen för 

behandlingen; för att öka pappornas möjlighet att känna sig delaktiga i 

behandlingsprocessen, vilket i förlängningen skulle kunna öka föräldraparets möjligheter 

att komma i fas och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål både på kort och lång sikt.  

Dessa aspekter kan förstås mot bakgrund av begreppet omvårdnadsallians - 

föräldrarnas förmåga att samarbeta och stötta varandra i föräldrarollen, som centralt för 

barnets utveckling. Även vad gäller omvårdnadsalliansens kvalitet är förmågan att 

mentalisera och den reflekterande dialogen av betydelse. Genom att tillsammans 

reflektera kring samspelet och relationen med barnet ökar föräldrarnas möjligheter att 
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komma till insikt om och se olika aspekter av samspelet med sitt barnet ur olika 

perspektiv och i större utsträckning enas om en gemensam hållning (Broberg et al., 2009).  

Det mammorna berättar om pappornas roll i behandlingen kan också förstås ur ett 

genusperspektiv avseende mammors och pappors föräldrapositioner. De två mammor 

som efterfrågar att papporna inkluderas i behandlingen i större utsträckning beskriver 

barnens pappor som mycket engagerade. Man delar lika på ansvaret om barnen i andra 

sammanhang och ställer sig därför frågande till varför behandlingen i Spädbarnsgrupp 

inte i större utsträckning ser till familjen som en helhet.  

Då Elvin Nowak resonera kring mamma- och pappapositioner (2001, 2005) beskriver 

hon hur föreställningarna om ”det goda föräldraskapet” skiljer sig åt för mammor och 

pappor. När barnen föds övergår många hyggligt jämställda par till mer polariserade 

könspositioner. Den heterosexuella kärnfamiljen är en mycket ”bekönad” konstruktion 

där kvinnlighet och manlighet förväntas ”göras” på de sätt vi känner till och har lärt oss. 

Detta kan ses ske inom ramen för gängse normsystem och strukturer i form av myter, 

regler och antaganden där kvinnor oavsett personliga erfarenheter, bakgrund, etnicitet och 

klass antas ha många likheter med varandra och män ses ha likheter med andra män. 

Även om våra positioner är stadda i förändring så bygger vårt moderna svenska samhälle 

fortfarande på en struktur som innebär att den kvinnliga könspositionen både ska ansvara 

för barn och ett aktivt yrkesliv. Manlighet blir däremot till utan någon nödvändig 

koppling till ansvaret för barn och innefattar även större möjligheter att välja nivå på 

engagemanget i vardagslivet (Elvin Nowak, 2001, s. 77 ff, 221 f).  

Möjligtvis kan detta ligga bakom pappornas frånvaro (med vissa undantag) inom 

behandlingen i Spädbarnsgrupp. Att en stor del av den utvecklingspsykologiska 

teoribildning som ligger till grund för behandlingens utformning bygger på normativa 

föreställningar om manliga och kvinnliga könspositioner vad gäller föräldraskap. Att 

papporna därför inte med samma självklarhet inkluderas eller förväntas ha ett intresse av 

ett mer aktivt deltagande i behandlingen. Och att pappans position även inom ramen för 

behandlingen i Spädbarnsgrupp därför begränsas till att innefatta stöd för mamman. 

Därigenom kan mammornas önskemål om att inkludera papporna i behandlingen i större 

utsträckning även förstås som ett förslag till en mer jämställd könspositionering. 

 

Mer tid, fler tillfällen, kortare uppehåll och uppf öljning av behandling   

De tre intervjuade mammorna berättade att de gärna hade utökat antalet 

behandlingstillfällen, antingen vad gäller behandlingen i gruppen eller vad gäller det 
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individuella samtalet. I enlighet med Egeland et al. (2000) och denna forskargrupps 

utvärdering av 15 anknytningsbaserade behandlingsverksamheter, uppnåddes goda 

resultat av de behandlingsprogram som omfattade långvariga och täta kontakter och man 

pekade på att insatserna helst skulle påbörjas under graviditeten.  

Ett annat önskemål om förbättringar handlade om att korta behandlingens 

sommaruppehåll. Detta skulle kunna förstås mot bakgrund av den aspekt rörande 

kontinuitet i behandlingsupplägget som Nordström (2008) i sin magisteruppsats pekar på 

som viktig i enlighet med föräldrarnas erfarenheter. 

Vad gäller mammornas önskemål om ett uppföljningssamtal för att underlätta processen 

att klippa banden till behandlingen och att komma vidare, kan detta förstås som ett behov 

som har uppstått en följd av den starka terapeutiska arbetsallians som i enlighet med 

mammornas beskrivningar har kommit till stånd i behandlingen i Spädbarnsgrupp.  

 

Brister i informationen inför behandlingen 

De oklarheter som två av mammorna beskriver vad gäller informationen inför 

behandlingen kan bero på många olika enskilda eller samspelande faktorer. Nordström 

(2008) ringar i sin magisteruppsats in vikten av att det professionella nätverket runt 

spädbarnsföräldrar har kunskap om samspels- och relationsproblematik, känner till vilken 

hjälp som finns och vet hur kontakt förmedlas. I enlighet med mammornas berättelser har 

kommunikationen brustit vad gäller informationen avseende både antal deltagare och 

syftet med behandlingen, vilket skapade en osäkerhet inför att delta. Vari bristerna i 

informationen ligger avstår jag från att spekulera kring. Möjligtvis ingår förmågan att 

bemöta en människa i kris i vad Nordström (2008) benämner kunskap om samspels- och 

relationsproblematik. Med utgångspunkt i beskrivningen av behandlingen i 

Spädbarnsgrupp och att de föräldrar som söker hjälp ofta upplever föräldrablivandet som 

ett trauma och en genomgripande livskris, tänker jag dock att detta kan vara en aspekt att 

förtydliga vad gäller hur information inför behandlingen förmedlas. 

 

Diskussion av slutsatser  

Här sammanfattas analysen vad gäller slutsatser avseende mammornas erfarenheter av 

vad som varit verksamt, vad som saknas eller skulle kunna förbättras i behandlingen i 

Spädbarnsgrupp. Slutsatserna ställs sedan mot tidigare forskning och mot uppgifter om 

hur behandlingen är tänkt att fungera, i enlighet med behandlande psykoterapeuter. 
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I analysen framkommer att psykoterapeuternas förhållningssätt och bemötande, 

avseende lyhördhet och intresse, tydlighet, förmåga att förmedla en känsla av trygghet 

och en ödmjuk hållning inför mammornas perspektiv, i enlighet med mammorna har varit 

avgörande för behandlingen. Med ett förhållningssätt och ett bemötande som innefattar 

dessa kvaliteter har en terapeutisk arbetsallians kunnat komma till stånd mellan de 

intervjuade mammorna och psykoterapeuterna. Denna allians har sedan legat som en 

trygg bas att utgå ifrån i det terapeutiska arbetet, och utgjort en förutsättning avseende 

möjligheten att stimulera, stabilisera och utveckla mammornas förmåga att mentalisera.  

Arbetsalliansen är något som psykoterapeuterna i behandlingen i Spädbarnsgrupp säger 

sig lägga stor vikt vid, som en förutsättning för att kunna förstå de aktuella föräldra-

barnkonstellationernas relations- och samspelsproblematik och för att tillsammans med 

föräldrarna hitta ingångar i behandlingsarbetet. Arbetsalliansens betydelse är också något 

som framhålls i Karlsson och Skagerbergs (1997) utvärdering av spädbarnsverksamheten 

Maskan, som avgörande för goda behandlingsresultat. Nordström (2008) ringar in 

behandlarens personlighet och bemötande, framförallt förmågan att förmedla förståelse 

och att skapa ett lugn och en känsla av trygghet, som en aspekt som enligt föräldrar kan 

vara till hjälp i förändringsarbetet inom ramen för relations- och samspelsbehandling.  

Även samvaron med de andra mammorna i gruppen har varit en del av den trygga bas 

som interventionerna i behandlingen utgått ifrån. Att få höra om upplevelser och tankar 

som både liknar och skiljer sig från det som de själva har givit uttryck för.  

Det mammorna berättar tyder på att samvaron i gruppen fungerar som önskat, i enlighet 

med behandlingens utformning - som en hållande och härbärgerande ram för relations- 

och samspelsbehandlingen, att mamma och barn ska få tillfälle att känna att de inte är 

ensamma om sin situation och att samvaron med andra stimulerar mötet mellan såväl 

respektive mamma-spädbarnpar, som spädbarnets utveckling. Gruppgemenskapen kan 

sammantaget med det mammorna berättar om behandlingens fasta ramar och rutiner och 

tydlighet kring roller i behandlingen, tänkas ha fungerat som oros och ångestdämpare och 

tycks ha skapat den känsla av lugn och ro som i enlighet med mentaliseringsperspektivet 

är avgörande för att mentaliseringsförmågan ska kunna stimuleras och utvecklas. Detta 

skulle även kunna förstås mot bakgrund av aspekten rörande kontinuitet i 

behandlingsupplägget som Nordström (2008) framhåller som betydelsefull i enlighet med 

föräldrarna i hennes magisteruppsats. 

I mammornas berättelser om vad som varit verksamt i behandlingen i Spädbarnsgrupp, 

är de interventioner och inslag i behandlingen som gav dem möjligheter att undersöka 
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sina upplevelser centrala. Det handlade här dels om stödjande interventioner i form av 

lyssnande och speglande under de individuella samtalen. Även interventioner som liknar 

vad som i behandling i enlighet med mentaliseringsteori kallas klarifikation och 

elaborering, har varit till stor hjälp för mammornas förmåga att rama in, förhålla sig till 

och hantera jobbiga känslor på nya sätt. Att tillsammans med psykoterapeuterna under de 

individuella samtalen gå igenom sin livsberättelse, reda ut, undersöka och fundera kring 

alternativa synsätt och handlingsalternativ och upptäcka andra sidor av sig själva, barnen 

och relationen dem emellan. 

I behandlingen i Spädbarnsgrupp lyfte psykoterapeuterna mammornas berättelser i 

samvaron i med de andra mammorna så att de fick dela sina erfarenheter med varandra. 

Mammorna gavs möjligheten att förutsättningslöst arbeta med att formulera sig kring och 

vrida och vända på det som var problematiskt och se det ur nya perspektiv, på ett sätt som 

samtidigt förde dem närmare behandlingens huvudmål. Genom interventioner av detta 

slag kan nya erfarenheter erhållas och införlivas och mammornas förståelseperspektiv 

breddas, både genom att man får ta del av varandras berättelser, men även genom de 

erfarenheter man gör i samvaron med varandra. Även Nordström (2008) tar upp vikten av 

behandlarens kunskap, erfarenhet och förmåga att ta föra terapeutiska samtal med 

föräldrarna för att härigenom öka insikten om problematiken, som en aspekt som i 

enlighet med föräldrar kan vara till hjälp i förändringsarbetet.  

Också genom de interventioner som riktar uppmärksamheten mot spädbarnen, både i 

gruppen och under de individuella samtalen, har mammorna fått möjlighet att göra nya 

erfarenheter och integrera nya förståelseperspektiv, men här kring frågor om samspel 

och barns utveckling. Dels genom preverbala interventioner, där psykoterapeuterna har 

fungerat som modeller för hur man kan bemöta och samspela med ett spädbarn, men även 

genom att mammorna tillsammans med psykoterapeuterna har fått öva på att stanna upp, 

fundera kring och sätta ord på det som händer i samspelet med barnet. Malmqvist 

Saracino (2001) pekar i sin undersökning av terapeuternas metodik i psykodynamisk 

relationsbehandling i en mamma-spädbarnsgrupp, på de preverbala interventionernas 

framträdande plats till hjälp vad gäller att ge nya erfarenheter av intersubjektivt 

relaterande och att korrigera inre representationer av interaktion.   

Vad gäller pappornas roll i behandlingen och mammornas önskemål om att inkludera 

den andra föräldern i behandlingen i större utsträckning, skulle behandlingens 

utformning och pappornas delaktighet kunna ses som ett uttryck för normativa köns- och 

föräldrapositioner. I redogörelsen för behandlingens utformning beskriver 
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psykoterapeuterna visserligen att den andra föräldern kan inkluderas i högre utsträckning 

vid behov. Med utgångspunkt i mammornas berättelser kan det dock tänkas vara viktigt 

att denna möjlighet antingen signaleras tydligare eller att behandlingen utformas på ett 

sätt som ser mer till hela familjen. I fråga om detta skulle en behandling med en tyngre 

förankring i en kombination av systemteorietiskt tänkande och utvecklingspsykologi, som 

på ett tydligare sätt kan gå bortom dyaden bestående av mor-barn och istället ser till 

barnets utveckling inom ramen för interaction inom triaden där även av den andra 

föräldern ingår, vara tänkvärt. Härigenom skulle troligtvis även föräldrarnas 

omvårdnadsallians främjas, bland annat vad gäller möjligheterna att samarbeta och stötta 

varandra i föräldrarollen, att komma i fas och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. 

Vilket i sin tur skulle främja barnets utveckling och den utvecklings- och 

förändringsprocess som i enlighet med mammorna har startat i och med behandlingen.  

Studien visar på ett behov av att utöka behandlingen avseende antal behandlingstimmar 

per vecka, men även för att korta ner det glapp som följer av sommaruppehållet. 

Mammorna uttrycker även ett behov av ett uppföljningssamtal efter att behandlingen 

avslutats, för att lättare kunna klippa banden till behandlingen och gå vidare. 

Vad gäller brister i informationen inför behandlingen konstateras här bara att det är 

viktigt att denna information blir tydligare. För att undvika missförstånd av de slag som 

två av mammornas berättelser vittnar om, gällande såväl antal deltagare som mål med 

behandlingen tänker jag att informationen bör ges till båda föräldrarna, både ske 

muntligen och skriftligen och att den person som ger informationen i så högsta möjliga 

utsträckning måste tillförsäkra sig om och hur informationen har mottagits.  

 

Egna reflektioner 

Att utröna vad i en behandling som varit verksamt är svårt, då orsakssamband i 

behandlingsprocessen kan vara både komplexa och mångbottnade och påverkas av 

förväntningar och egenskaper hos både givare och tagare i behandlingsprocessen och den 

omgivande miljön. Resultatet av denna studie måste dessutom även delvis ses vara styrt 

av mina egna förväntningar och de teoretiska perspektiv som används i analysen.  

Behandlingen i Spädbarnsgrupp är till stor del teoretiskt förankrad i de teorier som 

mentaliseringsteori bottnar i och som tidigare nämnts läggs stor tonvikt vid 

psykoterapeuternas förhållningssätt och arbetsalliansen i behandlingen. Kanske är det 

dessa utgångspunkter som gör behandlingen så framgångsrik. Att behandlings teoretiska 

grunder avseende förutsättningar som krävs för att vi ska kunna utvecklas som människor 
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är väl integrerade hos psykoterapeuterna. Att psykoterapeuterna lägger vikt vid och även 

har förmågan att lyhört lyssna och spegla. Att rutiner och ramar värnas och är tydliga. 

Jon Allen (2006) beskriver mentalisering som en ”kärnprocess” i området för socialt 

relaterande (och psykoterapi) och mentaliseringsförmågan framhålls som en förutsättning 

för möjligheten att förstå sig själv och andra och finna nya sätt att betrakta och förhålla 

sig till sin verklighet. De verktyg som mammorna berättar att de har fått i behandlingen, 

till hjälp även efteråt, skulle kunna förstås som en stimulerad och stabiliserad förmåga att 

föreställa sig och reflektera kring det egna och andras inre.  

Mammornas berättelser om vad som har hänt under behandlingen och hur detta har 

varit verksamt, skulle dock kunna tolkas och analyseras mot bakgrund av många olika 

teoretiska referensramar och jag är medveten om att mentaliseringsperspektivet inte 

fångar alla aspekter. Exempelvis är detta perspektiv inte särskilt användbart när det gäller 

att ringa in betydelsen av de preverbala interventionerna i behandlingen, då den narrativa 

konstruktionen - att formulera erfarenheter och känslor i ord, tillmäts central betydelse 

vad gäller att stimulera mentaliseringsförmågan (Rydén & Wallroth, 2008, s. 239 ff).  

Ett annat exempel är att samvaron i gruppen och de olika aspekter som gör detta till en 

viktig faktor vad gäller behandlingens positiva resultat, i enlighet med 

mentaliseringsperspektivet förstås som en förutsättning för behandlingen och inte en 

verksam komponent i sig. Dessutom kommer de olika interventioner som används i 

behandlingen i skymundan för vad de i enlighet med ett mentaliseringsperspektiv skulle 

kunna förstås leda till.  

Vad gäller mammornas förslag till förbättringar i behandlingen nyanseras dock 

förhoppningsvis analys och diskussion lite, genom att fokus här även innefattar 

omvårdnadsbegreppet och könsteori och genom att resultatet även kopplas till tidigare 

forskning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  

 

Att söka hjälp 

- Minns du hur det var när du förstod att du behövde hjälp?  

- Vad gjorde du? Hur gick det till? 

 

Första mötet med Spädbarnsverksamheten 

- Var ni överens om vad problemet var? Höll du med eller tyckte du annorlunda? 

- Vad hände sen? Gjorde ni upp en plan? Behandlingsmål? 

 

Mötet med de andra mammorna (och de andra barnen) i gruppen 

- Hur var det för dig? 

- Hur upplevde du att det var för barnet att vara i gruppen? 

- Vad hände med barnet? 

 

Vad hände? Berätta! 

- Vad var det som hjälpte dig?  

- Var det något som var mindre bra? 

 

Hade du önskat mer eller mindre av något, eller något annat? 

- Vad skulle du ha velat ändra?  

 

Är det något vi har missat att prata om?  
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Bilaga 2: Brev till intervjupersoner   

   

 

Stockholm 10 02 17 

 

Hej!      

 

Vi skriver till dig med anledning av att du tillsammans med ditt barn har varit i 
behandling i Spädbarnsgrupp på BUP Mellanvård Sydost. 
Vi har under HT-09 haft en socionompraktikant på BUP Mellanvård Sydost, som bland 
annat har deltagit i Spädbarnsgruppen. Hon heter Anna-Maja Rosenström Domeij och går 
8:e terminen på Ersta Sköndal högskolas socionomutbildning.  
Anna-Maja ska nu skriva sin C-uppsats om verksamma faktorer i samspelsbehandlingen. 
Syftet med uppsatsen är att få större kunskap om vad föräldrarna själva ser som verksamt 
i behandlingen. Detta är viktig kunskap även för oss, för att kunna fortsätta att utveckla 
verksamheten. Kan du tänka dig att medverka i en intervju om detta? 
Här nedan följer mer information om studien.  
 
Jag skriver nu i vår min C-uppsats med syftet att undersöka erfarenheter hos föräldrar 
som tillsammans med sitt barn har genomgått behandling i Spädbarnsgrupp på BUP 
Mellanvård Sydost, vad som är verksamt och vad som kan förändras. 
Uppsatsen kommer att baseras på ca en timme långa intervjuer med en mamma i taget. 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta din 
medverkan. 
Intervjun kommer att spelas in på band, till stöd för mitt minne. Ingen mer än jag kommer 
att lyssna på inspelningarna och de kommer enbart att användas i denna C-uppsats.  
Intervjumaterialet kommer att förvaras så att det inte är tillgängligt för obehöriga.  
Inga namn kommer att nämnas i uppsatsen, som kommer att finnas tillgänglig på Ersta 
Sköndal högskolas bibliotek samt på högskolans hemsida. 
 
Om du vill veta mer eller om du vill delta kontakta då:  
BUP Mellanvård Sydost och tala med assistenterna på expeditionen – Ann Edhäll eller 
Barbro Ahrling Löfström, tel: 08-514 52 750. 
Hör gärna av dig även om du inte vill delta. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
 
Anna Malmqvist Saracino  Camilla Wachtmeister  
 
 
 
Anna-Maja Rosenström Domeij 
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Bilaga 3: Barn- och ungdomspsykiatri SLL 

 
Behandlingen i Spädbarnsgrupp hör organisatoriskt sett hemma inom Barn- och 

ungdomspsykiatri (BUP) Mellanvård sydöstra verksamhetsområdet, Stockholms läns 

landstings (SLL). 

BUP inom SLL omorganiserades 2005 med syftet att skapa en sammanhållen vårdkedja 

och att ge bättre förutsättningar för vård på lika villkor, genom större enheter, alla med 

samma kompetens vad gäller bredd och specialisering. I omorganiseringen indelades 

BUP i sex verksamhetsområden. Ett av dessa verksamhetsområden svarar för slutenvård 

på BUP-kliniken och ett innefattar specialenheter dit patienter remitteras utifrån diagnos 

och tillstånd. Fyra geografiskt indelade verksamhetsområden svarar för öppenvård, vilken 

innefattar öppenvårdsmottagningar och mellanvård. Det finns en mellanvårdsenhet per 

verksamhetsområde. Hit remitteras de patienter / familjer, som har behov av insatser 

utöver vad de lokala öppenvårdsmottagningarna kan ge, bland annat med avseende på 

intensitet och flexibilitet. Även specialenheterna kan, i samråd med respektive 

öppenvårdsmottagning, remittera patienter / familjer till mellanvård. Ansvarig 

handläggare på öppenvårdsmottagningen kvarstår och uppföljningsmöten, där 

mellanvårdens uppdrag utvärderas och eventuellt revideras, sker löpande (P. Larsson, 

personlig kommunikation, 24 augusti, 2009). 

 
 


