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TACK 
 
Först och främst vill vi tacka alla mammor från spädbarnsgrupperna, som så generöst bjudit 
på sina berättelser. 
 
Vi vill också framföra vårt tack till Lerums Folkhälsoråd för ekonomiskt bidrag till Birgitta 
Ljungmans del av uppföljningen av Alingsås Spädbarnsverksamhet. 
 
Våra kolleger i mödra- och barnhälsovården Birgit Pilblad och Kerstin Johannesson för 
värdefullt stöd och kommentarer under vårt arbete med uppföljningen respektive korrektur-
läsning. 
 
Docent Margareta Möller, FoU-enheten inom Primärvården Södra Älvsborg, som bidragit 
med värdefulla kommentarer. 
 
Vidare vill vi tacka professor Kerstin Armelius, Umeå universitet, för hennes tålmodiga hjälp 
och värdefulla kommentarer vid bearbetningen av siffermaterial rörande jämförelser mellan 
ASQ och SASB. 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med uppföljningen var att dokumentera mammornas aktuella livssituation fyra till fem 
år efter avslutad spädbarnsverksamhet, mor-barn-anknytningsmönstren, barnens psyko-
motoriska utveckling och mammans anknytningsstil. 
  
Deltagare i uppföljningen var 19 mammor från Alingsås och Borås spädbarnsverksamheter 
vars barn nu blivit 4-5 år. Mammorna intervjuades utifrån ett halvstrukturerat frågeformulär 
och svaren bearbetades både kvantitativt och kvalitativt. Vidare användes instrumenten 
SASB (Strukturell analys av socialt beteende) avseende självbild, ASQ (Attachment Style 
Questionnaire), ISSI (Integration av socialt nätverk), Killéns föräldrafunktioner och BVC-
journal för bedömning av fyraårsteckning och psykomotorisk utveckling.  
 
Resultatet av uppföljningen visar på att mammorna överlag hade en betydligt mer ordnad 
social situation vid uppföljningen än vid inskrivningen på Spädbarnsverksamheten. Flertalet 
av barnen bedömdes, utifrån mammans beskrivning av barnet och samspelsituationer, ha ett 
tryggt anknytningsmönster. Majoriteten av barnen bedömdes ligga i nivå med åldern vad 
gällde fyraårsteckning och psykomotorisk utveckling. Vid uppföljning med ASQ hade färre 
mammor, jämfört med screeninginstrumentet SASB från spädbarnsverksamhetstiden, en 
extremt positiv eller negativ syn på sig själv. Det förelåg fortfarande otrygga inslag i 
anknytningsmönstret, där de visade tecken på att förhålla sig avvaktande vad gäller 
mellanmänskliga relationer och samtidigt ha behov av bekräftelse på andras gillande. Något 
som balanseras av ökad tillit till andra människor och en positivare syn på sig själv.  
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DEL I - INLEDNING 
 
Föreliggande rapport är resultatet av en uppföljning av mammor och barn i spädbarns-
verksamheterna i Alingsås och Borås. Verksamheternas personal hade uttryckt ett behov av 
att få kunskap om familjernas livssituation en längre tid efter avslut. Från primärvårds-
ledningens sida fanns ett önskemål om uppföljning och utvärdering av spädbarns-
verksamhet. Generellt i alla utvärderingar föreligger frågeställningen huruvida de resurser 
som ställs till förfogande ger förväntat resultat. Personalen har naturligtvis ett stort intresse 
av att få veta om deras arbete leder till att verksamhetens målsättning uppfylls. 
 
Vi som varit delaktiga i uppföljningen är psykologer inom Mödra/Barnhälsovårdens Psykolog-
verksamhet i Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen. Uppföljningen initierades av Birgitta 
Ljungman, som en del i hennes arbete som psykolog på spädbarnsverksamheten i Alingsås, 
tillsammans med Birgit Pilblad, dåvarande psykolog på spädbarnsverksamheten i Borås. 
Annika Westergård fick sedan uppdraget att med forsknings- och utvecklingstid som finns 
inom Psykologverksamhetens ram fullfölja arbetet för Borås del, och har gjort intervjuerna 
där. Helena Orte, psykologstuderande på Göteborgs universitet, genomförde intervjuerna i 
Alingsås och skriver utifrån detta material sin examensuppsats. Hennes insamlade material 
har sen använts i denna gemensamma rapport sammanställd av Birgitta Ljungman och 
Annika Westergård. BHV-överläkare Jan Johansson har bedömt barnens psykomotoriska 
utveckling utifrån BVC-journalerna. 
 
Som utgångspunkt för utvärderingen har vi målsättningen för spädbarnsverksamheterna i 
Södra Älvsborg: 
 

- Att hjälpa mamman att svara på sitt spädbarns signaler. 
- Undanröjande av hinder för anknytning mor-barn. 
- Hjälpa till att bryta isolering och eventuellt missbruk genom att verka för att ett 

alternativt social kontaktnät etableras. 
- Att hjälpa och stödja mammorna. 
- Att förbereda återgång till arbete eller studie, samt underlätta kontakt med 

barnomsorgen. 
 
Huvudsyftet med uppföljningen är att dokumentera och belysa hur det har gått för 
mammorna och deras nu 4-5 år gamla barn, och hur de uppfattat tiden på 
spädbarnsverksamheten. 
 
Under förberedelserna för uppföljningen har vi sett ett behov av att finna en utvärderings-
modell som kan följa verksamheterna och bli en del av en kontinuerlig uppföljning, något som 
i sig också kan förstärka det ursprungliga stödet i mammarollen under spädbarnsåret. 
 
Introduktion till teoriavsnittet 
 
Vi har valt att inleda teoridelen med att i kapitel 1 ge en presentation av Alingsås och Borås 
spädbarnsverksamheter, samt några andra spädbarnsverksamheter i Sverige. Vidare vill vi 
presentera den longitudinella studie som startats av Kerstin Neander. 
 
Därefter följer ett kortfattat avsnitt kring utvärderingar och vetenskapliga metoder, kapitel 2. 
Detta följs av tankegångar kring förebyggande arbete i kapitel 3. Förebyggande arbete är ett 
stort område i sig och texten syftar till att lyfta fram viktiga frågeställningar. 
 
Många av mammorna som går på spädbarnsverksamheterna är unga, varför vi velat belysa 
deras speciella förutsättningar i ett eget kapitel (4). 
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I kapitel 5 belyser vi barns utveckling och anknytningsmönster, med speciellt fokus på det 
senare. Utifrån intervjuer med mammorna bedömer vi senare i resultatdelen mor-barn- 
relationen. Vi vill i vår undersökning ytterligare belysa den information vi får genom intervjuer 
med standardiserade screeningformulär. Som ett led i detta har vi valt att beskriva de 
teoretiska förutsättningarna bakom dessa formulär i teoridelen. För referenser hänvisas till 
respektive kapitel. 
 
Anknytningsmönster hos vuxna och dess betydelse för anknytningen mor-barn belyser vi i 
kapitel 6. Det instrument vi valt är Attachment Style Questionnaire (ASQ). Sterns ”moder-
skapskonstellation” och Killéns ”föräldrafunktioner” ser vi som en ytterligare vinkling av detta 
ämne. 
 
En ytterligare aspekt på mammors fungerande är självbilden enligt Strukturell Analys av 
Socialt Beteende (SASB), ett instrument som använts under en period på spädbarns-
verksamheten i Borås. Det beskrivs i kapitel 7. 
 
En sätt att beskriva en livssituation med ett standardiserat formulär är Integration av socialt 
nätverk – The Interview Schedule for Social Interaction  - (ISSI). Se kapitel 8. Det är ett 
instrument som använts av Sydsjö m fl (1995) i deras uppföljning av mammor i riskzon. 
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DEL II - TEORI 
 
 
1. SPÄDBARNSVERKSAMHET 
 
Alingsås och Borås Spädbarnsverksamheter 
 
Sammanställt utifrån intervjuer med personalen på spädbarnsverksamheterna, verksamhets-
beskrivningar och egen kunskap om verksamheterna. 
 
Målet med verksamheterna 
 
Alingsås och Borås Spädbarnsverksamheter har en likartad inriktning i sitt arbete. 
Grundåtagandet är att bistå gravida kvinnor och mödrar med barn i åldern 0-12 månader 
med stöd i att utveckla samspelet mor-barn. 
 
Målsättningen är: 
 

• Att undanröja hinder för anknytning och stödja de mammor som har svårigheter i 
samspelet med sina barn. 

• Att hjälpa mamman att svara på sitt spädbarns signaler. 
• Att stärka och stötta mamman till en bra självbild, så att hon i sin tur kan ”ge till 

barnet”. 
• Att ge mamman möjligheter att bearbeta upplevelser kring graviditet, förlossning och 

relationen till barnets far. 
• Att hjälpa till att bryta isolering och eventuellt missbruk genom att medverka till att 

alternativa sociala kontaktnät etableras. 
• Att hjälpa och stödja mamman i att förbereda återgång till arbete och studier och 

inskolning i barnomsorg. 
 
Start av verksamheterna 
 
Alingsås spädbarnsgrupp startade 1991 i projektform. Verksamheten permanentades 1995 
med primärvården i Mitten-Älvsborg som huvudman. Till upptagningsområdet hör Alingsås, 
Herrljunga, Vårgårda och  Lerums kommuner. 
 
Borås Spädbarnsverksamhet startade 1995/96 som en del i samverkansprojektet ”Hela 
kedjan”, huvudsakligen utifrån samarbete mellan mödra- och barnhälsovården och Göta 
kommundel i Borås stad. 
 
Personalsammansättning 
 
Personalgruppen i Alingsås består av tre heltidstjänster; en barnsköterska (föreståndare), en 
barnmorska, en socionom och en psykolog på deltid. De sista åren har man även haft en 
kokerska. Personalförstärkningen med kokerska har inneburit en klar avlastning för resten av 
personalen. Dessutom är det ytterligare en värdefull kontakt och modell för mammorna. 
Mamma- och mormorsfunktionerna representeras på ett påtagligt sätt. 
 
När de intervjuade Boråsmammorna deltog i verksamheten hade man där två heltidstjänster, 
en BVC-sjuksköterska och en förskollärare.  En mödra- och barnhälsovårdspsykolog och en 
barnmorska arbetade deltid. Numera är psykologtjänsten omvandlad till en halvtid socionom, 
och barnmorskan arbetar heltid. Man har även fått förstärkning med kokerska och 
barnhälsovårdsdietist.  
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Handledning 
 
Båda grupperna har regelbunden extern handledning av legitimerad psykolog. Personalen 
framhåller vikten av regelbunden fortbildning och handledning. Även om man inte har ett 
behandlingsuppdrag krävs att personalen får stöd i att hålla fokus på varje enskild mammas 
behov, och formulera en strategi. Detta kräver kunskap inom områden som samspel mor-
barn, barns normala utveckling och vuxnas sätt att relatera. Vidare behöver man  hjälp med 
att se på skeenden genom ett ”neutralt och kunnigt öga”. 
 
Målgrupp 
 
Verksamheterna riktar sig till gravida och spädbarnsmammor med psykosocial belastning, 
och deras barn. Bäst förutsättningar ges då kontakt etableras med den blivande mamman 
redan under graviditeten. De får då lära känna gruppen och verksamheten redan innan 
barnet föds. Kontakten inleds ofta med ett ”Råd och Stöd"-möte (ROS-möte) där personal 
från MVC, BVC, socialtjänst eller andra i det professionella nätverket kan delta. Mammor 
som går på spädbarnsverksamheterna är i hög utsträckning mycket unga kvinnor och/eller 
kvinnor med tungt socialt bagage och/eller psykiska problem som ångest eller depression. 
Grundkriterier för urval är risk för anknytningssvårigheter eller omsorgssvikt. 
  
I Borås upplever man inte att det har blivit någon större förändring över åren vad gäller 
problembild. I Alingsås har man från början haft en tydligare inriktning mot unga mödrar, och 
har haft en genomsnittsålder på 18 år. På senare år har Alingsås-mammornas problembild 
förändrats till att bli mer omfattande och tyngre. De har numera allt oftare haft kontakt med 
psykiatrin t ex pga depression och ätstörningsproblematik. Fler av mammorna lever nära 
missbrukarkretsar.  Barnafäderna är mer kriminellt belastade och använder oftare droger. 
 
Mammornas stödbehov 
 
• Mammans relation till sin egen mor är alltid viktig vid graviditet och spädbarnstid eftersom 

hon under denna tid återupplever sin egen mors omhändertagande under den tidiga 
barndomen. De flesta mammor som deltar i spädbarnsverksamheterna har numera en 
dålig eller obefintlig relation till sina egna mödrar.  Man får då försöka att arbeta som 
”mamma-modeller” och även vara barnets språkrör. 

 
• Dålig ekonomi och brist på sociala kontakter kan leda till isolering och ilska över hur vårt 

samhälle är uppbyggt. Dessa mammor behöver ofta hjälp och vägledning i kontakten 
med offentliga myndigheter vilket spädbarnsverksamheterna kan hjälpa till med. 

 
• Barnafaderns roll och inblandning spelar ofta en stor roll för dessa kvinnor. Papporna 

är oftast inte så välfungerande vare sig i relationen eller i samhället. Drogmissbruk, våld 
och kriminalitet är vanliga inslag i deras liv. Då våldet ibland även riktas mot kvinnan, 
måste personalens roll bli att stärka hennes självkänsla och försöka hjälpa henne att hitta 
vägar ut ur den destruktiva relationen. 

 
• Resurssvaga och socialt utsatta familjer visar ofta en låg tolerans för och en oförmåga att 

förstå barns grundläggande behov. Barnen blir lätt försummade vad gäller omvårdnad, 
skötsel och stimulans. Mammorna behöver konkret hjälp i de vardagliga situationerna, 
och med att strukturera upp sin vardag. 

 
• En del av kvinnorna har ett långvarigt missbruk bakom sig, flera går även på regelbundna 

kontroller på Missbruksenheten. I dessa fall arbetar personalen med att få mammorna att 
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erkänna och förstå följderna för sig och sitt barn. Att våga berätta när ”begäret” dyker 
upp, och våga be om hjälp för att stå emot. 

 
Grupperna 
 
När de intervjuade mammorna deltog i verksamheterna fanns det en tvådagarsgrupp, idag 
finns det två grupper. Tvådagarsgrupperna har sex platser och erbjuds mammor med tung 
psykosocial problematik, ett stort behov av stöd och ett svagt eller destruktivt nätverk. Varje 
mamma har en av behandlarna som kontaktperson, vilken bestäms vid inskrivningen. Vid 
behov kan kontaktpersonen erbjuda mamman enskilda kontakter, och även finnas tillgänglig 
efter avslut i spädbarnsgruppen. 
 
För att få delta i en tvådagars gruppverksamhet i Borås måste man ha varit på ett ROS-
möte. Detta initieras av den person som först uppdagar kvinnans behov av extra stöd. För 
båda verksamheterna är det är oftast barnmorskan på MVC aktualiserar kvinnan, men det 
kan också vara BVC-sjuksköterskan eller socialsekreteraren.  
 
Endagarsgrupp erbjuds idag mammor i Borås som har en ordnad social  situation men ändå 
bedöms vara i behov av stöd vad gäller anknytning och föräldraskap. De har som regel ett 
betydligt bättre socialt nätverk än de mammor som erbjuds tvådagarsgrupp. Typiskt för 
denna grupp är extremt oroliga och osäkra mammor; och mammor med ångest, depression 
oc/eller ätstörningar. Utöver gruppträffen erbjuds dessa mammor enskilt stöd. De som har 
behov av endagarsgrupp remitteras direkt, oftast via mödra/barnhälsovårdspsykolog. 
 
Verksamhetens inriktning 
 
Verksamhetens inriktning är miljöterapeutisk och sker huvudsakligen i grupp vid två tillfällen i 
veckan. Däremellan sker vid behov telefonkontakt och enstaka hembesök, vilket oftast är 
mer aktuellt i inledningsskedet. Avsikten med inerventionerna är att stärka mammans 
positiva förmågor så att ett gott samspel mor-barn utvecklas. Man hjälper även till med 
praktiska råd och tips, och är en förmedlande länk till andra professionella instanser. 
 
Individuellt bemötande sker i form av samspelsbehandling och avstämningssamtal. Enskild 
kontakt erbjuds alltid om det händer något akut i livssituationen så att mamman behöver 
extra stöd just då. 
 
Personalen upplever att de flesta mammor inte har någon klar uppfattning om varför de ska 
gå i spädbarnsverksamhet annat än att de är ensamma, och att det är bra att träffa andra 
mammor i liknande livssituationer. De har svårt att formulera vad de vill ha hjälp med. Ett 
skäl till det är att eftersom de flesta mammor fångas upp redan under graviditeten, vet varken 
de själva eller personalen vid inskrivningen något om hur deras samspel med barnet kommer 
att fungera. Klart är att de erbjudits plats för att de av olika anledningar bedöms tillhöra 
riskgruppen vad gäller bristande samspelsförmåga. 
 
Intagning sker rullande så fort det blir en ledig plats, vilket gör att mammor skrivs in och ut 
löpande under hela året. 
 
Verksamheten arbetar utan ett regelrätt behandlingsuppdrag, något som ofta diskuteras. 
Personalen tror att ett behandlingsuppdrag skulle innebära att en annan målgrupp blev 
aktuell. Det är mycket positivt att få mammorna redan under graviditeten, och därmed kunna 
arbeta preventivt. De flesta mammor vet med sig att de kan komma att behöva hjälp, även 
om det fungerar bra under graviditeten. Personalen finner att de relativt snart kan se vad 
mammor behöver hjälp med  och att de i den kontinuerliga kontakten efterhand förstår 
mammans behov. Under behandlingstiden görs i inledningen ett inskrivningssamtal med 



 13

målbeskrivning. Därefter sker fortlöpande utvärdering tillsammans med mamman om hur hon 
upplever sin situation och huruvida målsättningen behöver förändras. Det kan förekomma att 
man efter en tid upprättar en behandlingsplan med ett tydligt fokus. 
 
Vid inskrivningen utgår man ifrån vad remittenten eller ROS-mötesdeltagarna formulerat, och 
kompletterar med vad mamman själv önskar få ut av tiden i spädbarnsverksamheten. Tre 
månader före avslut görs en utvärdering och man efterhör ytterligare behov av stöd. 
Mamman får hjälp att planera sin närmaste framtid vad gäller barnomsorg och studier eller 
arbete. Många mammor behöver mycket extra stöd för att våga ta kontakt med samhällets 
inrättningar. I Alingsås är mammorna välkomna på besök efter avslut i spädbarnsgruppen, 
och en gång per år inbjuds till sk ”gamlingträff”, något man slutat med i Borås. 
 
Man arbetar sekundärpreventivt, vilket innebär förhindrande av uppkomsten av problem hos 
spädbarnet genom att identifiera mammor i riskzonen och erbjuda stöd.  
 
Arbetet bedrivs som sagt huvudsakligen i gruppform. En viktig del är måltiderna. Där ingår 
också underlättande av amning, hjälp med introduktion av smakportioner, måltidsvanor och 
måltidsordning, kostvanor och, om mamman så önskar, deltagande i matlagning. Det finns 
inga färdiga teman för samvaron i övrigt, utan man utgår från det som kommer upp för 
dagen. Det kan vara diskussioner om vad som är gångbart; en artikel i en tidning som 
behandlar barn, föräldraskap eller relationer, hur man ska förena sitt behov av umgänge och 
dyligt med föräldraskapet; det kan ha inträffat något som stör, eller har väckt känslor som 
behöver ventileras. Personalen fångar gärna upp det som mammorna vill prata om, främst 
deras livssituation med fokus kring föräldraskap. Det som de mer erfarna mammorna 
berättar kan vägleda och stärka en nybliven mamma. Ibland kan personalen behöva ge en 
mamma ren avlastning genom att t ex sköta barnet en stund för att mamman ska få äta den 
lagade lunchen eller vila. 
 
I Alingsås spädbarnsverksamhet är babysim var fjortonde dag ett mycket uppskattat inslag. 
Dessutom erbjuds såväl babymassage som vuxenmassage av en utbildad massör i teamet. 
Mammorna i verksamheten har ofta brister i kommunikationen, låg självkänsla och vag eller 
negativ kroppsuppfattning. Att ge sitt lilla barn massage, eller att själv få ta emot den, kan 
stärka kvinnorna på dessa punkter. 
 
Planerade besök och information av familjerättssekreterare är viktigt för mammorna. 
 
Behandlingstid 
 
Det diskuteras emellanåt om mammor och deras spädbarn behöver delta i spädbarns-
verksamhet under hela första året, eller om det finns möjlighet att uppnå lika goda resultat på 
kortare tid. 
 
Till att börja med har det erfarenhetsmässigt visat sig att det är en fördel om kvinnan kan 
skrivas in redan under slutet av graviditeten. Det tar ofta lång tid för dessa mammor att våga 
knyta an till och lita på personalen, samt lära känna gruppen och känna sig trygg där. Hela 
gruppen engagerar sig i hur det går för den blivande mamman, och hon får känna att hon är 
en viktig person. Hon får även själv en möjlighet att bekanta sig med och ”titta” på de barn 
som redan finns. Med en sådan barnfri "introduktionsperiod" är det oftast lätt att få tillbaka 
mamman till gruppen efter förlossningen. Hon vill visa upp sitt barn och dela sina upplevelser 
med gruppen. 
 
För att kunna främja anknytning och samspel mellan mor och barn krävs att vi först lyckas 
skapa en trygg anknytning och ett förtroende mellan mamman och personalen. Detta tar ofta 
flera månader då dessa kvinnor har svårt att lita på nya människor pga sina tidigare negativa 
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erfarenheter. Då banden väl knutits till personalen och till gruppmedlemmarna blir de en 
mycket viktig del av tillvaron, och därför måste även utslussningsfasen få ta tid och 
förberedas och planeras noga. Detta innebär att den totala tiden i spädbarnsverksamheten i 
behöver pågå till barnet är ett år för att uppnå ett bra och bestående resultat. 
 
Samspelsbehandling och teoretisk grund för spädbarnsverksamheterna 
 
Verksamheten har en miljöterapeutisk inriktning med inslag av samspelsbehandling och sker 
till störstadel i grupp, men även enskilda samtal erbjuds. Mycket kontakt sker per telefon och 
hembesök görs vid behov. Varje mamma filmas kontinuerligt med sitt barn under året på 
Spädbarnsverksamheten. Denna film är mycket uppskattad och blir en gåva till mamman när 
hon slutar i verksamheten. Man tar även många foton, och tanken med dessa och filmen är 
att stärka mammans anknytning till barnet och hjälpa henne att "se" sitt barn. 
 
Personalen fungerar dels som levande "relations-modeller" för mammorna, dels som direkta 
"vägledare".  De olika professionerna kompletterar varandra och personalen har olika 
inriktning på sin fortbildning. Gemensamt är dock utbildning i Marte Meo-metoden. 
 
Samspelsmetoden Marte Meo ses som ett grundläggande förhållningssätt. Marte Meo (latin; 
mars martis dvs. ”av egen kraft”) har sitt ursprung i Holland genom Maria Aarts. Metoden är 
baserad på att barn ska ha aktiviteter och lekar som är anpassade till deras utvecklingsnivå. 
(Hundeide, 1996) Metoden har fått stor spridning världen över, och har starkt fäste inom 
barn- och utvecklingspsykologin i Norge. 
 
Marte Meo bygger på den naturliga utvecklingsstödjande dialogen mellan föräldrar och barn, 
dvs att mor och barn delar ett gemensamt fokus. Det är en utvecklingsmodell som kan ge 
förståelse till sambandet mellan dialog och utveckling (Övreeide och Hafstad, 1996). 
Synsättet bakom metoden bygger på att föräldern har inneboende resurser som gör att det 
kan utvecklas en tillräckligt bra utvecklingsstödjande dialog. Videoinspelning av t ex 
samspelet mellan förälder och barn är det huvudsakliga arbetsinstrumentet. Det är fullt 
tillräckligt med små korta filmsekvenser (ca 5 min) av en typisk samspelssituation. I 
jämförelse med observation av samspel ger filmning möjligheter att stoppa, analysera och  
förtydliga för föräldern på ett mer effektivt sätt vad som försiggår i samspelet med barnet. 
Marte Meo-metoden innebär inte att man anser att de små filmsekvenserna visar en absolut 
sann bild av verkligheten, utan man ser ett ögonblick som tillför ”material” till förälder och 
kontaktperson /behandlare som sedan kan användas för att utveckla samspelet med barnet. 
  
Genomförandet av en filmning kan gå till på följande sätt: kontaktperson/behandlare gör upp 
ett kontrakt med föräldern och får förälderns beskrivning av något som inte fungerar, t ex: 
”han lyssnar inte på vad jag säger”. Man startar med att filma en leksituation eller någon mer 
strukturerad situation som föräldern är trygg med, eller bra på. Efteråt tittar man på 
sekvensen tillsammans med föräldern och fokuserar på det som var stödjande och 
konstruktivt. Senare kan man utgå från det positiva och generalisera till en annan situation 
som inte fungerar så bra och göra en ny filmning. Vid återgivning och analys av den 
filmningen för man också in förslag på hur föräldern kan göra för att underlätta dialogen, 
vilket kan leda till en mer fungerande dialog mellan barnet och föräldern. Vid fortsatt filmning 
kan man följa, stödja och fördjupa samspelet mellan förälder och barn. Marte Meo-metoden 
betonar ömsesidighet. I första hand är det förälderns ansvar att svara på ett barns initiativ till 
samspel. När föräldern tar initiativ bör det ske utifrån barnets utvecklingsnivå, ”dagsform” 
eller  sinnesstämning. 
 
Personalen finner det svårt att generellt motivera mammorna till strukturerad filmning. Av de 
intervjuade mammorna i Borås har några genomgått planerad Marte Meo-behandling. Inom 
spädbarnsverksamheterna idag blir det mer sällan några organiserade filmningar av 
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samspelet mor-barn. Snarare integreras metoden i verksamheten på så sätt att man tittar 
med ”Marte Meo-ögon” på mammornas samspel med sina barn i de dagliga situationerna. 
Dock händer det att man använder sig av t ex en problematisk matsituation och filmar den för 
att kunna fokusera på den utifrån Marte Meo-principer. Personalen ser att det hjälper dem att 
vara uppmärksam på vad som händer, och att kunna ge den positiva förstärkning som är 
grundstenen i Marte Meo. Samtidigt menar personalen att de via Kari Killéns bok ”Svikna 
barn – Om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen” (Killén, 1999) blivit 
medvetna om att det finns risker med att enbart fokusera på det positiva i beteendet. 
Mammor som är medvetna om sina brister kan fråga ”Vad gör jag för fel då?”. Mammor med 
en ambition att bli bra mammor vill bli sedda både med brister och styrkor. 
 
Arbetet med att stärka samspelet kan även handla om att kommentera vad mamman gör; att 
föra barnets talan. Ibland får en personal träda in som modell. Huvudsakligen vävs 
samspelsbehandlingen in i gruppverksamheten. Ibland kan en mamma bli modell för övriga 
mammor i gruppen, och ibland kommenterar mammorna varandras beteende, t ex ”Hon vill 
dig nåt!” när ett barn försöker påkalla uppmärksamhet. 
 
I verksamheten har man inte någon bestämd terapeutisk inriktning, annat än att arbeta 
utifrån Marte Meo-principer. Flera i personalen har också genomgått familjeterapeutisk 
utbildning; kunskaper som de har i bakhuvudet när de arbetar. ”Vi vågar ställa frågor!” Ibland 
är det viktigt att ställa frågor på ett bra sätt. Mycket handlar om att stötta och hjälpa praktiskt. 
”Det allmänt positiva och engagerade bemötandet är i sig verksamt för att bygga upp 
mammornas självtillit, så att de kan bli trygga och goda mödrar. Att de själva blir mammade 
av oss, för att i sin tur kunna mamma sitt barn”. 
 
Pappor 
 
I Alingsås är papporna välkomna till fika vid varje grupptillfälle, och vid babysim. I Borås kan 
pappor inte delta i gruppverksamheten, men har möjlighet att träffa kontaktpersonen, eller 
annan personal, utanför grupptid. Tidigare kunde paret komma för samtal, men det är svårt 
att hinna med i dag när man har tre grupper igång. 
 
Avslut när barnet är ett år 
 
Inför utskrivning får varje mamma hjälp att förbereda för skola eller arbete och inskolning i 
barnomsorg. I samband med utslussningen från spädbarnsverksamheten är ambitionen att 
varje mamma ska ha haft kontakt med en särskild kontaktperson på Försäkringskassan.  
För att kunna hjälpa mammorna vidare samarbetar man mycket med t ex socialtjänsten, 
Arbetsförmedlingen, missbruksenheten, vuxenpsykiatrin, Försäkringskassan, kvinnojourerna, 
mm. Personalen stöttar förstås också mamman i hennes egna kontakter med dessa 
institutioner. 
 
Personalen har sett att ett fåtal mammor behöver fortsatt extra stöd efter avslut i spädbarns-
verksamheten. Längre behandlingstid skulle bl a innebära en del praktiska svårigheter med 
tanke på ett-åringars rörelsebehov. Det skulle också vara svårt att skapa den ro som 
nyblivna mammor behöver. För Alingsås invånare finns det en Föräldrarådgivning, tidigare 
benämnd Familjeförskola och som då arbetade med gruppverksamhet. Idag är inriktningen 
individuell behandling. Herrljunga kommun har numera en familjecentral där socialtjänsten är 
representerad. I Borås finns familjeförskola i anslutning till öppna förskolor i ett fåtal 
kommundelar. 
 
I Alingsås ser man att spädbarnsverksamheten skulle ha nytta av en person som hade 
huvudansvaret för ”utslussning” av mammorna. Man uppfattar i många fall ett fortsatt behov 
av socialt stöd och kontakt med socialtjänsten. Personal önskar också ett utökat samarbete 
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med t ex Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och skola. Kontakt har etablerats med en 
diakon i Alingsås missionsförsamling. Kyrkan har inbjudit till utslussningsgrupp för mammor 
som avslutat spädbarnsverksamheten, samt samarbetat kring tvådagarsläger en gång per 
år. Lägret har för många mammor och barn inneburit den enda semestern under året. 
 
Personalen hoppas att mamman efter året på spädbarnsverksamheten ska känna att hon 
kan hantera sin livssituation; att hon litar till sig själv som mamma – att hon är en ”tillräckligt 
god mamma”; att hon har fått förmedlat till sig en tilltro till vuxenvärlden; att hon vågar söka 
hjälp och kan ta kontakter på ett vuxet sätt, och inte ständigt bli osams med professionella 
hjälpare; att hon kan ge barnet en ”tillräckligt god” omvårdnad och att barnet inte far illa; att 
hon värnar om sig och barnet och inte kastar sig in i korta relationer med olika män; att hon 
ger barnet ett gott bemötande och stimulans, och att hon klarar basala saker som att sköta 
sin ekonomi och det vardagliga livet med att lämna barn till förskolan och att sköta ett arbete 
eller studier. 
 
Tidigare utvärderingar 
 
Det har gjorts två utvärderingar av Alingsås spädbarnsverksamhet. I den ena efterhörde man 
remittenternas uppfattning om spädbarnsgruppen (Persson, 2000). I sin rapport 
sammanfattar hon: ”Resultatet visade på en övervägande positiv erfarenhet av 
verksamheten och de allra flesta var nöjda eller mycket nöjda med den kontakt de har eller 
har haft med gruppen”, (s 2, Persson, 2000). 
 
I den andra fokuserade man på mammornas uppfattning om stöd och hjälp som de fått av 
spädbarnsverksamheten (Svedjenäs, 1993). Mammorna upplevde att de hade fått stöd och 
praktiska råd i olika frågor. De var nöjda med bemötande från personalen och hade utvecklat 
ett stort förtroende för dem. Övervägande delen av mammorna var nöjda eller mycket nöjda 
med tiden i Spädbarnsverksamheten. 
 
Utvärdering av Borås spädbarnsverksamhet har gjorts av mödra/barnhälsovårdspsykolog 
Birgit Pilblad  (1997), med huvudsaklig inriktning att dokumentera innehållet och beskriva 
målgruppen i den nystartade verksamheten.  
 
Antal mammor i verksamheterna 
 
IUnder 2003 hade man i Alingsås 22 mammor inskrivna under någon del av året, fördelade 
på de två tvådagarsgrupperna. I Borås hade man 28 mammor; 19 i de två 
tvådagarsgrupperna och 9 i endagsgruppen.  
 
 
Spädbarnsgruppsverksamheter i Sverige 
 
Spädbarnsgruppverksamhet har startats på många platser i Sverige. Först etablerades 
Viktoriagården i Malmö 1978. Därefter Gryningen i Karlskoga 1987, och Maskan i Stockholm 
1989. Dessa verksamheter har varit föregångare för nyetablerade verksamheter runt om i 
landet vad gäller metodval och utveckling. För att nämna några finns det numera 
spädbarnsverksamheter i Alingsås, Borås, Backa-Göteborg, Skövde, Växjö, Örebro och 
Linköping. Huvudmannaskapet kan skifta, men uppdraget är detsamma; målgruppen utgörs 
av föräldrar och deras späda barn med inriktning på att förebygga och behandla störningar i 
kontakten dem emellan. Tyvärr har spädbarnsgrupper ibland lagts ner pga ekonomiska 
besparingar som framtvingats inom landsting och socialtjänst. 
 
Viktoriagårdens grundidé är att skapa förutsättningar för  samspel mor-modern så att barnet 
kan utveckla sin egen unika identitet (Berg-Brodén, 1989). Ett viktigt fokus är att hjälpa 
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barnet att uttrycka sitt behov, och att hjälpa modern att identifiera sig med modersrollen. 
Grundsynen är att barnet har ett själv och att det föds in i en redan påbörjad relation med 
modern. Barnet blir en del av en familj i ett visst socialt sammanhang. 
I det praktiska arbetet intervenerar man på olika nivåer beroende på familjeproblematik. 
Fokus är på samspelet mor-barn för att få till stånd en dialog. Interventionerna anpassas så 
att de sker i direkt tidsmässig anslutning till ett utbyte mellan mor-barn. Intervention sker när 
en osäker relation behöver bekräftas eller då missförstånd uppstår, men lika viktigt är det att 
bekräfta relationen när ett gott samspel framträder. Man bekräftar även moderns intuition 
genom att hjälpa henne att förstå sina känsloreaktioner gentemot barnet.  
 
Viktigt är också att hjälpa mamman till en "hållande" funktion i kontakten med barnet. Man 
uppmuntrar mamman till att identifiera barnets signaler, att öka intensiteten i kropps- och 
ögonkontakten, och till beröring och smekningar. En hjälp för att uppmuntra kontakt är att 
man umgås i temperad bassäng eller i utövandet av babymassage. Ett annat sätt att 
intensifiera dialogen är att personalen är barnets ”alter ego”, vilket innebär att man tolkar 
barnets svar och verbaliserar det till mamman. Man lär också ut ramsor och barnvisor. 
 
Gryningen i Karlskoga (Neander, 1996). Neander anger att de viktigaste hörnstenarna i 
behandlingsarbetet varit miljöterapi, samtal och nätverksarbete. Videoinspelade sekvenser 
enligt Marte Meo-metoden har tillkommit senare. Målsättningen är att främja barns utveckling 
genom att förebygga och behandla tidiga störningar i kontakten mellan barn och föräldrar i 
späd- och småbarnsfamiljer. Det miljöterapeutiska arbetet kan utifrån betraktat se ut som 
vanlig samvaro, men eftersom behandlaren har en avsikt med sina interventioner, betecknas 
det som miljöterapi. Behandlarpositionen är bredvid föräldern och inte mellan barnet och 
föräldern. Personalgruppen har sammantaget en bred kompetens. 
 
I behandlingsarbetet, som ska främja samspel och anknytning, handlar det bl a om att 
undvika att ”ta över föräldraskapet”; personal går inte in i en nära relation till barnet. Det 
innebär att tolka barnets signaler och sätta ord på det. Föräldrarna uppmuntras till ögon- och 
kroppskontakt, överhuvudtaget försöker man att synliggöra barnet. Ett centralt förhållnings-
sätt är Winnicotts begrepp ”holding” (att hålla). Vidare innebär samspel att se och benämna, 
förmedla värme och lust, sätta barnen i centrum och att personal delar med sig av sin 
kunskap. 
 
I Linköpingsstudien "Barn till psykosociala riskmödrar” (Sydsjö, Wadsby & Svedin, 1995) 
framkom tydligt ett behov av spädbarnverksamhet, vilket sedemera etablerats och benämnts 
Hagadals föräldra-spädbarnsenhet. Den verkar för att förebygga psykiska och 
psykosociala problem hos barn till föräldrar som befinner sig i hög psykosocial risk. Hagadal 
drivs i ett samarbete mellan Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken och Linköpings 
kommun. Remittenter till Hagadal är bl a  mödra- och barnhälsovården, kvinnokliniken, 
barnkliniken och socialtjänsten. Behandlingen pågår fem tim/dag, tre dagar i veckan under 
sex veckors tid innan barnet hunnit bli sex månader gammalt. Bl a använder man sig av 
Marte Meo-metoden. Varje familj har en eller två kontaktpersoner i personalgruppen. I 
personalen finns en sjuksköterska, en förskollärare, en socialsekreterare, en barnsjuk-
sköterska/miljöterapeut och en socionom/vårdlärare.  Man har även tillgång till psykolog, 
kurator och barnpsykiater. 
 
Backa spädbarnsgrupp initierades av barnhälsovårdspsykolog Ingrid Holm utifrån en 
kartläggning av behovet av olika stödformer för föräldrar och spädbarn i Göteborg. 1995 
kunde man ta emot de första mor-barn-paren. Backa är ett samverkansprojekt mellan 
primärvård och socialtjänst. Personalen består av psykolog/projektledare, socionom, 
barnsjuksköterska och barnmorska. Remittenter är mödra- och barnhälsovården, 
socialtjänsten och psykiatrin. Platser erbjuds t ex mammor med risk för post partum- 
depression, bristande socialt nätverk eller ensamstående med barn. Verksamheten syftar till 
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att befrämja anknytningen mellan spädbarn och föräldrar genom att stödja mammorna. I 
verksamheten ingår pedagogiska moment i grupp, socialt umgänge och individuella samtal. 
Åldersgränsen är 12 månader för barnen. 
En utvärdering gjordes 1999: ”Stöd och gemenskap - en utvärdering av Backa spädbarns-
grupp” (Svensson & Tervola, 1999).  
 
SAMS – utvärdering av samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer 
 
I alla verksamheter pågår det diskussioner om olika former av utvärdering. Vi vet att det finns 
relativt få kontrollerade studier av interventioner byggda på anknytningsteori. I Sverige har 
Viktoriagårdens verksamhet utvärderats av Berg-Brodén (1989), Gryningens verksamhet av 
Neander (1996), verksamheten vid Hagadal i Linköping av Wadsby, Sydsjö & Svedin (1998) 
och Maskan i Stockholm av Skagerberg & Karlsson (1997). 
 
Utifrån behovet av att diskutera utvärdering arrangerades en konferens av K. Neander, 
Karskoga, och M. Palmblad, Örebro. Konferensen hölls på Sätra bruk år 2000. Ett tjugotal 
praktiker och forskare samlades och dokumentation finns i ”Uppdrag utvärdering - rapport 
från konferens" (2000). På konferensen på Sätra bruk fastslogs att det vore mycket värdefullt 
att samordna sitt arbete med utvärdering. Hos både hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
finns en klart uttalad ambition att de insatser som erbjuds ska vara evidens- eller kunskaps-
baserade. 
 
Kerstin Neander, doktorand vid Psykiatriskt forskningscenter, Örebro universitet, är 
projektledare för en prospektiv studie av fyra spädbarnsverksamheter: Björkdungen i Örebro, 
Gryningen i Karlskoga, Lindan i Lindesberg och Lundvivegården i Skövde (Neander, 2002). 
Studien kallas SAMS – Samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer. Studien ses som 
ett bidrag i ett långsiktigt arbete med att bygga upp en kunskapsbas för effekten av utvalda 
behandlingsmetoder. 
 
Frågeställningarna är: 
1. Hur kan man beskriva de familjer som under tre års tid påbörjar behandling vid de fyra 

verksamheterna gällande familjebild, sysselsättning, aktuell problembild och möjligheter 
till socialt stöd? 

2. Vad sker med familjerna under eller efter avslutat behandlingsarbete, efter 5 mån, 12 
mån och 18 mån, gällande problembilden i föräldraskapet, föräldrarnas syn på sina barn, 
möjligheter till socialt stöd och framtidstankar? 

3. Hur förhåller sig dessa förändringar, problembilden och föräldrarnas syn på de olika 
dimensionerna till de givna behandlingsinsatserna? 

 
SAMS-studien bygger på vetenskapligt prövade självskattningsinstrument, som ska ge en 
bild av föräldrarnas totala livssituation. Dessa är: 

• Livets stege 
• Infant Temperament Impression Scale (TIS) 
• Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) 
• The Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ) 
• The Interview Schedule for Social Interaction (ISSI) 
• General Health Questionnaire (GHQ 12) 
• Relationship Questionnaire (RQ) 
 

Det första mättillfället är vid inledningen av behandlingen. Det andra sker vid sex månader, 
och det tredje arton månader efter inledd behandling. Vid alla tre utvärderingstillfällena 
används samma utvärderingsinstrument. Studien kommer att pågå fram till hösten 2005. 
 



 19

 2.  UTVÄRDERINGAR OCH VETENSKAPIGA METODER 
 
Metoder och tillvägagångssätt för att nå kunskap varierar. De har varit föremål för intensiv 
debatt i vetenskapliga kretsar under ett par sekel, bl a uppdelning i kvalitativ och kvantitativ 
ansats. Humanvetenskapen hävdar att det behövs ett annat angreppssätt än det empirisk-
positivistiska som naturvetenskapen använder sig av. Trots att kvantitativa mätningar varit 
den mest förhärskande metoden har forskare inom det sociala området fortsatt att bedriva 
icke-positivistisk, kvalitativ forskning med observationer, beskrivningar, återberättelser och 
tolkningar. Inom psykologin framstår A Maslow som den mest kände företrädaren för 
humanistisk psykologi. Han ville tillföra fler tanketraditioner som stod för det erfarenhets-
mässiga, det personliga, det ideografiska/berättande. Han menar att vetenskap bör vara 
problemorienterad och fokusera på att skapa lämpliga metoder för att studera angelägna 
problem (Starrin & Svensson, 1994). 
 
Den mest aktuelle representanten för en kvalitativt inriktad forskning är Amadeo Giorgi. I 
Norden har en grupp kring S Kvale spelat en viktig roll för utveckling av kvalitativ analys. 
Starrin & Svensson menar att psykologer har varit mindre intresserade än pedagoger och 
sociologer av att anamma en kvalitativt orienterad forskning.  
 
Malterud (1998) menar att det finns många former av kunskap och att vetenskaplig kunskap  
bara är en av dessa. I forskningssammanhang måste man visa vilja och ha förmåga att 
ifrågasätta genomförandet och slutsatserna på ett reflekterat sätt. Man behöver fråga sig: 
Vilken är min utgångspunkt? Vilken kännedom och kunskap har jag i det jag vill undersöka? 
Det är naivt att tro att krav på objektivitet och andra kriterier för ett forskningsprojekt går att 
uppfylla helt. Data speglar alltid en begränsad del av verkligheten. Målet bör därför vara att 
göra problem och ifrågasättande synligt. Man tvingas alltid till kompromisser, men de ska 
alltså synliggöras och diskuteras. Då för vi vetenskaplig kunskap vidare. 
 
Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning kan uppfattas som att information som 
ges en grov skattning är kvalitativ medan det som ges en precis skattning är kvantitativ, eller 
att det handlar om skillnader mellan subjektivt/objektivt. Utifrån ett grovt vetenskapsfilosofiskt 
perspektiv betecknas kvalitativa metoder som icke-positivistiska, medan kvantitativa metoder 
sägs vara positivistiska. Sammantaget råder det t o m en viss okunnighet mellan olika 
discipliner, och även bland forskare inom närbesläktade områden, hur man definierar 
skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Man ”är överens om att det råder ett 
spänningsfyllt förhållande mellan begreppen” (Starrin & Svensson, 1994, s 20). 
 
Det är frågeställningarna som avgränsar och ger det specifika i ett forskningsprojekt. 
Frågeställningen ”vad innebär det att vara en ung mamma i riskzon?” ger en kvalitativ 
ansats, medan  frågan om ”det finns något samband mellan ålder, föräldraskap och psyko-
social tyngd”  leder in på kvantitativ analys. 
 
I medicinsk forskning har det funnits en tendens att hävda att kvantitativa metoder är den 
bästa (och ofta den enda) vägen till vetenskaplig kunskap. Man ställer ofta kvalitativa och 
kvantitativa metoder mot varandra. Man vill påvisa skillnader som framställer den ena bättre 
än den andra. Men likheterna är viktigare än skillnaderna. Malterud (1998) konstaterar att 
alla metoder måste tillfredsställa vetenskapliga krav för att ge vetenskaplig kunskap. 
 
En dominerande åsikt är att kvalitativ analys inte har någon egentlig eller självständig roll. 
Om den är användbar i kunskapssammanhang är det endast i kombination med kvantitativ 
analys. Den förser det kvantitativa resonemanget med ett sammanhang, menar Starrin och 
Svensson (1994). De menar att sammantaget är kvalitativ respektive kvantitativ analys två 
viktiga element inom vetenskapen och att man kan betrakta förhållandet som krona och 
klave på ett mynt. Det ena är inte viktigare än det andra. Analysfrågan bör överordnas 
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metod- och datafrågan. Kvalitativ analys  är den grundläggande formen och bör ha en 
självklar roll inom socialvetenskapen. 
 
Olsson (2004) menar att inom psykologin 

"...utgår vi oftast från ett teoretiskt begrepp, försöker definiera det, liksom ringa 
in det /…/men det fenomenologiska betraktelsesättet är helt motsatt, i den 
meningen att man frågar hur fenomenet visar sig för mig." (s 20) 

Detta står i överensstämmelse med vår ansats; att lyssna på mammornas berättelse om sina 
barn. 
 
Malterud menar att det är en grannlaga uppgift att välja en både-och-modell där vi 
kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod. Vinsten är att när vi skaffar oss fler observationer 
från olika observationspunkter får vi möjlighet att se ett fenomen ur flera dimensioner. 
Kvalitativa metoder lämpar sig bra för beskrivning och analys av karaktärsdrag och 
egenskaper hos fenomen som ska studeras. Det gäller även vid studier av dynamiska 
processer som samspel och utveckling. Målet är att förstå snarare än att förklara. Det 
avgörande är problemställningen – vilken typ av frågor ska projektet besvara? Man ska inte i 
förväg bestämma vilken metod som ska tillämpas, utan välja den som är mest relevant för 
syftet. 
 
Alla verksamheter har behov av utvärdering och det förs en ständig debatt om hur de 
samhälleliga resurserna används. I en debattartikel i Göteborgs-Posten skriver Kjell Asplund, 
generaldirektör på Socialstyrelsen, (Asplund m fl, 2004) att det finns för lite dokumentation 
om nya behandlingsmetoders effektivitet: 

"Den svenska kliniska forskningen behöver en tyngdförskjutning från 
beskrivande och analyserande till ett fokus på interventioner. Vilka metoder för 
förebyggande, diagnos och behandling av sjukdomar är effektiva? Vilka risker 
finns? Hur kostnadseffektiva är de metoder som används?" 

Sandell och Berglund (1996) understryker att en förutsättning för att kunna utvärdera en 
verksamhets effektivitet är att dess syfte och mål är tydliggjorda. Vidare menar de att 
välfärdsverksamheter som arbetar med vård, omsorg och behandling oftast redovisar vad 
pengar använts till, dvs den inre effektiviteten. Det saknas ofta utvärdering kring faktisk 
effektivitet, dvs om verksamheten gör rätt saker och når sitt syfte. Vilka konsekvenser får 
verksamheten för berörda människors liv? Vad händer med människorna? Den faktiska 
effektiviteten kan endast fås genom att ta reda på människors behov, hur insatserna ser ut 
och om de möter människornas behov. Måluppfyllelsen handlar om att möjliggöra positiva 
förändringar, så att människor kan ta eget ansvar för att förändra sin situation. 
 
Kunskap om behov är en nödvändig bas för utvärderingar. Det handlar om det som 
människor faktiskt behöver oavsett om det kan uttryckas medvetet eller ej. Behov brukar 
ibland struktureras i en behovstrappa, t ex Maslows sk ”behovshierarki”. Behoven är 
gemensamma och individuella. De flesta behov kan endast mötas i samspel med andra. 
Relationer till andra behövs. Bakom olika problem och symtom finns nästan alltid djupare 
liggande behov av trygghet, förståelse, respekt, mm som inte tillgodosetts. En del behov är 
subjektiva och sanna endast för en individ. Sandell och Berglund menar att människors 
behov finns på en skala där ytterligheterna utgörs av objektiva, yttre, faktiska förhållanden å 
ena sidan och subjektiva, inre, relativa upplevelser och synsätt å den andra. 
 
Även om det föreligger enskilda behov, så är det nödvändigt inom vårdverksamheter att ha 
generella kunskaper och metoder. Man behöver samla in och sammanställa på gruppnivå.  
Vilka gemensamma behov  har t ex ”unga mammor” ? 
 
Gör spädbarnsverksamheten någon nytta sett i ett samhällsperspektiv? 
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Sandell och Berglund resonerar om resultat att det handlar om förändringar över tid i 
människors liv. Det leder till frågeställningar kring förändring. T ex vad är ett lämpligt 
tidsperspektiv för att se om en förändring skett? Kan man verkligen säga att det berott på 
något specifikt i verksamheten? Vad händer inte samtidigt i en människas liv? Beror 
förändring på personliga inre strukturer, eller mer på levnadsförhållanden och konjunkturer  
och andra yttre samhälleliga förändringar? 
 
Förändring kan vara av första ordningen, dvs inom ett systems ramar, och inom givna 
förutsättningar eller av andra ordningen, dvs en förändring av systemets gränser, strukturer 
och processer (Sandell & Berglund, 1996). För en organisation som syftar till att arbeta med 
människors förändring är resultat något ytterst komplext, som måste följas över en längre tid.  
Man behöver följa processen både hos individ och verksamhet och göra utvärderingar 
kontinuerligt över en lång tid. 
 
Sandell & Berglund beskriver en integrerad effektutvärdering som är speciellt lämplig för 
”mjuka verksamheter”; verksamheter med en nära och kontinuerlig behandlingsrelation, t ex 
psykoterapi, krisverksamhet, o dyl. Integrerad effektutvärdering innebär att man bestämmer 
sig för vad man ska utvärdera; att man skaffar sig kunskap om den aktuella målgruppen 
generellt i samhället och dess livssituation. Därifrån definierar man ett antal frågeområden 
som sammanlagt bildar en helhet t ex kring människors behov. Frågeområdena bildar 
”behovsområden”. Det gäller att hitta frågeställningar som inbjuder till dialog. Intervjun ska 
ses som ett hjälpmedel för intervjuaren att strukturera. Den kan indelas i områden;: en 
”strukturell del” som innebär faktauppgifter kring utbildning, arbete och barnomsorg; en 
”interpersonell del” som innefattar familjesituationen i stort, och en ”individnivå” som  omfattar 
den psykosociala hälsan. 
 
Strukturerad djupintervju har visat sig vara den lämpligaste formen för informations-
inhämtning. Det är en ”intersubjektiv dialog” inom ett speciellt livsområde. Man skapar ett 
antal underområden/frågeområden som sammanlagt bildar en helhet. Det är en intervju i 
dialogform som avtäcker människors behovsområden. 
 
Kvale (1997) menar att forskningsintervjun bygger på vardagens samtal och är ett 
professionellt samtal. Den har en struktur och ett syfte. Ämnet för intervjun bestäms av  
intervjuaren. Forskningsintervjun är inte en jämbördig relation. Den är ett hantverk och kallas 
ibland ostrukturerad eller icke-standardiserad. Den är en metod som ger kvalitativa texter 
och kan ge förståelse för undersökningsgruppen. Den vill beskriva den intervjuades livsvärld, 
är ämnesorienterad och fokuserad på vissa tema i den intervjuades värld. Den är inte strikt 
strukturerad och inte heller helt icke-styrande; ett utbyte av synpunkter och samspel mellan 
två människor. Det är eftersträvansvärt att intervjun blir en positiv upplevelse för den 
intervjuade; en känsla av att ha  bidragit med värdefull kunskap. 
 
Enligt Malterud (1998) ska en god kvalitativ intervju ge utrymme för mångtydighet, eftersom 
de flesta mänskliga fenomen har flera nivåer. Det mångfacetterade kan ge oss viktig 
kunskap, som vi inte får ett grepp om utifall vi inriktar oss på endimensionella fakta. Att 
kombinera kvalitativ med kvantitativ metod ger oss möjligheter att se ett fenomen utifrån flera 
dimensioner. 
 
Vad gäller självskattningsformulär och psykologiska test i den kontinuerliga verksamheten, 
menar Sandell och Berglund (1996)  att de visserligen håller hög validitet och reliabilitet, men 
att de verkar distanserande och kan skada behandlingsrelationen. Det kräver också tolkning 
av testkompetent personal. 
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3. FÖREBYGGANDE ARBETE 
 
Folkhälsovetenskap och förebyggande arbete är ett stort och omfattande område, vilket vi 
avser att beröra bara översiktligt, som en introduktion. Vår utgångspunkt i uppföljningen av 
spädbarnsverksamheterna är att de arbetar förebyggande i den meningen att mammorna 
rekryteras redan under graviditeten, eller åtminstone innan problem i omhändertagandet av 
barnen uppstått. Det är ingen generellt förebyggande verksamhet, då den enbart vänder sig 
till blivande mammor i riskzon. Fokus blir här ”vad i det förebyggande arbetet skapar 
goda förutsättningar för mammor och barn att komma in i goda cirklar?”. 
 
Vad är psykisk hälsa? 
 
Man har i många år inom psykiatri och psykologi ägnat sig åt riskfaktorer som orsaker till  
psykisk ohälsa. Detta har på senare tid kompletterats med ”friskforskning”. Man intresserar 
sig för skyddsfaktorer som hjälper individer i riskpopulationer att förbli friska. A Antonovsky 
utvecklade tankar om salutogena faktorer. Han försökte svara på frågan om hälsans 
uppkomst. Hans tankar utgår ifrån att alla avvikelser och svårigheter är en del i människans 
tillvaro. Hälsa ses som ett kontinuum där ytterligheterna är helt frisk och mycket sjuk/död. 
Den salutogena inriktningen lägger stor vikt vid resurser och faktorer som kan vara till stor 
hjälp för att hamna så nära friskpolen som möjligt.  
 
Antonovsky har i sin forskning kring salutogenes utvecklat begreppet ”Sense of coherence” – 
på svenska "Känsla av sammanhang" (KASAM). Man såg att detta var den viktigaste 
friskfaktorn för individen, vilket innebär att tillvaron känns begriplig, hanterbar och meningsfull 
(Hansson & Cederblad, 1995). En stark KASAM, känsla av sammanhang, leder till en 
livshållning som kan öka motståndskraften vid stress och befrämja hälsa. KASAM 
samvarierar med olika hälsovariabler, familjefunkfunktion och temperament. Antonovsky har 
utvecklat ett självskattningsformulär för att mäta KASAM. Det består av 29 påståenden som 
besvaras på en sjugradig skala.  
 
Grunder för förebyggande arbete 
 
Leila Beckwith (2000) gör i sitt kapitel i ”Handbook of Infant Mental Health” en översikt över 
vetenskapen om förebyggande arbete och förebyggande program. Hon definierar 
förebyggande program som att de avser att förebygga ett tillstånd som ännu inte har uppträtt 
och genomförs vanligtvis med barn som inte uppvisar diagnostiserbara störningar eller 
handikapp. Grundantagandet är att förebyggande arbete är lättare, och konsekvenserna för 
familjen, barnet och samhället blir mindre allvarliga än när man avvaktar utvecklingen och 
behandlar en manifest störning. Vidare understryker hon vikten av att arbetet baseras på 
tidigare kunskap om riskbeteenden såväl som förutsättningar hos målgruppen. Att arbeta 
förebyggande utan detaljerad kunskap om specifika behov hos den som deltar blir 
förmodligen inte effektivt. 
 
Det förebyggande arbetet måste vara strategiskt och målinriktat. I sitt slutbetänkande 
framhåller Barnpsykiatrikommittén (SOU 1998:31) att det är viktigt att rikta insatserna inom 
den förebyggande hälsovården mot särskilt sårbara grupper och att vid behov individualisera 
insatserna.  
 
Framgång i det förebyggande arbetet kräver enligt Beckwith (2000) god kunskap om vad 
som leder till förändring, och fokus på vad som ska uppnås. Som exempel anger hon att 
man i dag vet att depression och oro hos modern är riskfaktorer för barnets utveckling, men 
att enbart förbättra moderns psykiska hälsa verkar inte räcka för att säkra barnens 
utveckling. En intervention med fokus på mammans beteende och samspelet med barnet 
skapar helt andra förutsättningar. 
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Det förebyggande arbetet bygger på kunskap om risk- och friskfaktorer och hur dessa 
samverkar. 
 
Beckwith (2000) säger vidare att i det riktade förebyggande arbetet måste flera områden av 
föräldrabeteende tas i beaktande. Så t ex bör man titta på förälderns lyhördhet, förmåga att 
främja autonomi, och förmåga att styra in barnet i goda cirklar. Förälderns bemötande måste 
dessutom vara anpassat till barnets ålder. 
 
Socialt stöd är allmänt sett en skyddsfaktor som främjar fysisk hälsa och psykologiskt 
välbefinnande för föräldrarna. Att erbjuda ett brett socialt stöd i förebyggande program, utan 
att ta hänsyn till om det möter specifika behov hos deltagarna, blir dock knappast effektivt. 
Stöd som förstärker kompetent fungerande i föräldrarollen och som vänder sig till dem som 
är isolerade eller de som genomgår livskriser/rollförändringar är förmodligen de mest 
verkningsfulla. Mest framgångsrika verkar program vara som har ett klart beteendefokus och 
där beteendet som ska ändras och de förmågor som ska uppnås för antingen barnet eller 
föräldern är specificerade. 
 
De flesta förebyggande program bäddar in det förebyggande arbetet i en god relation mellan 
behandlare, förälder och/eller barnet. En samarbetsrelation kräver att interventionen inte 
pekar ut brister, och förutsätter ett aktivt samspel som bygger på deltagarnas idéer, känslor 
och erfarenheter. 
 
Kunskap om mammor i riskzon - longitudinell studie av mammor med barn 
 
Sydsjö, Wadsby och Svedin ger i sin studie av ”Barn till psykosociala riskmödrar” från 1995 
den grundläggande kunskapen om målgruppen som efterfrågas vid riktat förebyggande 
arbete. Vår undersökningsgrupp är i sin bakgrund snarlik mammor i riskzon i denna studie. 
För att kunna göra jämförelser har vi delvis valt att i vår uppföljning använda samma 
utvärderingsinstrument. 
 
Kvinnor med psykosocial problematik i allmänhet är inte främmande för att i tidig graviditet ta 
upp sin problematik med mödrahälsovårdspersonal. De har ingen tendens att vilja förtränga 
eller dölja problemens förekomst, snarare visar de tacksamhet över att uppmärksammas. 
Majoriteten berättade själva, varför det inte var några svårigheter att få kännedom om 
problematiken. 
 
I Sydsjös m fl studie ingick kvinnor (78 st) med förekomst av psykosocial problematik, och de 
utgjorde 5% av gruppen gravida i Linköping 1984. Sannolikt så utgör psykosocial problematik 
ett allvarligt hot mot en optimal graviditet och den framtida mor-barnrelationen. Tio av de 
gravida var under 17 år. Som referensgrupp användes 78 st kvinnor som inte uppfyllde 
inklusionskriterierna och som skrevs in på MVC närmast efter en kvinna som kom att tillhöra 
riskgruppen i studien.  
 
Den aktuella studien startade 1983. Första undersökningstillfället var under graviditeten. 
Därefter har man träffat barnen och deras mammor när barnen var 6 mån, 18 mån, 4 år, 8 år 
och 16 år. Vid uppföljningarna har det varit påtagliga skillnader mellan de barn som är födda 
av mammor i riskzon och barn från referensgruppen. För ca 2/3 av barnen i riskgruppen har 
problem av olika slag fortsatt. 
 
Vid 4-årsuppföljningen tittade man på barnens utveckling utifrån noteringarna i BVC-
journalen. Resultatet visade på en stor skillnad mellan barnen från de två grupperna vad 
gällde psyko-motorisk utveckling. Man kunde endast beteckna 1/3 av barnen i riskgruppen 
som ”säkert ordinärt utvecklade”, medan drygt 80% av barnen i referensgruppen hade en 
tillfredsställande utveckling. Även beträffande 4-årsteckningen framkom ett liknande mönster. 
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Vid 8-årsuppföljningen intervjuades mammor och barn. 36% av barnen i riskgruppen hade 
beteendestörningar och mådde psykiskt dåligt, jämfört med 12% av referensgruppsbarnen. 
Beteendeproblemen kunde bestå av rastlöshet, aggressivitet, hyperaktivitet och 
koncentrationssvårigheter. De hade en betydligt sämre självbild än barnen i referensgruppen 
och hade upplevt betydligt fler omvälvande händelser i sina liv. 14% hade omhändertagits av 
de sociala myndigheterna. Utredning om misshandel av barnen hade startats hos 23% av 
familjerna. I referensgruppen hade inget barn omhändertagits eller utretts för misstanke om 
misshandel eller sexuella övergrepp. Merparten av gruppen riskmödrar, ca 2/3, har fortsatt 
att ha olika problem i sina liv. De hade flyttat många gånger. Arbetslösheten var 
jämförelsevis hög och långa sjukskrivningsperioder var vanliga. 
 
I en artikel ”Unik studie följer riskmödrar” i Psykologtidningen (Andersson, 2001) beskrivs att 
barnen i studien nu blivit 16 år. Man rapporterar att ännu fler av riskgruppsbarnen har blivit 
utsatta för sexuella övergrepp. Fysiskt mår ungdomarna lika bra i båda grupperna. 
Riskgruppens ungdomar röker och dricker mer, och har en mer negativ framtidstro. Framför 
allt pojkarna har en mer negativ självbild. 
  
Sydsjö, Wadsby och Svedins (1995) undersökning lyfte fram behovet av förebyggande 
arbete och att tidigt stötta blivande mammor i riskzon. Sedan undersökningens start 1984 har 
flera spädbarnsverksamheter etablerats i Sverige. 
 
Förebyggande arbete i praktiken 
 
I Sverige har BVC:s arbetssätt blivit alltmer psyko-socialt inriktat, med fokus på att stödja 
föräldrarnas egen kompetens. Arborelius m fl (1997) menar att en betydande riskfaktor för 
ohälsa är samspelssvårigheter mellan förälder och barn under första levnadsåret. Socialt 
stöd, genom exempelvis hembesök till föräldrar som lever under påfrestningar, kan motverka 
risken för framtida ohälsa. 
 
I en studie med syfte att få veta hur ”sårbara mammor, dvs mammor med ökad psykologisk  
och social belastning” i allmänhet upplevde stöd från BVC-sköterskan under barnets första 
halvår intervjuades tjugotre svenskspråkiga mammor från nio olika BVC. Mammorna valdes 
ut efter de kriterier enligt vilka BVC-sköterskan brukade ge extra stöd till mammor med 
psykosocial belastning. Mammorna fick detaljerat berätta om olika besök på BVC (Arborelius 
m fl, 1997). 
  
De flesta mammor (20 av 23) hade upplevt ett känslomässigt stöd, att sköterskan 
intresserade sig för henne och barnet, och kunde lugna. Flertalet mammor upplevde att de 
fick informativt stöd från sköterskan. 13 av 23 mammor upplevde stöd i föräldrarollen, medan 
fyra hade känt sig ifrågasatta eller inte förstådda. 
 
Några förstagångsmammor kände sig vilsna då de inte hade några egna idéer och upplevde 
att sköterskan gav svävande svar. Hälften av mammorna upplevde sig ha fått stöd i föräldra-
rollen genom att sköterskan på ett positivt sätt kommenterat mammans förhållningssätt eller 
genom att beskriva barnet positivt. 
 
Frågeformulär kring upplevelsen av barnet respektive den egna föräldrarollen visar att de 
mammor som upplevt stöd från sköterskan hade en positivare syn på barnet, upplevde sig 
som mer kompetenta och fick en större förståelse för hur de skulle ta hand om sitt barn. 
Mammorna var också mindre nedstämda då barnet var åtta månader jämfört med den grupp 
som inte upplevt sig fått stöd på BVC.          
Utifrån resultatet resonerar författarna att det kan vara så att en del mammor känner sig 
övergivna och ensamma när de inte får konkreta råd eller tydliga besked när tillvaron upplevs 
kaotisk. Det kan också vara uttryck för att sköterskan i sina försök att utveckla förälderns 
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kompetens blir alltför återhållsam med ren kunskap. Flera mammor uttryckte att bristen på 
stöd yttrade sig som att de kände sig påtvingade vissa sociala normer och att sköterskan la 
sig i eller kontrollerade hur hon skötte barnet. 
 
Mammor som kände att de fått stöd i föräldrarollen mådde bättre ett drygt halvår efter 
barnets födelse än de mammor som inte upplevt sig få stöd. De som blivit stärkta i sin 
föräldraroll hade en mer positiv bild av barnet och upplevde sig ha en större förmåga att ta 
hand om barnet. De var också i mindre utsträckning nedstämda. 
   
Man såg också att ett patientcentrerat förhållningssätt var verksamt. Därmed menas att 
vårdgivaren inte är inställd på att styra patienten mot ett på förhand bestämt mål utan vill 
förstå patientens tankar och känslor lika väl som symtomen. Enligt författarna har många 
studier visat att patientcentrering är det som har bäst effekt när man vill få människor att 
ändra sitt beteende. 
 
Studien pekar på att det är mycket väsentligt att vidareutveckla sköterskors kompetens att ge 
stöd i föräldrarollen, dvs förmedla att mamman är kompetent att ta hand om sitt barn. Ett 
problem kan vara att man inte riktigt förstår mammans föreställningar, ett annat att när man 
uppmuntrar mamman att prova sig fram kan istället en känsla av övergivenhet uppstå. 
 
Påtagligt blev också att det som motverkar känslan av stöd är att en del mammor upplever 
att BVC lägger sig i deras sätt att sköta barnet och påtvingar dem sociala normer. 
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4.  UNGA MAMMOR 
 
Wakschlag och Hans (2000) ger i ”Early Parenthood in context: Implications for development 
and intervention” en översikt över kunskapsläget vad gäller unga mammor. Det följande är 
en sammanfattning av densamma. 
 
De beskriver att unga mammor hamnar i en situation där de samtidigt går igenom två 
förändringsprocesser. De är mitt uppe i en tonårsfrigörelse och samtidigt ska de gå in i 
rollen som mamma och eventuellt en relation till barnets pappa. 
 

"Young mothers must redefine their sense of themselves in relation to their infants 
during a developmental period in which they also have to redefine their 
relationships with their families of origin and their male partners." (s 130) 

 
Det är viktigt att förstå hur mammorna och deras familj klarar av dessa processer för att få en 
uppfattning om vilken eventuell hjälp mammorna kan behöva. Vidare att fånga upp 
kompetensen i familjesystemet för att kunna förstärka det som fungerar och förmedla till 
familjerna att ”detta klarar ni bra”. 
 
De unga mammorna behöver stöd och hjälp från sina egna mammor i omhändertagandet av 
barnet för att avsluta skolan, utveckla nya former av relationer till vänkrets mm. Samtidigt 
finns risken att mormödrarna är för aktiva i att vara ”hjälpföräldrar” och att den unga 
mamman därmed inte utvecklar kompetens och trygghet i mammarollen. Wakschlag och 
Hans menar att om familjen lyckas finna en balans mellan att ge stöd och avlastning och 
samtidigt uppmuntra den unga mammans autonomi och kompetens, så främjar det hennes 
förmåga att finna sig tillrätta och hennes engagemang i mammarollen. 
 
Unga mammor behöver definitivt stöd från ett socialt nätverk. Undersökningar (Wakschlag 
& Hans) visar att det annars finns risk för brister i omhändertagandet av barnet. Den relation 
unga mammor har till sina föräldrar påverkar deras egen förmåga att uppfostra sitt barn. 
Socialt stöd och konkret hjälp gör att den unga mamman kan var mer lyhörd och ”vuxen” i sitt 
föräldraskap. 
 
De flesta undersökningar av tonårsföräldraskap har funnit att variabler relaterade till socialt 
stöd, sammanboende och familjerelationer är bland de viktigaste för bedömning av hur 
mamman ska klara sitt föräldraskap och hur det ska gå för barnet. Emellertid kompliceras 
studierna av familjesystem och dess påverkan på den unga mamman av att stöd kan ha så 
olika mening beroende på boendeform och barnets ålder. Optimalt utfall vad gäller 
anknytningstrygghet och förskolebarnets anpassningsförmåga infinner sig när mamman inte 
bor ihop med sin mor, men får stöd och assistans av henne. 
 
Unga mammor med en bakgrund av avståndstagande egen föräldrar och problematisk 
anknytning uppvisar högre nivåer av depression och en hård och straffande uppfostringsstil. 
Om mamman emellertid har en stödjande relation med en partner, så verkar detta reducera 
risken för att mammor som haft en problematisk uppväxt ska utveckla en sådan 
uppfostringsstil. 
 
Många undersökningar har visat att tonårsmödrar är mindre lyhörda och mindre verbalt 
stimulerande; att de har mindre realistiska förväntningar på barnets utveckling och är mer 
restriktiva med sina barn än äldre kvinnor. Dessa skillnader blir dock obetydliga när man 
jämför med äldre kvinnor från samma socioekonomiska miljöer. Alltså verkar skillnaderna 
mer bero på egna sociala erfarenheter än på ålder. 
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Prognosen för hur unga mammor ska klara föräldraskapet avgörs även av hur väl 
förberedda de är för att gå in i mammarollen. Vad de har för förväntningar på och kunskap 
om barns utveckling; deras attityd till och vilja att ta hand om ett barn, liksom deras förmåga 
att tillämpa sin kunskap. En väl förberedd ung mamma uppvisar bättre coping-förmåga i 
föräldrarollen, har mer positiv uppfattning om sitt barn och uppvisar ett mer lyhört 
föräldraskap. Ytterligare en viktig aspekt på hur den unga mamman ska klara av sitt 
föräldraskap är barnets egna karaktärsdrag. Barn som är sårbara och kanske brister i 
utvecklingen, eller är allmänt besvärliga, verkar vara mer utsatta för risken att mamman 
brister i föräldraskapet. 
 
Barn till tonårsmammor som får syskon i senare ålder har en bättre prognos än barn som 
snabbt får ett syskon.  
 
Wakschlag och Hans delar in riskfaktorer i fyra områden: Flergenerationsperspektiv – 
Förhållande till partnern – Mammans mentala hälsa – Mammans känslomässiga och 
kognitiva förmågor. 
 
Som möjliga stödåtgärder nämner de:  
 

a) Flergenerationsperspektivet. Interventioner som syftar till att förtydliga mammans 
respektive mormoderns roll/ansvarstagande. Rådgivning till mormodern om hur hon 
ska ge adekvat stöd till dottern. Stöd till mormodern att klara av den påfrestning som 
följer av att vara mor till en tonårsmamma. 

b) Förhållande till partnern. Parinterventioner som syftar till att stödja pappan till ett 
stabilt engagemang i barnets emotionella utveckling och till att ge support till 
mamman. Pappagrupper som lyfter fram vikten av olika aspekter av faderskapet och 
”manligheten” i faderskapet. 

c) Mammans mentala hälsa. Interventioner som syftar till att hjälpa mamman att knyta 
ihop då- och nutid och att utveckla mer adaptiva relationsmönster. Behandling av 
dyaden mor-barn för att främja lyhört föräldraskap och trygg anknytning. Familje-
förskolor. Föräldrarådgivning under småbarnstiden som hjälper mamman att både 
stötta barnets autonomi och att sätt tydliga gränser. 

d) Mammans känslomässiga och kognitiva förmågor. Stöd i att främja och förstå 
barnets utveckling och föräldrautbildning. Samspelsbehandling som syftar till att 
förstå hur barn signalerar sina behov. Program som syftar till att hjälpa mamman att 
skapa en stimulerande inlärningsmiljö för barnet. Förskola för barnet så att mamman 
kan avsluta sina studier och barnet få pedagogiskt stöd. 
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5.  BARNS UTVECKLING OCH ANKNYTNINGSMÖNSTER 
 
Spädbarnspsykologi     
 
Psykisk hälsa grundläggs mycket tidigt, i barnets allra första relationer. Utifrån spädbarns-
forskning har vi idag en syn på spädbarn som kompetenta individer som redan vid födseln 
kan ingå i ett samspel med andra. Spädbarnsverksamheternas inriktning grundar sig på 
synsättet att barnet blir till i relation till andra människor. Barn utvecklas i samspel. 
 
Utifrån Havnesköld och Risholm-Mothander (2002) följer ett kort utvecklingspsykologiskt 
historiskt sammandrag. Teorisystem har avlöst varandra. Författarna betecknar det som olika 
vågor. Freud introducerade teorin om det omedvetna och drifterna. Dottern Anna Freud 
bidrog med jag-psykologin och E. H. Erikson utvidgade utvecklingen till att omfatta alla åldrar 
och indelade livet i åtta utvecklingsfaser. Därtill kom M. Mahler med separations- och 
individuationsutvecklingen under barnets tre första år. Likaså R. Spitz som menar att 
samspelet är en fråga om liv och död. I den tredje vågen finns objektrelationsteoretikerna 
som M. Klein, D. Fairbairn, H. Guntrip och D. W. Winnicott. J. Bowlby formulerade 
anknytningsteorin utifrån biologiskt och systemteoretiskt perspektiv inom psykoanalysen.  
Fjärde vågen utmärktes av självpsykologin där H. Kohut är förgrundsgestalt, och som i sin tur 
haft stor betydelse för spädbarnsforskare, bl a D. Stern. Slutligen talar man om en femte våg 
inom psykodynamisk utvecklingsteori. Innehållet i den kan sammanfattas med att affekterna 
ses som en drivkraft för individen för att skapa mening. Tyngdpunkten flyttas från det 
intrapsykiska till interpersonellt och systemiskt perspektiv. Psykologen S. Tomkins var 
grundaren för modern affektteori.  
 
Ett barn är resultatet av en mamma och pappa i biologisk bemärkelse. Men som D W  
Winnicott (engelsk barnläkare och psykoanalytiker, 1896-1971) säger; Det finns inte något 
sådant som ett spädbarn. Det finns bara en mor och ett barn.” Mor och barn är lika viktiga för 
att ömsesidigheten ska utvecklas. Kärnordet i relationen är beroendet. En lyhörd mamma 
som besvarar barnets signaler och ”håller” barnet är enligt Winnicott inne i ”det primära 
moderstillståndet”  (se t ex Burén, 1998-99). Barnet erhåller en känsla av varande som 
lägger grunden för utveckling. 
 
Anknytningsteori och barnets utveckling 
 
Anknytning  är en översättning av engelskans attachment . Anknytningsteorin var från början 
en teori om den process vars resultat är ett psykologiskt band mellan spädbarnet och den 
betydelsefulle vuxne. Dessa band utvecklar mentala representationer hos barnet och 
benämns inre arbetsmodeller av självet och de närstående (Broberg, 2000). Dessa inre 
arbetsmodeller kommer att vara avgörande för med vilka förväntningar barnet förhåller sig till 
andra människor i framtiden. Anknytningserfarenheterna skapar en arbetsmodell för den 
första relationen som i sin tur utvecklar mönster för senare relationer. 
 
Anknytningsteorins grundare var John Bowlby (engelsk barnpsykolog och psykoanalytiker, 
1907-1990). Då han under sin levnad inte var särskilt accepterad i akademiska kretsar är det 
först på senare tid som Bowlbys teori genomsyrat psykiatrin. Bowlbys utgångspunkt är att vi 
människor är biologiska varelser. Anknytningen liknar djurens prägling och är automatisk och 
instinktiv (Burén, 1998-99). Man kan säga att den nyfödde har en genetiskt förprogrammerad 
beredskap till anknytning. Han betonar att barnet inte kan låta bli att knyta an. När en god 
anknytning skapats, och i takt med barnets utveckling, stimuleras barnet till lusten att 
utforska världen. En tillräckligt bra förälder skapar en ”good enough environment”  för att 
använda Winnicotts uttryck. En nära kontakt är lika grundläggande som behov av föda och 
sömn. Bowlby beskriver två kompletterande system; anknytningssystemet hos barnet och 
omvårdnadssystemet hos föräldern. Man kan betrakta omvårdnadssystemet som en egen 
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grundläggande kraft hos människan, och som är av största vikt för anknytningen. Föreligger 
det brister kan omsorgssvikt uppstå. 
 
Under spädbarnsåret utvecklas också barnets kognitiva förmåga. I ett-årsåldern har barnet 
uppnått det första stadiet av vad J Piaget (schweizisk biolog och psykolog 1896-1980) kallar 
objektpermanens. Piaget representerar kognitiv teori. Han menar att spädbarn tänker genom 
sina sinnen och motoriska färdigheter. Objektpermanens är när barnet vet att ett föremål 
finns även om det inte kan se det. Barnet börjar också utveckla föreställningar om sig och 
andra människor vilka betecknas som inre arbetsmodeller - IWM (internal working models). 
 
Inre arbetsmodeller kan i hierarkisk mening ses som överordnat ett annat begrepp: RIG, dvs  
Representations of Interactions being Generalized enligt D N Stern, (professor i psykiatri och 
psykoanalytiker, Geneve). Flera RIG:s bildar tillsammans en IWM och innehåller både 
omedvetna och medvetna delar. Hans teori utgår ifrån forskningsresultat. Han använder 
begrepp som ”det kliniska spädbarnet” och ”det observerade spädbarnet”. Med det kliniska 
spädbarnet förstås den rekonstruktion man gjort av spädbarnstiden med vuxenpatienter. Det 
observerade spädbarnet är de observationer man gjort av späda barn avseende medicinsk, 
kognitiv, social och psykologisk utveckling. 
 
Affektteori är på stark frammarsch inom psykodynamisk utvecklingsteori. Enligt  Havnesköld 
och Risholm-Mothander har man börjat anta ett synsätt som innebär att man ser drifter och 
affekter som separata nedärvda biologiska system. Vi brukar tolka känslor som psykologiska 
fenomen som framträder i samband med att något händer i omvärlden eller i våra tankar. 
Detta synsätt behöver inkluderas i de biologiska uttrycken. Troligen finns det ett biologiskt 
program - ett ”script”. Man tänker sig då att ett visst mönster av stimulans behövs för 
igångsättning av t ex ett barns skrik. 
 
Affekter har stor betydelse för allt mänskligt samspel, de smittar. Vi har troligen en 
uppsättning affektsträngar som aktiveras när någon i omvärlden ”ljuder på något sätt”, 
exempelvis spädbarn kan börja gråta när en jämnårig gråter. Det kan även iakttas i samspel 
mor-barn. Man benämner detta affektsmitta. Under utvecklingens gång skapar vi ett ”filter” 
som reglerar hur vi i olika situationer tillåter oss att bli smittade. 
 
Vitalitetsaffekter är en annan typ av affekter som är av betydelse för känsloutvecklingen. Man 
betraktar dem som ett inre informationssystem och de har inget yttre biologiskt uttryck som 
går att iaktta. Man tänker sig att barnet hela tiden påverkas av känslor av vitalitet. Stern tror 
att spädbarnet inte till en början upplever yttre handlingar som avgränsade enheter utan 
”minns” skeenden genom ”känslotonen”. 
 
Förmåga till imitation finns med från födseln. Man kan beskriva det som en form som 
uppfattas av den andre, men den är inte knuten till ett ömsesidigt inre känslotillstånd. Redan 
vid två-tre månader har dock imitationen en mer social karaktär. 
 
Vid 1½ års ålder kan barn representera saker i sitt inre med hjälp av symboler. Symbolerna 
kan bli affektivt laddade. Havnesköld och Risholm-Mothander föreslår benämningen 
”känslomedvetande” eftersom ordet ”känsla” är en mångtydig term. Det kan definieras som 
”en subjektiv upplevelse av att en affekt har utlösts”. Att barnet kan säga ”nej” är vanligtvis ett 
av de första uttrycken för känslomedvetande hos barn. 
 
En annan linje i känslolivet är affektintoning. Det ”avser en speciell kategori affektiva 
beteenden som ryms i samspelet mellan två människor”. Det är individens förmåga att dela 
inre känslor med någon annan, är grunden för intersubjektivitet och utvecklar förmåga till 
empati. Affektintoning infinner sig senare under barnets första år, enligt Stern. Barnet får nya 
erfarenheter i samspelet med föräldern. Barnet får erfara vilka känslor som uppmuntras och 
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vilka som nedtonas. Föräldern ger barnet en ”känslogrundande mall” som barnet behöver 
för att sortera i sin värld och kontrollera sina känslor. När föräldern förstår att barnet delar 
den intersubjektiva upplevelsen, bekräftas dess existens och en relation har skapats.                     
 
Den skotske spädbarnsforskaren Colwyn Trevarthen (1999) var den förste som införde 
begreppet intersubjektivitet i spädbarnspsykologin. Han menar att den kommunikation som 
uppstår mellan spädbarn och föräldrar i form av leenden mm, kan ses som en ”primitiv” form 
av delat känslotillstånd. Första halvåret betecknas det som primär intersubjektivitet som 
övergår till sekundär intersubjektivitet vid sju till nio månaders ålder. 
  
Vikten av att skilja mellan anknytning och anknytningsbeteende poängteras. Det senare 
representerar närkontaktsökande och påverkas av det känslomässiga innehållet. Anknytning 
är en relation som är varaktig medan anknytningsbeteende är de beteenden genom vilka 
detta band ursprungligen formas och sen fortsätter. Anknytningen pågår även om inte 
anknytningspersonen är närvarande. När anknytningspersonen är tillgänglig och stödjande 
skapar det en tillit och en upplevelse av sig själv som älskad och värdefull. Detta kommer att 
färga av sig i kontakten med andra människor på ett positivt sätt. Om det motsatta råder kan 
det innebära en inre arbetsmodell i form av uppfattning om sig själv som dålig och föräldern 
som opålitlig. 
 
Det mest centrala inom anknytningsteorin är begreppet trygg bas. Barnet vågar sig ut i 
omvärlden när det vet att föräldern är tillgänglig och kan användas som en bas som det kan 
återvända till och få känslomässig påfyllning hos. Barn som däremot upplever osäkerhet i 
kontakt med föräldern kan istället välja mellan att ängsligt klamra sig fast, eller bete sig som 
om basen = föräldern inte behövs. De förutsättningar som medför en trygg bas är framför allt 
lyhördhet, tillgänglighet, förutsägbarhet och omsorg. Yttre faktorer som bidrar är sociala 
förhållanden (ekonomi, arbete, bostad mm), personliga förhållanden (psykisk hälsa och stöd i 
nära nätverk), personliga uppfattningar om t ex barnuppfostran och barnets temperament.  
”Mer trygghet leder alltså inte till beroende utan till ett frigörande av behovet att utforska” 
(Broberg 2000, s 48).  
 
En av Bowlbys forskarkollegor var psykologen Mary Ainsworth. Hon har utvecklat 
anknytningsbegreppet och introducerade begreppet trygg bas. I hennes forskning studerade 
man individuella skillnader. Man utarbetade ” the strange situation” – främlingstestet. 
Det är användbart när man vill studera anknytningsbeteende hos barn i åldrarna 12 – 24 
månader. Metoden innehåller korta separationer och återföreningar mellan förälder och barn 
i en experimentell situation.  
 
En av de viktigaste aspekterna för all social kontakt är att kunna dela känslotillstånd. När 
barnet under andra halvåret kan förstå förälderns känslomässiga svar uppkommer 
möjligheten att dela varandras inre världar. Det kan benämnas med Sterns begrepp 
affektintoning. Med hjälp av affektintoning utökas barnets känsloregister och att det finns 
olika sätt att förstå världen. Barnet skapar därmed sin inre subjektiva värld. Enligt 
Havnesköld och Risholm-Mothander menar Stern att begreppet intersubjektivitet också kan 
användas för att beskriva de tidiga processer som kan noteras i ett spädbarns liv och som C. 
Trevarthen betecknar som “primär intersubjektivitet”. 
 
Varför är vi upptagna av intersubjektivitet? Företeelsen ger en mängd tankar. Hur lär vi 
känna andra personer som vi känner oss själva? Vad är medfött, vad är inlärt? Förändras 
intersubjektivitet med ålder? Trevarthen och Meltzoff & Moore (1998) tänker sig en medfödd 
intersubjektivitet som finns nedlagd i hjärnan från födseln. Tecken på detta är t ex  fenomen 
som ömsesidig timing, tur-tagning mellan barn och vuxen och att dela uppmärksamhet. Detta 
representerar icke-verbal kommunikation. Det handlar inte bara om den fysiska 
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registreringen av den andre utan en psykologisk förnimmelse. Intressant är utveckling av 
intersubjektivitet under den preverbala perioden. 
 
Basen för kontakten mellan förälder och barn är ”recognition of the ´like-me-ness´ of others”. 
Imitation är det första observerbara tecknet och finns med från födseln. Den andre kan 
förstås som "lik mig" åtminstone i avseendet att vi gör samma handlingar. Det är inte en 
automatisk handling eller en reflex. Den är en frivillig och målmedveten handling. Genom 
imitation uppstår en tvåsidig erfarenhet och barnet är till i relation till sig själv och den andre. 
Med hjälp av imitation lär barnet känna igen personer i sin omgivning. Efter två månaders 
ålder utvecklas imitationen till en mer lekfull och social karaktär. Imitationen är avsiktlig 
genom att barnet väljer att imitera eller inte imitera olika beteenden utifrån vad som är 
intressant beroende på barnets aktuella utvecklingsperiod. Meltzoff och Moore (1998) ger 
exempel på spädbarn som försökte imitera nya motoriska rörelser som det inte var moget för 
att utföra men fortsatte att öva tills de kunde utföra rörelsen på samma sätt som den andre 
personens rörelse. 
  
Hur kan man testa om spädbarn reagerar på en person inte bara utifrån den fysiska 
gestaltningen utan även psykologiskt? Meltzoff och Moore prövade genom ett beteende-
mässigt handlande. Man lät en vuxen göra något mot ett bestämt mål. På vägen avbröts 
handlingen. För en annan vuxen var det lätt att avgöra vad som var målet eller avsikten. Men 
även spädbarnet visade att det kunde urskilja vad som var den avsiktliga handlingen då det 
hakade på handlingen. Författarna menar att det handlar om ett varande tillstånd som inger 
känslor av ett själv och av andra och av relationen. Spädbarn inser att det inte är ensamt, att 
det är som andra och i ett sammanhang som ger känsla av identitet och gemenskap. Barn 
förlorar aldrig sin förmåga att imitera. 
 
Enligt Svensson och Tervola (1999) menar Trevarthen, Kokkinaki och Fianmengi (1999) att  
imitation inte bara är ett sätt att öva nya rörelser utan imitationen är också en funktion som 
reglerar intersubjektiva processer (mellanmänsklig interaktion). Man reflekterar över 
varandra och stämmer av nya initiativ. Det medför ett ömsesidigt engagemang. Även för 
tidigt födda barn visar samma motivation till och imiterar som fullgångna barn. Enda 
skillnaden är att de inte behärskar motoriken i samma utsträckning. 
 
Anknytningsmönster 
 
Ainsworth har enligt Broberg identifierat huvudsakligen tre anknytningsmönster. 
 
Trygg anknytning: Barnet måste få betydande erfarenhet av att föräldern hör, förstår och är 
beredd att hjälpa det. Härigenom ges förutsättningar till en bra grund för att skapa många 
nyanser i relation till föräldern. I trygga situationer tar nyfikenheten överhand och stimulerar 
barnet till att utforska omvärlden. Om en fara hotar, t ex att en främmande person dyker upp, 
aktiveras anknytningsbehovet och barnet påkallar skydd och tröst. Att som förälder både var 
lyhörd och förutsägbar ger barnet en begynnande positiv självbild, och en positiv bild av och 
positiva förväntningar på andra personer. 
 
Otrygg anknytning men organiserad: Man brukar urskilja två slag, en undvikande och en 
ambivalent.                                                                                                                                  
Den undvikande karakteriseras av att barnet inte visar något behov av att använda föräldern 
som en trygg bas. Det kan t ex vara en förälder som har svårt att besvara uttryck för behov 
av närhet. Barnet lär sig inte ge uttryck för tröst eller omsorg. Det sägs: man ska inte ”gnälla 
för småsaker”. Det är bättre att dra sig undan inuti sig själv. Barnet förhåller sig också 
undvikande till andra personer. 
Den ambivalenta anknytningen utvecklas där föräldern samspelar på ett oförutsett och 
nyckfullt sätt. Relationen präglas av den vuxnes villkor och styrs mycket lite av barnets 
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signaler. Barnet blir mer utlämnat åt förälderns godtycke. Det skaffar sig inte någon tillit till 
sin egen förmåga att påverka. Följden kan bli passivitet, eller förstärkning till ett ständigt 
påkallande behov. Det sistnämnda kan också uttrycka sig i form av ängslighet, gnällighet och 
bevakning hos barnet. Det försäkrar sig till fullo om den närhet det behöver. 
 
Ovanstående anknytningsmönster har visat sig otillräckliga vad gäller forskning kring 
riskgrupper.  Forskare som M. Main och P. Crittenden har urskiljt ytterligare ett mönster: 
desorganiserad anknytning (Broberg, 2000). Samspelet mellan förälder och barn utmärks 
av att det bygger på rädsla. Barnet hamnar i en konflikt när den förälder som ska skydda det 
är samma förälder som väcker rädslan. Man kan anta att det blir en blandning av alla 
anknytningsmönster i kombination med atypiska stressreaktioner, udda kroppsrörelser, 
huvuddunkningar, etc. Med den kunskap som nu finns kring desorganiserad anknytning kan 
man urskilja föräldrar med egna svåra obearbetade upplevelser, och som feltolkar barnets 
signaler och reagerar på det med ilska eller rädsla. Detta blir oförståeligt och skrämmande 
för barnet. Härigenom misslyckas barnet med att skapa en organiserad anknytning 
(Broberg). 
 
Uppföljningsstudier av barn med desorganiserad anknytning visar att den är en allvarlig 
riskfaktor som kan leda till kamratsvårigheter och utagerande beteende både under 
förskoleåren och senare i skolan. (Broberg, 2000) 
 
Riskgrupper är t ex familjer där det förekommer fysisk eller psykisk misshandel, föräldrar 
med psykisk sjukdom, vanvård och/eller missbruk. Andelen barn med desorganiserad 
anknytning kan i dessa grupper vara upp till 80 %. I normalgrupper varierar andelen barn 
med desorganiserad anknytning mellan 5 – 25 %. Det är viktigt att poängtera att det som 
kallas otrygg men organiserad anknytning är varianter av normal utveckling. 
 
Enligt Broberg leder inte riskfaktorer hos föräldrar som depression eller missbruk i sig till en 
otrygg anknytning. Men om riskfaktorn medför en bristande omvårdnad kan barnet utveckla 
en otrygg anknytning.  
 
Longitudinella studier visar att den tidiga anknytningen har betydelse för fortsatt utveckling ur 
andra aspekter i normalgrupper. Det har samband med social kompetens gentemot andra. I 
en studie av Bohlin, Hagekull och Rydell (2000) såg man att anknytningsmönstret när barnet 
var 15 mån hade ett tydligt samband med social förmåga vid 8 års ålder. 
 
Det pågår en intensiv forskning kring vad som händer med barn i förskoleåldern som tidigt 
varit utsatta för omsorgssvikt. Man har sett att en del barn själva tar ansvar för kontakten och 
visar ett kontrollerande anknytningsmönster. Barnet kan uppvisa en tvångsmässig lydnad 
och ängsligt beskydda föräldern för att slippa ett oförutsägbart humör. Bowlby (1980) 
beskrev detta som ”compulsive caregiving”. Barnet kan efterhand inte tolka sina egna behov 
och kan dessutom skuldbelägga sig själv. Barnet utvecklar enligt Winnicott ett ”falskt själv”. 
En del barn blir inte omvårdande utan väljer den motsatta polen; de kontrollerar föräldrarna 
på ett aggressivt sätt. Barnet tvingas överge bilden av föräldern som beskyddande och 
betraktar andra som opålitliga eller farliga. Man måste ständigt vara på sin vakt. 
 
Broberg (2000) menar att en grundläggande fråga inom utvecklingspsykologin är den om 
stabilitet och förändring. Utvecklingen indelas inte i faser utan ses mer som ett kontinuum. 
Man kan använda en ”stress-sårbarhetsmodell” där olika utvecklingslinjer är möjliga. Det är 
också mycket svårt att förutsäga hur utvecklingen kommer att gestalta sig i det enskilda fallet 
eftersom det är många olika variabler i samverkan som bestämmer utvecklingens förlopp. Vi 
vet dock att de första inre arbetsmodellerna av själv och andra är av stor vikt för den fortsatta 
utvecklingen. 
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Stern (1991) vidareutvecklar utvecklingspsykologin och beskrivning av spädbarnstiden. Han 
utgår ifrån begreppet själv. Han skriver att självet och dess gränser utgör själva kärnan i 
tänkandet kring människans natur. Självet är det som agerar, har känslor och avsikter, 
överför upplevelser till språk och kommunikation med andra.  Barnet har redan från starten 
en känsla av ett begynnande själv som sedan förgrenas till ett mer utvecklat själv under de 
fyra första åren. Stern anger fyra känslor: begynnande själv, kärnsjälv, subjektivt själv och 
verbalt själv. 
 
Begynnande själv: 0-2 mån. Barnet får intryck inifrån sig själv, kroppskänslor av det 
fysiologiska. Vidare förmår barnet urskilja mammas röst, lukt och hållandet. Det kan också 
imitera. 
Känslan av kärnsjälv: 2-7 mån.  Samspelet mellan mor-barn i centrum. Barnet verkar bli 
mer socialt. Har en tydligare uppfattning om andra människor som klart åtskild sig själv. 
Känner igen andra närstående bättre. 
Känslan av ett subjektivt själv: 7-15 mån. Barnet upptäcker sitt ”inre landskap”. Barnet 
förnimmer att andra kan känna detsamma och är t ex känslig för när någon gråter. Kanske t 
o m försöker trösta. Grunden för empati. Kan också visa intimitet och intersubjektivitet. Med 
det sistnämnda förstås förmågan att ha, utveckla och uppehålla en nära relation med andra. 
Förutom den begynnande språkutvecklingen använder sig barnet av beteenden som 
exempelvis består i att kunna dela uppmärksamhet med mamma, dela intentioner och 
känslotillstånd. 
Känslan av ett verbalt själv: 16 mån och framåt. Barnet gör sig alltmer förstådd med 
språket, och leken utvecklas alltmer. 
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6. ANKNYTNINGSMÖNSTER HOS VUXNA 
 
Anknytningsteorin, som ursprungligen utvecklades av Bowlby, har: 

 
”vuxit fram som en teori inte bara om relationen mellan spädbarn och förälder 
utan också som en generell teori om nära mänskliga relationer och deras 
betydelse för den psykiska hälsan.” (Broberg, 2002, s 32) 

 
Att se på vuxnas anknytningsstil, och att koppla det till hur detta påverkar barnets 
trygghetsmönster, är något som vuxit fram under senare del av 1900-talet. I forsknings-
sammanhang har det utarbetats några olika självskattningsformulär för att mäta vuxnas 
anknytningsstil. Vi har inte direkt sökt, men inte heller ”ramlat över” några undersökningar 
som prövar dessa instrument i kliniska sammanhang. (Däremot finns test på självbild 
utprovat, se kap 7). I det här kapitlet berörs utvecklingen mot ett instrument som mäter 
vuxnas anknytnings-mönster och då i synnerhet The Relational Questionnaire (RQ) och 
Attachment Style Questionnaire (ASQ). 
 
Vi berör även vuxnas sätt att förhålla sig till föräldrarollen utifrån anknytningsstil, Sterns 
moderskapskonstellation och Killéns föräldrafunktioner. Vidare hur samspelet förälder-barn 
påverkas av föräldrarelation, förälderns anknytningsstil mm. 
 
Basen i forskningen som växt fram kring vuxnas anknytningsmönster är Ainsworths 
tillämpning av Bowlbys teori i utvecklandet av ”Strange situations”, där hon utskiljde tre 
anknytningsmönster: trygg, undvikande och ängsligt-ambivalent. Main och medarbetare 
utvecklade anknytningsteorin till att gälla även vuxna som föräldrar, Adult Attachment 
Interview (AAI). Kodningen i AAI utmynnar i en klassificering i en av tre huvudgrupper, vilka 
återspeglar klassificeringen av spädbarn i ”Strange situations” (Broberg m fl, 2002). 
 
AAI bygger enl Broberg m fl (1996) på Bolwbys antagande ”att individens mentala 
representationer av anknytningsrelevanta upplevelser får en allt fastare form ju äldre barnet 
blir. Till att börja med har barnet olika representationer (inre arbetsmodeller) av 
anknytningsrelevant information till olika personer.” (s 1) Dessa generaliseras och individen 
får så småningom ett set omedvetna regler för hur de ska organisera information som rör 
anknytning. Det är dessa regler som studeras med hjälp av AAI. 
  
AAI har utvecklats för att mäta tidiga arbetsmodeller av förälder-barn relationer, inte 
anknytningsrelaterade känslor hos ungdomar och vuxna, som kärleksrelationer. Trots 
grundläggande skillnader vad gäller fokus (föräldra-barn mot vuxen-vuxen relationer) och 
metod (intervju mot självrapporterade mått på anknytning), är de screeningformulär som 
utvecklats för att mäta vuxenanknytningsmönster väl relaterade till AAI:s kodningsskalor. 
(Shaver & Miculincer, sept 2002) 
 
Kartläggning av anknytningsmönster 
 
Utvecklandet av mätmetoder via självrapporter startade med Hazan och Shaver 1987, som 
utgick från Ainsworths tre anknytningsstilar. Frågeformuläret baserades på de svarandes 
förhållande till kärlekspartner (Feeney m fl, 1994). Se figur 6:1 nedan. 
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Figur 6:1 (Feeney m fl, 1994, s 129) 
Style Description 
Secure I find it relatively easy to get close to others and am comfortable 

depending upon them and having them depend on me. I don’t often 
worry about being abandoned or about someone getting too close to 
me. 

Avoidant I am somewhat uncomfortable being close to others; I find it difficult to 
trust them completely, difficult to allow myself to depend on them. I am 
nervous when anyone gets too close, and often, love partners want me 
to be more intimate than I feel comfortable being. 

Anxious/ 
Ambivalent 

I find that others are reluctant to get as close as I would like. I often 
worry that my partner doesn’t really love me or won’t want to stay with 
me. I want to merge completely with another person, and this desire 
sometimes scares people away. 

 
Bartholomew och Horowitz (1991) framförde utifrån ett teoretiskt resonemang att 
anknytningsstilar kan definieras utifrån två underliggande dimensioner: 

Modell av självet (positiv-negativ) 
Modell av andra (positiv-negativ) 

Dessa dimensioner definierar fyra möjliga anknytningsstilar och modellen nedan ligger till 
grund för screeninginstrumentet Relational questionnaire, RQ. 
 
Figur 6:2 - Bartholomews anknytningsmodell  
                                 

                         MODELL AV SJÄLVET – (beroende) 
 
                Positiv (låg)          Negativ (hög) 

 
 

M 
O 

          D 
E 
L 
L 
 

A 
          V 

Positiv 
(låg) 

 
Trygg 

Det är lätt för mig att komma 
känslomässigt nära andra 
människor. Jag är tillfreds 
med att vara beroende av 
andra och med att veta att 
andra är beroende av mig. 
Jag är inte orolig för att vara 
ensam eller för att andra inte 
skall acceptera mig. 

 
Ambivalent 

Jag vill vara känslomässigt helt 
nära andra, men ofta tycker jag 
att andra är ovilliga att komma 
mig så nära som jag skulle 
önska. Jag känner mig illa till 
mods utan nära relationer, men 
ibland oroar jag mig för att 
andra inte uppskattar mig lika 
mycket som jag uppskattar 
dem. 

 
A 
N 
D 
R 
A 
- 

(undvikande) 

Negativ 
(hög) 

 
Undvikande 

Jag är tillfreds utan att ha 
nära känslomässiga 
relationer. Det är väldigt 
viktigt för mig att känna mig 
oberoende och att klara mig 
på egen hand. Jag föredrar 
att inte vara beroende av 
andra, eller att andra är 
beroende av mig. 

 
Rädd 

Jag tycker att det är obehagligt 
att komma nära andra. Jag vill 
ha nära, känslomässiga 
relationer, men jag tycker att 
det är svårt att lita helt på 
andra, eller att vara beroende 
av dem. Jag är rädd att bli 
sårad om jag tillåter mig själv 
att komma för nära andra 
människor. 

        Feeney et al, 1994, s 131 (Översättning av RQ-påståenden från Broberg m fl, 2002) 
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Feeney m fl (1994) har utvecklat Attachment Style Questionnaire, ASQ, utifrån tre mål: 
 

1) Att utveckla en brett baserad mätmetod som kunde användas för att klargöra 
frågeställningar rörande vilka dimensioner som var centrala i vuxenanknytning och 
antal stilar som behövdes för att definiera framträdande individuella variationer. 

2) Att utforma en mätmetod som passade ungdomar 
3) Att utforma en mätmetod som passade de med liten erfarenhet av kärleksrelationer. 

 
I utarbetandet av skalan utgick Feeney m fl från Bartholomews indelning i fyra kategorier och 
basala teman från barnanknytningsteorin:  
 
Figur 6:3 Grundpåståenden i ASQ (Feeney m fl, 1994, s 133) 

 
 
ASQ mäter anknytning utifrån de fem olika aspekterna nedan. För att uppvisa ett tryggt 
anknytningsmönster ska man ha hög poäng på tillitsskalan och låga poäng på de övriga 
delskalorna. Distans och sakorientering är av avståndstagande karaktär och relationsfixering 
och bifallsbehov är av mer ängslig och närhetssökande karaktär. Vid analys av resultatet på 
självskattningsformuläret ser man till den inbördes relationen mellan delskalorna, 
anknytningsprofilen. Enl Tengström och Håkansson (1997) konstruerades delskalorna i ASQ 
teoretiskt för att mäta attityder till självet och till andra. De ger följande beskrivning av 
delskalorna: 
 

 Positive view of self Negative view of self 
Positive view 
Of other 

Self-esteem 
Comfort with closeness 
Trust 
Healthy dependence 

Overdependence 
Interpersonal anxiety 
Aloneness 
Desire for approval 
Lack of confidence 
Preoccupation with relationships 

Negative view 
Of other 

Avoidance of intimacy 
Lack of trust 
Value of independence 
Compulsive self-reliance 
Emphasis on achievement 

Low self-esteem 
Lack of trust 
Interpersonal anxiety 
Desire for contact and intimacy 
Need for approval 
Aloneness 
Anger/hostility 
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Figur 6:4 ASQ:s delskalor 
Distans 
 

Otrygg och avståndstagande anknytning. Avser en anknytningsstil där 
nära mellanmänskliga kontakter ger upphov till ångest och obehag. En 
person med detta anknytningsbeteende skyddar sig mot upplevelser av 
sårbarhet genom att inte knyta an utan hålla distans till andra människor. 
Mäter i huvudsak attityder till andra. 

Sakorientering 
 

Otrygg och avståndstagande anknytning. Avser en anknytningsstil där 
oberoende från andra framhävs. Inriktning på personliga prestationer 
snarare än mellanmänskliga relationer. Mäter attityder i huvudsak till 
andra. 

Tillit 
 

Trygg anknytning. Avser en anknytningsstil som utmärks av ett tryggt och 
tillitsfullt förhållande till sig själv och andra. Förmåga att knyta an och 
separera utan att bli alltför ångestfylld. Mäter attityd både till självet och till 
andra. 

Bifallsbehov 
 

Otrygg och ängslig anknytning. Avser en anknytningsstil som domineras 
av ett ängsligt behov av andras gillande och acceptans. Mäter attityder i 
huvudsak till självet. 

Relations-
fixering 
 

Otrygg och ängslig anknytning. Avser en anknytningsstil som utgörs av ett 
ängsligt och överinvolverat närmande till andra för att fylla behov av 
tillhörighet och trygghet. Mäter attityder i huvudsak till självet. 

(Tengström & Håkansson, 1997, s 6) 
 
 
Utifrån både RQ och ASQ talar man om fyra anknytningsstilar (trygg, ambivalent, 
undvikande/distanserad och rädd), men översätter engelskans ”dismissing” som undvikande 
respektive distanserad anknytningsstil. 
 
I Feeneys m fl undersökningsmaterial framkommer en klar skiljelinje mellan trygga och 
otrygga individer. De otrygga individerna (indelat enligt Bartholomews tre grupper 
ambivalenta, undvikande/distanserade och rädda) skiljer sig inte lika tydligt åt. Personer med 
undvikande/distanserad anknytningsstil skilde sig från ambivalenta enbart vad gäller de två 
skalorna som mäter ängslan, men inte vad gäller de två skalor som normalt associeras med 
distans. Nyckelfaktorn vad gäller ambivalent anknytningsstil tycks vara den ambivalenta 
attityden till relationer snarare än en önskan om extrem närhet. 
 
I en grupp på 470 universitetsstuderande var fördelningen mellan de olika 
anknytningsstilarna som nedan (Feeney m fl): 
 
 Trygga  40 % 
 Undvikande  25 % 
 Ambivalenta  22 % 
 Rädda  13 % 
 
 
Vilket ska jämföras med fördelning utifrån Relational Questionnaire (RQ) administrerat till 
237 kvinnor i åldern 18-24 år (Broberg m fl, 2002): 
 
 Trygg (tyngdpunkt i tryggt mönster)   25 % 
 Trygg/undvikande (tyngdpunkt i undvikande/tryggt mönster) 22 % 
 Trygg/ambivalent (tyngdpunkt i ambivalent/tryggt mönster) 16 % 
 Rädd/undvikande (tyngdpunkt i rädd/undvikande mönster) 18 % 
 Rädd/ambivalent (tyngdpunkt i rädd/ambivalent mönster) 19 %  
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Enl Tengström & Håkansson (1997) blir fördelningarna mellan anknytningsstilarna utifrån 
Adult Attachment Interview (AAI): 
 
 Trygg  56 % 
 Ängslan/undvikande 25 % 
 Ängslan/ambivalens 19 % 
 
 
Feeney m fl konstaterar att det föreligger en klar skillnad mellan trygg och otrygg anknytning. 
Vidare att det är möjligt att differentiera ut olika typer av otrygg anknytning, dvs det finns mer 
än ett sätt att ha en otrygg anknytning. De menar att det inte finns något stöd för att 
undvikande och ambivalent anknytning skulle vara tydligt och diametralt motsatta varandra. 
Snarare delas de otrygga grupperna upp efter grad av otrygghet än av skilda 
anknytningsprofiler. Bartholomew och Horowitz (1991) diskuterar i samma banor och menar 
att ingen person kan passa in sig i ett enda anknytningsmönster. Att titta på i vilken grad man 
passar in i ett anknytningsmönster ger möjlighet att se mer till individuella skillnader och 
fungerande på ett interpersonellt plan.  
 
Griffin och Bartholomew (1994) sammanfattar forskningen kring anknytningsstilar med att 
konstatera att ”naming does not make it so” och problematiserar vidare: 
 

“What is its true form or essential qualities? Is it a set of categories that defines different 
types of people, or a combination of continuous dimensions along which people vary, or 
a set of prototypic ideals to which people can be compared? Depending on the theory 
one starts with, attachment style could be defined in any of these ways.” (s 46) 

 
 
Moderskapskonstellationen – Stern  
 
Enligt Burén menar Stern att i behandling av relationen mellan föräldrar och barn behöver vi 
förstå hur en nybliven mamma tänker, känner och handlar. Man behöver använda sig av en 
annorlunda ram och terapeutisk allians under behandlingen. Man kan utgå från ordet 
”behandla” dvs be om att få handla. Hur använder jag mig av den tidiga anknytningen? Stern 
formulerade begreppet moderskapskonstellation. Med det menas det speciella, tillfälliga 
psykologiska tillstånd en nybliven mamma befinner sig i. En nybliven mamma går in i en ny 
psykisk triad - den egna mamman, mamman själv och barnet. Moderskapskonstellationen 
uttrycker sig ofta i form av inre dialoger som Stern benämner moderskapstrilogin.  
 
Enligt Sterns teori har föräldraskapet fyra specifika tema: 
 
1 Livsutvecklingstemat: Det innebär att ansvar skapas för en ny individ. Föräldern kan 
känna oro för att hålla barnet vid liv, få det att överleva. Man kan ha rädsla för att barnet dör 
eller skadas, rädsla för att inte kunna mata. Vem tar ansvar ifall brister eller försummelse 
uppkommer? Det innebär en förhöjd vaksamhet som kan göra det svårt att njuta, och som 
ibland kan leda till ett varaktigt spänningstillstånd. 
 
2 Primärt relaterande: Det avser mammans sociala och emotionella engagemang i barnet. 
Vågar man älska barnet? Temat innebär ett test på förmågan att etablera en kärleksfull 
relation. Hur förmår man 24 tim/dygn? Att kunna skydda, trösta, vara lyhörd och stimulera till 
lust att upptäcka. Vidare att kunna uppfatta, tolka och planera handlande. Hur blir framtiden?  
Här framträder anknytningsmönster som: trygg, otrygg ambivalent, otrygg undvikande och 
desorganiserad anknytning. 
Därtill förälderns egen självbild: har man själv varit älskad, avvisad, försummad eller behövt 
ta hänsyn till andras behov? Genomgått svåra, eller flera, separationer? Erfarenhet av förlust 
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eller sorg kan innebära att existentiella frågor som ”vem är jag?” väcks till liv. En nybliven 
mamma är oftast mycket medveten om risken för att misslyckas eller att inte räcka till när det 
gäller detta tema. Rädslan kan medföra att man är oförmögen att älska, och ge känslor av 
otillräcklighet. 
 
3 Nätverkstemat: Handlar om mammans behov av att skapa och acceptera ett positivt 
nätverk omkring sig för att uppfylla de två första uppgifterna. Nätverkets uppgift bör vara att 
skydda mamman från den yttre verklighetens krav. Här har pappan en viktig roll. Hur kapabel 
och välvillig är omgivningen? Stödet är av psykologisk och pedagogisk art. Viktigt är också 
uppskattning och bekräftelse av kvinnliga förebilder, framför allt den egna mamman. Därtill 
uppmuntran och vägledning. Men föräldrautveckling kanske mestadels innebär just att vara 
osäker? 
 
4 Reorganisation av identiteten-temat: Det innebär omorganisation av identiteten. Det är 
viktigt att hitta modeller. Identiteten ändras från individ till hustru, från hustru till mor, från 
bara hustru till mor och hustru, från barn till förälder. Det medför ett behov av att hitta 
mammafigurer att identifiera sig med. Om en mamma inte klarar av att förändra sin identitet 
kommer hon att få problem med de andra uppgifterna som hör till 
moderskapskonstellationen. 
 
Enligt Burén menar Stern att kontakter med nyblivna mammor skiljer sig från andra samtals-
kontakter. Den viktigaste kliniska konsekvensen av moderskapskonstellationen är frågan 
vilken form av terapeutisk allians som bör tillämpas. Inslag av den goda ”mormors-
överföringen” är mycket betydelsefull. Det dominerande mönstret gentemot professionella är 
en rädsla att uppfattas som en otillräcklig mor. Det är oerhört viktigt att det skapas en positiv 
överföring. Behandlaren får inte skuldbelägga eller kritisera. Det är alltså viktigt att stärka 
mammans resurser och få henne att känna sig kompetent och tillräcklig. Mammans inre bild 
av sig själv kan förändras genom anknytning till terapeuten. Det viktigaste är den 
terapeutiska alliansen. 
 
Sammantaget så har Sterns teori en prospektiv inriktning. Han beskriver utveckling utan att 
försöka förklara personlighet eller sjukdomar i vuxen ålder. Han beskriver mer vad som 
händer framåt. Hur barnets förmåga till interaktion ökar parallellt med den generella 
utvecklingen. 
 
Killéns föräldrafunktioner  
 
Killén (1999) skriver om behovet och nödvändigheten av att identifiera barn som far illa. En 
viktig aspekt, menar hon, är att värdera föräldrars omsorgsförmåga. Hon beskriver sju 
centrala föräldrafunktioner att användas vid bedömning. Dessa har administrerats av 
Spädbarnsverksamheten i Borås. 
 

1. Förmågan att uppfatta barnet realistiskt.  
2. Förmågan till realistiska förväntningar på de beroendemässiga och känslomässiga 

behov som barnet kan tillfredsställa.  
3. Förmågan till realistiska förväntningar på barnets förmåga.  
4. Förmågan att engagera sig positivt i samspelet med barnet.  
5. Förmågan till empati med barnet.  
6. Förmågan att prioritera tillfredsställandet av barnets mest grundläggande behov. 
7. Förmågan att bära egna smärtor och frustrationer utan att behöva avreagera sig på 

barnet. 
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Förändring av anknytningsmönster 
  
Anknytningsteorin förutsäger att individer som möter nya upplevelser som starkt förstärker 
eller direkt motsäger deras nuvarande arbetsmodeller, borde förändra sitt anknytnings-
mönster. Självrapporterade vuxna anknytningsstilar förändras över tid. Baldwin och Fehr (i 
Simpson m fl, 1991) har uppskattat att ungefär 30% genomgår statistiskt signifikanta 
förändringar i sin romantiska anknytningsstil över en ganska kort period. Dessa förändringar 
anses inte vara beroende av dålig reliabilitet i mätningsinstrumenten. De hänvisar till Bowlby, 
Collins och Allard och menar att våra arbetsmodeller innehåller information om: 
 

- självet; huruvida självet är eller inte är värt kärlek och omvårdnad från andra 
anknytningsfigurer  

- signifikanta andra, dvs huruvida anknytningsfigurer kan eller inte kan förväntas vara 
kärleksfulla och stödjande i stressfulla situationer 

- regler för informationsbearbetning som gör att uppmärksamhet riktas mot vissa typer 
av information och bort från andra och delvis styr vad man kommer ihåg och vad som 
glöms bort och påverkar hur anknytningsrelevanta upplevelser upplevs och tolkas. 

 
För både barn och vuxna anses arbetsmodeller styra anknytningsbeteende och kognition, 
speciellt i stressfyllda situationer. Main m fl beskriver enligt Broberg (1996) att: ”Ändamålet 
med en inre arbetsmodell är att  
 

(1) uppfatta och  
(2) tolka händelser, samt  
(3) att förutsäga framtiden och  
(4) upprätta planer för sitt eget handlande.” (s 5) 

  
Bartholomew och Horowitz menar att ett viktigt område inom anknytningsforskningen är att 
identifiera mekanismerna bakom upprätthållandet av en anknytningsstil. När individer 
bearbetar social information verkar de svara med beteenden som väcker specifika reaktioner 
hos andra människor, och denna sociala feedback tolkas på ett sådant sätt att de bekräftar 
individens interna arbetsmodeller av självet och andra. Man väljer ut och skapar sociala 
betingelser som är i överensstämmelse med de anknytningsmodeller man har med sig från 
barndomen. Partnerval sker ofta utifrån dennes förmåga att bekräfta inre arbetsmodeller. 
 
Liksom vad gäller copingmönster hos barn kan man se att vuxna med olika anknytnings-
mönster till sin partner reglerar och hanterar negativ affekt på signifikant olika sätt vad gäller 
hur: 
 

a) uppmärksamhet riktas mot respektive från källan till emotionell oro, och 
b) oro lindras/dämpas genom sökande eller inte sökande av emotionellt stöd från 

anknytningspersoner. 
 
Att få tillräckligt emotionellt stöd under uppväxten borde generera omedvetna ”regler” som 
tillåter trygga individer att förbli medvetna om sina egna känslor när de utsätts för stress och 
reagera med att aktivt söka stöd från andra. Ihållande, avvisande och fientlighet borde 
generera regler som motiverar undvikande personer att till stor del förbli omedvetna om oro 
och att dra sig undan potentiella stödpersoner. Oförutsägbart stöd genererar regler som 
leder till att mycket ambivalenta personer upplever förstärkt oro och grubblar tvångsmässigt 
över om anknytningspersoner kommer att finnas till hands vid behov. Ambivalenta personer 
lever med ett ständigt dilemma att de vill ha stöd från anknytningspersoner samtidigt som de 
oroar sig för att dessa kanske inte är tillgängliga eller inte kommer att ställa upp (Simpson m 
fl, 2001). 
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Vuxenanknytningsstilar har ett samband med hur individer söker, ger och uppfattar nära 
relationer. Trygga personer tenderar att härbärgera positiva förväntningar på att få stöd, 
undvikande personer har negativa förväntningar och ambivalenta personer misstror 
potentiella stödgivare. Därför söker undvikande personer i mindre utsträckning stöd från 
anknytningspersoner (och erbjuder mindre stöd till dem) än trygga personer, speciellt i 
stressfyllda situationer. Istället för att använda aktiva/problemfokuserade copingstrategier, 
som trygga personer gör, litar undvikande personer till distanserande/tillbakadragande  
strategier och förnekande för att reglera och minska negativ affekt när de blir upprörda. 
Ambivalenta individer, å andra sidan, grubblar tvångsmässigt över orsaken till oron och 
försöker reducera negativ affekt genom passiva/känslofokuserade copingstrategier (Simpson 
m fl, 2001). 
 
Simpson m fl hänvisar till Bowlby  när de menar att övergången till att bli förälder vore ett 
bra tillfälle att observera systematiska förändringar i anknytningsstil: 
 

1) Det är kroniskt stressande och interpersonellt påfrestande att få barn, vilket borde 
göra människor mer öppna för (eller i några fall mer ”sårbara”) att omvärdera, 
uppdatera och kanske revidera sin nuvarande syn på sig själva och viktiga andra 
personer. 

2) Födseln av ett barn, speciellt det första barnet, borde aktivera signifikanta 
anknytningsrelaterade interpersonella teman från de väntande föräldrarnas egen 
barndom. 

3) Att vårda ett nyfött barn exponerar föräldern för många nya personliga och 
interpersonliga upplevelser, av vilka några kanske starkt motsäger existerande 
övertygelser, förväntningar, syn på sig själv eller andra, medan andra upplevelser kan 
befästa eller understöda nuvarande arbetsmodeller.  

 
Simpson m fl har studerat hur/om anknytningsmönster förändras med föräldraskap och 
vilka faktorer som i så fall påverkade denna förändring. 106 par fick fylla i screeningformulär 
avseende: det egna anknytningsmönstret (Adult Attachment Questionnaire) - tillfredsställelse 
med relationen - kvinnans upplevelse av stöd från mannen – kvinnans sökande av stöd – 
mannens avståndstagande till kvinnan – kvinnans upplevelse av att mannen var 
avståndstagande – känslor gentemot det födda barnet – grad av neurotisism. 
 
Resultatet av deras studie visar att prenatala upplevelser av makens emotionella stöd 
alternativt negativa bemötande förutspår meningsfulla förändringar vad gäller både 
kvinnors och mäns anknytningsorientering vid övergången till föräldraskapet. Kvinnor 
förstärktes i sin ambivalens i övergången till föräldraskapet om de under graviditeten 
uppfattade mindre stöd från partnern och mer negativt bemötande från hans sida. Kvinnor 
som gick in i föräldrarollen sökande mindre stöd från sin partner; en partner som hade högre 
poäng på undvikandeskalan och som uppvisade större prenatal negativism, blev mer 
undvikande i övergången. Män som gav en bild av sig själva som att de gav mer prenatalt 
stöd till sin partner blev mindre undvikande. Resultaten i studien tyder även på att 
tillfredsställelse med föräldrarollen kan ha samband med förändrat undvikandebeteende. 
 
Simpson m fl menar att det finns studier som visar att förväntningar och uppfattningar om en 
partner kan ge genomgripande förändringar i beteende, tankar och känslor. T ex visar det sig 
att kärlekspartners ofta förändrar sin självuppfattning i negativ eller positiv riktning beroende 
på hur partnern ser dem. Om individerna fann att deras partners beteende inte var i 
överensstämmelse med deras eget anknytningsmönster, underminerades eller försvagades 
detta. Omvänt, om deras upplevelser i stort överensstämde med det egna 
anknytningsmönstret, stabiliserades eller förstärktes detta. I denna undersökning kan 
kvinnornas upplevelse av sina män ha ändrat kvinnornas anknytningsmönster genom 
påverkan på hur de såg sig själva som värda att älska, få stöd och uppskattning. 
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Förändrad anknytning kunde förutses utifrån mäns och kvinnors prenatala uppfattning om 
eget stödjande och stödsökande beteende. Dessa fynd kan spegla det faktum att icke 
modell-överensstämmande ageranden skapar ”psykologisk inkonsekvens”, vilket löses 
genom att man skiftar sina värderingar, uppfattningar och beteenden bort från prototyperna  
för undvikande och ambivalenta modeller. En annan förklaring kan vara att när man ger eller 
söker stöd hos partnern, så påverkas dennes beteende på ett sätt som gradvis förändrar det 
egna anknytningsmönstret. Män som söker stöd hos sin kvinna kan t ex komma att förstå 
henne bättre, eller känna sig mer behövda, vilket i sin tur motiverar dem att bete sig på sätt 
som gradvis minskar partnerns undvikande. 
 
Föräldrars anknytningsstil och hur den påverkar samspelsmönstret förälder-
barn 
 
Priel & Besser (2000) hänvisar till egna och andras undersökningar som visar att moderns 
anknytning till det ofödda barnet är en central process under graviditeten och barnafödandet. 
Moderns prenatala representationer av barnet har visat sig vara stabila över tid och påverka 
barnets anknytningstrygghet postpartum och har betydelse för emotionell reglering. Det finns 
studier som visar på en kontinuitet mellan moderns prenatala och postnatala 
beskrivning av barnets temperament. Vidare har man sett hur moderns uppfattning om 
barnet påverkar mor-barn systemet. T ex korrelerar en uppfattning om att barnet är svårare 
än andra barn med minskad stimulans och lyhördhet. 
  
Priel och Besser refererar till aktuell forskning av Fonagy, Steel & Steel och van Ijzendoorn  
och menar att den utgår ifrån att föräldrars inre arbetsmodeller av anknytning formar deras 
eget föräldrabeteende och relationen förälder-barn.  
 
Enligt Bernier och Dozier (2003) är få rön inom utvecklingspsykologin så fast förankrade som 
intergenerationsöverföring av anknytningsmönster. Inom anknytningsteori framhålls 
förälderns lyhördhet som den sammanhållande länken; vårdarens ”state of mind” påverkar 
dennes känslighet för barnets signaler, vilket i sin tur påverkar barnets anknytningstrygghet. 
Mot detta står enligt författarna en undersökning av van Ijzendoorn, som visade att bara en 
liten del av sambandet mellan barnets anknytningsmönster och förälderns ”state of mind” 
kunde förklaras utifrån förälderns lyhördhet. 
 
Bernier och Dozier tänker att moderns mentala representation av barnet, och då i synnerhet 
hennes förmåga att se barnet som en individ med ett autonomt mentalt liv, kan sättas i 
samband med både ”maternal attachment state of mind” och barnets anknytningstrygghet. 
”Attachment state of mind” refererar till sättet som vuxna använder för att bearbeta tankar 
och känslor beträffande sina egna anknytningsupplevelser.  
 
I en undersökning av Meins m fl (i Bernier & Dozier, 2003) observerades att mödrar, vars 
barn uppvisade trygg anknytning vid 12 månader, hade en större tendens att fokusera på 
mentala karaktäristika när de skulle beskriva barnet vid 3 år. Moderns tendens att beskriva 
det 3-åriga barnet utifrån hur det tänker och reflekterar sammanfaller med att barnet får ett 
mer utvecklat språk. I tvåårsåldern börjar barnet att prata om känslor och tankar och vid tre 
år använder det reflekterande verb och man kan se en begynnande symbolisk lek. Det är ett 
observandum när mammor tillskriver yngre barn sådana förmågor. En förälder som 
misstolkar det späda barnets signaler som indikator på sofistikerade mentala processer, kan 
knappas ge barnet en adekvat respons, utan skapar otrygghet och oförutsägbarhet. 
 
Priel och Besser redogör i sin artikel ”Adult Attachment Styles, Early Relationships, Antenatal 
Attachment, and Perceptions of Infant Temperament: A Study of First-time Mothers” (2000) 
för hur tidiga barndomsupplevelser och nuvarande kärleksrelation påverkar moderns 
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prenatala anknytning och, efter barnets födelse, moderns uppfattning om barnets 
temperament. De följde 115 blivande förstagångsmödrar med normal graviditet. Kvinnorna 
var gifta och levde i ett medelklassområde i Israel. Uppföljningen gjordes sedan endast på de 
mödrar som hade komplikationsfria förlossningar och friska barn . 
 
Resultatet av Priel och Bessers undersökning visade att mödrar med trygg anknytning 
rapporterade en stark känsla av anknytning till det ofödda barnet. De upplevde barnet som 
lättare att bemöta efter födelsen. De angav själva att de upplevt sin egen mor som mer 
omhändertagande och mindre överbeskyddande än otryggt anknutna mödrar. Mödrar som 
upplevt sina egna mödrar som överbeskyddande upplevde i mindre utsträckning att barnet 
kommit in i en rytm och att det sökte kontakt. De upplevde i större  utsträckning än tryggt 
anknutna mödrar att deras barn var intensivt. 

 
Mammor med ett undvikande/distanserat anknytningsmönster hade signifikant mer 
negativa hågkomster från tidiga relationer med sina mödrar; var mindre anknutna till sitt 
ofödda barn och upplevde sina barn postpartum som svårare. Författarna menar att detta är i 
linje med forskning som visat att undvikande/distanserade mödrar verkar dra sig undan från 
den närhet och intimitet som är associerad med omhändertagande av barn, och i 
förlängningen blir mindre nära och stödjande i relation till sitt barn.  

 
Ambivalenta mödrar angav i jämförelse med trygga mödrar mindre positiva upplevelser från 
sin egen mor, dvs de upplevde att deras mödrar varit mindre omhändertagande och 
stödjande. Dock rapporterade de inte att de haft fler negativa upplevelser av sina mödrar, 
dvs de rapporterade inte mer avståndstagande och likgiltighet från sina mödrar. Vad gäller 
upplevelser av barnets temperament så upplevde mödrar med ambivalent anknytningsstil att 
deras barn var mer svårreglerade, men upplevde inte sitt barn som ledsnare än trygga 
mödrar.  
 
Författarna tycker att detta väl överensstämmer med att både individer med trygg och 
ambivalent anknytning har en positiv syn på andra. Resultaten stämmer väl överens med 
andra undersökningar som visar på den oförutsägbarhet som karaktäriserar ambivalent 
anknutna barns relationer. Barnen lever med svängningar mellan lyhördhet och brist på 
sådan och får inte hjälp med självreglering. 

 
Bernier och Dozier i undersökningen ”Bridging the attachment transmission gap: The role of 
maternal mind-mindedness” (2003) avsåg att titta på vilken betydelse ”maternal mind-
mindedness” kan ha för sambandet mellan vuxenanknytningsmodell och barnets 
anknytningstrygghet. De beskriver ”mind-mindedness” som att det är förmågan att ge en 
korrekt och adekvat beskrivning av sitt barn; att se sitt barn som en autonom person och att 
inte beskriva barnet som en liten vuxen, en kopia av sig själv. 
 
Syftet var att undersöka huruvida moderns representationer (maternal representations) av 
barnet utgjorde en övergångsform mellan  mammans ”attachment state of mind” och barnets 
anknytningstrygghet. 64 fostermor-fosterbarn-dyader deltog i studien, som var en delstudie i 
en större longitudinell uppföljning av barn i fosterfamiljer. Barnen var mellan 6 och 30 
månader när ”mind-mindedness” screenades och mellan 12 och 24 månader när de deltog i 
”strange situation”. 
 
I undersökningen fann man att fostermoderns förmåga att beskriva sitt barn på ett 
åldersadekvat sätt, dvs att inte fokusera på barnets mentala förmågor innan de kan antas 
visa sig i barnets beteende (genom språk och symbolisk lek t ex), korrelerade med både 
”coherence” i AAI och trygghet i  ”strange situation”. Genom att analysera mammans 
berättelse om sitt barn kan man dra slutsatser om anknytningsmönster och barnets grad av 
trygghet: 
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“The findings are thus striking, suggesting that the predictive power of the AAI 
with regard to infant attachment could be captured entirely through a very 
simple operationalisation of maternal representations of the child.” (s 361) 

 
Alltså ger mammors berättelser om sina barn en bra beskrivning av det verkliga 
barnet.  
 
En studie av Meins m fl (i Bernier & Dozier) visar att det är riktigheten och exaktheten i 
mammans refererande av barnets mentala processer, inte enbart att hon gör det eller antalet 
tillfällen, som ger indikation på tryggt anknytningsmönster hos barnet. Författarna under-
stryker vidare att inte heller det att mamman pratar om sitt barn med värme och entusiasm är 
avgörande för hur relationen till barnets anknytning formas. Bernier och Dozier sammanfattar 
diskussionen kring betydelsen av moderns beskrivning av barnet och överförandet av 
anknytningsmönster som: 
 

“We believe that the parental determinants of attachment security, just like 
attachment itself, are likely to be an ‘organizational construct*. It is useful to 
think of maternal representations as one element of a multidimensional network 
of parental influences on the child’s attachment security, interacting with one 
another in complex ways to shape attachment relationship.” (s 361) 

 
När de resonerar vidare tänker de att i motsats till “attachment state of mind” så är moderns 
representationer av barnet specifika och därmed mer i överensstämmelse med den aktuella 
relationen till barnet än förälderns berättelse om sina egna barndomsupplevelser. För att 
modersrepresentationerna ska bli användbara för forskningen, behövs även kunskap om hur 
sådana tankar om barnet kommuniceras till denne genom verkliga interaktioner. De hänvisar 
till Slade m fl som i sin undersökning ”Mothers’ representations of their relationships with 
their toddlers: Links to adult attachment and observed mothering” visat att trots att 
modersrepresentationer har visats sig korrelera till föräldrabeteenden, så har samverkan 
mellan de två i att skapa en anknytningsrelation ännu ej utforskats. 

 
Ännu återstår att koppla ihop mammans anknytningsmönster, hennes representationer av 
barnet och hennes lyhördhet för barnets temperament och förmåga till anknytning. 
 
Utifrån dessa slutsatser menar författarna att interventioner för att skapa trygg 
anknytning hos barnet ska fokusera på att hjälpa föräldern att utveckla en 
åldersadekvat förståelse för sitt barns funktionsnivå. 
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7.  STRUKTURELL ANALYS AV SOCIALT BETEENDE – SASB SJÄLVBILD 
 
Strukturell analys av socialt beteende (SASB)  har utarbetats på 1970-talet av Lorna Smith  
Benjamin, och finns i svensk översättning av professor Kerstin Armelius, Umeå universitet. 
Följande text utgår från: ”SASB-modellen: en introduktion” av Armelius (2000). 
 
Bakgrund 
 
SASB-modellen har två rötter: dels interpersonell teori och s k cirkumplexa modeller, dels 
koppling till Bowlbys attachmentteori. Eftersom SASB inte är en teori utan en modell kan den 
användas med olika teoretiska perspektiv, t ex psykodynamisk och kognitiv teori. 
 
Interpersonell teori ser personlighet och psykopatologi som resultat av interaktioner mellan 
personer. En interaktion kan beskrivas som en transaktion av ömsesidighet mellan två 
personer. En persons beteende är både en respons på någon annans beteende och ett 
stimulus för dennes beteende. Därför måste man skilja mellan yttre beteende och 
upplevelser eller tolkningar av både sitt eget och den andres beteende. Man talar om olika 
nivåer av interpersonellt beteende. Nivå 1 = yttre beteende , Nivå 2 = individens upplevelser 
av sig själv och andra, och Nivå 3 = omedvetna antaganden om sig själv och andra. 

Interpersonell teori har självbegreppet som ett centralt begrepp och bygger på Sullivans 
teori. Ett antagande är att vi relaterar till andra för att minimera interpersonell ångest och få 
vår uppfattning om oss själva bekräftad. När vi relaterar finns enligt Sullivan tre aspekter av 
självbilden involverad: ”Good me” = den jag vill vara, ”Bad me” = den jag tycker illa om att 
vara och ”Not me ” = den som jag inte upplevt att jag är. Mest ångest  väcks  när ”Not me” 
framträder i en relation. 

Ett annat begrepp inom interpersonell teori är principen om komplementaritet. Det är ett 
uttryck för påverkan i relationer som leder till att det är lättare att interagera till mer stabila 
relationer medan icke-komplementaritet leder till mer ångest och mer  instabila relationer. 

Cirkumplexa modeller innefattar att man ordnar interpersonella handlingar i cirklar. Att 
åskådliggöra med cirklar medför en tydlig bild av att det t ex inte är så stor skillnad mellan att 
vara hjälpsam och omhändertagande, vilka ligger nära varandra i cirkeln, medan att vara 
kylig är motsatsen till att vara varm och att dessa beteenden ligger mitt emot varandra.  Man 
kan jämföra mönster och grader av något på ett tydligt sätt.  

Senare har SASB-modellen kopplats till Bowlbys teori. Barnet har två (biologiska) 
grundläggande behov. Ett socialt behov av ”bonding” och ett behov av att utforska 
omgivningen. SASB-modellens två grundläggande aspekter närhet och separation 
motsvaras av attachementteorins ”bonding” och separation/differentiering.  
 
SASB-modellen ger en modell för att beskriva självbild och relationer till andra människor. 
Modellen består av tre olika fokus och två  grundläggande dimensioner. Med detta menas att 
man kan beskriva en relation mellan två personer utifrån hur man agerar mot varandra och 
utifrån hur man reagerar mot varandra. Det finns ett tredje fokus som beskriver hur man 
internaliserar handlingar mot en själv. Den fullständiga modellen består av 36 punkter som 
kombinerar de två grundläggande dimensionerna. Dessa 36 punkter kombineras till 8 kluster.  
 
SASB:s frågeformulär består av 36 påståenden där olika grader av dimensionerna 
kombineras. Dessa påståenden besvaras mellan 0 = stämmer inte alls och 100 = stämmer 
precis. Vart och ett av de 36 påståendena i SASB:s självbildsdel kombinerar dessa 
dimensioner på olika sätt. 
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I figuren 7:1 nedan visas klusterversionen av SASB-modellen med fokus på självbild. 
Dimensionerna kärlek-hat (vågrät dimension) och kontroll-autonomi (lodrät dimension) går 
som axlar genom modellen. Den högra sidan representerar den positiva delen (kluster 2, 3, 
och 4) och utgör ”attachment group of clusters”; AG. Den vänstra sidan representerar den 
negativa delen (kluster 6, 7 och 8) och utgör ”disruptive group of clusters”; DAG. Kluster 1 
och 5 representerar differentiering/sammanblandning. Normal utveckling enligt SASB-
modellen utmärks av en ”base-line" i de positiva klustren och en balans i 
differentiering/sammanblandning.  
 
 
     1 Uppmuntrar autonomi 

  Självständig 
     Fri och autonom 
 
  8 Försummar/ignorerar    2 Bekräftar/förstår 
  Drar sig undan    Öppen 
  Försummar sig själv    Accepterar sig själv 
 
 7Attackerar    3 Älskar/tycker om 
 Hatar    Tycker om 
 Förstör sig själv   Tycker om sig själv 
 
  6 Anklagar/kritiserar   4 Tar hand om sig själv 
  Kränkt/sur    Litar på 
  Kritiserar sig själv   Tar hand om sig själv 
 

 5 Kontrollerar 
  Ger efter 
  Kontrollerar sig själv 

 
 

Figur 7:1 – Klusterversion av SASB-modellen. Fet stil = fokus agerar, kursiv stil = fokus 
reagerar, understruket = självbild (Armelius, 2000) 
 
Man har identifierat åtta kombinationer och dessa bildar åtta delskalor: 1. Spontant själv, 2. 
Accepterar och utforskar sig själv, 3. Älskar och tar hand om sig själv, 4. Vårdar och 
utvecklar sig själv, 5. Bevakar och kontrollerar sig själv, 6. Anklagar och förtrycker sig själv, 
7. Avvisar och förstör sig själv, 8. Dagdrömmer och försummar sig själv (Armelius m fl, 1993) 
 
Längst upp i modellen finns kluster 1 som består av medelvärdet av 5 punkter som alla 
uttrycker att man upplever sig som självständig och autonom. Går man till kluster 2 så ökar 
”attachment” när vi går till höger samtidigt som autonomin minskar när vi går neråt i 
modellen. Kluster 5 längst ner är medelvärdet av 5 punkter som uttrycker att man är mån om 
att behärska sig själv. Till vänster i modellen blir ”attachment” negativt dvs man tycker inte 
om sig själv, försummar sig själv.                                                                                         

Utifrån SASB-modellen kan man undersöka viktiga interpersonella principer och definiera tre 
utvecklingspsykologiska principer om hur vi påverkas av våra tidiga erfarenheter som 
internalisering, identifikation och introjektion.  I SASB-modellen definieras psykopatologi som 
att man försökt tillfredsställa behovet av kärlek och separation med samma principer som 
gäller för normal utveckling men det har skett i en patologisk interpersonell miljö. Man 
interagerar så att behoven inte tillfredsställs. I denna miljö kan barnet komma att utveckla 
inre bilder av sig själv och andra som är patologiska vilket leder till relationssvårigheter. 
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Metoder till SASB-modellen 
 
Metoder enligt SASB-modellen kan vara självskattningar och bedömningar. Med själv-
skattningsformulären tar man ställning till 36 olika påståenden. Med bedömningsmetoden 
studeras hur personen relaterar till andra. Självskattningsformulären har använts i studier 
med olika patientgrupper (Armelius 2000). Armelius nämner att exempelvis studier av psyko-
terapier visar att terapeuter med inslag av negativ självbild tenderar att dras in i negativa 
interaktioner med patienter som också har negativ självbild vilket leder till sämre resultat i 
terapin. 
 
SASB-modellens principer kan sammanfattas i något som kallas relaterandets grammatik. 
För att kunna fungera interpersonellt måste man lära sig att skilja mellan fokus. Det innebär 
att kunna urskilja ”agerar och reagerar” både hos sig själv och den andre i en relation. Man 
måste också förstå vem som är subjekt eller objekt  i en relation, dvs vilka som är 
inblandade. Principerna komplementaritet, fokus och relationsobjekt utgör tre regler i 
relaterandets grammatik.  Sannolikt är att det finns stora olikheter mellan individers förmåga 
att lära sig relaterandets grammatik pga olika intellektuella och kognitiva förutsättningar. 
 
Tillämpning av SASB 
 
SASB-modellen har i Sverige bl a använts i Behandlingshemsprojektet vid Tillämpad 
psykologi, Umeå universitet. I projektet ingår ca 30 behandlingshem och dagavdelningar för 
psykiatriska patienter. Varje enhet har medverkat under fem år. I behandlingshemsprojektet 
studeras även personalen och behandlingshemsmiljön. Den viktigaste faktorn i miljön är 
personalen. 
 
Ur rapporten ”En 3-årsstudie av gäster och personal vid Elisabethgårdens behandlingshem 
1996-1999” (redaktörer Kerstin Armelius och Bengt-Åke Armelius) hämtar vi ett axplock av 
uppgifter och resultat. Elisabethgården i Vimmerby är ett behandlingshem som tar emot 
mödrar med psyko-sociala problem och deras barn. I utvärderingen deltog 10 mammor och 
15 barn, men några har inte ingått i uppföljningen efter 3 år eftersom de avbröt 
behandlingstiden. Behandlingstiden sträckte sig vanligtvis över 1-2 år. Målgruppen uppvisar 
brister i den känslomässiga anknytningen och störningar i den relaterande förmågan. 
Uppföljningstiden för Elisabethgården blev tre år. Behandlingen är fokuserad på att förändra 
relationen mellan mammor och barn. 
 
Utifrån SASB-modellen har man särskilt fokuserat på att beskriva relationsmönster hos 
mammorna. Man har undersökt relation till kontaktpersonen, relation mor-barn och 
videoinspelat en leksituation mor-barn. Man har också undersökt symtom, mammornas 
självbild, deras egna mamma- och pappabilder, mammornas bedömning av barnens 
fungerande samt förändring hos mammorna. 
 
Uppföljningen visar bl a att mammorna hade lika stora psykiska besvär som psykiatrins 
patienter. Dock hade mammorna en mer utvecklad personlighetsstruktur och borde därför 
förväntas fungera bättre i olika avseenden. Trots detta hade mammorna mer problem och 
besvär och var i behov av mer hjälp gällande sina relationer, och med arbete och försörjning, 
än psykiatrins patienter. De upplevde sig inte själva mer positivt än psykiatrins patienter. Det 
framkommer alltså en motstridighet i bilden av mammorna. Forskarna tolkar detta som att 
mammorna just pga att de fungerar bättre har en förmåga till relationer men att de ändå har 
så pass stora brister i relaterandeförmågan att de får problem i sina relationer. Detta i sin tur 
kan leda till att de blir mindre nöjda med sig själva och därmed kanske utvecklar symtom av 
olika slag. Flera mammor hade också problem med missbruk. 
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Vad gäller relationsmönster visar uppföljningen att mammorna hade svårt att vara flexibla i 
dimensionen kontroll-autonomi. Mammorna hade svårt att växla mellan att uppmuntra 
autonomi hos sina barn och att kontrollera barnet beroende på vad som passar. Det innebar 
också att hon själv hade svårt att växla mellan att vara autonom och stå på sig och att ge 
efter eller anpassa sig efter omständigheter. Enligt SASB-modellen dominerades 
mammornas relationsmönster av de kluster som är nedåt i modellen vilket innebär att man 
kontrollerar barnet för mycket och att man själv ger efter för mycket. Detta kan medföra att 
barnen inte lär sig att vara komplementära. Man såg också att detta mönster var något som 
mammorna själva lärt sig av sina föräldrar.                                                                              
 
Ett annat mönster hos vissa mammor var att de inte använde ”fokus agerar” i den 
utsträckning som förväntas av en förälder utan mer ”fokus reagerar”. Kan liknas vid att 
mamma och barn byter plats i relationen. Detta mönster kan också leda till negativa 
konsekvenser för barnet. De påverkas att själva agera ”för mycket” i relationer och 
omgivningen upplever dem stökiga, dominerande och oempatiska.                                                                  
 
Vad gäller förändring uppvisade mammorna en förbättring i de flesta avseenden, framför allt 
en förbättring i förmåga till sociala kontakter och symtomlindring. Mammorna hade utvecklat 
en komplementär förmåga till sin kontaktperson. Det var framför allt i aspekterna kontroll, 
eftergivenhet och att bli kränkt som förändringen skett. Detta borde underlätta mammornas 
möjligheter att skapa bättre relationer till andra.Totalt fungerade hälften av barnen utan 
problem vid uppföljningen 
 



 49

8.  INTEGRATION AV SOCIALT NÄTVERK - ISSI 
 
Individens sociala nätverk, dvs personer som kan vara till hjälp och stöd, är av stor betydelse 
som skydd för negativ påverkan av stress (Sydsjö m fl, 1995, och Grahn m fl, 1993). Att 
kartlägga socialt stöd är viktigt i forskningssammanhang och inom medicin och psykiatri. 
 
Forskningen om socialt stöd och hälsa rör sig inom två områden. Dels studier kring bristen 
på socialt stöd som orsaksfaktorer till sjukdom och död, dels studier kring fenomenets 
betydelse för sjukdomsbeteendet. Många har försökt definiera socialt stöd. Framstående 
forskare som Kahn, Antonucci och Weiss (Grahn m fl) menar att socialt stöd refererar till 
interpersonell kommunikation. I vid mening är socialt stöd förekomsten av det sociala 
nätverket. Antalet kontakter är inte avgörande utan kvalitén i kontakten. 
 
Enligt Grahn m fl har forskaren John Cassel formulerat en sårbarhetsteori i ett system-
teoretiskt perspektiv. Det betyder att fokus flyttas från en lägre systemnivå (individen) till en 
högre (individen i sin sociala omgivning). Cassel tänker att brister i det sociala stödet inte i 
sig framkallar sjuklighet, men det minskar kroppens motståndskraft och individen blir mer 
sårbar för sjukdom. 
 
Enligt Grahn m fl har socialpsykologen Weiss på 70-talet urskilt viktiga aspekter av 
individens personliga nätverk. Det är bl a:  
 

- känslomässigt stöd från nära och känslomässiga relationer som ger en känsla av 
trygghet och plats i vardagen,  

- social integrering som innebär att man tillhör en grupp med gemensamma intressen, 
- försäkran om personligt värde, både från familj och arbetskamrater,  
- känsla av äkta allians t ex från livskamrat,  
- att få hjälp av vänner i problemfyllda situationer. 
-  

Weiss hävdar t o m att tillhörigheten till en grupp är lika värdefull som anknytning, dvs 
avsaknaden av en dimension kan inte kompenseras av en annan utan båda behövs. Alltefter 
ålder och livssituation växlar det sociala stödet. 
 
Aspekter på mätning 
 
Svårigheten i att hitta ett bra mätinstrument beror bl a på att definitionen av socialt stöd är 
mångfacetterad. Det har blivit en generell term för en mängd begrepp och mätningar. Några 
viktiga aspekter att titta på när man mäter socialt stöd är;                                                 
 

• Storlek - antal personer 
• Kontaktfrekvens - hur ofta man ses 
• Densitet - graden av hur personerna i en individs nätverk känner och kontaktar 

varann. 
• Intimitet - känslan av närhet till någon och närvaron eller frånvaron av en förtrogen. 
• Varaktighet - hur lång tid personen känt andra i nätverket. 
• Geografisk spridning - det fysiska avståndet till andra i nätverket. 
• Reciprocitet - graden av ömsesidigt engagemang. 

 
Val av mätinstrument 
 
Flera svenska forskare har analyserat olika instrument för att mäta socialt stöd. Orth-Gomér 
och Undén (1987) fann att ISSI - the Interwiew Schedule for Social Interaction har mycket 
hög reliabilitet och validitet. ISSI är ett australiensiskt instrument konstruerat av Henderson 
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och Byrne. Instrumentet är giltigt för olika populationer; det är användbart på 
psykiatrisk/medicinska diagnospopulationer men även på ”normalpopulationer”. 
Instrumentets teoretiska ram är grundat på social-psykologisk teori kring psykologiska behov, 
som t ex relationer till andra, och till Bowlbys anknytningsteori. Behoven indelas grovt i 
”attachment”, dvs behov av djupa emotionella relationer, och ”social integration”. Det 
sistnämnda definieras som att man delar ett gemensamt intresse och har relationer som 
bekräftar självkänslan och som kan ge möjlighet till olika form av stöd i krissituationer. 
Social integration representerar t ex vänner, arbetskamrater, grannar och bekanta medan 
attachment representerar nära känslomässiga band till närstående. En person kan tycka att 
antalet kontakter är för få men tillräckliga.  
 
 
ISSI har utprovats på svensk population och finns i en förkortad version, vilken är tillräcklig 
för att mäta socialt stöd. Den diskriminerar både kvantitativa och kvalitativa aspekter. ISSI 
har fyra subskalor avseende tillgång (availability) och tillräcklighet (adequacy) gällande social 
integration och anknytning ( attachment) Skalorna är:  
 

- AVSI   Tillgång till social kontakter 
- AVAT  Tillgång till nära kontakter  
- ADSI   Tillräcklighet av sociala kontakter 
- ADAT  Tillräcklighet av nära kontakter  
 

 
Forskarna Svedin, Sydsjö och Wadsby (1995) har i sin studie av ”Barn till riskmödrar” använt 
sig av ISSI i sin 8-årsuppföljning för att bl a kartlägga socialt stöd. Mellan riskgrupp och 
”normalgrupp” fann man skillnaden att riskgruppens mödrar hade totalt sett färre kontakter.  
Det fanns också färre personer tillgängliga för nära relationer för mödrarna i riskgruppen. 
Färre mödrar i riskgruppen levde med någon man, varför de vid behov av stöd i större 
utsträckning vände sig till en vän. Flera av dem saknade även denna typ av kontakt. 
Riskgruppen hade inte heller tillgång till arbetskamrater som betydelsefulla personer. Det 
förelåg också ett samband mellan mammans resultat på ISSI och barnens psykiska hälsa. 
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DEL III - SYFTE 
 
 
Som utgångspunkt för utvärderingen har vi målsättningen för spädbarnsverksamheterna: 
 

- Att hjälpa mamman att svara adekvat på sitt spädbarns signaler. 
- Undanröjande av hinder för anknytning mor-barn. 
- Hjälpa till att bryta isolering och eventuellt missbruk genom att verka för att alternativa 

sociala kontaktnät etableras. 
- Att hjälpa och stödja mammorna. 
- Att förbereda återgång till arbete, studier samt underlätta barnomsorg. 

 
Generellt för alla utvärderingar föreligger frågeställningen huruvida de resurser som ställs till 
förfogande ger önskat resultat. För de professionella ligger ett stort intresse i att få veta om 
deras arbete leder till att verksamhetens målsättningar uppfylls. 
 
Syftet med uppföljningen är att dokumentera och belysa hur det har gått för 
mammorna och deras nu 4-5 år gamla barn och hur de uppfattat tiden på spädbarns-
verksamheten. 
 
1) Vi vill dokumentera mammans livssituation vid inskrivning i spädbarnsverksamhet och vid 
uppföljningen, och belysa hur mammorna själva uppfattat gruppverksamheten och vad den 
betytt för dem. 
 
Vidare vill vi dokumentera hur det har gått för mammor och barn genom att 
 
2) bedöma barnets utveckling utifrån noteringar i BVC-journal 
 
3) beskriva hur mammorna ser på sin mammaroll och på barnet 
 
4) uppskatta anknytningsmönster mor-barn 

 
5) screena mammans egen anknytningsstil; hur hon som vuxen förhåller sig till relationer 
 
6) screena socialt nätverk 
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DEL IV - METOD 
 
Urval 
 
Vår avsikt var att intervjua tio mammor som deltagit i tvådagarsgrupp i 
spädbarnsverksamheterna i Alingsås och Borås och vars barn vid uppföljningen 2003 är 4-5 
år gamla. Urvalet skulle ske konsekutivt utifrån barnets födelsedatum, med start andra 
halvåret 1997. På så sätt fick vi en uppföljningsgrupp bestående av 19 mammor. 
 
Undersökningsmetoder 
 
Spädbarnsverksamheterna för inga journaler på mammorna och barnen, men har 
inskrivnings- och utskrivningspapper som sparats, och vilka vi vid intervjuerna frågade 
mammorna om vi fick ta del av. Vid själva intervjutillfället hade vi alltså ingen annan 
förkunskap om mammorna än att de gått på spädbarnsverksamhet. 
 
Dessa inskrivningspapper ser olika ut i de båda verksamheterna. I Alingsås har man inte 
använt några standardiserade screeningformulär. I Borås kände vi till att man använt Killéns 
föräldrafunktioner för bedömning av mammans omsorgsförmåga. Först vid genomläsning 
fann vi att självskattningsformulär för självbild (SASB) använts. Dessa båda instrument 
dokumenteras nedan i beskrivning av undersökningsinstrument. 
 
Som grund för datainsamlandet har vi använt oss av en halvstrukturerad intervju bestående 
av rena faktafrågor och halvöppna frågor (se bilaga 1) kompletterat med självskattnings-
instrument. Gruppen är liten, varför det är svårt att dra långtgående slutsatser utifrån 
statistiska beräkningar. Vi har därför valt att huvudsakligen redovisa instrumenten på 
individnivå kompletterat med jämförelse på gruppnivå. 
 
I det följande beskriver vi de metoder vi använt utifrån syftet att dokumentera och belysa hur 
det har gått för mammorna och deras nu 4-5 år gamla barn, och hur de uppfattat tiden på 
spädbarnsverksamheten. 
 
1) Tiden på spädbarnsverksamheten 
 

a) Faktafrågorna rörande dåvarande livssituation; förhållande till barnafadern, 
boendesituation, arbete mm. Ta del av inskrivnings- och utskrivningspapper. 
(Tillåtelse - se bilaga 3). Via intervju ta reda på vad mammorna uppfattat som bra och 
vad de saknat på spädbarnsverksamheten, samt vad de tycker att de fått med sig ut i 
livet. 

b) Killéns föräldrafunktioner (Killén, 1999) beskriver sju centrala föräldrafunktioner att 
användas vid bedömning av föräldrars omsorgsförmåga: 1.Förmågan att uppfatta 
barnet realistiskt.2. Förmågan till realistiska förväntningar om de beroendemässiga 
och känslomässiga behov som barnet kan tillfredsställa. 3.Förmågan till realistiska 
förväntningar på barnets förmåga. 4.Förmågan att engagera sig positivt i samspelet 
med barnet. 5. Förmågan till empati med barnet. 6.Förmågan att prioritera 
tillfredsställandet av barnets mest grundläggande behov. 7.Förmågan att bära egna 
smärtor och frustrationer utan att behöva avreagera sig på barnet. 

c) SASB – Strukturell Analys av Socialt Beteende (se teoridel). SASB är ett 
självskattningsformulär som mäter självbild och relationer till andra människor. 
Respondenten får ta ställning till 36 olika påståenden enligt en skala 0-100. Svaren 
faller in i 8 delskalor: 1) Spontant själv, 2) Accepterar och utforskar sig själv 3) Älskar 
och tar hand om sig själv 4) Vårdar och utvecklar sig själv, 5) Bevakar och 
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kontrollerar sig själv, 6) Anklagar och förtrycker sig själv, 7) avvisar och för stör sig 
själv och 8) Dagdrömmer och försummar sig själv 

 
2) Barnets utveckling 
 
Utvecklingsnivån bedömdes utifrån BVC-journalen med samma kriterier som Sydsjö m fl 
använde. 4-årsteckningen bedömdes i vår uppföljning av författarna till denna rapport. Den 
psykomotoriska bedömningen utifrån BVC-journalanteckningar genomfördes av barnhälso-
vårdsöverläkare Jan Johansson, Södra Älvsborg . 
 

a) 4-årsteckning ur BVC journal.  Uppgiften är att rita en huvudfoting för att bedöma 
finmotoriken enligt Griffiths´ utvecklingsskala. Resultatet kategoriseras i: 

 
- Förväntad utvecklingsnivå: en människoteckning som är godkänd på 

Griffiths´ 3 år och 10 månadersnivå, eller annan föreställande teckning som är 
någorlunda detaljerad och som man klart ser vad den föreställer. 

- Tveksamt: en människoteckning som ej är godkänd enligt Griffiths´ normer, 
eller en teckning som föreställer något annat och som är detaljfattig. 

- Motsvarar inte förväntad utvecklingsnivå: klotter eller total vägran att rita 
något överhuvudtaget. 

 
b) Psykomotorisk utvecklingsbedömning utifrån BVC-journal kategoriserat enligt 

följande kategorier: 
 

- Allt väl: barnet bedöms som normalutvecklat för åldern. Till denna grupp 
hänförs också barn med något mindre problem men som ändå uppfattas som 
liggande inom normalvariationen för åldern, t ex uttalsfel av enstaka 
konsonanter etc. 

- Tveksamt tillstånd: anteckningarna speglar tveksamhet, men inga ytterligare 
åtgärder vidtas. Exempelvis något sen talutveckling, logopedremiss 
diskuteras, och åter om ett halvår för ny bedömning. 

- Bekymmer: oro för barnets utveckling och/eller beteende. Fortsatt utredning 
inleds, exempelvis remiss till BHV-psykolog för bedömning. Hit hänförs även 
barn som totalt vägrat samarbeta. 

 
3) Mammarollen och synen på barnet  

 
Belyses genom intervjufrågor. 
 
4) Anknytningsmönster mor-barn 
 
Vår tanke är att utifrån avsnittet ”samspel mor-barn” i intervjuguiden, göra en bedömning av 
anknytningsmönstret mor-barn. Vi redovisar grunderna för indelning med beskrivningar och 
citat. Enligt Bernier och Dozier (2003) ger mödrars berättelse om sina barn en god spegling 
av barnets anknytningsmönster (se kapitel 6 ovan). Anknytningsteorin beskriver enligt 
Broberg (2000) fyra anknytningsmönster: Trygg – Undvikande – Ambivalent – 
Desorganiserad. Då inte alla uppvisar en tydligt trygg eller otrygg anknytning, har vi valt att 
göra följande kompromiss och tillföra två underkategorier till trygg anknytning: 
Trygg/Undvikande – Trygg/Ambivalent.  
 
5) Mammans anknytningsstil 
 
För att få en uppfattning om mammans anknytningsstil administrerades självskattnings-
instrumentet: 
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ASQ – Attachment Style Questionnaire  
ASQ är ett självskattningsformulär bestående av 40 stycken påståenden på en 
sexgradigskala. (Tengström, Håkansson och Armelius, 1997). 
ASQ mäter anknytning utifrån fem olika aspekter av anknytning: Tillit, Distans, 
Sakorientering, Relationsfixering och Bifallsbehov. För att uppvisa ett tryggt 
anknytningsmönster ska man ha hög poäng på tillitsskalan och låga poäng på övriga 
delskalor.   

 
I Borås spädbarnsverksamhet följdes mammorna under en period, bl a under den tid 
mammorna i uppföljningsgruppen gick på spädbarnsverksamheten, med SASB. Detta 
instrument användes inte vid uppföljningen, då det inte var känt att det administrerats. 
 
SASB ger dock en bas att jämföra med, då självskattningsinstrumentet ASQ, Attachment 
Style Questionnaire, som använts vid uppföljningsintervjuerna, visat sig i delar vara 
jämförbart. Vid validering av den svenska versionen av ASQ (Tengström & Håkansson, 
1997) framkom en stark positiv och signifikant korrelation mellan ASQ:s delskala ”Tillit” och 
SASB:s delskalor: ”Accepterar sig själv”, ”Tycker om sig själv” och  ”Tar hand om sig själv”. 
Vidare en starkt negativ och signifikant korrelation mellan ASQ:s skala ”Tillit” och SASB:s 
skalor: ”Anklagar sig själv”, ”Förstör sig själv” och ”Försummar sig själv”. Se fullständig tabell 
nedan. 
 
Figur III:1 - Korrelation mellan SASB-kluster och ASQ-Sw delskalor 
 Accepterar 

sig själv 
Tycker 
om sig 
själv 

Tar hand 
om sig 
själv 

Anklagar 
sig själv 

Förstör 
sig själv 

Försummar 
sig själv 

Tillit .60* .64* .52* -.56* -.47* -.48* 
Distans -.28* -.33* -.21* .52* .49* .48* 
Relationsfixering -.44* -.43* -.32* .63* .49* .51* 
Bifallsbehov -.57* -.53* -.29* .62* .52* .51* 
Sakorientering -.02 -.18 -.08 .30* .44* .32* 
*Anger signifikanta korrelationer                      (Tengström & 
Håkanson, 1997) 
 
 
6) Socialt nätverk 

 
ISSI – Intervjuschema för Social integration 
Formuläret omfattar trettio frågor om socialt nätverk och socialt stöd. Det utvärderas i 
fyra aspekter: Tillgång till sociala kontakter (AVSI-Availability of Social Integration), 
Tillräcklighet av sociala kontakter (ADSI-Adequacy of Social Integration), Tillgång till 
nära kontakter (AVAT-Availability of Attachment) och Tillräcklighet av nära kontakter 
(ADAT-Adequacy of Attachment). Sammanfattningsvis kan formuläret sägas 
utvärdera både kvantitet och kvalitet i de sociala relationerna. 

 
 
Genomförande 
 
I samarbete med personalen på spädbarnsverksamheterna togs kontakt med mammor vars 
barn vid intervjutillfället skulle vara 4 eller 5 år. I Alingsås skickades ett informationsbrev ut 
(bilaga 2), varefter mammorna kontaktades av psykologstuderande Helena Orte. Intervjuerna 
genomfördes både på Spädbarnsverksamheten i Alingsås och vid hembesök. 
Spädbarnsverksamheten i Borås föredrog att själva kontakta mammorna och boka in 
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intervjutid. Intervjuerna där genomfördes av Annika Westergård i Spädbarnsverksamhetens 
lokaler, och mammorna fick tillfälle att träffa sin kontaktperson. 
Handledaren för Ortes examensuppsats förordade The Relational Qeustionnaire, RQ, i 
stället för ASQ för att uppskatta mammornas anknytningsstil. RQ administrerades därför vid 
intervjuerna i Alingsås. Därav har vi bara ASQ resultat för mammorna i Borås 
spädbarnsverksamhet. 
 
Bortfall 
 
I Borås intervjuades mammor vars barn fötts 1997 och 1998. Avsikten var att intervjua tio 
mammor med barn i åldern fyra år. Mammorna kontaktades i ordning efter den tid barnet 
fötts. Två mammor gick inte att få kontakt med av skäl som ej kan redovisas av sekretesskäl. 
Antalet kontaktade mammor blev tolv stycken, varav tio intervjuades.  
 
I Alingsås var avsikten att kontakta mammor som deltagit i verksamheten under 1997 och 
1998 och intervjua tio mammor med barn i åldern fyra år. Mammorna kontaktades i ordning 
efter den tid som barnet fötts. Det visade sig svårt att få ihop tillräckligt antal. Några mammor 
tackade nej och andra gick inte att få tag på, varför man var tvungen att fortsätta med 
mammor som deltagit senare i spädbarnverksamheten. Det blev tre barn födda 1999 och två 
barn födda 2000. Uppföljningsgruppen blev nio mammor. 
 
Anledningen till det större bortfallet i Alingsås kan vara att mammorna inte blev kontaktade 
av personal från spädbarnsverksamheten i inledningsskedet, vilket mammorna i Borås blev. 
 
Intervjugrupperna skilde sig alltså åt på så sätt att i Borås intervjuades tio mammor utifrån 
den konsekutiva urvalsprincipen (förutom att två föll bort). I Alingsås var bortfallet stort och 
risken finns att endast välfungerande mammor med en bättre psykosocial situation valt att 
delta i studien. Vi har inte gjort en heltäckande analys av bortfallet i Alingsås, men intrycket 
är att de mammor som inte gick att kontakta eller nekade att delta var lika 
välfungerande/socialt belastade som intervju-mammorna. 
 
Mammorna tillfrågades om vi fick ta del av BVC-journalen. I Alingsåsgruppen gav en mamma 
inte sitt tillåtelse till detta. 
 
Metodreflektioner 
 
En utvärdering kräver en bas att utgå ifrån, dvs ett systematiskt sätt att notera före, under 
och efter avslutad behandling. I planeringen av vår studie visste vi inte att man i Borås 
administrerat SASB. Däremot kände vi till att man noterat mammornas samspelsförmåga 
utifån Killéns kriterier på föräldrafunktioner i boken ”Svikna barn”. Eftersom vi saknade en 
strukturerad sammanställning av mammornas anknytningsförmåga vid början och slutet på 
tiden på spädbarnsverksamheten, har vi valt att se vår studie som en uppföljning av hur det 
såg ut för mammorna idag. 
 
I valet av instrument för uppföljning, förutom intervjun, valde vi att pröva ASQ utifrån att detta 
var omnämnt vid konferensen ”Uppdrag utvärdering” (2000). Vi såg ett värde i att koppla ihop 
vår ambition att via intervjun med mammorna få en uppfattning om hur samspelet med 
barnet fungerade, och barnets anknytningsmönster med mammans egen anknytningsstil. 
 
Ett ställningstagande vi var tvungna att göra var huruvida det var lämpligt att Birgitta 
Ljungman genomförde intervjuerna med mammorna från Alingsås som hon i sitt arbete i 
spädbarnsgruppen redan lärt känna. För att undvika detta, och för att spara tid, fick 
psykologkandidat Helena Orte uppdraget att göra intervjuerna med mammorna från Alingsås 
spädbarnsgrupp. Hennes handledare Anders Broberg, Göteborgs Universitet, förordade RQ 
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(the Relationship Questionnaire) framför ASQ. RQ administrerades därför vid intervjuerna av 
mammorna i Alingsås. För att Orte skulle få en tillräckligt stor grupp att göra statiska 
beräkningar på delades RQ också ut till pågående grupper i Alingsås och Borås. 
 
Beträffande vårt val att följa upp mammor vars barn hunnit bli 4-5 år så var vår avsikt att 
kunna jämföra med mammorna i studien ”Barn till psykosociala riskmödrar”. Ju längre tid 
efter avslutad behandling uppföljning sker, desto svårare är det att diskriminera ut 
gruppverksamhetens betydelse. Vi vägde detta mot värdet av att få kunskap om hur 
mammorna klarade av sin föräldrauppgift i ett längre tidsperspektiv. Som förälder till ett 4/5-
årigt barn har man passerat några av barnets kritiska utvecklingsperioder. 
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DEL V - RESULTAT 
 
 
9.  SAMMANFATTNING AV RESULTAT  
 
Livssituation då och nu 
 
Vid inledningen av deltagandet i spädbarnsverksamheten beskriver i stort sett samtliga 
mammor en alltifrån trasslig till kaotisk livssituation. 17 av 19 mammor uppfyllde kriterierna 
för mammor i riskzon som användes av Sydsjö m fl (1995). Många upplevde svårigheter i 
omställningen till att bli mamma, och med relationen till barnafadern. Vid inskrivningen hade 
fyra mammor arbete medan fem gick på gymnasiet och en studerade, och vid vår uppföljning 
hade tretton av nitton mammor arbete.  
 
Vad spädbarnsverksamheten betytt för mammorna 
 
Spädbarnsverksamheten skapade kontinuitet och gemenskap där måltiderna spelade en 
central roll. Verksamheten gav struktur åt tillvaron. Den blev en ersättning för ett bristande 
stöd från den egna familjen. Upplevelsen av en tillåtande och stödjande atmosfär 
underströks av många mammor. Viktigt var även tillgången till kunnig personal som kunde 
svara på alla sorters frågor kring barnet. Man fick en möjlighet att öva på mammarollen. 
Flera uttryckte att de efter året på spädbarnsverksamheten hade en större självkänsla, och i 
något fall en upplevelse av att ha fått ett eget jag. 
 
Mammorna tyckte att var bra att få hjälp med myndighetskontakter. Vidare uppskattades 
extern expertmedverkan av t ex barnläkare och familjerättssekreterare. Det var också bra att 
veta att man kunde få stöd även efter att man slutat om det t ex uppstod ett akut krisläge. 
 
På en fråga till mammorna vad som hade hänt ”om de inte haft tillgång till 
spädbarnsverksamheten", tänkte några att det blivit ensamt, och man hade fått gå ensam 
med sin oro. Andra ser året som livsavgörande och tänker att tillvaron annars hade varit 
mycket kaotisk nu. 
 
En del uttryckte att de inför tanken på att gå på spädbarnsverksamhet varit rädda för att det 
skulle vara ett slags kontrollmyndighet, men att de sedan förstått att det innebar hjälp och 
stöd. Majoriteten av mammorna trodde när de avslutade tiden på spädbarnsverksamheten 
att personalen var övertygad om att det skulle gå bra för dem.  
 
Huvudsakligen var mammorna positiva till spädbarnsverksamheten, men det fanns ändå en 
del kommentarer kring vad man saknade och vad som kunde förbättras. Några Alingsås-
mammor tyckte att verksamheten kunde stöttat papporna mer. Ett par efterfrågade längre 
grupptid eller fler grupptillfällen per vecka. 
 
Anknytning mor-barn 
 
Majoriteten av barnen bedömdes, utifrån mammans beskrivning av barnet och observerade 
samspelssituationer, ha ett tryggt anknytningsmönster (se tabell 10:1). Det föreligger en 
tydlig skillnad mellan trygga anknytningsmönster och otrygga vad gäller mammornas 
beskrivning av allvaret i besvärliga samspelssituationer.  
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Av intervjumaterialet framkommer vidare att ju otryggare anknytningsmönstret är, desto 
mindre fokuserar mammorna på barnen i sina berättelser, och att se saker ur barnets 
synvinkel. De är mer självcentrerade. 
 
Barnets psykomotoriska utveckling och 4-årsteckning 
 
Majoriteten av barnen från Boråsgruppen (8 av 10) bedömdes ligga i nivå med förväntad 
utveckling. De sex av nio teckningar vi haft tillgång till i Alingsås motsvarade alla förväntad 
utvecklingsnivå. Det innebär en betydande skillnad gentemot barnen till mammorna i Sydsjös 
m fl undersökningsgrupp. 
 
Resultat på ISSI 
 
Vår uppföljningsgrupp, jämfört med Sydsjös m fl undersökningsgrupp, visar på ett lägre 
resultat vad gäller tillgång till sociala kontakter, men vår uppföljningsgrupp är lika tillfreds 
med sina sociala kontakter. Å andra sidan har de fler nära kontakter än Sydsjös m fl båda 
grupper. Både våra uppföljningsgrupper och Sydsjös undersöknings- och jämförelsegrupp 
upplever att de har tillräckligt många nära kontakter. 
 
Resultat på övriga undersökningsinstrument  - Borås Uppföljningsgrupp 
 
Angående Killéns föräldrafunktioner låg 6 mammor mellan 21-28 p, dvs de bedömdes ha 
tillräcklig till bra omsorgsförmåga. 1 mamma hade 17 p, dvs knappt tillräcklig 
omsorgsförmåga och 1 mamma hade 13 p, dvs brister i omsorgsförmågan.  
 
Tre av sju mammor uppvisar utifrån SASB, administrerat under spädbarnsgruppstid, och 
ASQ, administrerat vid uppföljning, en klart positiv förändring vad gäller självbild.  
 
Resultatet för uppföljningsgruppen på SASB under spädbarnsgrupptid visar på en stor 
spridning, där få mammor placerar sig runt medel; de flesta hamnar långt över eller långt 
under. Både övervärdering av självbild och mycket negativ självbild förekommer. 
 
Vid vår uppföljning med ASQ har färre en extremt positiv eller negativ syn på sig själva. I 
båda fallen uppvisar mammorna behov av att vara autonoma och klara sig själva och inte 
vara beroende av andra. Vid uppföljningstillfället uppvisar mammor i stor utsträckning ett 
tryggt anknytningsmönster och mer tillit till sig själva och till andra. Jämfört med deras 
självbild enligt SASB ovan, kan vi anta att deras självbild förändrats i positiv riktning. 
 
Resultaten på ASQ för Uppföljningsgrupp Borås har jämförts med en grupp mammor vid 
Föräldrar-spädbarnsenheten i Hagadal. Uppföljningsgrupp Borås har liksom 
undersökningsgruppen i Hagadal otrygga inslag i sitt anknytnings-mönster, där man har 
behov av distans till andra människor och en attityd av ”jag klarar mig själv”.  Vidare uppvisar 
de behov av bekräftelse på andras gillande. Samtidigt anger de en ökad tillit till andra 
människor och en positivare syn på sig själv. Ett resultat som kan verka motsägelsefullt, men 
som kanske kan förklaras av att mammorna, som slutfört gruppverksamheten, nu är tryggare 
och har mer tilltro till sig själva och omgivningen, men att det tar tid att ändra inre 
arbetsmodeller kring relationer till andra. 
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10. SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 
 
Situation före och efter 
 
Mammans ålder vid inskrivning i spädbarnsgrupperna 
 
Alingsåsmammorna hade en medelålder på 20,5 år, med en spridning från 17 år till 27 år. 
De tio intervjuade Boråsmammorna hade en medelålder på 26,2 år med en spridning från 18 
till 43 år. 
 
Inremitterande 
Alingsås spädbarnsgrupp Borås spädbarnsgrupp 
4 barnmorskor 
1 BVC-sjuksköterska 
1 mödra- och barnhälsovårdspsykolog 
1 socialsekreterare 
1 tog själv kontakt 
1 blev rekommenderad av kompis att ta 
kontakt 

5 barnmorskor 
2 BVC-sjuksköterskor 
1 mödra- och barnhälsovårdspsykolog 
1 barnläkare 
1 övrig 

 
 
Barnets ålder vid uppföljningsintervjun 
 
Alingsåsbarnen hade en medelålder på 4,3 år, med en spridning från 3 till 6 år.  
Boråsbarnen hade en medelålder på 5,1 år, med en spridning från 4 till 6 år.  
 
Indelning av mammorna enligt Sydsjös m fl kriterier – några mammor uppfyllde två 
kriterier 
 
Alingsås spädbarnsverksamhet (n=9) Borås spädbarnsverksamhet (n=10) 
• 3 Speciella sociala omständigheter 
• 1 Missbruksproblematik 
• 4 Psykisk ohälsa (3 med ätstörning) 
• 2 uppfyllde ej Sydsjös m fl kriterier, men 
hade ett bristande socialt nätverk och 
uppvisade omognad 

• 5 Speciella sociala omständigheter 
• 2 Missbruksproblematik 
• 8 Psykisk ohälsa 
 

 
 
Livssituation då och nu 
 
 Sysselsättning vid inskrivnings- respektive uppföljningstillfället 
 Gym-

nasium 
Studerande Arbete Arbetslös Social-

bidrag 
Sjukskriven/ 
Sjukbidrag 

Sjuk-
pension 

Föräldra- 
Ledighet 

Alingsås  
vid inskrivning 

4  3 2     

Borås  
vid inskrivning 

1 1 1 3 2 2   

Alingsås  
vid uppföljning 

  8     1 

Borås  
vid uppföljning 

  5 2   2 1 
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De flesta beskriver att de efter spädbarnsverksamheten hade barnomsorg ordnad och gick ut 
i studier eller arbete. En fortsatte i ”Gamlinggrupp” en gång i veckan som då fanns på 
spädbarnsverksamheten i Borås. En i respektive område fortsatte i familjeförskola en period. 
 
Kontakt med barnets far  
 
Inskrivningstillfället Uppföljningstillfället 
3 i A-gruppen var sammanboende (varav 1 
hade flyttat isär vid uppföljningen) 
2 i B-gruppen var sammanboende 
Alla mammor i A-gruppen hade kontakt, 
varav två upplevde kontakten som 
problematisk  
7 i B-gruppen hade kontakt med barnets 
pappa, varav två upplevde kontakten som 
problematisk 
 

5 i A-gruppen är sammanboende 
2 i B-gruppen är sammanboende 
1 i A-gruppen har brutit kontakten helt och 1 
hade en problemfylld kontakt 
3 i B-gruppen har kontakt, varav 1 har en 
problemfylld kontakt. 
1 mamma gick in i missbruk när barnet var ett 
år, men har vid uppföljningstillfället åter 
gemensam vårdnad om barnet.  

A-gruppen = Uppföljningsgrupp Alingsås (n=9) - B-gruppen = Uppföljningsgrupp Borås (n=10) 
 
 
Antal barn vid uppföljningstillfället 
 
Alingsås spädbarnsverksamhet Borås spädbarnsverksamhet 
2 hade 1 barn 
7 hade 2 barn 
Av dessa hade: 
1 hade ett barn före spädbarnsgruppsåret 
6 hade barn födda efter avslut 
1 var gravid med sitt andra barn 
 
 

5 hade 1 barn 
2 hade 2 barn 
3 hade 3 barn 
Av dessa hade: 
4 barn var födda före spädbarnsgruppsåret, 
varav två var fosterhemsplacerade 
1 fått barn efter spädbarngruppen 
1 var gravid med sitt andra barn 

 
 
Mammors beskrivning av sin livssituation vid tiden för inskrivning i spädbarns-
verksamhet 
 
Omställningen till att bli mamma 
”Det var omtumlande att bli mamma. Jag hade aldrig tänkt på barn och familj. Barnet var 
planerat, men det händer mycket psykiskt när man blir gravid.” ”Det var påfrestande att bli 
föräldrar så oplanerat.” ”När jag var tonåring hade jag haft det ganska jobbigt, så det kändes 
skönt (att bli gravid).” Depression i samband med barnets födelse och sambo lämnade 
henne.  
 
Relationen till barnafadern 
”Jag misshandlades under graviditeten”. ”Jag vet inte vem som är far till barnet.” ”Jag var rätt 
sviken av honom, för vi hade bestämt det här gemensamt.” ”Jag blev misshandlad dagligen. 
Jag var inte stark nog att bryta upp. Han var en elak man. Jag berättade inte för någon.” ”När 
jag började i spädbarnsverksamheten var det ganska rörigt med pappan. Han var besvärligt 
och lämnade oss inte i fred.” 
 
Psykosocial situation 
”Överhuvudtaget var det lite kaotiskt just då. Jag hade gått ut gymnasiet men inte gjort så 
mycket sen jag slutade.” Nyinflyttad – ”jag kände mig rätt ensam.” ”Jag märkte inte att jag var 
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gravid, förrän sent i graviditeten. Jag hade inte trott att jag kunde bli gravid.” ”Jag hade rätt 
stor oro under hela graviditeten att det skulle gå galet” (missfall tidigare). ”Jag gick på 
individuellt program på gymnasiet. Det var strul i skolan.” ”Folk vill väl inte att en sextonåring 
skaffar barn. Å det förstår jag väl med när jag ser tillbaka.” ”Det var upp och ner. Jag hade 
fått hem äldste pojken som varit fosterhemsplacerad.” ”Det var väl lite rörigt.” (Tillfälliga 
lösningar för boende bl a). ”Det var en kaotisk situation.” ”Jag fick knappt gå ut pga hans  
svartsjuka.” ”Jag tänkte att dom ska inte ta mitt barn. Det var många som blev av sina barn 
däruppe (ett utredningshem). Det var overkligt att jag fick behålla barnet.” 
 
 
Tiden på Spädbarnsverksamheten 
 
Vad mammorna tyckte var bra med spädbarnsverksamheten  
 
Flera har kommenterat att det var viktigt att komma till en grupp; att få träffa andra i 
liknande situation. ”Gruppen var som en extra familj.” Barnet fick komma ut och träffa andra. 
Vetskap om att man inte var ensam. ”Bara att få sitta och prata.” Värdefullt att prata ”annars 
varit argare”. En underströk hur bra det var att grupperna inte var indelade efter problematik; 
att det gjorde det möjligt att utbyta olika erfarenheter med andra mammor. 
 
Några understryker vikten av kontinuitet; att ha någonstans att gå och att få mat. ”Man 
var alltid välkommen och omhändertagen. Jag kunde pusta ut.” "När man mår som man gör 
och inte är så noga med att ta hand om sig själv. Att jag fick två vettiga mål mat och äta 
tillsammans med gruppen.” ”Skönt att komma hemifrån och att bli serverad varm mat.” 
"Skönt med avlastningen, när man själv var trött och behövde vila.” 
 
Det är bra med kunnig personal och att ”det finns all expertis samlad på ett ställe”. ”Min 
kontaktperson kunde allt om barn och specifika svårigheter.” ”Man har fått mycket hjälp 
under hela året plus att de har dokumenterat sånt som man själv inte tänker på. Det var 
ovärderligt.” 
 
”Inga pekpinnar.” En mamma trodde först att spädbarnsverksamheten handlade om 
kontroll, men kan sen berätta om många positiva erfarenheter – ”sen tyckte jag att det var 
jätteskoj och ångrar inte att jag lät mig övertalas”. ”Någon lyfte upp en; peppade, inte 
klandrade ner på en.” ”Personalen sa ’Det går bra; det klarar du!’ och det fick jag styrka ifrån. 
Det tackar jag dem för.” En mamma påpekade hur bra det var med samarbete mellan 
kontaktpersonen och BVC, vilket skapade förtroende för BVC.  
 
”Öva på mammarollen” ostörd ifrån nära släkt. ”Ovärderligt med filmen” (alla mammor och 
barn filmas kontinuerligt och mammorna får med sig filmen vid avslut). ”Jag lärde mig mycket 
praktiskt.” Två mammor uttryckte hur Marte Meo-filmningen stärkt dem i mammarollen. ”Lära 
sig att tolka ett friskt barn.” Ett par mammor understryker att de bär med sig personalens 
förhållningssätt gentemot barnen. 
 
Bra med expertmedverkan t ex familjerättssekreterare.  
 
Flera uttryckte det positiva i att lära sig laga mat både till barnen och sig själva. 
 
Hjälp med kontakter med myndigheter. ”Jag hade svårt med myndigheter och massor av 
såna där grejor. Det funkade faktiskt bra!” 
 
Bra att få stöd även när man slutat. 
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Vad mammorna tyckte var negativt med spädbarnsverksamheten 
 
Huvudsakligen var mammorna positiva, men det fanns ändå en del kommentarer kring vad 
man saknade och vad som kan förbättras. 
 
I Alingsås har pappor sen starten varit välkomna i verksamheten till avslutande fikastund. 
Flera av mammorna där hade kommentarer om pappor och tyckte att de behövt mer stöd: 
”mer fokus på pappa som är lika osäker”, ”att inte stötta pappa och familjen mer”. 
 
Några kommenterade att de saknade jämnåriga eller likasinnade. ”Många var så unga och 
jag äldre.” ”Jag hade hoppats att hitta någon att umgås med.” ”Om det hade varit en annan 
typ av grupp med liknande problem, så hade det varit lättare att hitta vänner.” 
 
Ett par efterfrågade längre grupptid eller fler tillfällen i veckan. 
 
En mamma berättade mot slutet av spädbarnsgruppstiden att hon blev misshandlad. 
Personalen uttryckte att hon var välkommen att prata om det, men mamman önskade att 
personal skulle ha tagit initiativ till att prata mer om detta. ”Dom skulle ha frågat: hur är det 
egentligen?” 
 
En mamma tyckte att personalen kunde ställt större krav på att ordna upp den sociala 
situationen. ”De stödjer att man ska gå på bidrag. De hjälper en att söka och söker upp olika 
möjligheter./…/Men här har dom lite fel inställning till att jobba och göra rätt för sig./…/Man 
kanske borde arbeta mer förebyggande, att lägga mer resurser där innan barnet kommer till.” 
 
Hur tror mammorna att det hade blivit om de inte fått året på Spädbarnsverksamheten 
 
Ett ställe att gå till. Om jag inte hade gått här, så hade det nog inte varit så annorlunda./…/ 
Det var trevligt att ha något att göra.” ”Då hade det inte varit bra. Då hade jag gått med oro. 
Jag hade inte fått de kompisar jag fick.” ”Det hade nog blivit ensamt först och främst./…/ Det 
var en som jag började umgås med efter året.” ”Det hade nog blivit ensamt faktiskt. Det var 
bra att se att det finns andra i samma situation som en själv, eller t o m värre än en själv.” 
”Oj, jag skulle ha känt mig väldigt ensam.” 
 
Det gav struktur på tillvaron. ”Det hade varit mycket mer kaos runtomkring, eftersom jag 
hade det rörigt på det personliga planet och så skulle man plötsligt bli mamma också.” ”Det 
var skönt att få gå här och få alla minnen, för det hade aldrig hänt om jag hade gått hemma 
själv.” ”Det hade varit rörigt med allting. Jag hade inte haft så mycket koll på livet. Det blev 
rutiner. Man hade något att göra.” 
 
Det gav hjälp och stöd. ”Det hade inte varit så mycket större skillnad./…/Om jag inte hade 
varit med i Spädbarnsverksamheten, så hade jag förmodligen trakasserat mina kompisar lite 
mer.” ”Jag kanske hade styrt upp situationen ändå, jag är en rätt stark individ, men det var 
väldigt skönt att få en axel att luta mig emot./…/ Jag kanske hade gått till en mamma-barn 
grupp, men där hade jag inte fått den lösningen på problematiken som jag också behövde.” 
”Det vågar jag inte tänka på. Jag hade nog varit kvar i relationen och blivit misshandlad; varit 
psykiskt sjuk eller död.” 
 
Stärkt självförtroende. ”Då hade man fått hämta kraft själv och hitta självförtroende. Jag 
fick en trygghet att ta med mig ut.” ”Jag hade inte varit lika säker. Det har hjälpt mig 
jättemycket i min mammaroll.” På spädbarnsverksamheten ”kom man till ro som människa. 
Hittade sig själv.” ”Man, jag fick ett eget jag, när man gick på Spädis. Man vågade säga nej. 
Man vågade liksom allt det här.” 
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Ett alternativ till bristande stöd från egna familjen. ”Då hade jag inte känt A (kontakt-
personen). Jag hade väl bett min mamma om hjälp.” ”Om jag blir gravid igen, vilket jag inte 
vågar förrän på flera år, skulle jag vilja planera för att få komma till spädbarnsgruppen igen.” 
”Det hade nog varit ett första deprimerat år. Jag ville inte ha något stöd från släkten. Jag 
hade stått ensam.” 
 
Vad säger man om spädbarnsverksamheten till en kompis 
 
Flera mammor uttryckte att de skulle framhålla att det var roligt att gå till Spädbarnsverk-
samheten med uttryck som: ”Det är ett jättestort stöd och det är jätteroligt att vara med.” 
”Jag är nöjd med allt. Man får hjälp med allting, även med att bara prata.” ”Att dom hoppar på 
den. Det var görbra, kanonhäftigt!” 
 
Fyra mammor har rekommenderat kompisar att söka sig till spädbarnsverksamheten. ”Jag 
har skickat vänner hit. Om man har kaos i familjen, med barnen eller sig själv, så blir Spädis 
en andra familj.” 
 
Andra beskriver verksamheten. ”Det var en trygghet och rutin i mitt liv att gå dit två gånger i 
veckan.” ”Att jag tycker att det var jättebra. Man träffar andra mammor. Kan få råd och stöd 
av kunnig personal.” ”Jag berättar att man hade kontaktpersoner som hjälpte till, att de 
videofilmade barnen och att varje månad firades barnen.” ”Det är ett ställe där unga mammor 
går och får hjälp. Man får hjälp med allting, både privat och med barnet. Ett ställe där man 
kan växa i sig själv”. 
 
Det är inte farligt. ”Gå du där. Det är jättebra. De är så snälla och ingenting att vara rädd för. 
Har du frågor att ställa. Så svarar dom.” ”När jag berättar för kompisar om spädbarns-
gruppen berättar jag lite om personalen, vad de har för olika utbildning. Många tror att det är 
folk från socialen som jobbar här, att dom kollar en. 
 
En del tänker i ett vidare perspektiv. ”Jag skulle säga att dom skulle försöka att få den 
hjälpen. Att det är en bra verksamhet, jag är verkligen tacksam för att kommunen lägger 
pengar på det här.”  I de vanliga mammagrupperna (inom BVC) är det bara jättegamla 
personer som går, och då är det ju ingenting som lockar unga mammor.” ”Jag tycker att det 
borde finnas fler sådana verksamheter. Jag skulle definitivt rekommendera ensamma 
mammor att söka sig hit. Det är jättemånga som ser ner på unga mammor och det är inte så 
konstigt kanske för de är ju bara barn.” ”Det är otroligt bra. Nu när jag jobbar i barnverk-
samheten hör jag personal som stämplar att mammor gått i spädbarnsverksamheten.” 
 
Vad mammorna tror om personalens förhoppningar för dem 
 
Majoriteten av mammorna trodde att personalen var övertygade om att det skulle gå bra för 
dem. En hade själv oro för hur hon skulle klara av föräldraskapet och beskrev sig själv som 
då ”hopplöst fall”; att allt var så oroligt då.  
 
Hur tror mammorna att förskolepersonalen ser på deras barn nu 
 
Samtliga mammor beskriver att de fått många positiva, men också nyanserade omdömen om 
sina barn. Några uttrycker sin oerhörda glädje över att få beröm för barnen. Vi väljer att ta 
med citat om alla barn i uppföljningsgruppen, då vi tycker att mammorna kan få lysa med sin 
stolthet. 
 
”Han är en ängel (men det är han inte).” 
”En liten extramamma, som försöker bestämma och så ganska hjälpsam. Hon tycker om 
småbarn.” 
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”Hon är dominant gentemot kompisar.” 
”Hon är eftertänksam och omtänksam. Hon klarar sig bra i förskolan.” 
”Hon är lätt som barn, hänger gärna med.” 
”Hon är välartad och snäll, omtänksam om andra barn.” 
”Han äter bra, men lyssnar inte.” 
”Hon är lugn, kanske lite avvaktande. Hon leker med de kompisar hon känner.” 
”Dom har sagt det direkt till mig att det märks att han är ett tryggt barn.” 
”Hon är en väldigt central människa i gruppen. Hon står gärna i centrum. Det är väldigt 
speciellt att höra personalen prata om sin dotter, man blir nästan på lipen.” 
”Han är bussig och glad. Duktig på att rita. Han pratar bra. Utvecklingen är som den ska. Han 
har kompisar. Möjligen att han kan har svårt att prata vid samlingar.” 
”Hon har väldigt mycket egen vilja och säger vad hon tycker. Hon är lätt att ha att göra med. 
Hon gör inte så mycket väsen av sig.” 
”Han är framåt och var tidigt med pratandet. Bra i utvecklingen.” 
”Han är go och charmig./…/ Han har lite för mycket olika saker på gång och kan inte sätta sig 
och avsluta något.” 
”Han äter bra och är snäll mot kompisar.” 
”Han ser lite butter ut. Han har varit ganska livlig. Han leker bra. Det enda han är svår med är 
att han inte äter grönsaker och frukt.” 
”Han är världens underbaraste och snällaste, att han är jätteduktig. Det är verkligen jätteroligt 
att höra varje gång hur duktig och snäll han är, att han är världens charmigaste och hur 
mycket hon tycker om honom.” 
”Glad och framåt. Hon uppoffrar sina saker, pratar mycket och social och så.” 
”Hon är poetisk och framåt.” 
 
 
Hur mammorna ser på sig själva som mammor 
 
 
Känner sig som en bra mamma Känner sig missnöjd med sig själv som 

mamma 
”När hon går runt och är glad hela dagen och 
när hon accepterar att jag säger till henne.” 
 
”När han kommer och klappar mig på kinden 
och säger att han älskar mig. Om folk säger 
’vilken fin pojke du har’”. 
 
När hon helhjärtat lyssnar på barnen. 
 
 
”Oftast känner jag mig som en bra mamma.” 
 
 

När hon hamnar i tjat vid gränssättning. 
Önskar ha mer tid för umgänge, men 
hemsysslor kommer emellan. 
När hon skällt på honom, men hon brukar 
vara mån om att förklara efteråt. Om någon 
tillrättavisar honom, kan hon börja tvivla på 
om hon uppfostrat honom rätt. 
”När jag är ouppmärksam, stressad eller på 
dåligt humör eller när jag ger efter för tjat 
skrik.” 
”När jag höjer rösten; jag har ett häftigt 
humör.” ”Jag har höga krav på barnen att de 
ska uppföra sig, liksom jag har höga krav på 
mig själv.”  

 
Kommentarer som de flesta mammor skulle kunna fälla. 
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ANKNYTNING MOR-BARN 
 
Tabellen nedan redovisar bedömning av anknytningsmönster mor-barn i uppföljnings-
gruppen utifrån mammans beskrivning. Angående indelning i undergrupper, se avsnittet 
Metod, avsnitt 4. 
 
Tabell 10:1 Anknytningsmönster mor-barn 
Anknytningsmönster: Alingsås Borås Alingsås o Borås
Trygg  5 7 12 
Trygg/undvikande 1 1 2 
Trygg/ambivalent  2 - 2 
Undvikande - - - 
Ambivalent 1 2 3 
Desorganiserad - - - 
 
Nedan följer ett utdrag ur citat från intervjuerna grupperade efter hur vi bedömt att de belyser 
olika anknytningsmönster mor-barn. 
 
Trygg anknytning 
 
Mamman klarar gränssättning även om det ibland känns jobbigt. En mamma uttrycker 
att det är svårt med gränssättning men nödvändigt: ”samtidigt vet jag att jag måste bli arg 
ibland, för om jag bara släpper efter hela tiden, så kommer hon att bli bortskämd”. ”Hon är 
bestämmande. Hon förstår gränser – protesterar men ger upp efter ett tag.” När jag säger 
ifrån kan han bli arg och slå i dörrar, sen finner han sig.” 
 
Barnet är lätt att trösta. ”Hon tröstas lätt genom att hon får sitta i knät.” 
 
Mamman har en ”sund” attityd till och förmåga att möta sitt barns utveckling. En mamma 
uttrycker detta som att hon känner en sorg över att barnet blir mer självständigt och lämnar 
mamma mer och mer, men samtidigt gläder hon sig åt att dottern har kompisar att leka med. 
”Alla åldrar har varit härliga på sitt sätt. Just nu tror jag att det kan vara lite jobbigt för henne, 
för det händer så mycket. …Man kan prata med henne på ett annat sätt.” 
 
Mamman har ett nyanserat sätt att beskriva sitt barn. ”Väldigt busig, väldigt glad, men 
samtidigt väldigt bestämd… Om hon är arg är det bäst att låta henne vara ifred, så att hon 
kan lugna ner sig lite, då flyger det grejor.” ”Alltid glad, när han inte är tjurig eller enveten. 
Han är arg för stunden, men sen går det över. Han har blivit mer självständig den senaste 
tiden.” ”Om hon är ledsen/ledsen går det att trösta. Om hon är ledsen/arg får hon vara arg 
och kommer själv efter fem minuter.” 
 
Barnet fungerar bra utanför hemmet, men kan visa sin vilja och självständighet 
hemma. ”Han kan vara busig hemma, men när det kommer någon sköter han sig jättebra.” 
 
Mammors beskrivning av positiv syn på samspel: ”Hon får leka av sig med sina kompisar 
(på förskolan) och sen hämtar jag henne och så gör vi något roligt hemma. Då har vi ork 
både hon och jag.” 
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Beskrivningar av samspelssituationer 
- Matsituation ”Hon äter upp det vi lägger upp. Det vi lägger upp vet hon att hon 

måste äta upp. Och man behöver ju inte servera spenat om man vet att hon inte 
tycker om det.” ”Det har alltid fungerat bra i matsituationer, Hon har alltid ätit bra.” 

 
- Läggning ”Det fungerar jättebra med läggning, jag säger till att han ska lägga sig och 

så gör vi honom i ordning och så går han och lägger sig. Oftast somnar han lätt”. 
”Hon är lite som mig, hon lägger huvudet på kudden och sedan så sover hon.” ”När 
hon var liten så var vi ofta med henne när hon skulle somna, men sen så lärde hon 
sig att somna själv.” ”Ett tag var det jobbigt att hon inte ville ligga själv, men nu går 
det jättebra.” ”Den bästa stunden har vi vid nattningen. Han somnar i min säng och 
jag masserar honom. Jag har masserat honom sen han var ett år.” ”Nu är det ok. Det 
har gått upp och ner. Jag ligger alltid med henne tills hon somnat.” ”Vi sätter på ett 
band och så får han somna själv. Det gäller att få honom i säng i tid, för sen blir han 
övertrött.” 

 
- Gå till förskolan. En mamma beskriver att när hon minskade vistelsetiden, har det 

börjat fungera jättebra. ”Att hämta och lämna går jättebra. Men känner hon att man är 
stressad, så är det klart att hon reagerar på det också, barn känner jättemycket.” ”När 
han var mindre kunde det vara besvärligt, men det tror jag beror på att han hade 
besvär med talet.” 

 
Även om anknytningen bedöms som trygg, finns det hos många av mammorna 
svårigheter med gränssättning. ”Läggningen går ju sådär, hon blir aldrig trött, jag förstår 
inte, hon kan aldrig slappna av… Förut har vi alltid suttit med henne när hon somnat, men nu 
tycker vi att hon är så pass stor att hon skulle kunna somna själv. Så nu har vi börjat läsa 
saga, säga god natt och sen gå ut.” ”Det är olika (hur det fungerar att gå till förskolan), oftast 
jobbigt. Han är trött; han är uppe ganska sent. Han måste få sina morgonrutiner. Om jag 
avbryter honom blir han tjurig.” 
 
Som för alla föräldrar har även de här barnen upptäckt en svag punkt hos mamman. Så 
beskriver en mamma: ”Det är det här med maten som fortfarande är jobbigt. Det har suttit i 
sen hon var liten. Hon märker väl på mig att jag är nervös eller något. Men det är det enda 
jobbiga. Annars är hon jättelätt att ha att göra med." ”Han äter inte min mat, men andra äter 
han hos. På dagis fungerar det. Jag vill inte tvinga honom att äta, har själv blivit tvingad.”  
 
En mamma beskriver att trots att hon själv har både tandläkarskräck och spruträdsla har hon 
inte överfört detta till sin dotter, utan kunnat vara med och stötta på ett tryggt sätt.  
 
Flera mammor beskriver hur de klarat av problem som uppstått. En mamma beskriver hur 
hennes barn ätit ohämmat, och att hon varit rädd att dottern skulle drabbas av fetma. 
Mamman tog hjälp av dietist och det har löst sig. ”När hon var yngre och var trotsig kunde jag 
ringa till spädbarnsgruppen och fråga ’Ska ungen vara så här?’ Efter det tål jag mer.” 
 
För många av mammorna är det viktigt att framhålla att barnen är starka och 
självständiga. Av deras berättelser förstår man att barnen fått mycket respekt och är 
lyssnade på. Mammornas berättelser speglar en kärleksfullhet och att det är mycket viktigt 
för dem att barnen får utrymme att växa. 
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Trygg/undvikande anknytning 
 
Mamman tillskriver barnet för mycket självständighet och kompetens. ”Hon förstår 
innebörden av att: om jag lägger mig sent, kommer jag att bli trött i morgon. Så hon ser till att 
få den sömn hon behöver.”  
 
Man ska inte gnälla för småsaker: ”Det räcker för honom att jag säger ’att det går över’ och 
kanske blåser.” 
 
Svårigheter med närkontakt, men kan hantera situationen och är medveten om denna 
problematik: ”Jag fixar inte det här med närkontakter, som amning och att de sitter i knät och 
är klängiga. De får gärna sitta bredvid mig.” 
 
Det är ändå många situationer som fungerar, t ex vad gäller läggning och att gå till 
förskolan. ”Vi läser saga, säger godnatt och sen är det sovdags; det är inga problem alls.” 
 
Ett citat utifrån en fråga om när mamman känner sig som en bra mamma belyser att hon nog 
inte alltid är närvarande för sonen: När jag gör mat och tar hand om hemmet. Jag ser till att 
barnet mår bra; att han har det han behöver, som kläder. När jag är ledig och kan vara med 
honom och inte är trött. Det märks att han tycker om det också” 
 
En mamma ger inga beskrivningar av nära, positiva stunder. På en fråga om vad som 
fungerar bra och vad hon och barnet gör tillsammans svarar hon: ”Att var ute med honom. 
Gå på djurpark eller Liseberg." 
 
Beskrivningar av samspelssituationer 
- Matsituation ”De första åren åt hon knappt någonting och jag var hysteriskt orolig, men 

nu vet jag att hon äter när hon är hungrig.” ”Han vill bara gå och leka. Jag måste 
underhålla honom medan han äter. Han är petig och kräsen med maten.” 

 
- Läggning Fungerar bra för en mamma, men en annan beskriver: ”Han är aktiv. Han 

somnar själv, men man får gå tillbaka med honom till sängen många gånger.” 
 
- Gå till förskolan ”Hämtning och lämning fungerar bra, men hon vill ofta inte gå hem.” 

Ett annat barn är svårt att väcka och vill inte klä på sig, men tycker om dagis. 
 
 
Trygg/Ambivalent anknytning 
 
Mamman är inte alltid tillgänglig ”Jag känner mig som en bra mamma när jag verkligen är 
med mina barn och är uppmärksam. Oftast blir det ju så att man halvt om halvt lyssnar vad 
dom säger, medan jag försöker tvätta, diska, laga mat eller städa samtidigt. Hon är känslig 
om man inte lyssnar på henne. Hon kan säga ’Mamma nu lyssnar du faktiskt inte!’ 
 
En tendens att göra saker inte utifrån att barnen frågar efter det, utan för att vara en 
duktig mamma. Hennes behov av att vara en duktig mamma driver henne till aktiviteter. 
”Jag känner mig jättenöjd när jag tar med mig cykelkärran och cyklar ut med dom, även om 
jag tycker det är skitjobbigt.” ”Jag känner mig som en jättebra mamma när jag tar med 
barnen ut i skogen och plockar blåbär, som vi gör paj av sen.” Samtidigt uttrycker hon ”har 
väldigt mycket 'måsten', som jag tycker att jag har nästan jämt. När det praktiska tar 
överhanden. Jag skulle vilja lära mig att lägga det praktiska lite åt sidan…” 
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Beskriver barnet både som mammigt och självständigt. ”Nu börjar hon att slå sig lite 
mera fri, cyklar själv och ger sig ut på egna upptäcksfärder, fast det bara handlar om 
sekunder.” 
”Jag är väldigt mån om att mina barn ska veta att dom är mitt allt, utan att dom ska bli 
bortskämda, för det gillar jag inte.”  
 
Beskrivning av samspelssituationer 

- Matsituation ”Hon äter av det mesta; ibland är hon lite kinkig och vill inte äta upp 
middagen och vill i stället småäta mellan målen.” ”Där har jag min problematik, jag 
går på uppstyrda tider och regler för att hålla måltidsordningen… Matsituationerna 
fungerar i regel bra. Ibland glömmer jag, men hon påminner mig.” 

 
- Läggning En mamma tänker att hon behöver ha bättre rutiner, medan en tycker att 

det fungerar bra även om det kan vara cirkus i badrummet ibland. 
 

- Gå till förskolan ”Att gå till dagis har också fungerat väldigt bra, snarare har det varit 
jag i början som tyckte att det var lite jobbigt att lämna bort henne.” ”Det funkar 
skitbra. Det är ’hejdå’.” 

 
Mammorna i den här gruppen har högt uppställda krav på sig själva både vad gäller att vara 
en god och närvarande mamma och att skapa bra rutiner. De uttrycker medvetenhet om sina 
tillkortakommande. Deras berättelser speglar en stor respekt för barnen som individer och en 
stark önskan om att inte överföra till barnen sådant som de själva har svårt för.  
 
Ambivalent anknytning 
 
En mamma betonar det positiva med barnets självständighet och framåtanda. 
Förskolepersonal säger att barnet är duktigt. ”Väldigt duktig på att formulera sig.” ”Styvfar 
säger att hon är för tidig. Hon försöker vara så vuxen. Jag vet inte riktigt vad han menar med 
det.” 
 
Några mammor beskriver ambivalensen till sitt barn. En mamma beskriver att: ”Han är en 
liten bråkstake, men söt samtidigt”. Ett annan mamma vill gärna vara nära sitt barn, men har 
samtidigt behov av egen tid. Hon beskriver barnet som: ”När hon var mindre var hon som en 
blandning mellan bläckfisk och huggorm.” ”Hon vill gärna vara där jag är. Det var ok när hon 
var mindre, nu när hon är sex år börjar det bli lite jobbigt.” 
 
Barnet klarar inte triangelsituationer hemma. ”Han är en liten retsticka. Han retar gärna 
storebror och tycker det är kul när vi blir arga. Men när vi är själva, jag och han, då är han 
hur go som helst, när han får ha mig alldeles för sig själv.” 
 
Ett barn uppvisar en hyperaktivitet, som inte kan förklaras med bristande psykomotorisk 
utveckling enligt BVC-journalen, utan som kan tolkas som symtom på anknytingsbrister. 
 
Ett barn kan tänkas ha upplevt familjelivet som väldigt oförutsägbart, pga misshandel och 
syskon med funktionshinder. 
 
Ett annat  barn har fått gå in i vuxenfunktion och tala om sina behov. ”Du vet ju att jag 
lugnar ner mig när jag får ett glas vatten.” Han har fått uppleva att mamma inte orkar med att 
tillfredställa grundläggande behov och att han måste tala om för mamma när han kommer 
hem från förskolan att han är hungrig. 
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Beskrivningar av samspelssituationer 
- Matsituation ”Hemma går det inte alls med maten, på dagis går det jättebra.” Ett par 

mammor uttrycker frustration över att det tar för lång tid, upp till 1½ tim, för barnen att 
äta och att de är petiga med maten. 

 
- Läggning "Han springer omkring ’jag ska bara’ och hittar många anledningar till att 

vara uppe.” ”Suck, herregud. Hon sov inte i magen; inte utanför och inte nu. Hon 
sover i tre timmar och kan sen vakna mitt i natten och gå upp några timmar. Men jag 
är hård med att hon får vara på sitt rum från åttatiden på kvällen.” En mamma har fått 
goda rutiner för läggning, men uttrycker att det varit besvärligt tidigare.  

 
- Gå till förskolan ”Han skriker så att jag får bända loss honom från mig.” "Hon gapar 

och skriker och tycker att jag stressar henne.” En beskriver att sonen gärna går till 
förskolan, men ”det är svårt att väcka honom; att få honom att äta. Jag får jaga 
honom med kläderna.” 

 
 
Slutkommentar anknytning mor-barn  

 
Det föreligger en tydlig skillnad mellan trygga anknytningsmönster och otrygga vad gäller 
mammornas beskrivning av allvaret i besvärliga samspelssituationer. Av intervjumaterialet 
framkommer vidare att ju otryggare anknytningsmönstret är, desto mindre fokuserar 
mammorna på barnen i sina berättelser och att se saker ur barnets synvinkel. De är mer 
självcentrerade. 

 
 

Utvecklingen enligt BVC-journal, Borås-barnen 
 

 
Diagram 10:2  

4-årsteckning Uppföljningsgrupp 
Borås (n=10) jämfört med Sydsjö et al 
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Allt väl Tveksamt tillstånd Bekymmer

 
       Sydsjö et al Undersökningsgruppn=43      Sydsjö et al Undersökningsgrupp n=51  
             Jämförelsegrupp n=50            Jämförelsegrupp n=77 
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Vi har här valt att inte ta med barn från Uppföljningsgrupp Alingsås, då några av dem inte var 
fyra år vid uppföljningen, samt att vissa BVC-journalkopior inte varit kompletta. De sex 
teckningar vi haft tillgång till i Alingsås motsvarade alla förväntad utvecklingsnivå. 
 
Barnen till mammor i Uppföljningsgrupp Borås ligger enligt bedömning av fyraårsteckning 
och psykomotorisk utveckling i nivå med Sydsjös m fl jämförelsegrupp. Majoriteten av barnen 
i vår Borås-grupp ligger på förväntad utvecklingsnivå. En anmärkningsvärd skillnad gentemot 
Sydsjös m fl undersökningsgrupp, som hade liknande utgångsläge! 
 
Resultat på ISSI 
 
 
Tabell 10:3 

ISSI Uppföljningsgrupper jämfört med Sydsjö m.fl.
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nära kontakter
AVSI Tillgång till sociala
kontakter
ADSI Tillräcklighet av
sociala kontakter

ISSI Totalt 23,2 21,2 22,3 21,2 24,1

AVAT Tillgång till nära kontakter 5,6 5,8 5,7 4,4 4,8

ADAT Tillräcklighet av nära
kontakter

8,1 6,7 7,4 6,9 7,4

AVSI Tillgång till sociala kontakter 3,5 3,3 3,4 4,2 5,6

ADSI Tillräcklighet av sociala
kontakter

6 5,4 5,7 5,8 6,3

M Borås M A:ås M A:ås/Borås Riskgrupp Normalgrupp

 
(Sydsjös mfl undersöknings- resp jämförelsegrupp har felaktigt ovan angetts som Rsikgrupp resp Normalgrupp) 
 
Vår uppföljningsgrupp, jämfört med Sydsjös m fl undersökningsgrupp, visar på ett lägre 
resultat vad gäller tillgång till sociala kontakter, men vår uppföljningsgrupp är lika tillfreds 
med sina sociala kontakter. Å andra sidan har de fler nära kontakter än Sydsjös m fl båda 
grupper. Både våra uppföljningsgrupper och Sydsjös undersöknings- och jämförelsegrupp 
upplever att de har tillräckligt många nära kontakter. 
 
Vårt intryck är att här krävs en större undersökningspopulation för att en jämförelse ska bli 
riktigt relevant. 
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11.  UPPFÖLJNINGSGRUPP BORÅS – ENSKILDA INDIVIDER 
 
Eftersom det är få mor-barn par som har fyllt i både SASB och ASQ väljer vi att i denna del 
av resultatredovisningen presentera resultatet sammanställt för respektive mamma i 
Uppföljningsgrupp Borås. SASB (självbild) och Killéns föräldrafunktioner bedömdes under 
mammornas första del av tiden på spädbarnsverksamheten. ASQ  och i några fall RQ (båda 
mäter mammans anknytningsmönster), anknytning mor-barn, barnens 4-årsteckning och 
psykomotorisk utveckling vid fyra år bedömdes vid uppföljningstillfället. 
 
 Mamma  B1         
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 
Kommentar SASB och ASQ: En ganska normal självbild, med positiv inställning till 
anknytning men tendens till att kontrollera sig själv. Uppföljning med ASQ visar på god 
självvärdering och tillfredställelse med hur andra ser på henne, men samtidigt en större 
dragning åt att se relationer som mindre viktiga i förhållande till prestationer av olika slag. 
 
Killéns föräldrafunktioner: 13 p (max 28 p) Anknytning mor-barn: Trygg anknytning 
4-årsteckning: Motsvarar förväntad utvecklingsnivå           Psykomotorisk utveckling: Tveksam  
 



 72

Mamma B2 
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Kommentar SASB och ASQ: En negativ självbild som innehåller starka inslag av att 
kritisera, förstöra och försumma sig själv, men resultatet på delskalan Autonom tyder på ”en 
slumrande självtillit”. Vid uppföljning med ASQ uppvisar hon ett tryggt anknytningsmönster, 
med lite extra behov av att bli bekräftad för att känna tillhörighet och trygghet. 
 
Killéns föräldrafunktioner: 25 p (max 28 p)           Anknytning mor-barn: Trygg anknytning 
4-årsteckning: Motsvarar förväntad utvecklingsnivå  Psykomotorisk utveckling: Allt väl 
 
Mamma B3 
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Kommentar SASB och ASQ:  Otydlig självbild. Vid uppföljning med ASQ uppvisar hon ett 
tryggt anknytningsmönster. 
 
Killéns föräldrafunktioner: 28 p (max 28 p)           Anknytning mor-barn: Trygg anknytning 
4-årsteckning: Motsvarar förväntad utvecklingsnivå   Psykomotorisk utveckling: Allt väl 
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  Mamma B4         
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
       Resultat på ASQ saknas 
          
          
          
          
          
          
          
Kommentar SASB och ASQ: Normal självbild. 
 
Killéns föräldrafunktioner: 27 p (max 28 p)           Anknytning mor-barn: Trygg anknytning 
4-årsteckning: Motsvarar ej förväntad utvecklingsnivå       Psykomotorisk utveckling: Allt väl 
 
  Mamma B5         
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Kommentar SASB och ASQ: En extremt positiv självbild, som ger tankar på självöver-
värdering och förnekande och bristande självkritik. ASQ vid uppföljning tyder på i huvudsak 
trygg anknytningsstil, men något lågt behov vad gäller bekräftelse och närhet och tillhörighet. 
 
Killéns föräldrafunktioner: Uppgift saknas.            Anknytning mor-barn: Trygg anknytning 
4-årsteckning: Motsvarar förväntad utvecklingsnivå            Psykomotorisk utveckling: Tveksam 
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Mamma B6 

 
 
      

 
 
 
    

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Kommentar SASB och ASQ: En extremt positiv självbild, som ger tankar på självöver-
värdering och  förnekande och bristande självkritik. ASQ vid uppföljning tyder på i huvudsak 
trygg anknytningsstil, men lågt behov vad gäller bekräftelse och närhet och tillhörighet. 
 
Killéns föräldrafunktioner: 21 p (max 28 p)   Anknytning mor-barn: Ambivalent anknytning 
4-årsteckning: Motsvarar förväntad utvecklingsnivå           Psykomotorisk utveckling: Allt väl 
 
  Mamma B7         

      

 
 
 
    

          
          
          
          
          
          
          
 Resultat på SASB saknas       
          
          
          
          
          
          
          
Kommentar ASQ: Ett tryggt anknytningsmönster, som dock ställer frågetecken kring 
övervärdering av attityden till självet och sig själv i relation till andra. 
 
Killéns föräldrafunktioner: Uppg. saknas    Anknytning mor-barn: Trygg/Undvikande 

anknytning 
4-års teckning: Motsvarar förväntad utvecklingsnivå       Psykomotorisk utveckling: Allt väl 
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  Mamma B8         
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Kommentar SASB och ASQ: Negativ självbild, med liten förmåga att se sitt egenvärde. ASQ 
anger en något distanserad anknytningsstil som karaktäriseras av en attityd att ”jag klarar 
mig själv och vill inte vara beroende av andra”. Det balanseras av tillit till självet och andra. 
Resultatet på ASQ tyder på att hon nu har en positivare självbild. 
 
Killéns föräldrafunktioner: 25 p (max 28 p)   Anknytning mor-barn: Tendens till trygg 

anknytning 
4-års teckning: Tveksamt resultat  Psykomotorisk utveckling: Allt väl 
 
  Mamma B9         
     
     
     
     
     
     
     
 Resultat på SASB saknas  
     
     
     
     
     
     
     
     
      
Kommentar ASQ: ASQ-resultat tyder på trygg anknytning, med inslag av litet behov av 
relationer. 
 
Killéns föräldrafunktioner: 27 p (max 28 p) Anknytning mor-barn: Trygg 
4-årsteckning: Motsvarar förväntad utvecklingsnivå        Psykomotorisk utveckling: Allt väl 
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  Mamma B10         
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
Kommentar SASB och ASQ: Hon har en bild av att allt ordnar sig och att hon klarar sig själv, men 
samtidigt en starkt negativ attityd till sig och oförmåga att se sitt egenvärde. Vid uppföljning med ASQ 
framträder en något sämre tillit till sig själv och andra och ett tydligt ambivalent anknytningsmönster. 
 
Killéns föräldrafunktioner: 17 p (max 28 p)   Anknytning mor-barn: Ambivalent 

anknytning 
4-årsteckning: Motsvarar förväntad utvecklingsnivå           Psykomotorisk utveckling: Bekymmer 
 
 
Slutkommentar 
 
3 mammor av 7 uppvisar utifrån SASB och ASQ en klar positiv förändring vad gäller självbild. 
Ytterligare en mammas resultat visar tendens till positiv förändring.  
 
Angående Killéns föräldrafunktioner låg 6 mammor mellan 21-28 p, dvs de bedömdes ha 
tillräcklig till bra omsorgsförmåga. 1 mamma hade 17 p, dvs knappt tillräcklig omsorgs-
förmåga och 1 mamma hade 13 p, dvs brister i omsorgsförmågan.  
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12.  RESULTAT HELA BORÅS-GRUPPEN PÅ SASB OCH ASQ 
 
SASB administrerades av personal i Spädbarnsverksamheten i Borås under inledningen av 
tiden i spädbarnsgruppen. Screening med ASQ genomfördes vid uppföljningstillfället, när 
barnen var 4-5 år gamla. 
 
Diagram 12:1 nedan visar resultatet på SASB självbild för hela uppföljningsgruppen i Borås 
jämfört med en normalpopulation. Normalgruppen (n=52) är tagen från Armelius (2001), 
validering och reliabilitetsprövning av den svenska versionen av SASB – självbildstest. 
 
Den visar spridningen med fyrkantiga ”prickar”, som representerar enskilda Borås-mammors 
resultat, och medel för gruppen jämfört med normalgrupp. Av figuren framgår att spridningen 
är stor. Få mammor ligger runt medel för normalgrupp; de flesta hamnar antingen långt 
under eller långt över medel. 
 
 
Diagram 12:1 

SASB under spädbarnsgruppstid för Uppföljningsgrupp 
(n=8) Borås jämfört med normalgrupp
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Vi har valt att visa spridningen, då den är så stor att medelvärdet inte ger någon sann bild. 
Tittar man bara på medelvärdet verkar det som att mammorna i stort sett har en likvärdig 
självbild som normalgruppen, när i själva verket få ligger inom normalvariationen (vilket 
innebär högst en standardavvikelse från medelvärdet). 
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Diagram 12:2 nedan visar resultatet på ASQ för uppföljningsgruppen i Borås. Den visar 
spridningen med fyrkantiga ”prickar”, dvs individernas resultat på de olika delskalorna. Vidare 
medelvärden för uppföljningsgruppen jämfört med Normalgrupp från valideringen av den 
svenska versionen av ASQ (Tengström & Håkansson,1997). Här kan konstateras att 
individernas resultat koncentrerar sig mer kring medellinjen, speciellt på delskalan Tillit. Det 
är färre som har en extremt positiv eller negativ syn på sig själva. 
 
 
Diagram 12:2 

ASQ Uppfölningsgrupp Borås (n=9) jämfört med 
normalgrupp 
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Nedan uppföljningsgrupp Borås jämfört med mammor i gruppverksamhet på Föräldrar-
spädbarn-enheten Hagadal (Carlsson, 2003?) 
 
 
Diagram 12:3 

Jämförelse resultat ASQ Uppföljningsgrupp  Borås och 
Hagadalundersökning
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Av diagram12:3 framgår att Uppföljningsgrupp Borås på delskalorna Sakorientering och 
Relationsfixering, som mäter otrygg anknytning, har en lägre medianpoäng, dvs en poäng 
som tyder på en mindre otrygg anknytningsstil. Ett resultat som ligger i nivå med Normal-
/Jämförelsegruppen i Hagadalsundersökningen. På de två andra delskalorna Distans och 
Bifallsbehov, som även de mäter otrygg anknytningsstil, ligger Uppföljningsgruppen i Borås 
på samma nivå som Undersökningsgruppen Hagadal. 
 
Vad gäller delskalan Tillit, som är associerad med trygg anknytning, ligger Borås 
Uppföljningsgrupp bättre till än Hagadals Undersökningsgrupp, men inte i nivå med 
jämförelsegruppen. 
 
Uppföljningsgrupp Borås har alltså otrygga inslag i sitt anknytningsmönster, där man förhåller 
sig avvaktande vad gäller mellanmänskliga relationer och samtidigt har behov av bekräftelse 
på andras gillande. Något som balanseras av ökad tillit till andra människor och en positivare 
syn på sig själva i nivå med jämförelsegruppen. 
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Tabell 12:4 – Pearson Korrelation för SASB-ASQ i Uppföljningsgruppen i Borås (n=7)  

   
Accepterar 
sig själv 

Tycker om 
sig själv 

Tar hand 
om sig själv

Anklagar sig 
själv Förstör sig själv 

Försummar 
sig själv 

Distans  0,07 -0,06 0,28 0,42 0,6 -0,16 
Sakorientering  -0,01 -0,15 0,26 0,59 **0,69 0,02 
Tillit  0,22 0,34 -0,1 *-0,79 *-0.83 -0,44 
Bifallsbehov  -0,52 -0,59 -0,25 **0,74 *0.89 0,54 
Relationsfixering  -0,25 -0,36 0,07 *0,84 *0,83 0,51 
* Signifikant korrelation på 0.05 nivå     
** Signifikant korrelation på 0.1 nivå     
 
 
Av tabellen 12:4 ovan och diagrammet 12:5 nedan framgår att det föreligger ett större 
samband mellan en negativ självbild under spädbarnsgruppstid och ett otryggare 
anknytningsmönster hos mamman vid uppföljningen; har man ett negativt sätt att behandla 
sig själv från början, så har man ett negativt anknytningsmönster efter behandlingen.  
 
Det föreligger vid uppföljningen låg korrelation mellan delskalorna i SASB som rör positiv 
självbild och delskalorna Distans och Sakorientering, som mäter otrygg anknytning i ASQ. 
 
 
 
Diagram 12:5 

Korrelation mellan SASB och ASQ i Uppföljningsgruppen (n=7)
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Del VI - DISKUSSION 
 
 
Studiens syfte var att dokumentera mammornas aktuella livssituation fyra till fem år efter 
avslutad spädbarnsverksamhet samt mor-barn anknytningsmönster, barnets psykomotoriska 
utvecklingsnivå och mammans anknytningsmönster. Det har under arbetets gång vuxit fram 
ett behov av att finna en utvärderingsmodell som ger en bas och som kan fånga upp 
förändringar som skett. Vi sökte också ett upplägg som skulle kunna följa verksamheterna 
och bli en del av en kontinuerlig uppföljning. 
 
Sydsjö m fl har i en longitudinell studie identifierat ”riskmammor” (se kapitel 3 ), och vi har 
valt att använda den gruppen som jämförelsematerial i vår studie för att kunna jämföra 
spädbarnsgruppernas mammor med en grupp mammor i riskzon som inte fått någon riktad 
stödverksamhet.  
 
Livssituation vid uppföljningstillfället 
 
Sydsjö m fl  konstaterar i sin studie ”Barn till psykosociala riskmödrar” att 

”Livet för många kvinnor med psykosociala problem under graviditeten fortsätter att 
präglas av bekymmer när de blir mödrar och – vad mera är – många av deras barn 
tenderar att hamna i en negativ utvecklingsspiral.” (s 52) 

Trots att mödrarna i deras studie uttryckte en ambition att vara en bra förälder, så kommer 
de många gånger till korta pga av sin livssituation. 
 
Mammorna i vår uppföljning uppvisar en helt annan utveckling. Från att majoriteten vid 
inskrivningen uppfyllde kriterierna för psykosocial riskmamma enligt Sydsjö m fl, så har 
mammorna överlag en betydligt mer ordnad social situation vid uppföljningen. De uttrycker 
glädje och tillfredsställelse med föräldraskapet. Många har en stabil relation till barnafadern 
eller har gått in i en ny relation som fungerar. Ingen mamma ger uttryck för att ha kastat sig 
in i flyktiga relationer. Några har fått kraft att bryta destruktiva relationer. 
 
Anknytningsmönster mor-barn 
 
Majoriteten av barnen bedömdes, utifrån mammans beskrivning av barnet och samspels-
situationer, ha ett tryggt anknytningsmönster. 
 
En huvudinriktning i spädbarnsverksamheternas arbete är att lära mamman att tolka och 
svara på sitt barns signaler och att bemöta barnet på en åldersadekvat nivå. Bernier och 
Dozier understryker att interventioner för att skapa trygg anknytning hos barnet ska fokusera 
på att hjälpa föräldern att utveckla en åldersadekvat förståelse för sitt barns funktionsnivå. 
Hwang och Wickberg (2001) sammanfattar en metanalys av tolv kontrollerade studier av van 
Ijizendoorn att mammor som varit föremål för intervention inriktad på samspel mor-barn 
utvecklade en tryggare anknytning än barnen i kontrollgrupperna. De mammor som ingick i 
studien var mammor som visade bristande lyhördhet, utan att för den skull uppvisa allvarliga 
omsorgsbrister. 
 
Spädbarnsverksamheternas inriktning på samspel och förståelse för barnets utveckling är i 
samklang med ovanstående rön och kan tänkas ha stor betydelse för etablerandet av en god 
relation mor-barn. 
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Barnets psykomotoriska utveckling 
 
Majoriteten av barnen i Uppföljningsgrupp Borås bedömdes ligga i nivå med förväntad 
utveckling, vilket innebär en betydande skillnad gentemot barn till mammor i riskzon i 
Sydsjös m fl undersökning.  
 
Brister i föräldrafunktionen har i olika uppföljningar visat sig ha konsekvenser på barnens 
kognitiva förmåga. Hwang och Wickberg hänvisar till undersökning av Cooper och Murray 
där man funnit att barn till mammor som varit deprimerade under barnets första år har visat 
sig ha en sämre kognitiv förmåga vid fem års ålder, än mammor som inte haft depression. 
 
Wakschlag  och Hans (2000)  refererar en undersökning av Hann m fl  som visar att 
mammans känslomässiga intoning och ömsesidighet i kommunikationen med sitt barn var 
relaterad till barnens kognitiva och verbala utveckling i förskoleåren. 
 
Även här kan ett verksamt moment vara att mammorna uppmuntrats till åldersadekvat 
bemötande av sina barn, samt att den etablerade goda anknytningsrelationen ger utrymme 
för barnet att utveckla sina kognitiva förmågor.  
 
Mammans anknytningsmönster och självbild (Boråsgrupperna) 
 
Anknytningsmönster mättes med instrumentet ASQ vid uppföljningstillfället och jämfördes 
med självbild enligt SASB  från inskrivningen vid spädbarnsverksamheten. 
 
Vid uppföljning med ASQ hade färre mammor, jämför med screeninginstrumentet SASB:s 
självbild, en extremt positiv eller negativ syn på sig själv. Det förelåg fortfarande otrygga 
inslag i anknytningsmönster, där de visade tecken på att förhålla sig avvaktande vad gäller 
mellanmänskliga relationer och samtidigt ha behov av bekräftelse på andras gillande. Något 
som balanseras av ökad tillit till andra människor och en positivare syn på sig själv. Ett 
resultat som kan verka motsägelsefullt, men som kanske kan förklaras av att mammorna, 
som slutfört gruppverksamheten, nu är tryggare och har mer tilltro till sig själva och 
omgivningen, men att det tar tid att ändra inre arbetsmodeller kring relationer till andra. 
 
Boråsgruppen är liten, men det föreligger en klar tendens till tryggare anknytningsmönster 
hos Uppföljningsgruppen.  
 
Burén (1998-1999) menar, apropå Sterns begrepp moderskapskonstellation, att genom att 
stärka mammans resurser och få henne att känna sig kompetent och tillräcklig, kan 
mammans inre bild av sig själv förändras genom anknytning till behandlaren. 
 
Mammorna i vår uppföljning uttrycker på olika sätt betydelsen både av relationen till kontakt-
personen och sammanhanget på spädbarnsverksamheten. De har tydligt uppfattat att 
personalen stöttat deras kompetens i att bli förälder. Bakom kommentarerna kan man ana att 
flera av dem knutit an starkt till sin kontaktperson.  
 
Förändring 
 
Anknytningsmönster behöver en längre tidsperiod för att förändras. Förändringsprocesser 
kräver tid och mognad. För att de inre arbetsmodellerna ska ändras, måste de prövas 
upprepade gånger mot verkligheten. 
 
Simpson m fl ((2001) har studerat hur/om anknytningsmönster förändras med föräldraskap. 
De fann bl a att kvinnors upplevelse av hur deras män bemött dem, kan ha ändrat 
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anknytningsmönster i tryggare riktning genom att de såg sig själva som värda att älska, få 
stöd och uppskattning. 
 
Vi tänker att kontaktpersonen på spädbarnsverksamheten blir en viktig anknytningsperson 
för mammorna. Deras positiva och uppmuntrande attityd och förmåga att lyfta fram 
mammornas egen kompetens kan tänkas få mammorna att omvärdera sina inre 
arbetsmodeller. I intervjuerna framhåller många mammor både hur viktiga kontaktpersonen 
varit för dem och hur de verkligen uppfattat dennas tilltro till den egna förmågan att ta hand 
om sitt barn. 
 
Verksamheten kan tänkas ha startat en process i rikting mot ökad tillit hos mammorna. I den 
fortsatta relationen till barnet och till de närmaste har mamman sen genom sina olika 
erfarenheter fått fortsätta att pröva de inre arbetsmodellerna. I vissa fall har miljön runt 
omkring henne förstärkt positiva förväntningar på andra, medan andra kan ha fått 
erfarenheter som motverkat de goda intentionerna från spädbarnsverksamheten. Den delen 
av mammans liv täcks dock inte in av intervjufrågorna. 
 
Funderingar kring våra använda instrument och utformning av en framtida 
uppföljningsmodell 
 
Vår uppfattning är att själva intervjuerna gett oss den mest användbara informationen för att 
förstå och bedöma mammornas förmåga och livssituation idag. Samtidigt har det varit 
värdefullt att få data som går att jämföra med andra undersökningar, data som visat sig 
bekräfta den information som intervjuerna gett. 
 
Självskattningsformulären för självbild (SASB) och vuxnas anknytningsmönster (ASQ) har vi 
ju inte haft tillgång till samtidigt från inskrivningen i spädbarnsverksamheten och vid 
uppföljningen. Båda verkar dock vara känsliga för att fånga upp förändringar och verkar 
komplettera varandra. 
 
I en utvärdering av spädbarnsverksamheten i Söderhamn användes SASB självskattnings-
instrument för självbild vid inledning och avslutning (Larsson, 1995). Fem av sex mammor 
som avslutat spädbarnsverksamheten hade fått en positivare självbild. Känsligheten i 
instrumenten bekräftas även av en undersökning av förändring i samband med utbildning i 
”Uppmärksamhetsmeditation” (Lyshag & Prost, 2002). 
 
Det behövs mera strukturerade instrument för utvärdering. Samtidigt är det en utmaning att 
fundera på hur dessa utvärderingsinstrument kan bli en integrerad del av verksamheten och 
användbart i planeringen av upplägget av stöd- och behandlingsinsatser under spädbarns-
tiden. Det är en delikat uppgift att föra in instrument som kan verka distanserande, vilket 
Sandell och Berglund (1996) påpekar. 
 
Beträffande hur man kan använda informationen från självskattningsformulär i det löpande 
behandlingsarbetet, så är det något som måste utarbetas inom varje verksamhet. Ibland 
kanske det bästa är att informationen ligger samlad hos någon som inte är involverad i den 
dagliga verksamheten, och som inte är kontaktman. Ibland, när det uppstår frågeställningar 
hos personalen kring en mamma, kan instrumenten vara användbara för en bättre förståelse 
av problematiken. 
 
Dock är instrument av typen SASB och ASQ relativt lättadministrerade och man kan förklara 
för mammorna att det ingår i verksamheten och bjuds till alla, och att syftet är att kunna göra 
uppföljningar i framtiden. Det kan vara ett verktyg för att mäta trender och förändringar på 
gruppnivå, och också vid en eventuell kvalitativ uppföljning väl kan komplettera ett 
intervjumaterial. Att kontinuerligt samla ”mjukdata” för en eventuell framtida kvalitativ 
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utvärdering är något som bör göras först när en sådan planeras. Utvärdering och insamling 
av mjukdata bör då göras av en och samma person. Det är svårt att sammanställa andras 
insamlade kvalitativa material. 
 
I SASB-modellen (se fig 7:1) finns förutom instrumentet att mäta självbild även instrument för 
att mäta relationer till andra människor; hur man uppfattar att man agerar själv och hur man 
reagerar på andras agerande. I uppföljningen av Elisabethgårdens behandlingshem för 
mammor och barn mätte man vid inledningen av behandlingen och vid slutet, t ex ”hur 
mammor och kontaktpersoner upplevt att kontaktpersonen agerat mot mamman, dvs 
kontaktpersonens agerande visades ur två perspektiv” (s 46, Armelius & Armelius, 1996-
1999). En annan vinkling i samma undersökning är att titta på ”hur kontaktpersonen agerat 
mot mamman och hur mamman reagerat på detta” (s 47, samma rapport). 
 
Denna senare del av SASB-modellen tror vi kan vara mer konkret användbart för 
behandlarna, och kanske även kan användas för de mammor som efterfrågar en mer 
terapeutiskt och reflekterande samtalskontakt med sin kontaktperson. Ett instrument som 
kan få mammorna att börja reflektera över sitt förhållande till andra; varför det går bra i 
möten och varför det ibland kan gå helt snett.  
 
Nätverk 
 
I spädbarnsverksamheterna är papporna med på lite olika premisser, men ingenstans finns 
insatser riktade just mot dem (utöver det som de kan få på BVC). Förutom att pappor 
naturligtvis är viktiga för sina barn, har studier visat att pappans stöd till mamman kan vara 
avgörande för utvecklingen av mor-barn relationen. Det kan även förändra hennes eventuella 
otrygga anknytningsmönster. 
 
Intressant är att fundera kring morföräldrarnas betydelse, något som vi inte alls belyst/frågat 
efter i vår intervju av mammorna. Larsson (1995) konstaterar i en jämförelse av mammor i 
spädbarnsgruppsverksamhet och en referensgrupp att fyra av sex mammor i 
spädbarnsgruppen upplever relationen till föräldrarna som problematisk på ett eller annat 
sätt. I referensgruppen upplevde alla mammor att kontakten med föräldrarna var positiv. 
Wakschlag och Hans sammanfattar sin genomgång av forskning kring unga mödrar med att 
de definitivt behöver stöd av ett socialt nätverk, men att det finns en risk att mormödrar är för 
aktiva i att vara ”hjälpföräldrar”, och att den unga mamman därför inte utvecklar kompetens 
och trygghet i mammarollen.  
 
Det är också ett intryck från spädbarnsverksamheterna att många mormödrar blir för 
involverade och tar över, och att en uppgift för personalen är att stötta mammor till autonomi, 
speciellt vad gäller unga mammor. 
 
Reflektioner 
 
En viktig uppgift för spädbarnsverksamheterna är att bryta intergenerationsöverföring av ett 
otryggt anknytningsmönster. Det allra viktigaste är att hjälpa föräldrar att inte föra vidare 
negativa samspelsmönster från den egna uppväxten. Vad behövs för att bryta onda cirklar 
och utveckla ett tryggare anknytningsmönster?  
 
Alla spädbarnsverksamheter vittnar om att mammors muntliga omdömen om deltagandet i 
verksamheten i de flesta fall är väldigt positiva. Kontakten med kontaktpersonen har en 
avgörande betydelse, tillsammans med den medvetet positiva atmosfär som personalen 
skapar. Den innebär bl a att bli sedd och bekräftad; att själv bli ”mammad” och därmed 
kunna omvärdera och förändra negativa inre arbetsmodeller och förväntningar. 
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För mammor med en mer uttalad social problematik och brister i uppväxtmiljön handlar det 
mer om att spädbarnsverksamheten får kompensera för det mammorna inte kan få av stöd 
från sin familj; att personalen ”får agera ställföreträdande familj”. 
 
Att själv bli förälder kan innebära omvärdering och uppbyggande av en ny relation till de 
egna föräldrarna. Många mammor på spädbarnsverksamheten har inte den tillgången till de 
egna föräldrarna, men genom personalen kan det finnas möjlighet till att finna en ny och 
helande föräldrabild att integrera i de inre arbetsmodellerna.    
 
Många av mammorna i målgruppen präglas av ett distanserat förhållningssätt med rädsla för 
att gå in i relationer och en attityd av att ”jag klarar mig själv”. I alla professionella möten är 
grunden att skapa förtroende; i arbetet med dessa mammor är det avgörande.  
 
I den dagliga verksamheten är det viktigt att mammorna bemöts med ett intuitivt och 
empatiskt förhållningssätt. Personalen uttrycker att de har den professionella kunskapen i 
bakhuvudet De ser att de ibland träder in som modeller för mammorna. För mammornas del, 
som ofta knutit an känslomässigt till sin kontaktperson, innebär det kanske även att denne 
blir en ”mammafigur” som får kompensera en tidigare bristande egen mamma.  
 
I linje med detta upprättas heller inga behandlingskontrakt i traditionell mening. Personalen 
tänker att om förutsättningen för att få delta i verksamheten vore att man tydligt definierade 
mammans hjälpbehov, skulle många av dem bli avskräckta. Frågan om eventuellt 
behandlingskontrakt är något som ofta diskuteras i personalgruppen. Man tror att ett 
behandlingsuppdrag skulle innebära en annan målgrupp. Det är mycket positivt att få 
mammor redan under graviditeten. De flesta mammor vet med sig själva att de kan behöva 
hjälp, men ett behandlingskontrakt skulle troligen verka avskräckande. Det kräver även en 
större medvetenhet om behov av stöd.  
 
Som psykolog i verksamheten är erfarenheten att efter ett gediget motivationsarbete inträder 
ett par månader som kan betecknas som en smekmånadsfas. Därefter följer oftast ett 
utprövande och testande av den relation som håller på att byggas upp till kontaktpersonen. 
Ett embryo till ”regression i anknytningens tjänst” och uppbyggande av tillit och omprövning  
av de inre arbetsmodellerna. Många mammor är svältfödda på goda anknytningsupplevelser. 
Samtidigt återuppväcker själva moderskapet minnen av tidiga anknytningserfarenheter, som 
i sig leder till frågor om ”hur var mina barndomsupplevelser”; ”hur vara mina föräldrar”; ”hur 
vill jag bli som förälder”. Att bli förälder är en livskris i positiv mening som, om allt går väl, 
leder till en reorganisation av identiteten och inkorporerande av en ny roll – modersrollen. 
(Se avsnittet om moderskapskonstellation.) Även om det inte pågår någon psykoterapi i 
traditionell bemärkelse, så sker det en förändring i processen ”mammandet av mammorna”. 
Eller som en mamma klart uttryckte det: ”Man, jag fick ett eget jag, när man gick på Spädis. 
Man vågade säga nej. Man vågade liksom allt det här.” 
 
Frågeställningar som studien väckt 
 

• Det skulle vara intressant att titta på hur mammans anknytningsmönster och självbild 
utvecklas efter avslutad spädbarnsverksamhet, och sätta det i relation dels till 
förändringar under spädbarnsåret och dels till hur hon vidmakthåller och etablerar 
nya relationer med kärlekspartner och vänner och professionella, exempelvis 
förskollärare. 

 
• Vad betyder tidsbegränsningen; att mammorna vet att det blir en avslutning när 

barnet fyller ett år? 
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• Umgänget/kontakten med mammans föräldrar – hur den ser ut; hur den korrelerar till 
personalens uppfattning om mammans hjälpbehov och behov av stöd i samspel med 
barnet, och med resultatet på självskattningsinstrument som SASB och ASQ. 

 
• Hur finna former för att stötta pappor i riskzon och deras anknytning till barnet? 
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Bilaga 1 
 

 
 
FRÅGEOMRÅDEN UPPFÖLJNING 
SPÄDBARNSVERKSAMHETERNA I ALINGSÅS OCH BORÅS  
 
1. Livssituation nu: 
a) Sammanboende  d) Barnomsorg? Hur fungerar? 
b) Antal barn   e) Kontakt barnets far? 
c) Arbete/arbetslös/studerar/grundutb. 
 
SPÄDBARNSVERKSAMHETEN 
 
2. Hur var din livssituation när du startade på spädbarnsverksamheten? 
a) Sysselsättning  d) Sambo med barnafadern? 
b) Boende e) Bra/snurrigt/stökigt/osäkert/det rullade på/det var 

flyt 
 
3. Vad var motiveringen till att du började på spädbarnsverksamheten? 
 
4. Har du någon konkret händelse/situation som du minns? 
a) Rolig/tråkig c) Där du kände dig uppskattad i  
b) Något du lärde dig av      mammarollen eller på något annat sätt   
 
5. Är det något du har med dig som du har fört vidare i din egen vardag/familj? 
a) Traditioner 
 
6. Om du berättar för en kompis om spädbarnsverksamheten, vad säger du då? 
 
7. Hur skulle det ha varit för dig om du inte fått året på spädbarnsverksamheten? 
 
8. Berätta om tiden efter spädbarnsverksamheten. 
a) Utbildning/skola  c) Barnomsorg 
b) Arbete 
 
9. Skulle det funnits möjlighet att fortsätta gruppverksamheten/skulle tiden på 
spädbarnsverksamheten varit längre eller skulle du velat fortsätta i någon annan form 
t ex Familjeförskola? 
 
10. Vad tror du personalen hoppats för dig och barnet? 
 
11. Vad var det som var bra med spädbarnsverksamheten? 
 
12. Något negativt/något du saknade på spädbarnsverksamheten? 
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SAMSPEL MED BARNET 
 
13. Berätta om ditt barn? 

a) Hur det är? 
b) Hur det ser ut? 

 
14. Något du och barnet gör tillsammans? 
 
15. Något du tycker fungerar bra med barnet. 
 
16. Något du tycker är svårt? 
 
17. Hur går det i: 
 a) Matsituationen? 

b) Läggning? 
c)Gå till dagis? 

 
18. När känner du dig som en bra mamma? 
 
19. När känner du dig missnöjd som mamma? 
 
20. Hur är ditt barn att trösta? 
 
21. Hur tänker dagispersonalen om ditt barn? 
 
ÖVRIGT 
 
22. BVC   

a) 4-årskontroll 
b) Ok om jag tar del av BVC-journal? 

 
23. Är det ok om jag tar del av inskrivnings- och utskrivningspapper på 
Spädbarnsverksamheten? 
 
24. Andra kontakter 

a) Socialtjänst JA  NEJ Fungerar bra?… Besvärligt?….  
b) Arbetsförmedlingen JA  NEJ Fungerar bra?… Besvärligt?…   
c) Försäkringskassan JA  NEJ      Fungerar bra?… Besvärligt?… 
d) Familjeförskola JA  NEJ      Fungerar bra?… Besvärligt?… 
e) BUP                                                                                             
f) Vuxenpsykiatrin  
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Bilaga 2 
 
 

 
 

2003-05-22 
 
Hej! 
 
Nu är det fyra till fem år sedan du och ditt barn slutade i Spädbarns-
gruppen. Då och då tänker vi på er som har slutat i spädbarnsverk-
samheten och undrar hur ni har det. 
 
Nu har vi fått möjlighet att genomföra en uppföljning av hur det gått för er 
som var med 1999 och 2000. Vi vill naturligtvis veta hur du och ditt barn 
har det idag och vad du idag tänker om din tid i spädbarnsverksamheten. 
Ditt deltagande i uppföljningen kan vara en hjälp att förbättra vår 
verksamhet och ge fler mammor möjlighet att delta. Uppföljningen består 
av en intervju om spädbarnsverksamheten, samt av två frågeformulär 
som handlar om din upplevelse av sociala kontakter. 
 
Den som kommer att genomföra intervjuerna är en psykologstudent som 
heter Helena Orte. Helena kommer att skriva en uppsats inom ramen för 
sin psykologexamen, där det inte kommer att gå att identifiera någon 
särskild mamma. Uppföljningen genomförs i samarbete med Birgitta 
Ljungman, psykolog inom Mödra/barnhälsovården, Alingsås. 
 
Tanken är att be dig komma till våra lokaler på Spädbarnsgruppen. 
Intervjun samt de två frågeformulären kommer att ta ca 2 timmar, med 
avbrott för fika. Vi hoppas att det är möjligt för dig att få barnvakt, då det 
är viktigt att kunna få prata med dig i lugn och ro. Vi kan ge dig ersättning 
för resan till och från intervjun. 
 
Varma hälsningar 
 
 
Lena Wallmyr   Helena Orte 
Alingsås Spädbarnsgrupp  Psykologstuderande 
Tel: 0322- 164 96 
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Bilaga 3 

 
Mödra- och Barnhälsovårdens  
Psykologverksamhet i Södra Älvsborg 
 
 
Tillåtelse att ta del av BVC-journal 
 
 
Jag/Vi, ………………………………………………………………, 
vårdnadshavare 
 
för……………………………………………………………………. 
godkänner att undertecknad tar del av innehållet i BVC-journalen i 
samband med den nu pågående uppföljningen av hur det gått för barn 
och mor efter avslut på  Spädbarnsverksamheten. 
 
 
Informationen kommer endast att användas i rapporten och det kommer 
inte att gå att identifiera enskilda barn. 
 
 
 
Datum:……………………. Datum:……………………. 
 
 
………………………………       ………………………………….. 
Förälder   Ansvarig för uppföljning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vi har gemensam vårdnad och barnets far har godkänt/godkänner att 
BVC-journalen utlämnas enligt villkoren ovan 
 
 
……………………………………………………. 
Underskrift 
 
…………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
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Bilaga 4 
Datum: 
Namn: 
Barnets ålder: 
 
Föräldrafunktioner (enl Killén) 
 
 
 dålig viss brist tillräcklig Bra 
 
1. Förmåga att uppfatta barnet realistiskt 

 

□ 
 

□ 
 

 

□ 
 

□ 
 
2. Förmåga till realistisk förväntan om de 
beroendemässiga och känslomässiga behov 
barnet kan tillfredsställa 

 
 
 
 

□ 

 
 
 
 

□ 

 
 
 
 

□ 

 
 
 
 

□ 

 
3. Förmåga till realistisk förväntan på barnets 
förmåga 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
4. Förmåga till att engagera sig positivt i 
samspel med barnet 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

 

□ 

 
5. Förmåga till empati med barnet □ □ □ □ 

 
6. Förmåga att prioritera tillfredställandet av 
barnets grundläggande behov framför de egna 
behoven 

 
 
 
 

□ 

 
 
 
 

□ 

 
 
 
 

□ 

 
 
 
 

□ 

 
7.Förmåga att bära egna smärtor och 
frustrationer utan att behöva avreagera sig på 
barnet 

 
 
 
 

□ 

 
 
 
 

□ 

 
 
 
 

□ 

 
 
 
 

□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur Kari Killéns Sveket, Omsorgssvikt er alles ansvar, 1994 
(Sammanställda av Birgit Pilblad för Spädbarnsverksamheten i Borås) 
 


