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Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem:
matri longa decem tulerunt fastidia menses,
incipe parve puer: cui non risere parentes,*
nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est

Vergilius, 4:e sången i Bucolica,
vers 60– 63, c:a år 40 f. Kr.

Skynda dig nu, lille gosse, och le mot din älskade moder!
Dyster och lång var den tid hon burit dig under sitt hjärta.
Skynda dig nu: den som inte föräldrarna lett mot i vaggan,*
han får ej plats vid gudarnas bord, i gudinnornas kärlek.

* Vers 62:
En del utgivare föredrar en annan läsart:
incipe parve puer: qui non risere parentes,
Översättningen kan då lyda:
Skynda dig nu! Den som inte som barn har lett åt de sina (föräldrarna) ...

Jag lämnar åt läsaren att fundera kring vem som initierar affektregleringen.

Svensk översättning i båda fallen av Gustav H. Karlsson, 1982





Tack

Många har visat mig intresse och uppmuntran och många har varit engagerade
samtalspartners under alla år som arbetet med studierna och avhandlingsar-
betet pågått. Några har funnits i min närhet och har stått ut med den tillbaka-
dragenhet som enträget datorarbete innebär. Några har slitit mig från koncen-
tration och, som väl är, också fysiskt från papper och data. Jag tänker på min
mor, som med sina 95 år fortfarande aktivt intresserar sig för min forskning.
Och jag tänker på barnbarnen som annars skulle väckt ännu starkare skuld-
känslor hos sin farmor och mormor, som många gånger längtat efter samvaron
med dem istället för forskningsarbetet. Bröder med familjer har intresserat sig
för studierna och jag sörjer min yngste bror som gladde sig åt att närvara vid
disputationen, men som efter kort tids sjukdom har lämnat oss i år.

Mina barn och deras partners har bistått mig på olika vis vid datorhaveri,
med referenslistor, i diskussioner och genom att dela med sig erfarenheter från
barnafödande. Min man har varit en stimulerande diskussionspartner och en
ihärdig korrekturläsare. Jag har valt att inte namnge vare sig familjemedlem-
mar, goda vänner, kolleger eller studiekamrater av rädsla för att namnlistan
skulle bli för lång och för risken att några ändå skulle tappas bort. Jag väljer
istället att namnge dem som varit professionellt engagerade i mitt avhandlings-
arbete. Tack har också framförts till berörda i de enskilda studierna (se fotno-
ter i dessa) och då tänker jag framför allt på alla de kvinnor och män som
accepterade medverkan i studierna vid tiden för att deras barn skulle födas
eller var nyfött.

Först och främst bär jag på en stor tacksamhet till min handledare genom
alla år, professor Alf Nilsson, som genom sin trofasthet och noggrannhet och
sitt aldrig sviktande engagemang lyckats hålla mig på spåret som, trots hinder
och gropar, till sist lett fram till det färdiga arbetet. Stort tack för Ditt käm-
pande med mitt språk och mina uttryckssätt samtidigt som Du visat respekt för
mitt sätt att tänka och formulera mig. Jag tackar Dig också för de kunskaper
som Du förmedlat på grundliga och givande kurser i percept-genetiska meto-
der, av vilka PORT har haft stor betydelse i mitt psykoterapeutiska arbete med
kvinnor och män i samband med deras barns födelse, och engagerande kurser
i affektteori.

Tack till redaktörerna, namngivna utan titel, vilka strävat med de olika rap-
porterna och engagerat sig i samtal, mail och brev i slutskedet inför godkän-
nandet för tryckning av rapporterna: Alf L. Andersson, Robert Holmberg och
Karin Stjernqvist, studie 1 publicerad i ”Psykologi i Tillämpning”; Carl-Mar-
tin Allwood och Mats Fridell, studie 2; Mats Fridell och Mats Nyström, stu-
die 3; Sven Birger Hansson och Bert Westerlundh, studie 4 (de tre sistnämnda
studierna publicerade i ”Psykologiska rapporter från Lund”).

Olof Rydén har under åren visat intresse för mina studier och jag uppskat-
tar mycket att Du i början av min forskningsutbildning tog Dig tid och disku-
terade olika upplägg och gav mig idéer. Både metodkursen och kursen i



Birgitta Rydén

6

hälsopsykologi har blivit viktiga byggstenar i arbetet. Tack också för att Du
tog Dig tid och läste delar ur ”Kappan” nu i slutskedet. Margot Bengtsson har
också visat uppmuntran under alla år och Dig tackar jag för stimulerande kur-
ser i könsteori och genuspsykologi. De innebar roliga och givande diskussio-
ner och värdefull litteratur som kom att betyda mycket för mina fortsatta stu-
dier. Under den korta tid som Lars-Gunnar Lundh funnits på institutionen
och kliniska avdelningen har Du ändå hunnit uppmärksamma och visa intresse
för min forskning, det stimulerar. Jag har också märkt intresse från Erwin
Apitzsch och känt av att Du trott på att jag skulle bli färdig med avhandlingen
till sist.

Berit Nordström förmådde göra slutseminariet till en givande dialog. Tack
för Din noggranna läsning och Dina granskande frågor. Det blev en diskussion
som ledde framåt. Examinatorn, Sven Ingmar Andersson, har också visat in-
tresse vid läsningen av arbetet och pekat på synpunkter som klargör. Framme
vid avstamp för tryckningen har Eva Henriksson varit till mycket stor hjälp
med sitt professionella kunnande och sitt sinne för grafisk form vid slutredige-
ringen av boken. Du skall ha stort tack. Det gäller också Mona Suneson som
ansträngt sig att greppa hela avhandlingen för att kunna formulera “abstract”
och översätta den utförligare sammanfattningen till en “English Summary”.

Ekonomiskt bidrag har erhållits ur Ograduerade forskares fond, Institutio-
nen för psykologi i Lund, och från Göteborgs kommun som under en tid
”sponsrade” en forskningstjänst och därmed möjliggjorde färdigställandet av
rapport II och databearbetning inför rapport III.
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Abstract

When Women and Men Expect and Have a Child –
Psychological and Gender Specific Views of

Mental Health and Wellbeing
Birgitta Rydén

The central issue is to increase our knowledge of women´s and men´s mental
wellbeing when their child is about to be born, as seen from four aspects rele-
vant to maternity and child health care centres: Knowledge – do women and
men acquire adequate knowledge as parents to be? Support – are some parents
more than others in need of professional support and what is adequate sup-
port? Crisis – how many women and men react with crisis in need of psychiatric
care? Psychotherapy and working through the process – what are the main
reactions and mental causes for a need of psychotherapy at childbirth? Do the
psychotherapy narratives reveal a difference between women and men as
demonstrated in narrative themes, attachment patterns and expressions of affect?
The major psychological theories are the attachment theory and the affect theory,
health psychology with theories on nervous tension, vulnerability, coping and
individual resources, clinical psychology to understand mental divergencies,
crisis theory to understand reactions, taking the individual´s subjective
experience and personal definitions of reactions and needs into consideration.
Major concepts of the studies are the “reflective function”, RF, “empower-
ment”, “positioning” and “intersubjectivity”.
Study I – epistemological approach: Women and men are equally concerned
about gaining insights in the last trimester of pregnancy. Gender similarities
are: mental condition post-partum, practical arrangements to take care of the
child, organizing the first few days at home after delivery, pregnancy issues in
the last trimester, existential issues to come to an understanding of what is
happening. Gender differences: women ask about pains at giving birth and
about breastfeeding, men ask about the child and its development, the role of
the man at delivery and as father, the pair relationship and parenthood.
Study II – professional support: Fifteen percent took advantage of an offered
visit to the home by a midwife familiar from pregnancy. The experiment group
differed from the control group in that more individuals had a mother tongue
other than Swedish, more dysfunctional pair relationships, more women with
somatic difficulties and a tendency to more mental problems. The visit revea-
led a need for positive confirmation; traumatic experiences of giving birth;
uncertainty in relation to the child; women who were tired, sad and anxious;
men who worried about unemployment, illness, the condition of the woman
and who felt helpless; crises in the pair relationship: threatening behaviour
and unfaithfulness; social isolation of the family; distress caused by death of
a close relative or friend.

När kvinnor och män får barn
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Study III – mental crisis and incidence of emergency visits to psychiatric clinics:
the “incidence” group (women and men expecting a child or having a child
aged 0–17 months) constituted 1.23% of all emergency visits to psychiatric
clinics and 1.1% of the total of childbearing women with partners and parents
of children 0–17 months old. More women than men and more people with
Swedish as their mother tongue received planned psychotherapy. More men
were given pharmacological treatment.
Study IV – psychotherapy. Short-term psychotherapy results were studied, 6
women and 6 men, before and after childbirth. The percept-genetic tests PORT
and DMT were used as control instruments for diagnostic purposes. The
psychotherapy narratives were analysed from a gender perspective. Dominant
themes for women were firstly the pair relationship, secondly their own identity.
With the men their own identity came first, the pair relationship second. All
participants showed an insecure attachment, confirmed by the percept-genetic
results; 3 women and 3 men had revealed disorganized patterns. Attachment
experiences differed between women and men. Women showed a role reversal
in relation to their mothers and intruding patterns from both mother and fat-
her. The men showed a binding pattern on behalf of the mother, being neglec-
ted as individuals, neglected by demanding fathers, not being confirmed by
the father. Shame and humiliation were dominant in therapies with both women
and men. Significantly less negative expressions of affect were found in the
later period of the therapies and an increased consciousness of affective
expressions, ability to express emotions in a constructive way and an increased
ability to reflect (RF) on disturbing phenomena and attachment experiences.

Keywords: woman, man, parent, gender, pregnancy, childbirth, post-partum, parent education,
professional support, crisis, incidence, short-term psychotherapy, percept-genesis, health
promotion, prevention, empowerment, positioning, intersubjectivity, reflective function.
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Prolog
Kvinnan och mannen går in i ett nytt skede när de blir föräldrar till sitt första barn. Det gäller
också när ytterligare ett barn föds. Alla kulturer och samhällen har utvecklat former för skydd
av och omsorg om kvinnan som föder, för att fadern skall bli delaktig i barnets födelse och
för att det nya barnet skall bli omhändertaget (Schlumbohm, Duden, Gélis & Veit, 1998). Från
att ha varit till för att trygga moderns och barnets fysiska överlevnad – detta är fortfarande det
huvudsakliga målet i flera av världens länder – ställs i västvärlden numera hälsovården i sam-
band med barnafödande inför nya uppgifter. Det hänger samman med ökat välstånd och allt
bättre medicinskt kunnande. De flesta mödrar och barn överlever förlossningen och nyfödd-
hetsperioden. Risken för att en kvinna skall dö i samband med barnafödande är en på tretton
födslar i vissa afrikanska stater och en på 4.085 födslar i västvärlden (WHO, 2003). Risken
för att barnet skall dö i samband med födelsen är 43–105 per 1.000 födda barn, sett över fyra
afrikanska stater och 68 per 1.000 födda barn i Indien (WHO, 2003). För Sverige gäller 5,7
barn per 1.000 födda barn (Socialstyrelsen, 2002). Hälsovårdsinsatser knutna till barnafö-
dande måste styras av aktuella omständigheter kring den födande kvinnan. Även om strävan
efter överlevnad är en huvuduppgift för hälsovårdsinsatserna i många fattiga länder, så finns
både i traditionella ritualer och i nutida hälsoprogram uppmärksamhet på att gynna moderns
och barnets psykiska hälsa. Exempel på sådana insatser är hälsofrämjande och riskföre-
byggande insatser under graviditeten (Gennaro, Thyangathyanga, Kershbaumer & Thompson,
2001; Gennaro, Dugyi, Doud & Kershbaumer, 2002); kartläggning av reproduktiva hälso-
problem och kvinnors attityder till samhälle och kultur (Zurayk, Sholkamy, Younis & Khattab,
1997); Richters (2002) insatser för att främja mor-barnsamspelet hos kvinnor med postnatal
depression; program riktade till män för att öka medvetenheten om hot om HIV/AIDS för deras
gravida och nyförlösta hustrur på grund av männens oskyddade sex med olika partners under
hustruns graviditet och post partum-period (Lawoyin & Larsen, 2002). Hur skyddet kring
modern och barnet skall utformas och vad som förväntas av fadern i dagens mångkulturella
och föränderliga samhälle – både i ”utvecklingsländer” och i västvärlden – med både kända
och nya reproduktiva hälsoproblem är, trots redovisade program, inte en självklarhet.

Mödra- och barnhälsovård
Mödra- och Barnhälsovården i Sverige kan betraktas som samhällets skyddsnät för väntade
och nyfödda barn och deras föräldrar. Så gott som alla föräldrar, blivande och nyblivna (98–
99%), använder sig av den service som dessa verksamheter erbjuder. Det som erbjuds är häl-
sovård med insatser som är hälsofrämjande: att förmedla kunskap och information och stödja
föräldrars egna ambitioner. Insatserna är också förebyggande: att tidigt upptäcka risker och
avvikelser som kan störa eller förhindra ett fungerande föräldraskap och barnets utveckling.

Mödrahälsovård. För medicinskt definierad hälsovård vid mödravårdscentraler (MVC)
finns riktlinjer i form av hälsokontroller av gravida vid vissa tillfällen under graviditeten, och
efter förlossningen; men också speciell graviditetsövervakning av s.k. riskgraviditeter, oftast
till kvinnor med definierade medicinska avvikelser eller till mödrar med erfarenhet av kom-
plikationer i samband med tidigare förlossning (SoS-rapport 1996:7). Det tydligast definie-
rade målet för mödrahälsovården är att förbereda den blivande modern för en så gynnsam
förlossning som möjligt och ytterst att trygga moderns och barnets överlevnad. I ”Hälsovård
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före, under och efter graviditet” (SoS-rapport 1996:7) definieras målen för mödrahälsovården
där det bl.a. utsägs: ”reproduktiv hälsa innebär ... tillgång till en god hälso- och sjukvård så
att kvinnor kan genomgå graviditet och förlossning i trygghet och så att föräldrar ges bästa
möjlighet att få friska barn” (sid. 30). Målformuleringen för psykologiska och sociala insat-
ser, som omfattar både kvinnan och paret lyder: ”att medverka till en så positiv upplevelse av
graviditet, förlossning och spädbarnsperiod som möjligt; att stärka individens egna resurser
att klara olika påfrestningar; att minska risken för störningar i graviditet och förlossning och
för onödiga interventioner; att minska risken för bristfällig mor-barnanpassning och för kom-
mande störningar i familjerelationerna och i barnets utveckling” (sid. 67). Det finns i rappor-
ten också ett påpekande om behovet av att uppmärksamma kvinnans (moderns) hälsa efter
förlossningen. Det antyds således ett ansvar för att uppmärksamma hälsoproblem hos kvin-
nan med eventuella framtida konsekvenser. Skrivningen tyder på en kunskap om att icke
omhändertagna hälsoproblem hos kvinnan – och paret – i samband med barnets födelse kan
leda till en fortsatt sämre livskvalitet för den vuxne med personligt lidande och behov av fram-
tida vårdkonsumtion. Men också att det kan få följder för barnet, som förmenas en förälder
som skulle vara bättre rustad att svara an på barnets behov under uppväxten. Svårigheter att
finna lämpliga metoder både för att utvärdera sådana insatser och för det psykiska hälso-
vårdsarbete som bedrivs i olika omfattning på olika mödravårdscentraler, innebär att mycket
av detta arbete är ”osynligt”. Barnmorskornas psykosociala omvårdnadsinsatser, regelbunden
psykologkonsultation och psykologers individuella kontakter med kvinnan och hennes part-
ner finns inte upptaget i det kvalitetsarbete som pågår och blir därmed utan möjlighet att
kontinuerligt utvärderas och kvalitetsbedömas (Socialstyrelsen, 2000, 2002).

Barnhälsovård. Barnhälsovårdens främsta målsättning är att främja utvecklingen hos varje
barn genom att följa dess tillväxt, se till att det får näringsriktig kost, erbjuda vaccinations-
program, och att tidigt upptäcka medicinska avvikelser och avvikelser i utvecklingen. Genom
upplysning skall olyckor, som barn kan förväntas råka ut för, förebyggas. Med en ökande
medicinsk kunskap, och med en allt effektivare upptäckt av medicinska avvikelser sker en
förskjutning av fokus för de hälsofrämjande och förebyggande insatserna. Fokus riktas mot
familjens och barnets psykiska hälsa med beaktande av barnfamiljernas sociala situation i
det nutida samhället. En tidigare biomedicinsk modell måste vidareutvecklas till ett
”biopsykosocialt” perspektiv på hälsa och sjukdom (Socialstyrelsen, 2001). Hagelin, Magnus-
son och Sundelin (2000) beskriver barnhälsovårdens uppdrag och de tre huvudmålen för
verksamheten: minska dödlighet, sjuklighet och handikapp bland barn; minska skadlig på-
frestning för föräldrar och barn; stöd åt och aktivering av föräldrar i deras föräldraskap och
härigenom bidra till gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling för barn. Barn-
hälsovården, skriver de, har i grunden utmärkta förutsättningar för både tidig upptäckt av och
intervention vid psykiska hälsorisker. I kvalitetssäkringen av barnhälsovården ingår att iden-
tifiera och notera utvecklingsavvikelser och ohälsa. Viktiga förutsättningar är, menar förfat-
tarna, att personalen får erfarenhet av ett tillräckligt stort antal barn och att man har tillgång
till fortlöpande vidareutbildning och konsultation av psykolog.

Föräldrautbildning. Både mödra- och barnhälsovården är ålagda att stödja föräldraskapet
genom att erbjuda föräldrautbildning till blivande och nyblivna föräldrar. I utredningen SOU:
1978:5 formuleras tre konkreta mål för en allmän föräldrautbildning: att öka kunskaper; att
skapa möjlighet till kontakt och gemenskap; att skapa möjligheter till medvetenhet om och
påverkan av samhälleliga förhållanden. Utredningen SOU 1997:161 föreslår att benämningen:
”föräldrautbildning” ersätts med ”stöd i föräldraskapet”. Syftet är att förmedla kunskap och
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stöd till föräldrar från samhällets sida för att utveckla deras kompetens och stärka tryggheten
i föräldrarollen. Vidare sägs, i utredningen, skall erbjudandet om stöd i föräldraskapet utfor-
mas utifrån föräldrars egna behov av och önskemål om kunskap, information, kontakt och
gemenskap med andra föräldrar. Barnhälsovården bör även, enligt Barnpsykiatrikommittén
(SOU 1998: 31), erbjuda alla föräldrar att delta i föräldrautbildning och dessutom förstärka
insatserna, när det gäller stöd som syftar till bra anknytning och samspel mellan föräldrar
och barn.

Samspel och omsorgsförmåga. I ”Barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa – en ana-
lys av möjligheter och begränsningar i ett framtidsperspektiv” (MFR, 1999) beaktas och
läggs stor vikt vid att gynna det tidiga mor-barnsamspelet och föräldrars omsorgsförmåga. I
detta dokument formuleras en förväntan på barnhälsovården att ”gynna barnets anknytnings-
förmåga” och bidra till att öka ”föräldrars sensibilitet” i relationen till barnet. När barn
under uppväxten visar medicinska avvikelser, uppdagade vid undersökningar på barnavårds-
centralen (BVC), finns remissinstanser som barnet kan skickas till för utredning och behand-
ling. Då det handlar om den psykiska utvecklingen, om den kommer till uttryck som avvikan-
de beteende hos barnet eller som psykiska besvär i familjen, är det ofta svårare att ta ställning
till vilka insatser, som är de rätta. Från samhällets sida skedde en markering när beslut togs
om att komplettera den medicinska personalen vid mödra- och barnavårdscentraler med psyko-
loger. Detta skedde för cirka trettio år sedan vid BVC och något senare vid MVC. En huvud-
uppgift för psykologerna var att beakta och se till att psykiskt förebyggande insatser sattes
in, där sådana bedömdes viktiga. Andra uppgifter som gällde för psykologerna var att bidra
med kunskaper för att tidigt upptäcka psykiska utvecklingsavvikelser hos barnet; att bidra
med psykologisk kunskap till den medicinska personalen genom konsultation; att handleda
personal och medverka i föräldrautbildningen samt träffa enskilda föräldrar och barn för
stöd, utredning och behandling.

Föräldrars möjligheter och barns behov. Det är en grannlaga uppgift för hälsovården att
nå alla föräldrar och kunna urskilja och uppfylla olika önskemål och tillgodose behov. Det är
ett brett spektrum av kunskaper och stöd som efterfrågas beroende på olika levnadsvillkor
och förutsättningar. Mödra- och barnhälsovården skiljer sig från instanser, som framför allt
är till för att ta sig an enskilda vuxna som företer synliga behov (sjukvården, socialtjänsten
etc). Mödra- och barnavårdscentraler har två lojaliteter att hantera – den mot barnet respek-
tive den mot föräldern (Cook, Dickens & Fathalla, 2003). Var går gränsen för när man skall
påpeka förhållnings- och levnadssätt, som gäller föräldern, när man oroas för att barnet far
illa? Föräldrarnas intressen och värnandet om integritet kan i vissa lägen hamna i motsats-
ställning till barnets behov och intressen. För personalen innebär detta en balansgång, när
det gäller att både se till den vuxnes och till barnets behov. Föräldrarna kanske inte vill visa
svårigheter som de har att hantera och som kan påverka barnets utveckling negativt. Eller det
kan bero på att man inte anser – eller inser – att de är till förfång för barnet – eller tror att de
inte hör hemma på mödra- eller barnavårdscentralen. Personalen ser svårigheterna och oroar
sig för barnet och diskuterar sinsemellan, hur de skall kunna förmedla sin oro till föräldern.
Hagelin, Magnusson och Sundelin (2000) framhåller fördelen med ”hälsovårdsteamet” för
ett samarbete mellan olika professioner kring barn med särskilda behov. I det arbetet blir det
psykologens roll att förmedla kunskap om vilka psykiska mekanismer, som kan gälla för
barnets utsatthet. Det finns blivande och nyblivna föräldrar, som hamnar i en psykisk turbu-
lens, kanske helt oförberedda, när de väntar eller har fått barn. Alla föräldrar klarar inte, även
om de så önskar, de krav som ett litet barn ställer på förmåga till samspel och uppmärksam-
het.

Prolog
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Lagerberg (2000a) sammanfattar risker och riskbeteenden och beskriver föräldrar i risk-
zonen: sårbara föräldrar; föräldrar präglade av en barndom med fysiskt eller psykiskt våld;
föräldrar med brister i impulskontroll och stresstolerans; föräldrar med fysiska och psykiska
hälsoproblem och begåvningshandikapp; föräldrar med sociala och personliga svårigheter
och med missbruk. Risker för barnet som författaren beskriver är: kvinnans förnekande av
sin graviditet, aborttankar sent i graviditeten, uttalad förlossningsskräck, pre- och postnatal
depression; föräldrarnas avsaknad av praktisk och emotionell beredskap att ta emot barnet;
barnet är funktionshindrat eller för tidigt fött; störningar i parförhållandet. Till risker i sam-
spelet mellan föräldrarna och barnet hör enligt författaren: specifika, rigida och orealistiska
förväntningar på barnet; besvikelse över barnets kön eller utseende; bristande intresse och
svårighet att glädja sig åt barnet; bristande förståelse för barnets behov och signaler och
bristande förståelse för barnets försök att kommunicera; anmärkningsvärd tafatthet att hålla,
sköta och umgås med barnet; överkrav och hårda uppfostringsmetoder; barnet anses svår-
skött, med svårighet hos föräldrarna att orka med barnet och uthärda barnets normala livs-
yttringar; felaktig uppfattning om barnet som avvikande, sjukt, onormalt eller ”dåligt”; upp-
repade besök för vård av ett barn som av personal betraktas som friskt men av föräldern sägs
lida av något symtom. Lagerberg skriver: ”Psykologernas insatser är därför väsentliga när det
gäller att förebygga att barn far illa och överhuvudtaget i samband med handläggning av den
typen av ärenden ... En ... viktig uppgift för psykologen är att ta ställning till hur allvarlig
situationen är för ett barn, något som många gånger är svårt att avgöra ...” (sid 285).

Insatser. Personal som möter barn och familjer i förskola, skola, inom barn- och ung-
domspsykiatri och socialtjänst – när barnet visar tecken på att må psykiskt dåligt, eller det är
tydligt att barnet far illa – frågar sig varför det fick gå så lång tid innan svårigheterna uppda-
gades och det blev tillfälle till åtgärder. Ofta ställs frågor som: ”Fanns det tecken redan på
mödravårdscentralen, att allt inte stod rätt till?” eller ”Varför såg man inte detta redan på
barnavårdscentralen?” I kontakten med kvinnor och män vid olika vårdinrättningar uppdagas
inte sällan psykiska och psykosomatiska störningar som går att spåra tillbaka till obearbetade
krisreaktioner från tiden kring barnafödandet. Då ligger undran nära till hands: ”Varför gjor-
des ingenting i den akuta krisen?” Även om personalen har kunskaper om kriser och risk-
beteenden, är det inte enkelt att avgöra, när det är lämpligt att ingripa och ta upp frågan med
föräldrarna. Det är inte heller givet att föräldrar i kris vänder sig till mödra- och barnavårds-
centralen, särskilt inte om besvären gäller dem själva. Dessutom är det inte självklart, vad
som verkligen innebär en risk för ett barn. Här kan det vara på sin plats att ta upp Sterns
(1996) påpekanden om makro- respektive mikrofaktorer i bedömningen av förälderns sam-
spel med barnet: ovan uppräknade riskfaktorer är att betrakta som hörande till makronivån,
alltså beteckningar på iakttagbara missförhållanden i familjen. Men hur barnet har det på
mikronivå, dvs. hur möjligheten till en trygg anknytning ser ut, och hur samspelet med den
vuxne vårdaren fungerar i vardagen, är svårare att ta ställning till. Subtila tecken på brister i
föräldrarnas omsorgsförmåga är svårare att urskilja och uppdaga. Sådana brister gäller inte
enbart i s.k. riskfamiljer. Dessutom finns brister i kunskap om vad som är dysfunktionellt
föräldrabeteende och vad som på sikt hämmar eller skadar barnets psykiska utveckling. Detta
försvårar ställningstaganden om adekvata insatser.



19

Regeringsuppdraget om ”föräldrastöd”
Kunskapsutveckling. Alla blivande eller nyblivna föräldrar med en mångfald av fråge-

ställningar stimulerar till kontinuerlig kunskapsutveckling. Det förväntas av personalen att
hålla sig underrättad om nya forskningsrön och att följa samhällsutvecklingen för att kunna
möta föräldrar och barn så effektivt som möjligt. Regeringsuppdraget om ”Föräldrastöd” till
Statens Folkhälsoinstitut, som skall lägga fram sin slutrapport i december 2004, innebär en
stor satsning för att kartlägga och analysera forskningsresultat, metoder och program, natio-
nella såväl som internationella. Avsikten är att komma med ett förslag om ett brett upplagt
stöd till föräldrar under barnets uppväxt, från det barnet är 18 månader, som en fortsättning
på det redan långt utvecklade föräldraarbetet som sker tidigt i barnets liv och innan det är
fött, vid MVC och BVC (Andalibi Andersson, Hagekull & Bremberg, 2003). Som kunskaps-
underlag inför uppdraget har två skrifter tagits fram, den ena om föräldrastöd och spädbarns
psykiska hälsa (Hwang & Wickberg, 2001), den andra om post partum-depression (Wickberg
& Hwang, 2003).

En forskningsöversikt – med ett internationellt perspektiv – av insatser för att främja
barns och ungdomars psykiska hälsa har genomförts inom uppdraget (Olsson, Hagekull &
Bremberg, 2003). Den omfattar en ansenlig mängd studier, som uppfyller vetenskapliga kri-
terier. I 95 % av dessa studier kunde positiva effekter påvisas, både i barnens utveckling och
i samspelet mellan föräldrar och barn. Den pågående nationella enkätstudien till föräldrar
förväntas ge resultat, som kan utgöra underlag för utformning av ett ”föräldrastöd” som kan
bli meningsfullt för nutida föräldrar (Olsson et al., 2004). Stödet förutsätts ha sin grund i det
samarbete, som etableras med föräldrar vid tiden för barnafödandet vid MVC och BVC, med
syfte att stimulera en god anknytning mellan barnet och föräldern. Ett anknytningsteoretiskt
perspektiv har anlagts i arbetet med uppdraget (Hagekull, 2004). Genom ett sådant synsätt
uppmärksammas betydelsen av föräldrars sensibilitet inför barnets signaler, betydelsen av
varm fysisk kontakt mellan föräldrar och barn och föräldrars lyhördhet för att inte överstimu-
lera eller ”köra över” barnet.

Prolog
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Ansatser och perspektiv
Avhandlingen anlägger ett brett perspektiv genom att, så förbehållslöst som möjligt, möta
kvinnor och män som väntar barn eller just har fått barn. Den övergripande målsättningen är
att främja psykisk hälsa hos kvinnan och mannen, inte enbart i deras roll som föräldrar utan
också i deras egen rätt till ett framtida psykiskt välbefinnande. Ansatsen inbegriper kunskap
om, hur kvinnor och män själva beskriver hur de psykiskt påverkas i samband med barnafö-
dande. En viktig uppgift är att urskilja förhållanden som, i samband med att kvinnan och
mannen får barn, stärker respektive stör deras välbefinnande och utifrån en sådan kartlägg-
ning diskutera lämpliga tillvägagångssätt för att främja den psykiska hälsan. Avhandlingens
ansats, insatt i ett övergripande perspektiv, är att bidra till folkhälsan.

Folkhälsoperspektiv
Barnafödande innebär för många en fysisk och psykisk påfrestning. Ur ett folkhälsoperspektiv
är det viktigt, att blivande och nyblivna föräldrar ges möjlighet till så gynnsamma omständig-
heter som möjligt kring själva födandet. Med en gynnsam första tid med barnet finns förut-
sättningar för att goda samlevnadsmönster utvecklas, som gynnar barnets uppväxt och för-
äldrarna i deras vuxna liv. Seedhouse (1997) formulerar en syn på folkhälsoinsatser utifrån
samhälleliga och politiska behov, olika gruppers och familjers behov och den enskilde indi-
videns behov. Familjers och individers behov, i samband med tiden för barnafödande och
barnets första år, tillgodoses bland annat av mödra- och barnhälsovårdens insatser. Seedhouse
menar att alla människor borde ha rätt till vissa grundläggande villkor för ett liv med en så
god hälsa och livskvalitet som möjligt. I grundvillkoren ingår, att samhället erbjuder omsorg
i form av god hälso- och sjukvård, utbildning, information, förmedlande av kunskaper och
sådana socio-ekonomiska villkor, som ger en grundtrygghet. På gruppnivå handlar det om att
se till speciella omständigheter, som gäller för olika grupper av befolkningen: åldersrelaterade
och arbetsrelaterade grupper samt grupper av människor från andra länder och kulturer. Barn-
familjer utgör en grupp. På individnivå handlar det om att möta varje individ utifrån hans
eller hennes speciella förutsättningar och vid behov bidra med professionell kunskap. Vid
tiden för barnafödandet gäller att på adekvata sätt tillgodose kvinnans fysiska och psykiska
behov, liksom mannens behov, med en lyhördhet för de speciella behov, som gäller för det
nyfödda barnet.

Vem är gemene man? Varje gravid kvinna och hennes partner, varje nybliven mor och far
och deras nyfödda barn erbjuds i Sverige hälsovårdens insatser. De betraktas i avhandlingens
perspektiv som gemene man och således målgrupp. Inga s.k. riskgrupper eller avvikelser vare
sig hos kvinnan, mannen eller barnet har från början avgränsats, utan avsikten är att studera
vad hälsovårdsinsatser avslöjar om gemene man i samband med att ett barn kommer till värl-
den. Med detta perspektiv som utgångspunkt kan sedan olika fenomen avslöjas och belysas.
A priori fanns inga avgränsningar: alla erbjuds hälsovårdsinsatser, och det urval som ingår i
avhandlingen, finns bland dem som accepterat erbjudna insatser.



Birgitta Rydén

22

Tvärvetenskap
En verksamhet som mödra- och barnhälsovården, som syftar till service för alla samhälls-
medborgare i samband med att ett barn skall födas eller är fött, förväntas ha ett brett utbud av
tjänster i mötet med familjen. Medicinska, psykologiska, sociala, ekonomiska, kulturella
och etiska frågeställningar skall ges utrymme – även om ursprunget var en medicinsk verk-
samhet med fokus på överlevnad, näringsfrågor och hygien (Vallgårda, 2000). Ju mer kom-
plicerade hälsofrågorna blir (även de exklusivt medicinska), desto mer krävs av hälsovården.
Synen på vad hälsa är för den gravida kvinnan, det nyfödda barnet och familjen har med tiden
breddats. Individuella psykologiska förutsättningar, nära relationer i familjen, kulturell till-
hörighet och arbets- och ekonomiska förhållanden är faktorer, som har kommit att beaktas.

Att studera hälsovården kring barnafödande med psykologiska förtecken kräver en bred
ansats vad gäller psykologiska teorier och kunskapstraditioner: graviditetspsykologi, par-
förhållandets psykologi, kvinnopsykologi och mansforskning, utvecklingspsykologi, per-
sonlighetspsykologi, objektrelationsteori, subjektiv psykologi, kunskapsantropologi,
hälsopsykologi, anknytningsteori, affektteori, kognitiv psykologi, socialpsykologi, fenome-
nologi, klinisk psykologi och behandlingsforskning.

Kunskapsantropologi, inhemsk psykologi (indigenized psychology)
och subjektiv psykologi (subjective psychology)

Kunskapsantropologi. Vid den enskilda hälsovårdscentralen blir sociala, ekonomiska
och kulturella skillnader i levnadsvillkor tydliga. En kunskapsantropologisk ansats beaktar
och respekterar människors olika förståelse och upplevelse av skeenden i livet (här barnafö-
dande) utifrån olika kulturtillhörighet och under olika omständigheter (Allwood, 1993, 1998).
Ett så allmänmänskligt fenomen som barnafödande är omgärdat av många olika föreställ-
ningar, ritualer och meningsskapande sanktioner. För mödra- och barnavårdscentralerna, som
skall nå alla medborgare på lika villkor, torde det vara av yttersta vikt att väga in en kunskaps-
antropologisk aspekt. Det är inte endast i ett globalt perspektiv en sådan ansats är väsentlig.
Till en mödra- och barnavårdscentral i vårt land kommer människor, inte bara från olika
länder och olika kulturer, utan också från nationella subkulturer med olika sociala och ekono-
miska villkor och med olika föreställningar om det som sker med dem själva och deras barn
i samband med barnafödandet (Wiklund, Aden, Högberg, Wikman & Dahlgren, 2000).

Inhemsk psykologi. Det finns ett framväxande intresse för hur tillämpbar den västerländ-
ska psykologin är i olika kulturella sammanhang. Det torde hänga samman med att andra
kulturer har polemiserat mot den västerländska psykologins dominans. Resultatet har blivit
utvecklingen av en ”inhemsk psykologi”, där psykologiska teorier och metoder från väster-
landet integrerats med inhemska föreställningar, länkade med religion, mytologi och sociala
förhållanden (Allwood, 1998, 2002). Föreställningar om den födande kvinnans behov, hur
det nyfödda barnet bäst skall tas om hand och om mannens roll ser olika ut i olika delar av
världen, även om det finns grundläggande likheter, som har med överlevnad och välbefin-
nande att göra. Och, som Richter (2002) framhåller, trots fattigdom och det stora hotet från
HIV/AIDS i Sydafrika, finns det inbyggt i kulturen, att man urskiljer en nybliven mor, som
mår psykiskt dåligt, om hon lider av depression eller om hon är oförmögen att samspela med
barnet. Richter poängterar att, trots olikheter mellan kulturer, finns psykiska svårigheter som
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är sig lika tvärs över kulturer: kvinnor som mår psykiskt dåligt efter förlossningen, brister i
samspelet med barnet, brister i engagemang från mannens sida, konflikter mellan föräldrarna
och kvinnomisshandel. Däremot finns det skillnader mellan förståelsen för och hur man
förklarar, varför vissa kvinnor och deras män fungerar som de gör, och varför det finns svårig-
heter i samspelet med barnet. När vi träffar på kulturella skillnader inom vår hälsovård kräver
det genomtänkta förhållningssätt både i den initiala kontakten och i det terapeutiska arbetet.
I den mån man vill genomföra utvärdering och forskning, bör sådana omständigheter beak-
tas, som diskuterats ovan ifråga om inhemsk (indigenized) psykologi.

Subjektiv psykologi. Hollway (1989), som beskrivit begreppet ”subjective psychology”
påpekar hur obenägen den traditionella västerländska psykologiska forskningen har varit,
när det gäller att respektera olika subkulturer i samhället. Det gäller också kvinnors situation
och deras subjektiva uppfattning och beskrivning. Hollway och Jefferson (2000) menar, att
den västerländska psykologiska forskningen i alltför liten grad tagit hänsyn till olika indivi-
ders egna, subjektiva, uttryck och sätt att formulera sig – men också till deras specifika
sociala villkor, som kräver en betydligt subtilare kategorisering än ”social klasstillhörighet”.
Kvinnopsykologin har ofta anklagat ”main-stream”-forskningen för att negligera kvinnors
unika villkor genom att formulera frågeställningar, där man inte bemödat sig om att utgå från
hur kvinnor själva formulerar sina frågor (Ussher, 1997).

Willig (2000) föreslår mödra- och barnhälsovården att utgå från hur föräldrarna själva
”positionerar sig”, dvs. hur de själva, vid varje kontakttillfälle vid MVC och BVC, beskriver
sin roll som kvinna och mor – man och far – och sin partner, i sin sociala situation vid
tillfället ifråga. Omständigheterna är inte en gång för alla givna, utan de förändras över tid.
Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke i samband med ett barns födelse, då mycket förändras
både under graviditetens fortskridande och det späda barnets utveckling, med allt vad det
innebär för föräldrars anpassning (Stern, 1996). Willig ger förslag till hur personal skall
kunna komma i samspråk med kvinnor och män, så att djupare skiktningar av deras situation
kan komma i dagen och diskuteras för att få till stånd insatser i samförstånd. Ett sådant
tillvägagångssätt skulle innebära en kvalitetsnivå, som är nödvändig för att åstadkomma för-
ändringar i positiv riktning. Att lyssna in förälderns syn på sin sammansatta livssituation är
gångbart oberoende av rådande kulturella förhållanden. Som exempel kan nämnas att många
kvinnor i s.k. utvecklingsländer ger uttryck åt att själva vilja bestämma över, när de vill ha ett
barn och hur många barn de vill ha (WHO, 2003).

Kvinnan och mannen
Narrativ psykologisk konstruktion. Crossley (2000) föreslår en narrativ psykologisk

konstruktion i lägen, då en människa står inför förändringar och trauman och då måste för-
hålla sig till den egna identiteten. En sådan ansats är en lämplig utgångspunkt i studiet av
mödra- och barnhälsovårdens möte med kvinnor och män som skall bli eller just har blivit
föräldrar. Varje kvinna och man som blir förälder är en unik personlighet med en unik livs-
historia. Personalen, med uppdraget att gynna föräldraskapet och föräldrars samspel med
barnet, behöver kunskap om faktorer som påverkar föräldraskapet. Crossley menar, att i tider
av förändring uppstår tvivel på förhållanden i livet som tagits för givna – det kan gälla tids-
uppfattningen, den egna identiteten och själva meningen med livet. Då kan berättade
livserfarenheter bli viktiga för att skapa överblick och återställa en känsla av ordning och
sammanhang, och sålunda finna en mening med det som sker. Författaren framhåller, att
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”sociala konstruktioner” om hur människor har det, sällan har relevans för den enskildes liv.
En ”narrativ psykologisk konstruktion”, däremot, inbegriper både individens egna livserfaren-
heter och syn på sig själv i sin vardag, tolkade i relation till kulturella mönster och det
omgivande samhället.

Föräldraskapet. Vare sig föräldraskapet är planerat eller oplanerat, vare sig kvinnan och
mannen sammanbor eller inte så handlar det, med få undantag, om två individers beredskap
att ta hand om ett barn (Willén, 1994). Dessa två personer erbjuder och arrangerar tillsam-
mans barnets första fysiska och psykiska miljö. De är i de flesta fall de första personer, som
barnet har att relatera till. Vid varje möte på mödravårdscentralen med den gravida kvinnan
och hennes partner, och senare med familjen vid barnavårdscentralen, finns både uttalade
och outtalade frågor hos personalen: vad är föräldrarna för personer? hur mår de? trivs de
med varandra? hur förbereder de sig för sitt föräldraskap (van Egeren, 1998)?

Förhållningssätt och föräldraskap. Ansvar, att svara an, för tankarna till den nutida sy-
nen på affektreglering: att svara an på barnets affektiva signaler och på ett lyhört sätt avläsa
barnets behov. Föräldrars omsorgsförmåga är i hög grad betingad av i vilken mån de kan bistå
barnet i hans eller hennes reglering av sina affekter. Holm (1993) gör en analys av vad
”modrande” innebär. Hon försöker urskilja och renodla vilka komponenter som bär upp
”modrandet”. För Holm är ”modrandet” i mycket en etisk fråga. För en förälder handlar det
om att göra sitt bästa för att främja barnets livsvillkor. Detta uppnås i balansen mellan egen
behovstillfredsställelse och barnets.

Mognad. ”Mognad” äger giltighet för alla mänskliga relationer men får särskilt stor bety-
delse i sådana relationer som är ”ojämna” i makthänseende. Det lilla – ofödda eller nyfödda
– barnet har ingen makt över sin egen situation utan är helt i händerna på den vuxne. Efter-
hand som barnet växer, kommer ”maktbalansen” mellan föräldern och barnet att förändras.
Möjlighet att kunna reflektera över vad som sker i kontakten mellan en själv som förälder
och barnet kan utgöra ett kriterium på mognad. Fonagy och Target (1997) och Ammaniti et
al. (2002) resonerar kring begreppet ”reflective function”. Med detta menar de, att föräldern
i relationen till barnet ”tänker över”, å ena sidan vilka känslomässiga reaktioner, som väcks
av barnets affektiva signaler och uttryck för behov. Å andra sidan innebär det att som förälder
lägga märke till egna känslor, som aktualiseras när egna behov och önskningar får stå till-
baka. Moget föräldraskap innebär att försöka förstå varför barnet reagerar som det gör. Det
handlar ytterst om att försöka sätta sig in i vad som djupast sett gäller för barnet och samti-
digt kunna se på sig själv – varför de egna reaktionerna ser ut som de gör – i stället för att
oreflekterat agera ut mot barnet. Att hantera föräldraskapet på detta sätt är förmodligen idea-
let för de flesta människor. Men sociala omständigheter, egen livshistoria och en stressfull
vardag med ett litet barn reser hinder – frustrationen aktualiserar och skapar skuld.

Skuld och krav. Winnicotts (1958) uttryck: ”good enough mothering” – att duga som
förälder – vad innebär det? Många föräldrar tyngs av kravet på det tillräckligt goda föräldra-
skapet och känner sig aldrig riktigt nöjda trots att ”de gör så gott de kan”. Skuld mot barnet,
för att man inte i alla lägen tycker sig vara en tillräckligt god förälder, hör oundvikligen till
föräldraskapets villkor. Ett visst mått av skuld fungerar som ett ”rättesnöre” i den balansakt
som det dagliga föräldraskapet innebär och visar egentligen på, att man som förälder bryr sig
om sitt barn, ett inslag i uttrycket för empati. Att komma till rätta med skulden innebär inte
att man som förälder undanröjer alla skuldkänslor. Insikten om skuldkänslors innebörd gör
det lättare att hantera dem – vilket i sin tur underlättar det åtagande som föräldraskapet
innebär (Elvin-Nowak, 1999).
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Det kulturella sammanhanget. I mötet med den blivande eller nyblivna familjen är det
väsentligt att beakta det kulturella sammanhang i vilket föräldrarna ingår, vilka ”hållande
strukturer”, sociala kontakter och nätverk som finns. Ritualer och förhållningssätt kring den
födande kvinnan är svåra att genomskåda i det moderna västerländska samhället. Brodén
(2004) påpekar en risk med att i den moderna samhällsutvecklingen tappa bort ritualer som
har fungerat skyddande vid födelsen av ett barn med en tydlig rollfördelning: inbyggt i ritua-
lerna fanns bekräftelse och social uppbackning, i regel trygga stödpersoner att tillgå under
och efter förlossningen – men också personer i samma belägenhet att diskutera sin situation
med. I det nutida samhället har generella rituella mönster blivit mindre synliga och då blir,
för vissa föräldrar, hälsovårdskontakterna en ersättning – barnmorskan och sjuksköterskan
blir de personer, som får ta på sig rollen att bekräfta och stödja.

Könsspecifikt perspektiv
Genus och föräldraskap vid tiden för barnafödandet. Gergen och Davis (1997) menar

att psykologisk forskning inte blir trovärdig om den inte anlägger ett genusperspektiv. Sär-
skilt i tillämpad psykologisk forskning inom verksamheter som ständigt påverkas av sam-
hällsutvecklingen, torde det vara väsentligt att beakta villkoren för både kvinnor och män.
När synen på könsroller förändras, ändras också synen på föräldrarollen. Parrelationen på-
verkas liksom båda parters förväntningar både på eget och på den andres föräldrabeteende
(Björnberg, 1994; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Kravet på en för barnet närvarande
pappa fordrar både en annorlunda mansroll (Holter & Aarseth, 1993; Løkke, 2000; Madsen,
Lind & Munck, 2002) och en förändring av kvinnans roll (Biller, 1995). Många fäder lever
fortfarande kvar i föreställningen att ett barns födelse är en uteslutande kvinnlig angelägen-
het (Shapiro, 1995). Och det finns många kvinnor, som fortfarande omhuldar sin föräldraroll
som den viktigaste för barnet (Ehrensaft, 1995). Kvinnans roll kan bli som en grindvakt, som
endast släpper in mannen till barnet, när det passar henne (van Egeren, 2002).

Från att tidigare framför allt ha gällt moderns och barnets situation och mor-barnsamspelet,
finns alltmer en ökande medvetenhet inom mödra- och barnhälsovården om att ändra rutiner,
så att fadern får sitt rättmätiga utrymme. I såväl studier som behandlingsinsatser ifråga om
föräldra-barnsamspelet är det fortfarande oftast modern, som tillfrågas och erbjuds hjälp.
Barrows (1999, 2002) menar att den skevheten dels hindrar fadern från chansen att komma
ur sina egna låsningar med barnet och bättre fungera i sin föräldraroll, med egna möjligheter
för bättre framtida livskvalitet. Dels kommer man inte åt faderns betydelse för ett destruktivt
mor-barnsamspel. Barrows menar att det förebyggande arbetet måste omfatta båda föräld-
rarna. Shapiro (2001) liksom Svedin (1996) framhåller vikten av förhållningssätt och ruti-
ner, som gynnar faderns medverkan inom hälso- och förlossningsvården. Risken är stor att
förväntan hos den blivande fadern, när graviditetsperioden väl är passerad, vänds till skam,
oro och känsla av tafatthet, på grund av att han inte vet hur han skall bete sig vid förlossningen.
Särskilt sårbar kan fadern vara om förlossningen blir problematisk, om kvinnan får fysiska
men, barnet inte mår bra eller i värsta fall inte överlever. Att modern under sådana omständig-
heter är i fokus är både ofrånkomligt och rimligt – men fadern får inte glömmas bort och
behöver också bli empatiskt bemött.

Hollway och Featherstone (1997) resonerar kring det ”svek”, som de anser att den feminis-
tiska debatten och kvinnoforskningen begått, genom att i stor utsträckning ha ignorerat vär-
det av kvinnans barnafödande funktion och hennes modersroll, i en för övrigt lovvärd strävan
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för kvinnans lika värde och frigörelse. Chodorow (1978) var tidigt ute, när hon tog sig för att
diskutera moderns roll i ett samhälle under förändring, där vedertagna könsroller förändras
och omvärderas. Varje ny generation måste skapa egna mönster för att föräldrarollerna skall
kännas ”bekväma”, utan att tidigare kunskap och betydelsefulla traditioner förkastas, me-
nade hon. Puranen (1994) påpekar vikten av att uppvärdera samhällets syn på den prestation
som den födande kvinnan utför för samhällets fortlevnad genom att fokusera betydelsen av
och ge bekräftelse på det åtagande, som födandet och föräldraskapet innebär. En sådan be-
kräftelse ger en god grogrund för att möta det nya barnet.
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Teori och forskning
Det breda perspektiv som anlagts för att belysa hälsovårdens möte med blivande och ny-
blivna föräldrar förankras i olika teorier och tidigare forskning där bland annat följande
kommer att beaktas: psykisk hälsa; hälsopsykologi och hanterandet av förändringsprocessen;
anknytningsteori; affektteori och affektreglering; objektrelationsteori; förändringen till
föräldraskapet, ”transition to parenthood”; kvinno- och mansforskning; begreppet ”social
konstruktion”; sårbarhet och stress i mötet med det ofödda och nyfödda barnet; psykiska
besvär och psykisk ohälsa, i samband med barnets födelse, hos kvinnan, mannen och i par-
relationen, med återverkningar på relationen till barnet; prevention och interventioner.

Psykisk hälsa vid tiden för barnafödandet
Psykisk hälsa och mödra- och barnhälsovårdens uppdrag. Uppdraget kan tolkas som

främjandet av psykiskt välbefinnande och funktionellt beteende hos kvinnan och mannen i
deras föräldraskap i samband med ett barns födelse. Psykisk hälsa definieras av världshälso-
organisationen: ”It is a state of wellbeing in which the individual realizes his or her own
abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is
able to make a contribution to his or her community” (WHO, 2001).

Nordenfelt (1991), utifrån filosofiskt perspektiv, menar att ”hälsa” är beroende av ett
kroppsligt och psykiskt tillstånd, som möjliggör att personen ifråga kan realisera sina upp-
ställda ”vitala” mål och detta i den omgivning där han eller hon lever – kulturellt, politiskt
och geografiskt. För två olika personer kan dessa mål te sig helt olika, beroende på ambitio-
ner och andra förhållanden. Men, menar han, det finns vissa universella mål. Omsatt till
föräldraskapet i samband med barnafödandet blir ett universellt mål att fungera både i sitt
vuxna liv och som förälder för att tillgodose barnets behov. Tengland (1999) utgår från samma
perspektiv, när han konstaterar att psykisk hälsa är individens generella psykiska förmåga att
uppnå vitala mål (här: att skaffa barn och bli förälder). För att uppnå vitala mål krävs en
uppsättning specifika psykiska förmågor. Det är omöjligt, menar Tengland, att specificera
sådana förmågor, som skulle kunna gälla alla människor (här: föräldrar). Författaren försö-
ker inte definiera vad som är optimal eller god psykisk hälsa utan stannar vid vad som kan
betraktas som en acceptabel psykisk hälsa (här: tillräckligt gott föräldraskap). En acceptabel
psykisk hälsa innebär att ha förmåga att uppnå basala vitala mål i tillvaron (här: att fungera
som förälder och som vuxen person). För detta, menar han, krävs två övergripande förmågor:
praktisk rationalitet (här: att hantera förändringen i samband med barnafödandet på ett för
föräldraskapet funktionellt sätt) och samarbetsförmåga (här: i parrelationen och i samspelet
med barnet).

Dessa övergripande förmågor förutsätter flera andra förmågor (Tengland, 1998). Förfat-
taren nämner ”verklighetsanpassade föreställningar” med förmåga att realistiskt uppfatta
världen omkring sig och tänka rationellt om den; minnesförmåga; kunskap om sig själv;
förmåga att förmedla budskap till andra; flexibilitet; att kunna uppleva känslor; ha förmåga
till empati; uppleva självförtroende och självkänsla. För föräldraskapet vid tiden för ett barns
födelse är tre av dessa förmågor av särskilt intresse: ”epistemologisk rationalitet”, ”empatisk
förmåga” och ”kreativitet”. Med epistemologisk rationalitet menar han att ha kunskap om
omvärlden, både i form av sinnesintryck utifrån (här: uppmärksamhet på barnets signaler och
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vad de betyder), sådan kunskap som vi förmedlar sinsemellan och tar till oss genom läsning
(här: kunskap om barns behov och utveckling från litteratur om barn och föräldrar och från
andra föräldrar och personal i bl.a. föräldrautbildning). Den empatiska förmågan innebär att
personen ifråga kan föreställa sig hur andra människor känner och tänker (här: att föräldern
rätt tolkar vad barnet uttrycker och känner för att på bästa vis svara an på och tillgodose
barnets behov). Den kreativa förmågan innebär att kunna producera något nytt. Det nya har
grund i kunskap och erfarenhet och tillför en positiv kvalitet (här: genom att lära känna sitt
barn kan föräldern finna nya sätt att hantera mer eller mindre låsta situationer med barnet,
härbärgera barnets oro och finna positiva gensvar och stimulera barnet).

Hälsopsykologi. Rydén och Stenström (2000) ser hälsa som en balans mellan arbete och
vila, som en rörelse och inte något statiskt, för all framtid givet. Författarna påtalar det mot-
satsförhållande som kan finnas mellan en subjektiv upplevelse av hälsa och välbefinnande
och en ”objektiv” bedömning (av personal vid vårdinrättningar). Downie, Tannahill och
Tannahill (1996) förmedlar liknande tankegångar och varnar för en alltför stor tilltro till det
subjektivt uttalade välbefinnandet, ”true wellbeing”, eftersom välbefinnandet kan vara en
effekt av självbedrägeri, t.ex. vid drogmissbruk. Fenomenet äger särskild giltighet inom mödra-
och barnhälsovården med dess dubbla lojaliteter: den mot modern (fadern och paret) och den
mot fostret-barnet. Själva skiljelinjen mellan den subjektiva uppfattningen och personalens
”objektiva” uppfattning kan i bästa fall användas i en öppen dialog mellan förälder och
personal, vilken förhoppningsvis kan leda fram till en fördjupad förståelse av rådande vill-
kor.

Rydén och Stenström (2000) framhäver att god självkännedom och förankring i verk-
ligheten är väsentliga för psykisk hälsa. Hälsopsykologin, menar de, har vuxit fram som en
egen kunskapstradition för att psykologiskt belysa både fysisk och psykisk hälsa. Den hand-
lar om personlighetsfaktorer och stressreaktioner, om riskbeteenden, om sårbarhet för stress,
sjukdom, livshändelser och vardagliga problem. Därvid beaktas ”coping-strategier”, dvs. för-
mågan att hantera livshändelser och stressfyllda situationer och att på ett balanserat sätt ge
uttryck för sina affekter. En hälsopsykologisk ansats på kvinnors och mäns psykiska hälsa
får särskild giltighet för hälsovården i samband med barnafödande.

Antonovsky (1979, 1987, svensk översättning 1992) för ett resonemang om hur svåra
livshändelser och krav på förändringar i människors liv förutsätter vissa personliga kvali-
teter. Förutsättningen är att förstå vad som händer med en själv och att kunna sätta detta i
samband med sitt tidigare liv. Han benämner denna förståelse för ”känsla av sammanhang”
(sense of coherence), innefattande en upplevelse av att hantera sin situation (manageability),
att begripa vad som sker med en (comprehensibility) och att se mening i det som sker
(meaningfulness). För Bruner (1990) handlar ”mening” om att genom självreflektion och
genom att kunna berätta om sig själv, i synnerhet om ”narratogena” händelser och perioder,
komma till insikt om vad som påverkat uppfattningen om en själv – och kanske hindrat eller
befrämjat upplevelsen av mening hos det som sker. Bruner anser, att den experimentella och
kognitiva psykologin har svikit människor genom att inte tillräckligt beakta människors egna
berättelser om sig själva – insatt i det kulturella sammanhang de lever i (jmf. ovan om kunskaps-
antropologi, Allwood, 1993, 1998; om narrativ psykologisk konstruktion, Crossley, 2000).
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Psykisk hälsa och teorier kring det tidiga relaterandet mellan
föräldern och barnet

Anknytningsteori och livsberättelse. Livsberättelsens centrala roll för den vuxnes psy-
kiska hälsa framhålls av Holmes (1998). Författaren strävar efter att föra samman en narrativ
ansats med ett anknytningsteoretiskt synsätt. Holmes, liksom Main (1991, 1999), förutsätter
en trygg anknytning som grund för psykisk hälsa och båda författarna menar – och detta har
särskild betydelse för föräldrar vid tiden kring ett barns födelse – att varje människa behöver
ha tillgång till sin livsberättelse, sina minnen och sina erfarenheter för att ”hänga ihop” som
människa. För Main är ett av tecknen på ett tryggt anknytningsmönster, om en person vid
beskrivandet av minnen och erfarenheter, förmedlar sammanhang i berättandet. Holmes me-
nar att psykisk hälsa förutsätter att man som individ är förmögen ”att tänka om”. Varje ny
livshändelse, varje förändring av livsvillkoren, ställer krav på att den skall infogas i den
totala livsberättelsen. Han förknippar de olika anknytningsmönster, som går att urskilja hos
olika vuxna med olika sätt att tackla nya situationer. Omställningen med ett barns ankomst,
innebär för kvinnan och mannen, att deras egna anknytningsmönster aktualiseras. Barnet,
med sin biologiskt givna utgångspunkt att för sin överlevnad knyta an till vårdaren (Bowlby,
1988), kan efter hand, med föräldern som en trygg bas, börja utforska sig själv och världen.
En förälder med ett i grunden tryggt anknytningsmönster förmår i denna situation resonera
med sig själv, förmår omformulera sin livsberättelse och se på den i ett nytt ljus, som har med
de nya omständigheterna att göra (Holmes, 1998). För barnet, som förbehållslöst kräver att
bli bemött på sina villkor, innebär det att släppas in och erbjudas ta sin plats i förälderns liv
– och fortsättningsvis i förälderns livsberättelse. Ainsworth, Blehar, Water och Wall (1978)
beskriver ett sådant fungerande föräldrabeteende (”mödra-beteende”): ”lyhördhet”, ”tillå-
telse”, ”samarbete” och ”psykologisk tillgänglighet” (Havnesköld & Risholm Mothander,
2002).

Holmes (1998) beskrivning av personer med osäkra anknytningsmönster kan här omsät-
tas till föräldrabeteenden. Personen, föräldern, med ett ”avfärdande anknytningsmönster”
(dismissing) kan inte öppna upp sin livsberättelse och göra den mottaglig för nya inslag utan
klamrar sig, i sin rigiditet, fast vid hur ”det alltid har varit”. Därvid är det stor risk för att
barnet kommer att upplevas som ett hot mot den rådande ordningen, vilket kan leda till ett
överkontrollerat föräldrabeteende med vaksamhet, anspänning och irritation. En person, för-
älder, med ett ”ambivalent mönster” (preoccupied pattern) är utan gränser i sin självupptagenhet
och präglad av sitt beroende knutet till tidiga anknytningserfarenheter, som är svåra att ge-
nomskåda. En sådan förälder ”drunknar” lätt i sin livsberättelse, betingad av gränslöshet och
ambivalens; han eller hon hittar inte rätt i den, finner inga strukturer. Barnet väcker till liv
oro, ambivalens, skuld och otillräcklighet. En person med ett ”desorganiserat” (disorganized)
anknytningsmönster har ett övermått av ouppklarade och obearbetade svåra händelser i sin
livsberättelse. En sådan förälder har aldrig fått möjlighet att sätta ord på och därmed inte
förstått de svårigheter, som han eller hon under livets gång hamnat i. Därför går det inte
heller nu, i samband med föräldraskapet, att få någon mening i det som händer i den nya
livssituationen. Föräldraskapet kan i sådana lägen bli en övermäktig börda. Då ligger det
nära till hands att hamna i kaotiska tillstånd med utagerande (psykos, misshandel, missbruk
eller flykt ifrån situationen) som följd; eller att hamna i ständiga frustrationer och ångesttill-
stånd, med psykisk utmattning, och kanske ytterst depression.

Teori och forskning
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Affektteori och psykisk hälsa i samband med barnafödande. Monsen, Eilertsen, Melgård
och Ødegård (1996) menar att psykisk hälsa hänger ihop med hur man förmår hantera sina
affektiva upplevelser. Det innebär förmåga att reflektera över egna känslomässiga reaktioner:
att man i stunden både erfar dem, inom sig själv eller i relation till andra, och står ut med
dem, även de negativa känsloyttringarna. Detta skapar, menar författarna, trygghet och säker-
het ”att ha sig själv i sin hand”, i stället för att hamna i utagerande eller hämningar som kan
medföra besvärliga konsekvenser. Dessutom, menar de, ger det psykisk trygghet och säker-
het att kunna uttrycka sina känslor på ett balanserat sätt och visa vad man känner, så att det
blir tydligt både för en själv och omgivningen. Det sker medelst kroppen och mimiken och
genom att kunna sätta ord på vad man känner. Denna ”känslomedvetenhet” leder också till
säkerhet och förståelse för vad man ytterst strävar efter att uppnå (Tengland, 1998) både
ifråga om åsikter och handlande. I samspelet med det lilla barnet väcks många gånger till liv
känslor, som överraskar och som är svåra att förstå sig på. De kan utgöras av känslominnen
från den egna spädbarnstiden. När de tar överhanden skapar de oro och förvirring hos föräld-
ern, som kanske annars ser sig som en balanserad vuxen. Rafael-Leff (2003) har i studier
med gravida och nyförlösta kvinnor och deras partners mött personer, som uppfattat sig vara
i psykisk balans, men som vid tiden för barnets ankomst eller just efteråt, hamnat i ett till-
stånd av närmast känslomässigt kaos.

Nilsson (2002) påpekar, i sin analys av de medfödda affekterna ”i livets tjänst” att, vid
studiet av spädbarnets villkor, då gäller relationsprincipen som överordnad princip. ”Att
födas till människa är att födas till sårbarhet i förhållande till omvärlden. Satta att skydda
oss i denna sårbarhet är föräldraobjekten” (Nilsson, 2002, sid. 160). Utforskandet om spädbar-
nets utveckling handlar i stor utsträckning om utforskandet av relationen till vårdaren. Även
i forskningen om det späda barnets kompetens blir det tydligt, hur denna är kopplad till
relationen till föräldern, både som riktning för beteendet och som bekräftelse av det (Smith
& Ulvund, 1999). Nilsson menar att med utgångspunkt i Tomkins (1962) härledning av de
nio medfödda grundaffekterna, kan relationen mellan barnet och föräldern beskrivas som
antingen befrämjande eller hämmande. Nilsson delar in affekterna i två kategorier, de som
tjänar liv och utveckling och de som hämmar liv och leder till död (av personens = barnets
vitalitet). Spädbarnets språk, enligt Nilsson, är affekterna och spädbarnets många gånger
oförblommerade känslouttryck väcker ofta kraftigt gensvar i föräldern, som bär på egna affek-
tiva minnesbilder (Edelman, 1989,1992). Om föräldern har förståelse för vad som sker och är
lyhörd för barnets känslouttryck, då uppstår ett gynnsamt samspel med goda möjligheter för
barnets nästa steg i utvecklingen. Barnets erfarenhet blir: ”min förälder orkar med mina
känslouttryck och det som jag förmedlar.” Denna ”scen” (Tomkins, 1995) gör avtryck i minnes-
funktionen och många sådana scener bildar goda ”script” eller inre mönster (Tomkins, 1991,
1995). Om föräldern själv tidigt under sin uppväxt inte blev bemött i ömsesidighet och med
positivt affektivt gensvar, då kan spädbarnets känslospråk verka provocerande. Om man då
som förälder saknar möjlighet till reflektion över sina egna känslomässiga reaktioner och har
svårt att kontrollera dem, blir barnet bemött av oförståeliga och skrämmande reaktioner i
stället för med förståelse och gensvar. Upprepade sådana scener bygger upp destruktiva script.
Nilsson urskiljer vilka script som är ”tillräckligt goda” och som främjar barnets känslomässiga
utveckling. Han skiljer dem från destruktiva script, som verkar hämmande för den personliga
utvecklingen. Denna skiljelinje leder tanken till vad som är ”acceptabel psykisk hälsa” (Teng-
land, 1999) och, enligt Winnicott (1958), ”good enough mothering”.

Inget spädbarn undgår, menar Tomkins, att erfara negativa känsloupplevelser. De flesta
föräldrar förmår möta barnet med förståelse, tröst och ”hållande”– både lugna barnet genom
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att ta upp det och hålla det i famnen och omfatta det med tolerans och förståelse. Men om
föräldern själv inte har blivit ”hållen” som liten, utan övermått av destruktiva script präglar
henne eller honom, då upprepas bildandet av negativa mönster, script, som förs vidare till
nästa generation (Fonagy, Steele & Steele, 1991; Lebovici, 1993). Befrämjande och be-
jakande (affluence) affektmönster, script, har sin grund i de positiva affekterna intresse–
upphetsning och förnöjelse–glädje. Den negativa affekten skam, som ligger närmast de
positiva affekterna (Tomkins, 1991), dominerar i nästa affektinstans: skada–reparations-
scriptet, skada har skett, men den är möjlig att reparera. Skammen fungerar som en signal-
affekt, som signalerar för det som är värre: affektscriptet, som domineras av kval–pina med
inskränkning– försoning som möjlighet. Kvalet hämmar och begränsar, men Nilsson påpe-
kar en viktig aspekt med relevans för det tidiga föräldraskapet: kvalet, med inslag av sorg,
som en reaktion på att man som människa kan behöva stanna upp och tänka över en föränd-
ring, som en ny situation i livet innebär. Detta kan leda tankarna till depressiva reaktioner i
samband med graviditeten och förlossningen. Hela situationen med det väntade eller ny-
födda barnet kräver att man stannar upp, besinnar sig och tar sig an alla åtaganden, vilket
allra först kan ge en känsla av nedstämdhet (Gut, 1989). Men då kvalet har stegrats till kval–
pina och gått över till ett tillstånd av depression, då har affekten gått över gränsen till en
patologisk reaktion, som verkar hämmande för uppgiften att ta sig an det väntade eller ny-
födda barnet.

Ett än mer destruktivt script är präglat av affekten fruktan–skräck med i förlängningen
ångest som plågar individen. När detta är fallet, talar Tomkins om besmittelse–avbesmittelse-
script. Det mest förödande scriptet, som kan inverka på individen gäller förgiftning–avgift-
ning. I denna scriptbildning handlar det om ett övermått av affekterna vrede, avsmak, avsky
och förakt. Tomkins affekt- och scriptteori är en utsiktspunkt i betraktandet av föräldraska-
pet, när det befrämjar och när det hämmar barnets utveckling.

Funktionellt föräldrabeteende i mötet med det ofödda och
nyfödda barnet
Fonagy (2001) pekar på släktskapet mellan anknytningsteori och brittisk objektrelationsteori.
Han ser släktskap mellan Winnicotts (1971) formulering av vårdgivarens, förälderns, käns-
lighet för barnets signaler, ”sensitive caregiving”, och Bowlbys (1988) beskrivning av ”en
trygg bas” som nödvändig för barnet att hämta kraft från. När barnet erbjuds en trygg bas så
medför det att en begynnande känsla av ”själv” växer fram. Förutom ”sensitive caregiving”
anser Winnicott att vårdgivarens förmåga till ”reflective function”, reflekterande förmåga, är
en förutsättning för att ett tryggt själv (me) skall utvecklas hos barnet.

Hållande och härbärgerande. Förmågan hos vårdgivaren – föräldern – att ta sig an bar-
net på barnets villkor benämner Winnicott (1987) ”hållande”. Benämningen hämtade han
från Bion (1962, 1993), som talade om moderns härbärgerande (containing) funktion.
Winnicott var också påverkad av Kleins (1988) syn på det späda barnets behov av att ”stöta
bort”, för barnet övermäktiga upplevelser på vårdaren. I gynnsamma fall står objektet, för-
äldern, ut med att behålla det förskräckliga inom sig, men förmår också att svara barnet med
det förskräckliga omvandlat till något som barnet kan acceptera (projektiv identifikation).

En hållande omgivning innebär en möjlighet till positiv utveckling hos barnet som, enligt
Fonagy (2001), har paralleller med Bowlbys syn på de möjligheter, som en trygg anknytning
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ger. För att grundlägga en säkerhet hos barnet förutsätts att det får möjlighet att ”spegla sig”
i modern – i hennes blick och hennes mimik och i hennes bemötande (Winnicott, 1958).
Hela detta skeende, menar Winnicott, måste sättas in i ett tidssammanhang: barnet får inte
för tidigt utsättas för störande händelser utifrån, utan har att långsamt, med fotfäste i en trygg
bas (Bowlby, 1969), få göra sig bekant med omvärlden, på gott och på ont, för att utforska
den. Winnicott menar också att i förälderns gensvar på barnet ingår att på mikroplanet be-
möta barnets gester, mimik och rörelsemönster. Undan för undan uppfattar barnet då ett
sammanhang hos sina kroppsliga upplevelser och det öppnar vägen för en mer målinriktad
och säker kroppsaktivitet.

Fonagy (2001) menar att det som bland annat skiljer objektrelationsteoretiska synsätt
från anknytningsteoretiska är de senares fokusering på det kognitiva skeendet med utveck-
lingen av: ”inner working model” (IWM) av lagrade minnesbilder från den tidiga anknyt-
ningen. Objektrelationsteorin, i sin tur, är överdrivet modersfokuserad – ”mother-centrism”.
Inom ramen för anknytningsteori har faderns betydelse för den tidiga anknytningen alltmer
uppmärksammats varvid man betonat det späda barnets förmåga att dyadiskt knyta an till fler
än en person (Beebe et al., 2000; Steele, Steele & Fonagy, 1996). Även andra närstående
personer ”får plats”; men olika anknytningsfigurer kan ha olika funktion för barnet (Cassidy,
1999). En förenande grundsyn mellan de båda teoriinriktningarna är beskrivningen av det
tillräckligt goda föräldraskapet. Den ”perfekte” föräldern finns inte. En sådan förälder skulle
göra barnet alltför ömtåligt på vägen mot vuxenlivet. Barnet behöver en lagom dos av
”utmaningar” som stimulerar det till växande och att finna egna lösningar vid olika hinder
som uppträder. Tronick (1998) är inne på liknande tankegångar i beskrivningen av den tidiga
relationen mellan förälder och barn och menar att det inte är det ständigt goda samspelet,
som för barnets utveckling framåt. Barnet behöver, för att förstå att människor och livet inte
alltid ”går på räls”, uppleva misstag och en lagom dos av besvikelser i samspelet med föräld-
rarna. Men, påpekar han, om besvikelser och brist på gensvar inte får möjlighet att repareras,
då har de en negativ påverkan på utvecklingen.

Reflektivt fungerande och affektreglering. Det tillräckligt goda föräldraskapet innefattar
förmåga till reflektion, ”reflective function” = RF (Ammaniti, 2002; Fonagy & Target, 1997),
en förmåga att vara lyhörd för vad barnet uttrycker och vad detta väcker för tankar och käns-
lomässiga reaktioner hos en själv som förälder. RF inrymmer till stor del sådana kvaliteter
som kännetecknar ”hållandet” och ”härbärgerandet”. Fonagy (2001) menar att ett viktigt
inslag i den reflekterande funktionen är ”samförståndet”. Om barnet t. ex. uttrycker rädsla
för något och föräldern förstår vad det gäller och undanröjer faran, är det viktigt att förmedla
samförståndet med: ”vi klarade det - faran är över”. RF ger barnet en ”modell” för att både
tolerera och härbärgera sina känslor, upplevelser och tankar och att fundera över dem. Det
välkända föräldrabeteendet att ”småprata” med barnet om det som händer: ”nu ser jag att du
är ledsen, men vi ska se vad vi kan göra åt det”; eller vid dagliga rutiner: ”nu ska vi äta, se vad
du var hungrig” eller ”vet du, nu är det dags att sova” – det ger barnet ”verktyg”. Dessa
verktyg stimulerar barnet till att lägga märke till och så småningom tänka över det som sker,
början till mentalisering. Förmågan till mentalisering är en förutsättning för att reflektera
över sig själv, kontakten med andra och egentligen allt som händer.

Den reflektiva funktionen är ett viktigt inslag i affektregleringen (Fonagy, Gergely, Jurist
& Target, 2002). När barnet uttrycker en känsla tar föräldern till sig reaktionen, tolkar den
och reagerar tillbaka. I bästa fall handlar det om en känslomässig reaktion anpassad till
barnets utvecklingsnivå och ofta åtföljd av ett språkligt uttryck. I den välfungerande affekt-
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regleringen ingår lyhördhet för vad barnet känslomässigt kan ta till sig och klara av. Samva-
ron med barnet stimulerar det – men när barnet avvisar kontakten, då måste vårdgivaren
respektera det (Lundqvist-Persson, 2000). Efterhand som barnet upplever att balansen i denna
affektreglering med den vuxne fungerar, så ökar möjligheten till inre självreglering av affek-
ter hos barnet.

Damasio (1999a) anlägger ett neurobiologiskt perspektiv. Han menar, att från början finns
i hjärnan mönster av neural aktivitet, som han förknippar med ”protosjälvet”. ”Protosjälvet”,
spekulerar han, är utan perceptuellt innehåll och består av känslotillstånd, ”bakgrundskänslor”
(Damasio, 1999b), som undan för undan kan ”fyllas” med innehåll genom svar från omgiv-
ningen. Det är möjligt att knyta an Edelmans (1989, 1992) neurobiologiska forskning till
Damasios. Han använder begreppet ”rekategorisering” för att beteckna nybildning av möns-
ter (kartor) i hjärnan, allteftersom nya upplevelser tas in och gamla ”minnesspår” skall an-
passas till de nya erfarenheterna och fogas samman med dem – eller helt omstruktureras.
Genom att återknyta till Fonagy et al. (2002) kan diskussionen sammanfattas: affekter som
gemensamt upplevts av föräldra-barnparet tillsammans med bekräftandet av det gemensamt
upplevda, ger en känslomässig trygghet hos barnet i att vara förstådd – men också i att förstå
andra. Den glädje och trygghet som gemensamt uttrycks i samförståndet, ”joint attention”,
har motsvarigheter i den neurobiologiska utvecklingen, som går hand i hand med affekt-
regleringen och regleringen av närhet och distans (Porges, 2003).

Föräldrablivandet – kvinnans övergång till moderskapet
Förändringsprocessen. Graviditeten och tiden kring barnets födelse beskrivs av Brodén

(2004) som en övergångsperiod då förändring och utveckling är möjlig. Brudal (1985) menar
att kvinnan under sin graviditet ”hämtar upp” tidigare erfarenheter och psykiska skeenden
för att ”få med sig sig själv” inför livet med det kommande barnet. Ammaniti et al. (1992) har
studerat kvinnors fantasier och inre föreställningar under graviditeten: hur de ser på sig själva
som mödrar, hur de föreställer sig barnet och förhållandet till barnets far. De fann att bli-
vande mödrar, som beskrivs som psykiskt osjälvständiga och starkt beroende av andras åsik-
ter, har svårt med den nödvändiga mentala förändringen under graviditetsperioden, som krävs
för att gynna graviditeten och i förlängningen anknytningen till barnet. Författarna diskute-
rar hur denna rädsla för förändring kan hänga samman med stereotypa beskrivningar av moders-
rollen som antingen ”den goda” eller ”den onda”. Stern (1996) talar om ett speciellt mentalt
tillstånd som den blivande modern går in i för att förbereda sig för rollen som mor och för att
vänja sig vid tanken på det väntade barnets ankomst. Upplevelser av hur man hade det själv
som barn, i förhållande till sina egna föräldrar, finns med i denna mentala bearbetning som
Stern benämner ”moderskapskonstellationen”. Detta tillstånd, präglat av öppenhet men också
sårbarhet, är viktigt att ta hänsyn till, menar han, i hälsovårdande och behandlande insatser
till den gravida och senare den nyförlösta kvinnan och hennes partner.

En fasteori om graviditet och barnafödande. Raphael-Leff (1991, 1993), urskiljer tre
faser under graviditeten, då kvinnan både medvetet och omedvetet bearbetar sin nya situa-
tion. Den första benämner hon fusionsfas. Under denna har kvinnan att acceptera ”samman-
smältningen” mellan sig och den nya individen, fostret, som hon bär på i sin kropp. Hon har
att förhålla sig till beskedet om att vara gravid och att klara av att hantera den ambivalens,
som inte sällan ger sig tillkänna vid bekräftelsen av att vara gravid. Ambivalensen kan vara
mer eller mindre framträdande beroende på om graviditeten är planerad eller inte, om kvin-
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nan och hennes partner är överens om att föda barnet eller inte, eller om kvinnan tidigare
råkat ut för missfall. Om kvinnan väntat länge på att bli gravid eller om graviditeten är resul-
tatet av ”assisterad befruktning”, då är det snarare rädsla för att förlora fostret som domine-
rar. Men ambivalensen hänger också samman med samhällets syn på barnafödandet (Hollway
& Featherstone, 1997). Det finns, menar författarna, inte en självklart positiv syn på den
barnafödande kvinnan i det västerländska samhället. Latent kan förekomma dubbelhet i atti-
tyder, bl.a. inom arbetslivet, till gravida och barnafödande kvinnor. Kvinnan kan vara pressad
av både ekonomisk oro och osäkerhet om barnomsorg. Cox och Holden (2003) lyfter fram
betydelsen av det omgivande samhällets värderingar. Om en kvinna blir gravid i ett samhälle
som förmedlar till henne att det är värdefullt att föda barn, har det en positiv påverkan på
hennes psykiska välbefinnande. Alltför tvära kast i förhållande till att vara gravid – kanske
till och med ett förnekande av graviditeten – men också extrema somatiska reaktioner med
svåra kräkningar och illamående, är observandum i den första fasen.

Differentieringsfasen inträffar när barnet ger sig tillkänna kring 20:e graviditetsveckan,
mitt under graviditeten, genom sparkar och rörelser. Kvinnans förhållande till fostret får
alltmer karaktär av en relation till det kommande barnet. Kvinnan funderar över sitt barn,
vilket kön det har, vilka egenskaper som det kommer att få och vad det skall ha för namn. Vid
ultraljudsundersökningen, oftast några veckor innan fostret själv ger sig tillkänna, har både
kvinnan och mannen möjlighet att se bilden på fostret. Fagerberg (2000) har i en studie
försökt ringa in vilka upplevelser, som är kännetecknande för föräldrapar vid ultraljudsunder-
sökningen. Hon urskiljer fyra mönster: bekräftelse på att barnet finns i magen; oro och rädsla
för upptäckten av något fel på barnet; för kvinnan att verkligen se att fostret växer inne i
henne, och för mannen fostret som ett ”verkligt bevis” på barnet som skall komma; att anamma
innebörden av det växande livet. Dykes och Stjernqvist (2001) fann att föräldraskapet upp-
levdes som mera tydligt efter ultraljudsundersökningen, samtidigt som en mer positiv attityd
till moderskapet kunde förmärkas.

Det är under differentieringsperioden som kvinnans föreställning om sig själv som mor
blir framträdande samtidigt som hennes förhållande till den egna modern gör sig påmint: vad
för person modern verkligen var, hur hon påverkades av modern och om hon kan identifiera
sig med henne i modersrollen; men också vilka andra kvinnobilder och modersbilder hon bär
inom sig (Benedek, 1970). Bibring och Valentin (1976) fann att obearbetade konflikter i
relationen till den egna modern kom att utgöra en hämsko för utvecklingen av modersrollen.
Svårigheter i det kommande samspelet med barnet kunde ofta spåras till sådana konflikter.
Observandum under denna period är, om kvinnan inte intresserar sig för eller inte försöker
föreställa sig barnet, om hon inte funderar över rollen som mor och om hon är alltför uppta-
gen av sina kroppsliga förändringar.

Den tredje och sista delen av graviditeten benämner Raphael-Leff (1991, 1993) separations-
fasen. Barnet skall separeras från modern och bli en person utanför henne. Det är en tid av
praktiska förberedelser för att kunna ta emot barnet. Kvinnan förbereder sig också för att bli
förälder tillsammans med barnets far. Detta väcker i regel funderingar om hur de skall fung-
era tillsammans, hur de egna föräldrarna fungerade och hur hennes förhållandet till den egna
fadern har varit och är. För kvinnan gäller det att lämna, ”det välsignade tillståndet”, då hon
inte sällan varit i centrum för mångas omtanke, och då man accepterat att hon varit självcen-
trerad med de påtagliga kroppsförändringar som hon genomgått. Det har också varit en tid
med tillåten längtan, väntan och drömmar. Detta tillstånd skall hon lämna för att först gå
igenom förlossningen och sedan, om hon är förstföderska, vara beredd att gå in i en ny och
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ännu okänd roll som mor. Som regel har kvinnor i alla tider förberett sig för att klara av
förlossningen så väl som möjligt. Men många kvinnor är rädda för att inte klara av den.
Brodén (2004) menar att förlossningsrädsla är vanligt förekommande och hos 17% störs
kvinnorna av sin rädsla.

Kvinnan och kroppen. Blåka Sandvik (1997) beskriver den omvälvande förändring som
kom att gälla för den födande kvinnan, när förlossningarna ”medikaliserades” och blev en
angelägenhet för den medicinska kliniken. Tidigare handlade det om en ”kvinnlig värld” med
barnmorskan, oftast med kunskaper från tidigare kvinnogenerationer, som var behjälplig vid
förlossningen i hemmet, ofta tillsammans med kvinnor som hörde till den födande kvinnans
omgivning. Rosenbeck (1992) resonerar om innebörden av att den kvinnliga kroppen, i sam-
band med födandet, hamnade i händerna på medicinsk expertis och hur detta kom att påverka
kvinnornas syn på sig själva och sin kropp. Duden (1993), utifrån ett historiskt perspektiv,
och Martin (1987), med ett sociologiskt-feministiskt perspektiv, betonar hur utvecklingen av
det medicinska omhändertagandet av gravida och födande kvinnor kom att inverka på kvin-
nans självbild med passivisering som följd. Kvinnan förlorade ett bekant socialt samman-
hang och hamnade i ett annat, präglat av teknisk hjälp och hälsokontroller. Detta, menar
författarna, sätter spår i upplevelsen av självkänsla och kroppsidentitet: kvinnan kan därige-
nom förlora tilliten till sin egen kropp och det kan gå så långt att hon tappar kontakten med
kroppen – ”avkroppsligande” (disembodying).

Kvinnan som inte kan få barn, och hennes partner, blir i högsta grad utlämnade till avan-
cerad teknologi i samband med infertilitetsutredningar och försök med assisterad befrukt-
ning. De psykologiska reaktionerna på att inte kunna bli gravid, liksom på utredningsför-
farandet och på ofta upprepade fertiliseringsförsök och oron över om graviditeten skall kunna
fullföljas, varierar mellan olika kvinnor – och män (Bygdeman, 2000). Lundin (1997) resonerar
kring ”föräldraskapet i biomedicinens tid”, och liksom Rosenbeck och Schott (1995) fram-
håller författaren, att det för dessa föräldrapar handlar om att gå från ett dramatiskt tillstånd
– att inte kunna få barn – till ett annat: föräldraskapet föregånget av stor osäkerhet.

Grønlien Zetterqvist (2002) belyser kvinnans kroppsupplevelser under förlossningen.
Hon bortser från teknologin och den medicinska vården och vänder fokus mot upplevandet
som sådant och kvinnans förhållande till smärtan vid förlossningen, i genomlidandet av smär-
tan. Författaren anger som ett syfte med sitt arbete att hon vill återupprätta den nutida kvin-
nans förtroende för och tillit till sin egen kropp. Hon vill studera hur detta skall kunna ske så
att kvinnan vågar släppa spänningar och kontroll och följa ”smärtvågorna ända ner i botten”
och våga tro på att hon kan arbeta sig igenom det som händer med henne under förlossningen.
Detta innebär att kunna vara både passiv och aktiv i skeendet. Kan kvinnan nå fram till en
sådan kroppslig tillit, ger detta en styrka som gynnar henne i det fortsatta mötet med sitt
barn.

Kvinnoforskning och moderskap. Chodorow (1978), som psykoanalytiker och feminis-
tisk forskare, framhåller att det är ett ”imperativ” för varje blivande mor, att försöka reda ut
sin relation till den egna modern. Hon bör också göra sig medveten om föreställningar om
och synen på modersrollen i det omgivande samhället. Detta är inte minst viktigt i en tid då
en förändrad kvinnokultur växer fram. Chodorow menar vidare att kvinnans bearbetning av
sin egen modersroll och hennes relation till den egna modern inte kan frikopplas från synen
på könsroller i den samhälleliga diskursen. Benjamin (1990, 1995) beskriver den paradox,
som hon menar sällan diskuteras i sammanhanget. Moderskapet, framhåller hon, är en – och
en viktig – uppgift i en vuxen kvinnas liv. Men kvinnan har också sitt eget vuxna liv, sin
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utveckling som kvinna med arbetsliv, egna intressen och relationen till partner, vänner och
andra närstående. Och denna ”paradox”, denna ofta stressande konflikt mellan att tillgodose
barnets behov och egna behov, menar hon, är en av de största utmaningarna för kvinnan i det
moderna samhället. Hon menar också att barnets psykiska utveckling hämmas, om modern
endast är inriktad på att spegla barnet och dess behov. Barnet behöver som modell för vuxenli-
vet en mor som klarar av sitt eget liv (jmf. Holm om intersubjektivitet, 1993). Det är inte
ovanligt att den beskrivna konflikten väcker skuld, som blir till en extra press på kvinnan
(Elvin-Nowak, 1999).

Nicolson (2000) och Weaver och Ussher (1997) efterlyser en mer allsidig belysning av
den nutida kvinnans moderskap med hänsyn till den förändring som har skett vad gäller
kvinnans ställning i samhället. Man får inte en allsidig bild, menar de, om man studerar mor-
barnförhållandet och barnets utveckling med skygglappar mot kvinnors syn på sig själva som
kvinnor och mödrar i förhållande till det omgivande samhället. I mötet med den enskilda
kvinnan, t.ex. vid MVC och BVC, är det inte tillräckligt att begränsa sig till medicinska eller
psykologiska omständigheter och bedömningar. I stället är det väsentligt att försöka förstå
hur kvinnan själv beskriver och tolkar sin situation i relation till sina sociala omständigheter
(jmf. ovan Hollway, 1989, om subjektiv psykologi).

Samhälle och diskurs. Kanske har barnafödandet hamnat i skymundan i den till synes
artificiella konflikten inom olika feministiska rörelser: mellan å ena sidan essentialismen,
som ser moderskap och reproduktion enbart utifrån biologiskt perspektiv; å andra sidan
konstruktivismen, som ser på reproduktion, barnafödande och modersroll enbart som socialt
konstruerade föreställningar. Fagerberg (2000) framhåller att studier om kvinnans – och pa-
rets – situation i samband med barnafödande, för att vara trovärdiga, har att beakta givna
biologiska omständigheter såväl som sociala och kulturella sammanhang som gäller i det
omgivande samhället. Malson och Swann (2003) pekar på polariseringen i den feministiska
forskningen och i debatten om kvinnans reproduktiva roll, där man antingen negligerat eller
idealiserat den. De visar på två vägar ut ur ett sådant antingen-eller-tänkande: att fortsätta att
fokusera kvinnans reproduktiva liv och placera in detta i rådande sociala, psykologiska,
politiska och ekonomiska sammanhang, men samtidigt visa att reproduktionen inte är kvin-
nans enda uppgift och inte heller ensidigt en angelägenhet för henne.

Modrande. Holms (1993) filosofiskt inriktade forskning om ”modrande”, som tidigare
nämnts, är ett bidrag inom kvinnoforskningen till förståelsen av samspelet mellan vårdgivaren
och barnet. Holm ser inte ”modrandet” som en uteslutande biologisk, psykologisk eller soci-
alt konstruerad funktion. ”Modrandet” som sådant, den funktionella omsorgsrollen, utgår
både från vad som är funktionellt för barnet och från vad som är rätt för modern. Det handlar
om intersubjektivitet. Intersubjektivitet, menar Holm, kan endast skapas mellan två lika värda
subjekt. Den etiska dimensionen i Holms modrande-begrepp ligger i, att det är ett medvetet
ställningstagande som man har gjort, när man som kvinna tagit på sig att föda ett barn. Då har
man att se till, att barnet erbjuds bästa möjliga förutsättningar och att det blir bekräftat som
den individ det är, med de behov det har, som skall tillfredsställas, ”barnet blir ett subjekt i
modersubjektets ögon”. Kinbom (2004) menar att, för att modern skall kunna leva upp till
detta, så har hon att förhålla sig till sin egen subjektivitet.
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Föräldrablivandet – mannens övergång till faderskapet
Förändringsprocessen. Berman och Pedersen (1987) pekar i sina studier av mäns an-

passning till graviditeten, på den osäkerhet, som män har att erkänna och bearbeta och som är
knuten till ”det kroppsliga utanförskap” som präglar hans situation när partnern är gravid.
En annan aspekt av ”utanförskapet” är att mannen aldrig har riktigt säkert bevis på att han är
den ”rätte” fadern. Det blir, menar författarna, den gravida kvinnans uppgift att ”ta mannen
med in i projektet” så att han inte kommer att tvivla på att det är deras gemensamma barn.
Naziri och Dragonas (1994) förklarar övergången till faderskapet med en process som sker
på både ett medvetet och omedvetet plan. Den är intrapsykisk, det gäller för honom att före-
ställa sig och identifiera sig med bilder av fadersrollen. Den är också interpersonell, och då
handlar det framför allt om relationen till partnern. De konflikter, medvetna och omedvetna,
som finns under övergångsperioden till faderskapet, har att göra med mannens beredskap att
bryta upp från sin ursprungsfamilj och hans förmåga att tillsammans med sin partner åstad-
komma ett eget utrymme för att ta emot barnet.

Shapiro (1995), i studier av män med en gravid partner, påpekar den ”dubbelbindning”
som män utsätts för: å ena sidan krävs att mannen engagerar sig i graviditeten, å andra sidan
– om han då blir känslomässigt berörd av sin egen omställning vid kvinnans graviditet –
förväntas han stödja kvinnan genom att ”inte störa” henne med sina ofta motstridiga känslor
och förväntningar. Shapiro framhåller de ”rädslor” som mannen har att förhålla sig till i det
förändringsskeende som graviditeten innebär. Rädslorna delar han in i fyra överordnade ka-
tegorier. Den första har med prestation att göra, nämligen om mannen besitter förmåga att
uträtta det som förväntas av honom: en tydlig sådan situation är förlossningen, som ofta är
laddad med motstridiga känslor hos mannen och där hans roll är otydlig. En annan prestations-
rädsla har med åtagandet som förälder att göra: att på sikt kunna försörja sitt barn och ge det
en socialt trygg tillvaro – men också en rädsla för om han skall räcka till känslomässigt. Den
andra kategorin av rädslor handlar om att förhålla sig till det biologiska och fysiska händel-
seförloppet. Hit hör rädslor inför utanförskapet i den obstetrisk-gynekologiska situationen
både vid mödravårdscentralen, förlossningskliniken och BB med många gånger en upple-
velse av att vara förbisedd, infantiliserad och generad (Shapiro, 2001; Svedin, 1996). Till
denna kategori hör också oron över att inte vara den biologiske fadern. Hit hör också ängslan
över hur kvinnan fysiskt skall klara graviditeten och framför allt förlossningen – och till och
med en rädsla för att barnet skall vara skadat eller dö. Den tredje kategorin av rädslor har med
parrelationen att göra: att bli undanskuffad och förbisedd för att kvinnan helt går upp i
barnet och håller fadern på distans och till och med avvisar honom. Till den fjärde kategorin
räknar Shapiro den existentiella ångesten med frågor om liv och död, som kanske tidigare
inte aktualiserats hos mannen, men som ger sig tillkänna i samband med barnets födelse.

Den blivande och nyblivne faderns relation till den egna fadern. Pleck (1995) skriver:
”If you are an expectant father, one of the things you should expect is that both before and
after pregnancy, all your memories about your father will be re-stimulated, and you will have
many new ones” (sid 223). Holter och Aarseth (1993) och Løkke (2000) har uppmärksammat
många mäns avsaknad av en fadersgestalt att identifiera sig med, vilket påverkar deras möj-
lighet att få en nära relation till sitt barn. Madsen et al. (2002) finner att förvånansvärt många
män, i deras studie med nutida danska fäder, beskrev en rädsla för den egne fadern, som
upplevdes auktoritär, rigid, sur och opålitlig. De intervjuade männen själva tog det som en
viktig uppgift att inte ge barnet en sådan negativ fadersbild. Johansson (1998b) framhåller
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den snabba förändring som sker i samhället och som gör att nutida söners syn på sina fäder
kommer att skilja sig från de just återgivna. Han menar att det saknas forskning om den
fadersbild, som håller på att växa fram hos yngre män, som haft en far som i stor utsträckning
varit närvarande under sonens uppväxt. Pruett (1998) pekar i sin översikt av forskningen om
faderns roll på den förändring som sker, med mäns allt större engagemang och mer tid i
kontakten med sina barn. Detta innebär, menar författaren, att fadern alltmer blir en primär
anknytningsperson för barnet.

Kroppen och mannen. Lundin (1997) påpekar, att den ofta mycket påfrestande kropps-
liga utsatthet som drabbar båda parter – även mannen – vid IVF (in vitro-fertilisering), aktua-
liserar djupa frågor om den egna identiteten, till och med av hela existensen. En tillspetsning
av hela frågan inträffar när mannen i vissa fall ställs inför att acceptera en annan mans spermier
för att kvinnans ägg skall kunna bli befruktat. Frågan är hur allmänt mannen reagerar kropps-
ligt på kvinnans graviditet. Ett sedan länge beskrivet fenomen, ”couvade”, innebär att man-
nen reagerar med framför allt somatiska symtom under graviditeten (Bogren, 1986; Klein,
1991). Frykmans (1998) beskrivning av hur det manliga kroppsidealet har vuxit fram, ger i
någon mån en förklaring till en viss tröghet hos män, att i dagens samhälle förmå sig att
stanna hemma och ta ansvar för barnet. Det är viktigt att se detta i historisk belysning, menar
författaren: när mannen vid industrialismens intåg för närmare två sekel sedan ”förvisades”
från hemmet, för att skaffa arbete utanför hemmet eller för att användas i offentlig tjänst, var
det en påtvingad frånvaro. I hans utanförskap i förhållande till familjen, med krav på kontroll
och behärskning, menar Frykman, kom ett intresse för kroppslig träning att växa fram. Under
lång tid tvingades mannen att utveckla sig inom områden utanför hemmet för att få utlopp för
inneboende behov och positiva känslor, bl. a. i tävlingssport och idrott. Författaren menar,
att man i dagens strävan efter delad föräldraledighet, också måste beakta en viss ”eftersläp-
ning”, på grund av nämnda förhållanden. Dessa verkar som en bromskloss, då mannens lust,
engagemang och känslomässiga tillgänglighet nu skall föras tillbaks till familjen.

Mansforskning. Som exempel på dagens mansforskning citeras Badinter (1992; svensk
översättning, 1994): ”Fadersrevolutionen, som man bara nätt och jämnt ser tecken på idag,
borde ge upphov till väldiga omvälvningar för kommande generationer. Framför allt borde
den alstra en ny manlighet, som är mångsidigare och mera nyanserad. Men detta förutsätter
mera demokratiska parförhållanden än vi har idag, och det sammanhänger inte bara med
kontrahenternas goda vilja. Till dags dato har de ledande institutionerna i de västerländska
samhällena inte tagit till sig tanken att en kvinna är lika mycket värd som en man och ännu
mindre att en far är lika mycket värd som en mor” (sid. 203).

Bergman (1993) framhäver den vändpunkt som västerlandet står inför genom att en helt
ny typ av fadersomsorg växer fram. Johansson (1998a) varnar för risken för ”stereotypier”
och ”svepande kategoriseringar” i den aktuella mansforskningen som till stor del initierades
som svar på den feministiska forskningen. Mansforskningen, menar författaren, måste ”öppna
upp” för olika mansideal i olika tider och i olika sociala grupperingar, skiktningar och kul-
turer. Genom ett politiskt initiativ hamnade mannens roll i det nutida svenska samhället i
fokus. Det skedde under 1980- och 1990-talen genom att en statlig utredning initierades om
mannens roll i jämställdhetsarbetet (Jalmert, 1984). En arbetsgrupp tillsattes som skulle
fokusera på mannen ur ett könsspecifikt perspektiv (Bengtsson & Frykman, 1987). Förfat-
tarnas synpunkter kom att influera dagens forskning genom att betona dels ett kulturteoretiskt
perspektiv i forskningen, dels beakta hegemoniska strukturer i samhället och dels att studera
manlighet i relation till kvinnlighet.
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Faderskap. Gillis (1993) strävar efter att avdramatisera ”det nya” i att fäder är med vid
förlossningen och nära det späda barnet från början. Han presenterar en historisk beskriv-
ning av faderns delaktighet i kvinnans graviditet, mannens ”ställföreträdande” lidande och
hans delaktighet vid förlossningen. Hans beskrivning visar på nödvändigheten av både ett
kontextuellt och ett tidsmässigt inlämmande av forskningen om könsroller och familjeliv.
Även om seder och ritualer kunde se olika ut i olika samhällsgrupper, så handlade det om en
helt annan modersroll för 300 år sedan, menar författaren, jämfört med vad som gäller i
dagens samhälle. Fadern tog hand om barnet (barnen) och kvinnan, ”som gjort sitt” genom
att under graviditet och förlossning ”låna” sin kropp till och riskera livet för ett nytt barn,
kunde återgå till sitt ”normaltillstånd” med sina sysslor. Lövkrona (1999a), i sitt resonemang
om arbetsfördelningen i familjen i det förmoderna samhället, menar att det inte fanns någon
konstruktion av moderskap, som band kvinnan till vissa sysslor i egenskap av mor. Men hon
påpekar: ”Moderskapets innehåll i det förmoderna samhället är dessvärre dåligt utforskat”
(sid. 33). Hon menar att båda föräldrarna fostrade barnen och att man snarare kan tala om en
”förälderskapskonstruktion” än en ”moderskapskonstruktion” i det förmoderna samhället.
För ungefär två sekler sedan, fortsätter Gillis (1993), började en annorlunda kvinno- och
modersroll växa fram i västerlandet, en roll som i högre grad innebar ansvar för barnens
uppväxt och uppfostran. Samtidigt förändrades fadersrollen.

Fadersrollens förändring kan också länkas till den medicinskt-teknologiska utvecklingen
i västerlandet. Den innebar att den gravida och födande kvinnan blev en angelägenhet för
hälso- och sjukvård – ett samhälleligt kollektivt erbjudande om omhändertagande och vård.
Kollektiva ritualer och bekräftande ceremonier kom alltmer att ersättas av ett individuellt
ansvar för det som gällde vid barnafödandet. Därigenom har män i västerlandet förlorat vissa
tidigare socialt och kulturellt givna inslag i fadersrollen. I ”utvecklingsländerna” pågår lik-
väl en kontinuerlig förändring av tidigare givna roller och rituella förfaranden. Hussain (2003)
menar att de indiska männen i högre grad än vad som nu är fallet måste bli indragna i ansvars-
tagandet kring graviditet och födande. Författaren menar att manlig dominans och kulturella
normer motverkar förändring i detta avseende. Detta beror i sin tur på att beslutsfattare (i stor
utsträckning manliga) ser på kvinnan som ”objekt” i angelägenheter som har med reproduk-
tionen att göra. I stället förespråkar Hussain ett synsätt som gör både kvinnor och män till
subjekt med gemensamt ansvar för barnafödandet. Pollack (1995) menar att mannen har att
hantera en balansakt under fadersblivandet mellan å ena sidan en stark drivkraft mot obe-
roende och å andra sidan ett lika starkt behov av att vara sammanlänkad med de närstående.
Lyckas mannen med detta, kan han bidra till en ny fadersroll i vår tid. Seiffge-Krenke (2001)
pekar på det som han ser som viktigt med fadersfunktionen: att uppmuntra barnets fysiska
och motoriska aktiviteter och understödja barnets individuationsprocess och självständig-
het.

Att vara far till ett nyfött barn. Fadern är den som oftast tar upp det nyfödda barnet direkt
efter förlossningen. I det ögonblicket finns en hängivenhet men också nyfikenhet på barnet
som person och fadern förmedlar också betydelsen av att utveckla en egen kontakt med bar-
net (Hwang, 1981, 2000). Detta närmast rituella fadersbeteende, att lyfta upp det alldeles
nyfödda barnet – tollere infantem, var dessutom en bekräftelse på att mannen betraktade sig
som den rätte fadern, en ritual beskriven långt tillbaka i den västerländska historien (Köves-
Zulauf, 1990). Hwang fann att fadern tillbringade betydligt mindre tid med barnet under
spädbarnstiden än modern. Det innebar en ”eftersläpning” i möjligheten att bli en nära
omvårdnadsperson för barnet. Detta torde förklara varför barnet även i högre ålder i första
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hand vände sig till modern i situationer av utsatthet och otrygghet. Faderns kontakt med
barnet bestod i första hand av lek och fysiska aktiviteter. Enligt Lamb (2003) har intentio-
nerna med fadersforskningen förändrats under en trettioårsperiod. Under 1970-talet hand-
lade forskningen om faderns betydelse för barnet. Nu avslöjas att en förändring skett, och
forskningen har nu att förhålla sig till att allt fler fäder från början finns nära barnet och
ägnar det mer tid.

Madsen et al. (2002) har undersökt hur danska män föreställer sig det ofödda barnet en
kort tid före förlossningen och det nyfödda barnet några månader efter förlossningen. Drygt
90 % hade före förlossningen svårt att beskriva ett spädbarn. De beskrev ett äldre barn. För
kvinnorna gällde det motsatta: 90% såg framför sig och beskrev ett nyfött barn. Däremot
kunde männen, efter några månader med sitt nyfödda barn, se framför sig och beskriva späd-
barnet i 83% av fallen (vid intervjutillfället). Utfallet, menar författarna, kan tas som intäkt
för att när fäderna ges möjlighet att vara nära sitt nyfödda barn, då utvecklas deras möjlighet
att bli en trygg anknytningsfigur för barnet. Författarna funderar över de 17 % av männen
som fortfarande, när barnet var några månader, inte kunde ge en åldersadekvat beskrivning av
barnet, utan fortfarande såg ett äldre barn framför sig.

Författarna fann vidare att fäderna, just före förlossningen, hade svårt att uttrycka glädje
över situationen. När barnet var fem månader gammalt, kunde fäderna ge uttryck för både
glädje och bekymmer. Hälften av männen beskrev en ”relationsorienterad” fadersroll, hos
40 % var den inte ”relationsorienterad” och 10 % hade svårt att beskriva sin roll som far. De
”relationsorienterade” männen beskrev en nära omsorgsrelation till barnet, hög värdering av
faderskapets betydelse och hade förmåga att leva sig in i barnet. Författarnas slutsats är, att
mannens omsorgsbeteende är starkt kopplat till relationen till den egna modern, medan hans
relation till den egna fadern speglas i andra aktiviteter tillsammans med barnet (jmf. Hwang,
1981).

Papparollens utveckling i Sverige har undersökts och beskrivits av Hagström (1999),
som visar på den stora förändring som rollen genomgått under de senaste decennierna. Det är
framför allt fädernas värderingar som har förändrats. Fäderna betonade vikten av närhet och
intimitet till barnet, även om de fortfarande, på det praktiska planet, inte alltid var lika mycket
tillsammans med barnet som mödrarna. I författarens intervjuer med äldre män, mor- och
farfäder, framkom att de kunde känna sorg över, att inte ha haft den möjlighet som dagens
män har till föräldraledighet och till att delta vid förlossningen och vara delaktiga i skötseln
av barnet. Den största skillnaden mellan 60-talets och dagens fäder fann hon, när det gällde
engagemanget i partnerns graviditetsförlopp med besök på mödravårdscentralen, den numera
närmast självklara närvaron vid förlossningen, men också möjligheten till ledighet och del-
aktighet under barnets första tid. Till skillnad från den tidigare generationen, efterfrågar män
idag, i större utsträckning, litteratur och information om graviditet och barnafödande riktade
till dem som pappor. Hagström framhåller att tillgången till litteratur, tidningsartiklar och
också fäders frågor och berättelser om papparollen, förmedlade på ”sajter på nätet”, har ökat.

Föräldrablivandet, parets övergång till föräldraskap
Parrelationen blir till föräldraskap. Clulow (1996) har studerat förändringen som ett

par kan genomgå i samband med föräldraskap. När barnet kommer förändras vardagslivet
med nya rutiner och nya roller för både kvinnan och mannen. Matthey et al. (2002) har, i sina
studier om parförhållandet i samband med barnets födelse, funnit att mer än hälften av kvin-
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norna och männen under graviditeten tänkte på eller visade oro för, hur de skulle kunna klara
av att hantera situationen med det kommande barnet. Van Egeren (1998) har beskrivit ound-
vikliga förändringar i parförhållandet – en dyad som, när en ny familjemedlem kommer till,
blir en triad. Triaden, den triangulering i relationsmönstret som kommer till stånd i och med
att ett första barn föds, har studerats av Fivaz-Depeursinge och Corboz-Valery (1999). De
visar hur de med den både forskningsanpassade och kliniska metoden ”Lausanne Trilogue
Play” (LTP) kan studera den komplikation i relationsmönstret, som inträffar i en familj på tre
personer: samspelet mellan barnet och modern, mellan barnet och fadern och mellan föräld-
rarna och dessutom den tredje partens reaktioner på dyaden mellan de två andra. Von Klitzing,
Simoni och Bürgin (1999) visar hur ”trianguleringen” påbörjas under graviditeten och hur
denna fantiserade ”triad” har betydelse för hur föräldrarnas samspel med barnet kommer att
te sig fyra månader efter förlossningen. Van Egeren (1998) framhåller männens beroende av
parförhållandets kvalitet för att kunna engagera sig i det gemensamma föräldraskapet. För-
fattaren hänvisar i sammanhanget till Belskys (1984) modell med faktorer av betydelse för
föräldraskapet: individuella karakteristika hos kvinnan och mannen, kontextuella faktorer
samt barnets temperament och beteende. Van Egeren pekar på kvinnans och mannens ”själv-
utvecklingsnivå” och förekomsten av och karaktären hos en ”inner working model” (IWM)
av det egna föräldraskapet som betydelsefulla faktorer. IWM, med ”bilder” av ett gemensamt
föräldraskap, förekom oftare hos par, när barnet var planerat. Kulturella ”koder” att falla
tillbaka på, som hade att göra med hur föräldraskap fungerar, hade betydelse. Likaså var
kvinnans och mannens uppväxt och bilder av de egna föräldrarna betydelsefulla. Förmågan
att samarbeta i hushållet var en positiv faktor, liksom det psykiska tillståndet efter för-
lossningen hos parterna. Sociala och ekonomiska faktorer visade sig påverka i positiv eller
negativ riktning. Om det nyfödda barnet uppfattades som krävande och ”svårt att förstå sig
på” var det belastande på parets möjligheter att samarbeta.

Cowan et al. (1985) pekade på fem ”domäner” som paret har att förhålla sig till när ett
första barn är på väg: den psykologiska självuppfattningen under förändring; de blivande
föräldrarnas inbördes roller och kontakt; attityder till och synsätt på det gemensamma
föräldraskapet; uppfattningen om den egna och partnerns ursprungsfamilj; socialt stöd, ar-
betsförhållanden och ekonomi. Van Egeren (2000) finner överlag en stabil allians i de par-
relationer hon undersökte. Männen var mer tillfredsställda med sitt förhållande till partnern,
under förändringsperioden, än vad kvinnorna var. Faktorer som under graviditeten bäst för-
utsade kvaliteten på parförhållandet överensstämmer med vad Cowan et al. (ovan) pekade på.
Efter förlossningen var följande faktorer utslagsgivande: föräldrarnas inbördes förväntningar
på varandra om hur skötsel av barnet skulle ske; hushållssysslornas fördelning; effektivite-
ten hos den enskilde föräldern. Författaren nämner en tydlig skillnad mellan kvinnorna och
männen. Kvinnorna gjorde en klar åtskillnad mellan sin föräldraroll tillsammans med man-
nen och det egna förhållandet till mannen. Männen skilde inte mellan relationerna, utan
upplevelsen gällde kvinnan, barnet och familjen som en enhet. Gjerdingen och Center (2003)
betonar hur viktigt samförståndet i parförhållandet är. Det handlar om vardagliga uppgifter,
menar de, som att hjälpas åt i hemmet och med barnet.

Anknytningsteoretiska studier. Berlin och Cassidy (1999) poängterar betydelsen av ett
affektivt positivt klimat i relationsmönstret tidigt i familjen. De menar att en emotionell
närhet mellan föräldrarna har större betydelse för den enskilde förälderns relation till späd-
barnet än stödet och omsorgen som de ger barnet. De påpekar att det är svårt att urskilja den
enskilde förälderns betydelse för och inverkan på spädbarnet. De menar att det viktiga är att
inse att föräldrarna tillsammans bildar den ”enhet”, den bakgrund mot vilken barnets möjlig-
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het till anknytning skall beaktas. Och denna enhet är i sin tur påverkad av andra sociala
kontakter runt familjen. Gloger-Tippelt och Huerkamp (1998) visar i en studie att kvinnor
och män från familjer med trygga anknytningsmönster uppfattar sitt parförhållande mer till-
fredsställande än par med otrygga anknytningsmönster. Författarna kunde också visa att,
oavsett anknytningsmönstret hos den enskilde föräldern, så medförde barnets födelse en
belastning på parrelationen.

Psykiska besvär hos föräldrar före och efter barnets födelse
Psykiska besvär i samband med barnafödande har olika förklaringsgrunder. För flera kvin-
nor och män innebär övergången till föräldraskap en dramatisk förändring med psykiska
lidanden och krisreaktioner som följd. Man bör därför vara försiktig med ett antingen-eller-
tänkande, antingen friskt eller sjukt. Risken med ett ”patologiserande” tenderar att sjuk-
förklara kvinnor oftare än män på grund av dels den fysiska belastningen under graviditet
och förlossning, dels att man ofta betraktat barnafödandet som en exklusivt kvinnlig angelä-
genhet. Dels, som konsekvens av föregående, på grund av att kvinnors psykiska reaktioner
har studerats i långt större utsträckning än motsvarande besvär hos män. Svårighetsgraden i
reaktionerna hos både kvinnor och män indikerar olika stödåtgärder, psykoterapeutiska in-
satser och för några psykiatrisk vård.

Sårbarhet och stress
Föräldrastress, ”parental stress”, studeras i samband med föräldraskapet under barnets hela
uppväxt (Östberg, 1999). Studier, som fokuserar sårbarhet respektive stresstålighet i sam-
band med förändringar, visar att stress i hög grad upplevs av föräldrar i samband med barna-
födandet. Den otillräcklighetskänsla som många föräldrar plågas av har Bäck-Wiklund och
Bergsten (1997) fångat i sin studie av det moderna föräldraskapet, ofta annorlunda än i den
traditionella kärnfamiljen. Författarna pekar på den skuld, som kan drabba en nybliven mor
med äldre barn för att vardagen inte fungerar så som hon önskar. Oavsett skuldbördans orsak
och karaktär blir den till ett starkt stressmoment i vardagen. Sårbarhet hos föräldrarna kan
bland annat avläsas i graden av psykisk tolerans hos kvinnan och mannen i den nya situatio-
nen med barnet (barnen), i vars och ens coping-förmåga, i deras inbördes förmåga att samar-
beta, men också i barnets beteende. Gerlsma, Kramer, Scholing och Emmelkamp (1994) visar
hur tidiga upplevelser hos föräldern, av hur hon eller han själv blev bemött och hanterad av
de egna föräldrarna, har betydelse för hur sårbar eller stresstålig man är som nybliven för-
älder. Skari et al. (2002) finner att en hög stressnivå post partum minskar hos de flesta för-
äldrar, ett halvår efter förlossningen, till en nivå som kan förväntas generellt i befolkningen.
Kvarstående stress fann de hos ensamma mödrar med flera barn och hos kvinnor med erfa-
renhet av en traumatisk förlossning.

Sårbarhet och stress hos kvinnan. Simpson, Rholes, Campbell, Tran och Wilson (2003)
konstaterar en sårbarhet, vid övergången till föräldraskapet, hos kvinnor med ett ambivalent
anknytningsmönster och med bristande stöd från partnern. Upplevelsen av att ha förlorat
kontrollen under förlossningen visade samband med senare stress och uttryckt missnöje. Det
är vanligt att kvinnor hanterar sin förlossningsupplevelse och bearbetar den genom att prata
med partnern och med andra kvinnor som fått barn, t.ex. i föräldragrupper. Men vissa kvin-
nor tenderar att fastna i sina traumatiska upplevelser och behöver i vissa lägen professionell
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hjälp för att komma vidare (Ryding, 1998). Czarnocka och Slade (2000), i en studie av
stressande omständigheter post partum, fann upplevd brist på stöd från partnern och otill-
räcklighet hos personal under graviditeten och vid förlossningen som kritiska faktorer. All-
män sårbarhet, tidigare psykiska svårigheter och benägenhet för ängslan var andra påver-
kande omständighter. En fjärdedel av de studerade kvinnorna visade åtminstone en av dessa
påverkansfaktorer. Essex, Klein, Cho och Kalin (2002) redovisar resultat, som är viktiga att
tackla i ett förebyggande perspektiv: hög stressnivå hos modern i nyföddhets- och spädbarns-
tiden inverkar negativt på samspelet med det nyfödda barnet, som i sin tur tenderar att bli
överkänsligt för stressande situationer. I en ytterligare studie (Essex, Klein, Cho & Kraemer,
2003) rapporteras om könsskillnader i förskolebarns reaktioner, kopplade till tidigt expone-
rande av post partum-depression och konflikter i föräldrarnas relation. Buxbaum (1983)
beskriver sårbarhet hos modern i nyföddhetsperioden: modern har svårt att knyta an till sitt
barn och upplever, att vad hon än gör, så räcker det inte. Detta resulterar i att hon känner sig
otillräcklig, blir stressad och mor-barnsamspelet hamnar i en ond cirkel, som bekräftar
otillräcklighetskänslan.

Stress och sårbarhet relaterat till förlossningen. Förlossningsrädsla. Brodén (2004)
presenterar en översikt av kvinnors förlossningsrädsla (jmf. ovan). Vanligast är att det finns
en stor ”rädsla för att inte orka”, för ”att något skall hända” och för att ”något skall drabba
barnet”. En fjärdedel av alla gravida kvinnor uttrycker någon form av rädsla. Rädslan är ofta
större hos omföderskor (Ryding, 1998; Sjögren, 1998). Sex – tio procent av alla gravida
kvinnor rapporteras lida av så ”svår skräck” (Saisto & Halmesmaki, 2003), att kvinnan kan
behöva professionell hjälp för att klara av rädslan. Förlossningsrädslan påverkar förutom
kvinnan själv också mannen och vid svår rädsla själva förlossningsarbetet. Enligt Saisto och
Halmesmaki (2003) kan vissa kvinnor inte tänka sig att gå igenom en förlossning utan önskar
föda medelst planerat kejsarsnitt. Av sådana kejsarsnitt beräknas 7– 22% ske på grund av
rädsla för en ”normal” förlossning.

PTSD (post traumatic stress disorder – PTSS, posttraumatiskt stress-syndrom). En svår
förlossning, långvarig och med olika medicinska ingrepp och – i svåra fall med fysiska ska-
dor på kvinnan och komplikationer med barnet – kan medföra belastningar med posttraumatiskt
stress-syndrom. Wijma, Söderquist och Wijma (1997) fann att PTSD förekom hos 1,7% av
alla kvinnor post partum. Förekomsten ligger i de omkring 40 publicerade studierna mellan
0,25% och 6% (Brockington, 2004). Obearbetad kan reaktionen kvarstå och påverka föl-
jande graviditet. Hälften av de kvinnor som genomgått en första förlossning med PTSD som
följd, avstod från ytterligare graviditet (Gottvall & Waldenström, 2002; Reynolds, 1997).
Kända reaktioner är smärta, spänningar, flash-backs från traumat, mardrömmar, dödsångest
och rädsla att mista kontrollen över sin situation. Teegen och Schriefer (2002) nämner att en
svår förlossning kan ”trigga” tidigare stressande traumatiska livshändelser, bl.a. misshandel.

Sårbarhet och stress hos mannen. Olika forskare talar om förlossningen som en påfrest-
ning för fadern. Särskilt påfrestande är upplevelsen av hjälplöshet, utanförståendet och när
mannen mot sin vilja känt sig tvingad att närvara (Johnson, 2002). Greenhalgh, Slade och
Spiby (2000) konstaterar ett samband mellan mannens förlossningsupplevelse och hans psy-
kiska tillstånd sex veckor efter förlossningen. Män med en negativ upplevelse av förlossningen
visade i större utsträckning tecken på depressiva reaktioner. Även Koppel och Kaiser (2001)
är inne på att män inte sällan känner sig övergivna – och det gäller förlossningsskedet och
BB-vistelsen. Clinton och Kelber (1993) fann skillnader i reaktioner mellan fäder till ett
planerat respektive ett oplanerat barn. De senare uppgav fler belastande omständigheter och
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uttryckte större oro för ekonomi, sin livssituation och missnöje med relationen till partnern
och samlivet. Det är i linje med vad Leathers och Kelley (2000) rapporterar i sin studie.

Sårbarhet och stress i parförhållandet. Stressfaktorer, som drabbar parförhållandet med
ett nyfött barn, kan ha att göra med rollförväntningar, fördelning av hushållsbestyr och mins-
kad känslomässig uppmärksamhet mot partnern (Terry, Mchugh & Noller, 1991). Komplika-
tioner och obstetriska riskfaktorer under graviditeten är stressfaktorer för både kvinnan och
mannen (Dulude, Wright & Belanger, 2000). Enligt författarna upplevde kvinnorna föränd-
ringen till föräldraskapet mer påtagligt. De var mer missnöjda i sin föräldraroll. Upplevd
brist på bekräftelse och stöd från omgivningen, oro för arbete och anställning samt en känsla
av otillräcklig kontroll i föräldrarollen gällde både kvinnorna och männen. När sådana om-
ständigheter blev för betungande kunde de leda till depressiva symtom hos både kvinnorna
och männen. Hos kvinnor fanns depressiva reaktioner i större utsträckning vid oplanerad
graviditet, om hon ville ha barnet medan mannen ansåg barnet vara oplanerat och beslutat om
utan hans samtycke. Övriga faktorer som nämns är depression hos partnern, oförmåga att
lösa praktiska problem tillsammans och också barnets kön. Cadzow, Armstrong och Fraser
(1999) framhåller att – i extremfallen – påfrestningarna i nyföddhetsperioden kan bli så
allvarliga att föräldrarna inte orkar med barnet, med misshandel som följd. Trassliga ekono-
miska förhållanden, samarbetssvårigheter i parförhållandet samt depressiv läggning hos för-
äldrarna var riskfaktorer som fick genomslag vid tiden kring förlossningen. Margolin och
Gordis (2003) redovisar resultat i linje med Cadzow et al., dvs. att moderns misshandel av
barnet var en konsekvens av ”överkänslighet” och utmattning på grund av ständiga aggressions-
utbrott i parförhållandet, utlösta av olika stressfaktorer. DeJudicibus och McCabe (2002)
uppehåller sig vid hur samlivet förändras efter förlossningen. Dixon, Booth och Powell (2000)
tar också upp förändringen i den sexuella samlevnaden efter förlossningen som en stress-
faktor. De fann att 50% av förstagångsföräldrar beskrev sitt samliv som otillfredsställande
åtta månader efter barnets födelse. Skillnader i parens skattning av påfrestningar på relatio-
nen, just före och 8 månader efter förlossningen, visade en ökning från 1% till 20%.

Sårbarhet och stress i relation till det nyfödda barnet. Smith och Ulvund (1999) påpekar
den belastning det innebär för föräldrarna om det nyfödda barnet inte fungerar som väntat.
Barnets temperament och personlighet påverkar, som tidigare nämnts, samspelet med för-
äldern. Vissa barn är mer sårbara än andra och därmed mer påfrestande för föräldrarna. Mur-
ray (2003) framhåller att barnets temperament och beteende är en viktig faktor för moderns
psykiska reaktioner i nyföddhetsperioden. Skillnader i hur samspelet med barnet utvecklas
beror till en del på barnets benägenhet och förmåga att signalera behov och svara på föräld-
rarnas kontaktförsök. Vissa barn är svårare att känna sig bekräftad av som förälder och svåra-
re för föräldern att förstå sig på. Om så är fallet blir det en stor påfrestning på föräldrarna
(Lundqvist-Persson, 2002; Stern, 1985, 1996; Zeanah, 2000).

Perren, von Wyl, von Klitzing, Simoni och Bürgin (2002) beskriver ett mönster – ”blame
the baby” – då barnet blir symtombärare av problem som egentligen gäller föräldrarna eller
hela familjen. Detta kan vara kopplat till att barnet följer en rytm eller har en aktivitetsgrad,
som verkar provocerande på föräldrarna. Men, menar författarna, det är inte det ”besvärliga”
barnet som skall behandlas. I stället bör insatserna riktas mot föräldrarna, som ofta företedde
besvär, mer eller mindre synliga, redan under graviditeten. Edhborg, Seimyr, Lundh och
Widström (2000) beskriver liknande utfall i familjer där modern var deprimerad. Båda för-
äldrarna upplevde barnet ”besvärligt”.



45

Om barnet har en sjukdom eller avvikelser som måste tas om hand skapar detta oro och
ängslan hos föräldrarna. Då är det viktigt att se till att föräldrarna får extra stöd. Stjernqvist
(1992) fann att familjer med ett nyfött barn med extremt låg födelsevikt påverkades starkt av
detta förhållande under barnets första år, mödrarna visade ett övermått av fysiska symtom,
parförhållandet stördes och syskon till det nyfödda barnet utvecklade beteendeproblem. Vid
en uppföljning fyra år senare hade de flesta familjer återhämtat sig och kunnat återgå till ett
normalt leverne. Detta gällde inte för familjer med dysfunktionella mönster redan i nyfödd-
hetsperioden. Nordström-Erlandsson (1996) fann att familjer med ett prematurfött barn ut-
sattes för stor påfrestning under den första tiden av barnets liv. Ännu då barnet var sex måna-
der, upplevde mödrarna svårigheter med skötseln av barnet som de också fann svårt att förstå
och hantera. Liknande resultat fann författaren med en grupp ”skrikiga” barn. Skillnaderna i
jämförelse med en kontrollgrupp, som ingick i studien, hade försvunnit, både vad gällde de
prematura och de ”skrikiga” barnen vid en uppföljande studie, då barnen var 18 månader.
Författaren antar att det stöd och den vårdinsats som tidigt riktades mot familjerna i pro-
bandgrupperna var avgörande för denna utveckling.

Psykiska besvär hos kvinnan i samband med barnets födelse
Puerperalpsykos. Tillståndet är känt sedan lång tid tillbaka (Marcé, 1858). Det är en

psykotisk reaktion, oftast kort tid efter förlossningen. Reaktionen, ofta kopplad till svåra
sömnstörningar och stress, kan ta sig uttryck i djup depression, vanföreställningar, förvirring
med bisarra beteenden, ointresse för och bortstötande av barnet och svårighet att kommuni-
cera om sitt tillstånd. Mot bakgrund av en omfattande internationell forskning uppskattas
antalet puerperalpsykoser hos nyförlösta kvinnor till en på 1000 kvinnor (Brockington, 2004).
Familjerelaterad förekomst är belagd, liksom återfall vid ny graviditet (25–50%). När det
gäller etiologi och vad som är effektivast behandling är kunskapsluckorna fortfarande stora.
Det finns olika förklaringar till reaktionen: Wieck et al. (1991) förklarar den med en ökad
dopamin-överkänslighet vid den snabba förändringen av plasma-östrogenbalansen efter för-
lossningen. Ketai och Brandwin (1979) presenterade en psykoanalytisk förklaring. Hos den
drabbade kvinnan handlar det om att ett tidigt symbiotiskt beroendeförhållande efter för-
lossning reaktualiseras, t.ex. i förhållande till maken. Kvinnan uppfattar, omedvetet, det ny-
födda barnet som ett intrång i relationen. Marks, Wieck, Checkley och Kumar (1996) fann
att ett gott stöd från en förstående partner minskade risken för återfall efter en ny förloss-
ning. Enligt Hansen och Andersen (2001) finns en liten grupp kvinnor med diagnosen schi-
zofreni som, genom ”psykiatrireformen”, lever mer oskyddat än tidigare ute i samhället och
utan socialt nätverk. För dessa kvinnor, ofta förvirrade i situationen med det nyfödda barnet,
har tvångsåtgärder behövt vidtagas med speciellt omhändertagande av kvinnorna och deras
nyfödda barn.

Prenatal depression. Enligt vissa forskare är prenatal depression vanligare än depression
efter förlossningen men ofta svårare att upptäcka på grund av de många omvälvande föränd-
ringar som sker under graviditeten (Demyttenaere, Lenaerts, Nijs & van Assche, 1995; Lumley
& Austin, 2001). Brodén (2004) pekar på svårigheten med att psykiska förändringar hos
kvinnan ofta tolkas som ”graviditetsbesvär”. Genom ett sådant förbiseende missas svårare
tillstånd, som skulle kräva insatser. Om de inte uppmärksammas, kan de få konsekvenser i
framtiden som t.ex. svårigheter med anknytningen till det kommande och nyfödda barnet
(jmf. ovan Perren et al. 2002). Enligt Johanson, Chapman, Murray och Cox (2000) utvecklar
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9–10 % av alla gravida kvinnor mer eller mindre allvarliga depressiva symtom. Författarna
fann samband med sårbarhet för påfrestningar, svåra livshändelser – trauman – nära inpå
graviditeten, svåra sociala förhållanden och svårigheter i parförhållandet. Risken för
kvinnomisshandel ökar under graviditeten (Stewart, 1994) och bidrar därmed till att försvåra
omständigheterna för flera par. Även om detta gäller extrema förhållanden så kan störningar
i parrelationen leda till en stark psykisk press i synnerhet om graviditeten är oplanerad (Kroe-
linger & Oths, 2000). Demyttenaere et al. (1995) framhåller att allvarlighetsgraden hos kvin-
nans depression korrelerar med i vilken utsträckning mannen accepterar graviditeten eller
inte. Marks och Lovestone (1995) betonar också att depression hos kvinnan i samband med
barnafödandet inte sällan hänger samman med mannens personlighet, där negativa särdrag
hos mannen kan vara en avgörande faktor för kvinnans reaktion.

Post partum-depression. Brockington (2004) påpekar att svår ”puerperal melankoli” har
varit känd hundratals år tillbaks. En mildare form av depression, men med ett lidande för
kvinnan, barnet och familjen, beskrevs tidigt av Gordon och Gordon (1957). Beck (2002)
finner att kvinnor, deprimerade efter barnafödande, bär på obearbetad sorg efter förluster:
någon närstående person, som har gått bort; förlust av närheten i parförhållandet; känslan av
att ha förlorat kontrollen över sin egen livssituation, inte sällan tillsammans med svåra skuld-
känslor. Birbrajer och Glas Kullbratt (2003) beskriver dessa kvinnors upplevelser av otill-
räcklighet och ett inneboende krav på sig, att inte belasta någon annan (mannen) med sina
besvär.

Diagnostik av post partum-depression. Under drygt tio år har EPDS – Edinburgh Post-
natal Depression Scale – använts i forskning och klinisk verksamhet på många håll i världen.
Det finns en stor samstämmighet i resultaten, i västvärlden och i andra kulturområden, med
ca 10–15% av kvinnor som lider av depression under de första månaderna efter förlossningen
(Chaaya, 2002; Cox, Holden & Sagovsky, 1987; Rodrigues, Patel, Jawal & de Douza, 2003;
Small, Lumley & Yelland, 2003). I en svensk studie (Wickberg, 1996) visar 12,5% av kvin-
norna två månader efter förlossningen tecken på depression, medan hos 4,5% förekom längre
varaktighet av depressionstecken, både två och tre månader post partum. Kännetecknande för
tillståndet är nedstämdhet och håglöshet, trötthet med labilitet, överdriven irritation och
okoncentration. Ofta förekommer ångest, med självanklagelser och skuldkänslor. Sömn- och
ätstörningar kan ingå. Hos några kvinnor ses ett hyperaktivt och stressat beteende som kan
vara svårare att koppla samman med depression. De värst drabbade kvinnorna orkar inte alls
med barnet, några stöter aktivt bort barnet. Självmordstankar med risk för självmord kan
förekomma. Teissedre och Chabrol (2004) förespråkar så tidig diagnostik som möjligt och
menar att redan på andra och tredje dagen efter förlossningen är det möjligt att med hjälp av
EPDS förutse vilka kvinnor som kommer att utveckla en svår form av depression. Författarna
anser att det är viktigt att utnyttja BB-tiden, då kvinnor fortfarande är kvar inom en vårdinrätt-
ning, för att tidigt finna dem som behöver insatser för att förebygga svårare lidanden framö-
ver. Nonacs och Cohen (1998) menar, liksom Teissedre och Chabrol, att den perinatala pe-
rioden, om än kortvarig, måste ses som väsentlig tid för upptäckt av post partum-depression.
Najman, Andersen, Bor, O´Callaghan och Williams (2000) understryker, å andra sidan, vik-
ten av att inte patologisera ett tillstånd som finns hos många kvinnor just efter förlossningen:
”maternal blues” som uppträder hos de flesta kvinnor några dagar efter förlossningen (50–
80%) och som visar sig i ”blödighet” och ledsnad (Harris, 1994). Detta tillstånd är väsentligt
att skilja ut från ett mer varaktigt depressivt tillstånd, med lidande för kvinnan, mannen och
barnet. Depression i samband med barnafödande har getts olika förklaringar. Det kan handla
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om referensramar med endera medicinskt, psykologiskt, psykoanalytiskt, socialt eller
feministiskt fokus (Hayes, Roberts & Davare, 2000).

Klinisk forskning. Det har diskuterats huruvida depressionen i samband med födandet är
av annan karaktär än depression som inte har denna koppling (Cooper & Murray, 1995,
1998; Bell, Land, Milne & Hassanyeh, 1995). Wickberg och Hwang (2003) har uppfatt-
ningen att även om det knappast går att skilja post partum-depression från depressiva sym-
tom vid andra tidpunkter i livet, så skiljer den sig genom speciella omständigheter i samband
med barnafödande. Dels finns en förväntan både från kvinnan själv och omgivningen, att hon
skall vara glad åt att ha fått ett barn. Dels kan självkänslan påverkas framgent och ge skuld
och en känsla av sorg över att ha förlorat den första tiden med barnet. Dels finns risk för
påverkan både på barnet och parförhållandet.

Kvinnoforskning. Det finns kvinnoforskare, som har kritiserat ”stigmatiseringen” av kvin-
nor och insättandet av klinisk behandling av den enskilda kvinnan i samband med barnafö-
dande (Ussher, 1992), utan beaktande av kvinnans hela situation. Kvinnomisshandel och
andra belastningar som har med mannens beteende att göra leder till, förutom reaktioner på
kränkningen, att kvinnor blir hänvisade till sig själva och blir ensamma om att ta hand om
barnet med förhöjd risk för depression som följd. En parrelation, präglad av ojämlikhet,
konflikter eller missbruk hos mannen, belastar i hög grad kvinnorna (Weaver & Ussher,
1997). Även om kvinnan är i behov av behandling, så är det också viktigt att se komplexiteten
i det samhälleliga sammanhanget för att förstå kvinnans reaktion och för att inte skuldbe-
lägga henne som den sjuka (Nicolson, 2000; Ussher, 1992). Saurel-Cubizolles, Blondel,
Lelong och Romito (1997) visar, i en fransk studie, att 4,1% av alla kvinnor misshandlas av
partnern under de första 12 månaderna efter barnets födelse. Mauthner (1998), i upprepade
studier där hon förespråkar ”alternativa synsätt” på kvinnors depression i samband med bar-
nafödande, talar om kvinnornas depressiva reaktioner som uttryck för ”ett rop på hjälp” i en
situation som är dem övermäktig. Hon menar, att under sådana omständigheter handlar det
om att skärskåda hur parförhållandet påverkar kvinnan. Thurtle (1995) framhåller, utifrån ett
sociologiskt och kvinnoforskningsorienterat perspektiv att, i stället för att ställa en diagnos,
som ”stämplar” kvinnan, så är det viktiga och rimliga att fråga kvinnorna själva hur de upp-
fattar omständigheterna de befinner sig i för att förstå vad som ligger bakom deras reaktion.

Panikångest, ängslan, oro och tvångsbeteenden. Det pågår forskning för att försöka fast-
ställa om panikångest i samband med barnafödande är unikt knuten till denna situation, eller
om kvinnor reagerar med panikångest vid andra tillfällen i livet (Sholomskas et al., 1993).
Författarna, liksom Cohen, Sichel, Dimmock och Rosenbaum (1994a, 1994b) och Cohen et
al. (1996) kommer fram till att panikångest har funnits tidigare i dessa kvinnors liv, hos vissa
med viss lindring under graviditeten, för att blomma upp i puerperiet. Stark ängslan och oro
är ofta kopplade till depression. I vissa lägen är det ångestproblematiken som dominerar.
Wenzel, Haugen, Jackson och Robinson (2003) menar att det förekommer en förhöjd ångest-
nivå hos kvinnor åtta veckor efter förlossningen och att ångesttillstånd (generalized anxiety)
har större prevalens än depression (Brockington, 2004). Hur manifest ångest och oro hos
modern under graviditeten påverkar fostret har undersökts av O’Connor, Heron och Glover
(2002). Barnen följdes upp vid fyra års ålder och i jämförelse med en kontrollgrupp visade
sig skillnader till nackdel för probandgruppen (O’Connor, Heron, Beveridge & Glover, 2002).

Tvångstankar med rädsla för tvingande handlingar att skada barnet (i sällsynta fall sker
detta i samband med psykotiska genombrott) hör enligt Brockington (2004) till de historiskt
sett tidigaste, redan på 1700-talet, beskrivna patologiska fenomenen, post partum. Enligt
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Wenzel, Gorman, O´Hara och Stuart (2001) förekommer tvångsbeteenden tillsammans med
depression hos 2,4 % av alla kvinnor post partum. Tvångstankarna gäller framför allt katastro-
fer, som kan inträffa, renlighetstvång och en överdriven kontroll av att barnet mår bra, att det
inte skall dö. I extremfallen är tvångstankarna så starka att kvinnorna inte vågar vara en-
samma med barnet.

Somatiska besvär och somatisering. Trötthet mot slutet av graviditeten och efter för-
lossningen är normalt medan en ”övertrötthet” hos vissa kvinnor kan vara uttryck för en
depressiv reaktion. Ross, Gilbert Evans, Sellers och Romach (2003) beskriver att antalet kvin-
nor som uppger sig lida av insomningssvårigheter och svår trötthet successivt ökade vid sex
veckor post partum. Författarna tolkar symtomen som ”somatisering”. Somatiseringen, i sin
tur, ser författarna som ”överlagring” på depression, som kvinnorna inte kan vidgå med tanke
på att det är svårt att acceptera ett sådant tillstånd, när man fått barn. Cassidy, Boyle och
Lawrence (2003) framhåller betydelsen av att läkare, i mötet med en gravid eller nyförlöst
kvinna, är observanta på tendensen att somatisera, så att kvinnorna erbjuds rätt behandling.
Författarna menar att det kan finnas samhälleliga orsaker till att dessa kvinnor hellre har
fysiska än psykiska problem, men framhåller också uppfattningen att man snabbare blir av
med besvären med farmakologisk behandling. Att skilja somatiska graviditetsbesvär eller
besvär post partum, från somatiserade, är en grannlaga men viktig uppgift för den läkare som
kvinnan söker, för mödrahälsovården och för kvinnan själv, som med insikt om det rätta
förhållandet kan erbjudas en behandling som beaktar hela hennes situation. Vissa kvinnor
lider av uppenbara fysiska besvär. Lydon-Rochelle, Holt och Martin (2001) visar att sju
veckor post partum fanns sviter efter förlossningen, framför allt då ingrepp gjorts. Förfat-
tarna anser att man inte skall bortse ifrån att sådana sviter utgör stressfaktorer i samspelet
med barnet – och att de kan inverka störande för ett fungerande vardagsliv och i parförhållandet.

Störningar i mor-barnförhållandet. Svårigheter i samspelet mellan modern och barnet
kan dels vara en konsekvens av psykiska besvär som beskrivits, dels kan det visa sig som det
primära problemet. Samspelssvårigheter är av olika svårighetsgrad och kan ha olika orsaker.
Det kan vara brist på lyhördhet för barnets signaler eller ett överdrivet engagemang från
moderns sida med överstimulering som följd. Brockington (2004) beskriver patologiska till-
stånd, till synes kopplade till personlighetsstörning hos modern – men också svåra sociala
omständigheter, som kan leda till bortstötande av barnet, i värsta fall hat och rivalitet med
barnet, med utagerande i form av ilska, fysiskt våld och i svåra fall misshandel av barnet.
Författaren frågar sig hur till exempel personal på vårdcentralen (liksom vid MVC och BVC)
förhåller sig till en sådan yttring som hat. Det är ingen sjukdom men medför djupt destruktiva
konsekvenser för barnet. Författaren påminner om studier och klinisk erfarenhet som visar,
att vid hat och bortstötning av barnet från moderns sida är det viktigt att se hur parrelationen
fungerar och hur kvinnan blir bemött av mannen (t.ex. om det handlar om misshandel, otro-
het). Andra dysfunktionella och primitiva beteenden – med samspelsbrister – som nämns av
författaren är fixering vid kroppsliga skador efter förlossningen, speciellt efter akut kejsar-
snitt: fixering vid kropp, utseende och kroppsvikt – inte sällan anklagas personal för felak-
tiga ingrepp och medicinsk handläggning. Fixeringen kan ta sig uttryck i att det är ”fel på
barnet” (jmf. ovan: ”blame the baby”, Perren et al., 2002), eller som plågsam svartsjuka i
relationen till mannen. Samtliga exempel visar betydelsen av att få till stånd en allians med
kvinnan för att kunna erbjuda en samspelsbehandling eller egen psykoterapi (Berg Brodén,
1992). Destruktivt beteende från moderns sida gentemot det nyfödda barnet kan förvisso
ledas till olika förklaringsgrunder. Lövkronas (1999b) analys av barnamörderskans motiv
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och beteende i förmodern tid visar betydelsen av att komplicera förklaringsmodellerna och
sätta in dem både i en genusteoretisk och kontextuell ram – med relevans även vid studium
av destruktiva beteenden i nutida samspelsmönster.

Psykiska reaktioner hos mannen i samband med barnets födelse
Psykos före och nära i tid efter barnets födelse. Det finns män som reagerar med psykos-

genombrott i samband med ett barns födelse, utan att det alltid uppdagas att reaktionen är
knuten till just barnafödandet. Millet, Karkous, Jorda och Cabal påpekade tidigt (1978),
mot bakgrund av kliniska erfarenheter, att både psykotiska, neurotiska och psykosomatiska
reaktioner hos män i samband med barnafödande var vanligare förekommande än vad som,
vid den tiden, publicerats i vetenskapliga studier. Retterstol och Opjordsmoen (1991) tar
också upp bristen på kunskap om män, som reagerar med förvirringstillstånd i samband med
barnafödande. Det innebär att dessa män inte får adekvat behandling för att kunna hantera
situationen de befinner sig i. Männen med psykotiska reaktioner kännetecknades, enligt
författarna, av osäkerhet, hämning, hjälplöshet, passivitet, tillbakadragenhet och ofta ett ex-
tremt beroende av kvinnan-partnern. I en studie (Benvenuti, Marchetti, Niccheri & Pazzagli,
1995) på psykoanalytisk grund, kopplas sådana psykosgenombrott till ”preoidipala konflik-
ter”. Situationen med det nyfödda barnet aktualiserar en olöst oidipal konflikt hos mannen.
Kopplad med denna olösta konflikt finns brister i en fungerande fadersfunktion, som en del
i självuppfattningen, och detta skapar förvirringstillståndet. Shapiro och Nass (1986) be-
skrev psykotiska reaktioner hos män i samband med barnafödande som en extrem variant av
”couvade”-syndromet. Även Tenyi, Trixler och Jadi (1996) ser psykoser hos blivande eller
nyblivna fäder som ”couvade”.

Depression före och nära i tid efter barnets födelse. Ballard och Davies (1996) har fun-
nit att 5–10% av alla män reagerar med depression post partum. Areias, Kumar, Barros och
Figueiredo (1996a) fann ingen skillnad vad gällde depressiva reaktioner under graviditeten
mellan kvinnor och män. Omedelbart efter förlossningen, under de tre första månaderna, var
depressiva reaktioner mer vanligt hos kvinnorna. Däremot, tre månader post partum och nio
månader framåt, ökade depressiva reaktioner hos männen. Meighan, Davis, Thomas och
Droppleman (1999) har beskrivit hur män upplevde sin situation, när partnern reagerade med
depression efter förlossningen. De var rädda, förvirrade och oroliga för sin partner och
frustrerade över att inte kunna hjälpa henne att komma ur sitt tillstånd. Detta ingav oro inför
framtiden, med en känsla av främlingskap inför partnern, som de uppfattade ”annorlunda” än
den person de tidigare kände. Areias et al. (1996b) fann skillnader i bakgrundsfaktorer mel-
lan kvinnor och män. För kvinnorna gällde att depression hade förekommit tidigare i livet
och att de hade traumatiska erfarenheter. Hos männen var den depressiva reaktionen kopplad
med depression tidigare i livet och till partnerns depression. Deater-Deckard, Pickering,
Dunn och Golding (1998) framhöll i en studie att män i styvfamiljer visade större benägenhet
för depressiva symtom. Faktorer som utbildning, livshändelser, socialt stöd och nivån på
aggressionen i partnerskapet spelade roll för förekomsten av depression både hos kvinnor
och män.

Krisreaktioner, ångest och till synes irrationella beteenden hos mannen. Cullberg (1992)
beskriver vissa typiska beteenden vid krisreaktioner och nämner perioden kring barnafö-
dande som kritisk, känd för att framkalla sådana reaktioner. Den vanmakt, som vissa män
hamnar i med nya krav och ansvar och en förändring av parrelationen, kan ta sig uttryck i

Teori och forskning



Birgitta Rydén

50

flyktbeteende – att lämna relationen med kvinnan och barnet – sexuellt utagerande med
otrohet och ökat missbruk. Som tidigare nämnts ökar våldsbenägenhet och misshandel av
partnern (Cohen et al., 2002; Saurel-Cubizolles et al., 1997). Svartsjuka mot barnet, känsla
av utanförskap, förändringar i samlivet, misstanke om att inte vara biologisk far och reaktion
på kvinnans kroppsliga och psykiska förändring, kan vara utlösande faktorer till misshan-
deln.

Rutz, Wålinder, Rhimer och Pestality (1999) framför, den i sammanhanget viktiga syn-
punkten, att mäns reaktioner vid depression är annorlunda är kvinnors. Det är vanligare att
män agerar ut som en reaktion på en depression. Det kan vara i form av irritabilitet, aggres-
sion, antisocialt beteende, alkoholmissbruk, svag impulskontroll och låg stresstolerans. En
sådan kunskap har betydelse för hållningen till det ”besvärliga” beteendet.

Psykosomatik hos män. Couvade. Klein (1991) sammanfattar forskningen om mäns psy-
kosomatiska reaktioner under graviditeten: reaktionerna visar sig som tydligast i den tredje
graviditetsmånaden – och i slutet av graviditeten. Symtom som är kända från olika kulturer
antas vara uttryck för omedvetna och förbjudna känslor som ångest, rivalitet, identifikation
med fostret, ambivalens inför faderskapet eller avund mot graviditeten. Ferketich och Mercer
(1989) fann att mäns hälsotillstånd försämrades under de åtta första månaderna efter för-
lossningen. Svårighetsgraden hos männens reaktioner, som bl.a. tog sig uttryck i depression
och ångest, hängde samman med självuppfattning och coping-förmåga. De kroppsliga och
psykiska besvären hos män vid tiden för barnets födelse, med inverkan på mannens egen
livskvalitet, på parförhållandet och på relationen till barnet, är väsentliga att uppmärksamma
i en förebyggande verksamhet.

Störningar i far-barnförhållandet. Med tanke på faderns betydelse för barnet och den
sårbara period det handlar om, skulle det vara avgörande om mannen kunde komma till insikt
om en underliggande depression för att söka och få adekvat behandling. Phares (1998) fram-
håller att faderns depression inte i samma utsträckning som moderns är undersökt i relation
till samspelet med barnet, och vilken betydelse detta kan ha för senare beteendestörningar
hos barnet. Författaren menar att i kliniska sammanhang, senare i barnets liv, har den depri-
merade fadern visat sig ha haft negativ inverkan på barnets utveckling. Dudley, Roy, Kelk
och Bernard (2001) lyfter fram en viktig synpunkt: en mors negativa uppfattning av sitt barn
kan ofta förklaras av faderns depression.
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Prevention och intervention
”Mental health promotion is an umbrella term that covers a variety of strategies, all aimed at
having a positive effect on mental health. The encouragement of individual resources and
skills ... are among them ... Mental health promotion requires multisectoral action ...” (WHO,
2001).

Att förebygga sjukdom och ohälsa är ett imperativ för varje samhälle. Med ökande medi-
cinsk kunskap om orsaker till ohälsa har medicinskt förebyggande insatser alltmer kunnat
vinna insteg. När Quarsell och Torell (1999) beskriver humanistisk hälsoforskning, utgår de
från WHO:s välkända definition av begreppet hälsa (1948) som inte enbart frånvaro av sjuk-
dom utan om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Denna definition har fått konse-
kvenser för utvecklingen av vetenskaplig kunskap inom området. Den vetenskapliga ansat-
sen kan inte nöja sig med att förenkla och renodla utan måste innefatta en helhetsbedöm-
ning, som inkluderar flera komplicerande omständigheter. För att göra en sådan helhetsbe-
dömning måste den medicinska förklaringsmodellen kompletteras med samhällsvetenskap-
liga och humanistiska modeller. I den svenska regeringens propos om folkhälsoarbetets ut-
veckling (Regeringskansliet, 1997) poängteras både metodutveckling inom hälsofrämjande
och förebyggande arbete och betydelsen av samhällsvetenskaplig medverkan i sådant utveck-
lingsarbete. Andersson (2002) ser detta uttalande som en uppfordran för psykologin att bi-
dra med hälsoinriktat forsknings- och utvecklingsarbete.

Vallgårda (1999) granskar, i historisk belysning, den svenska statens intentioner om fö-
rebyggande insatser för att åstadkomma ett bättre liv för den enskilde individen, ”ett utslag
av paternalistisk omsorg, människokärlek, eller vilja att ge henne styrka i kampen för ett
bättre liv” (sid. 130). Intentionerna gällde: att förhindra människor att överföra smittsamma
sjukdomar till varandra; att förhindra att barn gavs bristfällig omsorg; att minska statsutgif-
ter för vård och omsorg; att gynna samhället genom en frisk och stark befolkning. Sundin
(1994) ger en historisk översikt över folkhälsoarbetets framväxt, och hur det successivt växte
fram en tro på att somliga människor bättre än andra visste vad ett gott liv var, och att det
förväntades av dem att sprida sina kunskaper till övriga. Vallgårda (1999) urskiljer två strate-
gier för att förbättra befolkningens hälsa: den ena handlar om hygien och förbättrade sociala
förhållanden, den andra om att åstadkomma beteendeförändringar. Det senare skulle uppnås
genom hälsoupplysning och ”uppfostran av befolkningen” – innehållet färgat av det poli-
tiska styre som gällde för tillfället.
Mentalhygien. En ”mentalhygienisk rörelse”, präglad av tidigare insatser för att förbättra

människors hygien, växte fram i västvärlden och tog fart efter andra världskriget. Aktuell
barnpsykologisk forskning, barnpsykiatriska erfarenheter och psykoanalytisk människosyn
avsatte spår i denna rörelse. Caplan, psykoanalytiker och psykiater, var en betydande förny-
are både i fråga om utveckling av metoder för mentalhygieniska insatser och genom att skapa
modeller för en konsultativ insats vid olika vårdinrättningar – primärvård och kommunala
verksamheter. Hans intention var att förmedla psykologiska och mentalhygieniska kunska-
per, som han menade saknades vid den tidpunkten inom dessa verksamheter. Hans förebyg-
gande insatser omfattade också mödra- och barnhälsovården. Målet var att förebygga psy-
kisk ohälsa hos barn – och i förlängningen leda till ett psykiskt friskare samhälle. Han initie-
rade grupp-psykoterapeutiska insatser till gravida kvinnor för att öka deras beredskap inför
förlossningen och omhändertagandet av det nyfödda barnet. Detta, menade han, skulle på
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sikt gynna barnets personlighetsutveckling. Hans ”pedagogik” innefattade kunskaper om
barnets utveckling, lämpliga uppfostringsmetoder och vikten av att inse betydelsen av ett
gynnsamt emotionellt förhållningssätt till barnet. Något som skulle gynna en sådan attityd
hos föräldern, menade han, var att personalen blev medveten om betydelsen av att möta för-
äldern ”ansikte mot ansikte” (Caplan, 1951). Han framhöll den gravida kvinnans speciella
sensititivet för känslomässiga upplevelser och att det gällde att använda den så att den ledde
fram till en gynnsam kontakt med det nyfödda barnet. Han var övertygad om att ”guidance in
advance” eller ”anticipatory guidance” skulle underlätta för kvinnan och mannen att hantera
graviditeten och nyföddhetsperioden. Det handlade om att förmedla till kvinnan – och man-
nen (han påpekade vikten av faderns medverkan) – att de hade att förvänta sig labila humör-
svängningar hos kvinnan, oro i parförhållandet och skuld för sin ambivalens. Reaktioner
som han menade hör till en normal graviditet (Caplan, 1957).

Han föreslog personalen att träffa det blivande föräldraparet för en gemensam ”konfe-
rens” om deras samliv. Under den skulle förändringar som inträffar i samband med graviditet
och födande diskuteras (1957). Caplan betonade nödvändigheten av psykologkonsultation
och handledning för personalen i deras arbete med mentalhygieniska uppgifter, som låg på
deras ansvar. I personalens uppgifter ingick: jagstärkande insatser i form av socialt stöd –
”social support” –, ”anticipatory guidance” och krisinsatser. För att klara av dessa uppgifter
poängterade han nödvändigheten av tillgänglighet och närhet och ett förhållningssätt som
präglades av social jämbördighet och psykologisk känslighet (1954).

Caplan hämtade sin terminologi, för att definiera det psykiskt förebyggande arbetet, från
medicinen. ”Primär prevention” gällde insatser som generellt erbjöds till befolkningen (här:
föräldrautbildning, hälsoupplysning). ”Sekundär prevention” gällde för speciella riskgrupper
med syfte att tidigt kunna sätta in åtgärder för att minimera psykisk ohälsa (här: insatser för
att avslöja åtgärdsbehov och erbjudan om stöd, ”social support” och ”krisstöd”). ”Tertiär
prevention” gällde behandlingsinsatser i kriser och tidigt vid manifesta psykiska svårigheter
(här: psykoterapi och psykiatriska vårdinsatser), Caplan (1964).

Granskning av psykiskt förebyggande arbete i spädbarnsåldern. När Fonagy (1998a)
fyrtio år senare granskar vad psykiskt förebyggande insatser riktade mot spädbarnet och dess
familj skall innefatta, kritiserar han Caplans förebyggande modell för att vara alltför medi-
cinsk och ”reduktionistisk”. Han menar att den hade stor betydelse som pionjärinsats, men
att den behöver utvecklas och kompletteras och hänvisar i sammanhanget till Gordons mo-
dell (Gordon, 1983) som innefattar: 1) allmänna universella preventiva interventioner med
insatser till alla gravida och nyförlösta kvinnor och deras familjer; 2) selektiva insatser till
vissa grupper i samhället med speciell sårbarhet för psykisk ohälsa, exempelvis för tidigt
födda barn; 3) ”indikerade” preventiva insatser, som handlar om att upptäcka riskfaktorer,
t.ex. personer som verkar ha en post partum-depression eller när misshandel av kvinnan
under graviditet förekommer.

Fonagy (1998a) framhåller, som ett starkt argument för tidiga interventioner i preventivt
syfte, spädbarnets stora sensibilitet i fråga om den neurobiologiska utvecklingen. I hans
sammanställning ingår studier, som visar på faran med emotionell stress tidigt i barnets liv,
påverkan på barnet när modern är deprimerad och påverkan på barnet på grund av bristande
omsorg och vanvård. Han presenterar också en översikt över utvärderade förebyggande pro-
gram. Åtgärder han tar upp, som visat sig vara effektiva är: upprepade hembesök av sjukskö-
terskan hos familjer med för tidigt födda barn; stödinsatser för att underlätta för familjer,
både emotionellt och praktiskt. När det gäller nämnda insatser beskriver han tre indikatorer
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på sårbarhet: en som gäller föräldra-barnkontakten, en som gäller familjen som helhet och en
tredje som gäller socioekonomiska faktorer. Han förespråkar psykoterapeutiska insatser, när
det handlar om svårigheter i samspelet mellan modern och barnet.

Fonagy (1998a) sammanfattar: det finns inte några generella lösningar för alla eller några
allmängiltiga metoder. Enligt författaren är fokuserad dynamisk korttidspsykoterapi lämpli-
gare än långtidsterapi i det förebyggande arbetet. Vid ”kontrollerade” uppföljningsstudier
visar sig psykoterapi vara den mest effektiva insatsen. Fonagy påtalar också att kontrollerade
studier kan vara svåra – ibland omöjliga – att genomföra, när det gäller förebyggande hälso-
arbete. Han avslutar sammanställningen med att ge förslag på vad hälsoarbetet skall rikta in
sig på: främja samspelet mellan föräldern och barnet; fokusera och följa anknytningsprocessen
mellan föräldrar och barn och erbjuda korttidsinterventioner med fokus på anknytning, vid
kriser och låsningar hos föräldern och i familjen; bidra till den nödvändiga utvecklingen av
barnets mentalisering genom att stärka föräldrarnas förmåga till reflektiv funktion. Denna
inriktning på det förebyggande arbetet gäller för samtliga tre nivåer av prevention (Caplan,
1964; Gordon, 1983).

Cook, Dickens och Fathalla (2003) påpekar att hälsovårdsinsatser ställer andra krav på
personalen än traditionella vård- och behandlingsinsatser som ofta efterfrågas av en hjälp-
sökande patient och erbjuds för att undanröja eller mildra ett beskrivet lidande, symtomen.
Inom hälsovården däremot, och i synnerhet den ”reproduktiva” hälsovården, menar författar-
na, handlar det om förebyggande insatser, som inte alltid föranleds av ett akut behov utan
ofta har inriktning på framtida beteenden och omständigheter. Detta ställer särskilda krav på
samarbetet mellan personalen och personen ifråga, med respekt för varje individs värderingar
och syn på sin egen belägenhet. Caplans (1954) påpekande om social jämbördighet har sär-
skild relevans. Det är inte fråga om en hjälpsökande eller sjuk person som uppsöker en
”frisk” som förväntas erbjuda professionell hjälp. Inom hälsovården erbjuder personalen ett
kunnande (här om graviditet, barnafödande och barnets utveckling) i ett möte med en person
(föräldern) med egna värderingar, och med större eller mindre intresse för personalens syn-
punkter. Dessutom handlar omständigheterna om fler än en individ – kvinnan, mannen och
barnet (barnen), med öppenhet för vars och ens belägenhet insatt i sitt samhälleliga och
kulturella sammanhang.

Etik och hälsovård. Cook et al. (2003) framhåller den etiska aspekten i hälsovårdsarbetet
och diskuterar utifrån vad de benämner ”bioetik” och aktualiserar två fundamentala frågor:
vad skall samhället tillåta respektive avvisa vad gäller den biologisk-medicinska utvecklingen
med tanke på konsekvenser för framtiden? Vilka beteenden och samlevnadsmönster är vik-
tiga att premiera, tillåta, tolerera? Författarna diskuterar dessa frågor i ett globalt perspektiv.
När det gäller den reproduktiva hälsan handlar det ytterst om hur varje enskild mödra- och
barnavårdscentral ställer sig till dessa frågor.

Prevention och intervention
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Hälsovårdens förhållningssätt och insatser
Hälsofrämjande perspektiv. Svedberg, Jormfedt och Arvidsson (2003) hävdar att målet

för sjuksköterskans omsorg inom psykisk hälsovård är att gynna ”den subjektiva erfarenhe-
ten av hälsa”. Författarna beskriver företeelser, som direkt kan omsättas på den psykiska
hälsovården inom MVC och BVC: interaktion och samarbete; uppmärksamhet och utveck-
ling; värdighet och respekt. Det handlar om tillvägagångssätt som utgår från hur kvinnan och
mannen själva definierar sina behov. I förlängningen måste individernas önskemål om kon-
troll över sin situation tillgodoses med lyhördhet för vad de själva uttrycker att de behöver
hjälp med – ”empowerment”.

”Empowerment” och allians i motsats till paternalism och moralism. I förändringsarbete
har det länge varit känt att det inte går att åstadkomma förändringar om de inblandade inte
själva önskar förändring. När psykologen Rappaport (1981) försökte genomföra förändrings-
projekt i organisationer uppstod problem vid genomförandet om planerare och projektledare
kom med förslag, som inte var förankrade bland personerna det gällde. Däremot gick föränd-
ringar att genomföra om förslagen kom från dem förändringarna gällde. Rappaport myntade
termen ”empowerment”, dvs. personerna ifråga bemäktigar sig herraväldet över sin situation
och förändringsförslaget. ”Empowerment” äger särskild giltighet för sammanhang där män-
niskor med olika kulturell bakgrund och samhällssyn möts. Det äger också giltighet för att
avgöra vad som skall betraktas som psykisk hälsa och välbefinnande.

För att få till stånd en förändring, som personalen bedömer som nödvändig för den psy-
kiska hälsan i en familj, måste förslaget om förändring ske i allians med familjen. Om någon
i en familj far illa, om t.ex. ett barn inte får den omsorg det behöver, då är det lätt för personal
att fastna i ett förhållningssätt som är moraliserande och paternalistiskt. Nikku (1994) be-
skriver riskerna, inom hälsovård och folkhälsoarbete, med att hamna i en ”tyckarroll” med
ett auktoritärt förhållningssätt. Däremot kan en kontakt baserad på ”empowerment” passa
sig väl för upplysning och förmedlande av kunskaper – med auktoritet. I lägen, då barnet är
utsatt för stor risk, ställs särskilda krav på personalen att försöka få tillstånd en allians. Om
detta inte lyckas, måste ytterst – för barnets skull – tvångsåtgärder vidtas.

Hälsovårdsinsatser vid barnafödande och subjektiv psykologi. Tidigare har nämnts Willigs
(2000) forskning om hälsovårdsarbete utifrån diskursanalytiska ansatser. Hur denna kan
omsättas i det praktiska hälsovårdsarbetet redovisar hon genom att skissa ett program utifrån
”subjektivitet” i mödra- och barnhälsovården. Det handlar om hur lekmän (här: kvinnan och
mannen som föräldrar) tolkar ”experternas” språkbruk (här: om psykiska reaktioner i sam-
band med barnafödande och barns behov). Hon förespråkar tre tillvägagångssätt både för
forskning inom området och för praktiskt hälsovårdsarbete. Det första kallar hon ”memory
work”, som innebär att i mötet med föräldern, i grupp eller individuellt, komma till tals om
”minnen”, som kan ha relevans i den aktuella situationen: exempelvis hur gravida kvinnor
minns sin egen mor, hur de fantiserade om modersrollen när de var yngre, vad de har för
minnen av andra mödrar. Det andra innebär att som personal skaffa sig en uppfattning om
förälderns eget sätt att ”positionera” sig i sin roll, dvs. hur moders- respektive fadersrollen
uppfattas och beskrivs av dem själva i deras sociala situation och vad föräldern anser vara
viktigt för barn(et). Om personal och förälder har olika åsikt, kan detta lyftas fram och disku-
teras för att, om möjligt, nå fram till ett samförstånd.

Det tredje tillvägagångssättet är att fokusera ”embodiment”, ”förkroppsligande”. Det vill
säga hur kroppen – och upplevelsen av den – påverkas av både samhällstrender och medi-
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cinsk teknik. Barnmorskor uttrycker inte sällan bekymmer över att många kvinnor inte ”un-
nar sig att vara gravida”, dvs. de lever som om ingenting händer med deras kropp eller att det
som händer med dem inte skall få inverka på deras sätt att leva. Att stanna upp vid ”för-
kroppsligandet” leder åt många olika håll med betydelse för det förebyggande arbetet vid
mödra- och barnavårdscentralen: amningen, den fysiska kontakten med barnet, hur kvinnan
kroppsligt mår under graviditeten och efter förlossningen, mannens reaktion på graviditets-
förändringen, hans kroppsliga reaktioner och förlossningsupplevelse samt parets samliv. Det
är väsentligt att vara lyhörd för varje persons egen berättelse, för tidssammanhang och
förändringsprocessen. Det går inte att bedöma utsagor från ett enda tillfälle, eftersom
”positioneringar” förändras över tid. Författaren pekar på nödvändigheten av att forskaren
eller klinikern medvetandegör sin egen ”positionering”. Detta resonemang påminner om Sterns
(1996) ifråga om terapeutens hållning i arbetet med föräldrar och barn i nyföddhetsperioden:
att förhålla sig till ständiga förändringar i upplevelser och beteenden hos föräldrar och barn,
i den dynamiska perioden kring barnafödande, och att som behandlare göra sig medveten om
de egna ”representationerna” (”positioneringen”) i förhållande till repoduktiva erfarenheter.

Hälsopsykologisk ansats och prevention. En hälsopsykologisk ansats riktar sig till den
enskilde individen för att stärka hans eller hennes egna förmåga och finna ett sätt att hantera
mer eller mindre svåra omständigheter som han eller hon har hamnat i. Mera specifikt gäller
att den hälsopsykologiska ansatsen riktar in sig på den enskilda personens unika coping-
strategier och starka sidor och att stödja dessa så att de kan bidra till att vederbörande tar sig
ur en mer eller mindre kaotiskt upplevd situation. En sådan ansats har särskild relevans i
samband med barnafödande och kan praktiskt ta sig uttryck i sådana åtgärder som både
Caplan (1957, 1964) och Fonagy (1998a) talade om: ”jagstödjande” insatser – ”social sup-
port”. Sådana stödåtgärder omfattar intensifierade insatser till familjer med sårbara nyfödda
barn (Nordström-Erlandsson, 1996), hembesöksprogram (Armstrong, Fraser, Dadds & Mor-
ris, 2000; Oakley, 1992; Oakley et al., 1996) och gruppverksamhet med gravida och nyförlösta
kvinnor (Dragonas & Christodoulou, 1998; Reid, Glazener, Murray & Taylor, 2002). Pro-
grammen har följts upp och utvärderingar av insatserna har visat på positiva effekter, vilket
bekräftar att perioden vid tiden för ett barns födelse är gynnsam för främjande insatser. An-
derssons (2002) sammanfattning av betingelser som lämpar sig för förändringar av
hälsobeteenden passar in i sammanhanget: ”när fördelarna är stora för individen; när indivi-
den har hög tilltro till den egna förmågan; när omedelbara resultat kan förväntas; när kostna-
derna är små; när förändringsstrategin vetenskapligt kan legitimeras” (sid 75).

Insatser i krissituationer och vid psykiska besvär. Caplan (1964) och Fonagy (1998a)
räknar in behandlingsinsatser vid tiden för barnafödande till förebyggande insatser. Som
framgår av tidigare redovisning av forskning och insatser vid tiden för barnets födelse, är det
av största vikt att tidigt ”komma åt” och hejda destruktiva reaktioner, som kan ha negativ
inverkan både på förälderns eget fortsatta liv och på relationen till barnet och i familjen. Det
är sedan länge känt att insatser vid krisreaktioner har en stor förebyggande potential. Caplan
(1964) beskriver i sin definition av ”kristeori”, dels krisens blottande av tidigare olösta trauman
i en människas liv, ofta bortträngda ur det medvetna men ”spökande” i form av psykosoma-
tiska störningar eller som ”energi-tjuvar”. Detta förhållande gör att insatser i en krissituation
inte bara gagnar den akuta situationen, utan hjälper personen att komma ur tidigare låsningar.
Dels finns en öppenhet hos den drabbade att ta till sig hjälp för att komma ur en övermäktig
situation (Caplan, 1964). Dels finns en dokumenterad förebyggande effekt. Sedan länge
finns studier som visar gynnsamma effekter på den psykiska hälsan, med betydligt färre
framtida psykiatriska insatser för dem som fått adekvat hjälp i kriser, i jämförelse med andra,
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som inte haft denna möjlighet (Aguilera, 1994; Brink & Falk, 1976; Caplan, 1986; Cull-
berg, 1992; Roberts, 1990). Bernazzani och Bifulco (2003) framhåller att svåra upplevelser
i samband med graviditet och efter förlossningen tenderar att, om de inte bearbetas, återkom-
ma senare i livet som depression. Något som gäller för insatser i kris är, enligt Everly och
Mitchell (2000), nödvändigheten att definiera: vem man riktar krisinsatser till, vilka omstän-
digheter som gäller och vem (vilken profession och med vilken erfarenhet) som skall genom-
föra krisinterventionen för att nå rätt effekt.

Samma resonemang har giltighet för insatser vid låsningar i föräldra-barnsamspelet
(Fonagy, 1998a; Stern, 1996) och vid depressiva tillstånd i samband med barnafödande.
Boath (2001), i sin översikt av behandlingsinsatser vid post partum-depression, menar att
metodologisk brist på överensstämmelse i diagnostiserandet och avgränsandet av grupper
gör det svårt att jämföra olika insatser och utfall. Austin (2003) visar också på svårigheter att
jämföra studier om depression, före och efter förlossningen, och därmed föreslå insatser.
Dessa erfarenheter visar på vikten av att klargöra olika svårighetsgrader och komplicerande
omständigheter i de psykiska besvär som synliggörs vid mödra- och barnavårdscentralen, för
att kunna bedöma vilken typ av insats som skall erbjudas, på vilken nivå och av vem (vilken
profession). Samtidigt är det av yttersta vikt att en insats erbjuds så tidigt som möjligt
(Chardeau, 2000; Wickberg & Hwang, 2001). Buist (2003) understryker hur viktigt det är att
tidigt avslöja depression post partum, kanske med nödvändig omprioritering inom hälsovår-
dens service som följd. Samtidigt, menar författaren, fordras utveckling av personalens be-
redskap för att både våga se och också ha tillräcklig kunskap för att möta kvinnor – och män
– med psykiska besvär. Vid psykologkonsultationen vid MVC eller BVC kan avvägningar
och bedömningar göras för att adekvata åtgärder skall kunna erbjudas personen ifråga
(Wickberg, i tryck).
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Avhandlingens uppläggning –
bakgrund, utgångspunkter och frågeställningar

Avhandlingsarbetets frågor väcktes under åren som samordnare för en psykologverksamhet
inom mödra- och barnhälsovården. I samordningsuppdraget ingick ansvar för metod- och
utvecklingsarbetet, som genomfördes i olika projekt. Ett av projekten gick ut på att utveckla
den psykologiska hälsovården, efter barnets födelse, för kvinnor, män och deras nyfödda
barn. Ett projekt handlade om att utveckla föräldrautbildningen och ytterligare ett om att
skapa ett psykologiskt basprogram vid mödravårdscentralen. En kartläggning genomfördes
också av behov och möjligheter för att gynna anknytningen mellan föräldrar och spädbarn.
Djupast har frågorna sin grund i arbetet som psykolog och psykoterapeut med kvinnor och
män som väntade barn eller med nyblivna föräldrar.

I sammanhanget hänvisas till Allwoods och Bärmarks (1996) diskussion om hur forska-
rens problemgenerering går till. Den bygger på en begreppsapparat inom en referensram –
men också på en förförståelse av ämnesområdet. Författarna diskuterar hur praktikerns pro-
blemställningar måste omformuleras till forskningsbara frågor. Det som avgör om frågorna är
intressanta är kunskapsläget inom disciplinen det gäller. Finns föga av kunskap inom områ-
det, kan det bli fråga om en slags ”pionjärinsats”. Forskningen blir explorativ. Det innebär
att forskningsprocessen kan få karaktär av ett ”kringvandrande” både i letandet efter teore-
tisk referens och i avgränsandet av problemformuleringar. Denna beskrivning tycker jag stäm-
mer väl in på min situation som praktiskt verksam psykolog inom hälsovården – ett relativt
nytt område för den tillämpade psykologin. Därför tar projektet avstamp i olika forsknings-
ansatser. Lundh (1999) menar att det gäller att praktiskt pröva sig fram för att finna metoder
som passar det studerade ämnet. ”Man använder sig av alla till buds stående medel för att
undersöka den psykologiska verkligheten ..., för att se vilka metoder som visar sig fruktbara
i det givna sammanhanget” (sid. 274).

Avhandlingens övergripande frågeställning handlar om att öka kunskap och förståelse
om kvinnors och mäns psykiska hälsa och välbefinnande i samband med ett barns födelse,
genom att ställa följande frågor med relevans för hälsovården i möte med föräldrar vid tiden
för barnafödandet:
Kunskap. Får kvinnor och män rätt kunskaper i samband med barnafödandet och – vad är

rätta kunskaper under dessa omständigheter?
Stöd. Behöver vissa kvinnor och män som nyblivna föräldrar mer professionellt stöd än

andra? Får, i så fall, dessa föräldrar – för dem – adekvat stöd?
Kris. Hur stor andel kvinnor och män företer krisreaktioner som föranleder kontakt med

psykiatrisk vård vid tiden för deras barns födelse? Vilken behandling erbjuds, med beak-
tande av kvinnornas respektive männens omständigheter som föräldrar till ett väntat eller
nyfött barn?
Psykoterapi. Vilka psykiska reaktioner och psykologiska orsaker kan spåras när behovet,

i samband med barnafödande, är psykoterapi? Kan en korttidsterapi, med beaktande av
graviditetens och post partum-tidens psykologi, anknytningsmönster och affektiva beteen-
den, vara en effektiv metod insatt vid psykiska besvär vid tiden för barnafödandet? Visar
kvinnors och mäns psykoterapiberättelser olikheter i innehåll, i anknytningsmönster och i
affektiva uttryck?
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Övergripande syften
Att mot bakgrund av flera psykologiska förklaringsmodeller och skilda kulturella och so-
ciala omständigheter belysa kvinnors och mäns behov och reaktioner, när de väntar eller just
har fått barn för att:

1. skapa ett kunskapsunderlag som kan stimulera till utveckling av teorier och
praktik för ett psykiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete,

2. belysa könsspecifika behov och reaktioner inför och efter barnafödande,

3. bidra till utformning av hälsobefrämjande och förebyggande insatser som sam-
hället har att erbjuda blivande och nyblivna föräldrar.

Syften, antaganden och frågor
Studie I syftade till att få ta del av de blivande föräldrarnas frågor, formulerade av dem

själva, inför barnafödandet. Följande antaganden gällde: förberedelsen till föräldraskapet
väcker tankar och frågor av skilda slag hos blivande föräldrar; kvinnor och män är i lika hög
grad engagerade i det kommande föräldraskapet; kvinnors och mäns tankar och frågor inför
föräldraskapet och det kommande barnet är både lika och olika.

Studie II syftade till att undersöka hur många föräldrar som efter förlossningen önskade
kontinuitet mellan graviditet och nyföddhetsperiod genom ett hembesök av den barnmorska
som man lärt känna under graviditeten, hur dessa kvinnor och män formulerade sina erfaren-
heter och behov, om de skilde sig från föräldrar som inte önskade hembesök och om resulta-
tet kunde ge synpunkter på en individualiserad hälsovård i nyföddhetsperioden. Studien
förväntades svara på följande frågor: Vilka erfarenheter och behov, synliggjorda i en intervju
vid hembesöket, har kvinnorna och männen som nyblivna föräldrar? Skiljer sig de kvinnor
och män som accepterade erbjudandet om hembesök från dem, som inte accepterade erbju-
dandet? Kan svaren på ovanstående frågor ge kunskaper om hur utvecklingen av en individu-
aliserad hälsovård i nyföddhetsperioden skall se ut?

Studie III syftade till att ge kunskap om incidens: hur stort antal kvinnor och män uppsö-
ker psykiatriska vårdenheter, som jourfall eller polikliniskt efter remiss, i samband med bar-
nafödande? Hur många utgör de i proportion till alla kvinnor och män vid tiden för barna-
födandet? Till detta kommer specificerade frågor: Vilka reaktioner och beteenden visar sig
vid kontakten och vilka diagnoser ställs? Vilken behandling föreslås? Vilka skillnader finns
mellan kvinnor och män när i perioden kring barnafödandet kontakten med psykiatrin äger
rum, i reaktionsmönster och avseende vilka behandlingar som föreslås?

Studie IV syftade till att undersöka innehåll i och utfall av korttidspsykoterapi med kvin-
nor och män, som väntade eller nyligen hade fått ett barn. Dels genom att synliggöra dys-
funktionella beteenden som föranleder kvinnor och män att söka psykoterapi vid tiden för
barnafödandet, med fokus på de psykiska besvär, som försvårar det tidiga mötet med det
ofödda eller nyfödda barnet. Dels genom att undersöka om korttidspsykoterapi, insatt i ett
anknytningsteoretiskt och affektteoretiskt sammanhang, är en effektiv förebyggande insats,
som kan gynna kvinnors och mäns psykiska hälsa och förbättra anknytningen mellan föräld-
rar och barn. Följande antaganden formulerades:

– I psykoterapi med kvinnor och män, i samband med att de väntar eller nyligen har fått
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barn, avslöjas psykiska påfrestningar som gäller den egna identiteten, parförhållandet,
relationen till egna föräldrar och kontakten med barnet.

– Kvinnorna och männen avslöjar otrygga anknytningsmönster i relationen till egna
föräldrar, mönster som tenderar att påverka relationen till partnern och barnet.
Psykoterapiberättelserna avslöjar dels individuella skillnader i anknytningsmönster,
dels skillnader mellan kvinnornas och männens anknytningsmönster.

– Negativa affekter dominerar initialt, medan positiva affekter ökar och personens för-
måga att uppleva, uttrycka och hantera affekter utvecklas mot slutet av psykoterapin.
Individuella skillnader liksom könsskillnader förekommer.

– Percept-genetiska test avslöjar likartade svårigheter som de som framkommer i psyko-
terapin och utgör därmed bekräftelse på patientens grundläggande problematik.

Avhandlingens uppläggning
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Metod

Geografiskt område och population
Samtliga studier har genomförts i ett storstadsområde, studie I och II vid en mödravårdscentral
med en befolkningsstruktur som kännetecknas av ”innerstadsbefolkning” i utkanten av stads-
kärnan. Åldersstrukturen kännetecknas av många äldre gravida, många omföderskor i ett nytt
förhållande och få tonårsgravida. Inom området – uppspaltat på ett antal barnmorskors skilda
ansvarsområden – varierade, vid tiden för datainsamlingen, medeltalet för åldern vid första
barnets födelse med cirka fyra år mellan delområdena. Hela området karaktäriseras av stor
spännvidd i den sociala strukturen med spridning både socioekonomiskt och åldersmässigt i
befolkningen. Denna är i huvudsak svensktalande men det finns en bred representation av
olika språkgrupper och kulturer. Området lämpar sig väl för studier av föreliggande slag
genom ett högt deltagande av både kvinnor och män i föräldragrupper och i mödravårdscentral-
ens övriga service. Studie III genomfördes vid en psykiatrisk klinik vars upptagningsområde
vid studiens genomförande omfattade 54% av Göteborgs befolkning, med blandat befolk-
ningsunderlag. Den tidigare beskrivna mödravårdscentralen ingår i upptagningsområdet.
Kvinnorna och männen som ingick i studie IV kom i huvudsak från mödra- och barnavårds-
centralen i beskrivna område, med två deltagare utanför området. De ingick däremot i upp-
tagningsområdet för nämnda psykiatriska klinik.

Urval och tid för genomförandet av studierna
Studie I. Undersökningspersoner var kvinnor, som var gravida för första gången, och de-

ras partners. Undersökningen omfattade en treårsperiod. I studien ingick föräldragrupper
som sju barnmorskor träffade under denna treårsperiod. Endast hela föräldrapar, alltså både
kvinnan och mannen, inbjöds till gruppverksamheten, som påbörjades kring graviditetsvecka
30. En bortfallsanalys under en period av 12 månader genomfördes under tiden för projektet.
Det var 93 % av de inbjudna kvinnorna och 88 % av männen som deltog i verksamheten. I
diskussion med barnmorskorna om vilka par som uteblev från grupperna framkom ingenting
som talade mot att undersökningsmaterialet var representativt för befolkningen. Skälet till
bortfall var sjukdom, deltagande i privat arrangerade föräldragrupper eller att partnern vista-
des på annan ort. Några få hänvisade till att de inte önskade delta i gruppverksamhet. Sam-
mantaget kom studien att omfatta 71 pargrupper och därmed 142 separerade kvinno- respek-
tive mansgrupper, 388 kvinnor och 342 män ingick i studien.

Studie II. Samtliga nyförlösta kvinnor (n=380), omföderskor och förstföderskor, i par-
förhållande eller ensamstående, som hade fått barn under en ettårsperiod och som var inskrivna
vid mödravårdscentralen, erbjöds ett hembesök inom en månad efter förlossningen. Erbju-
dan innehöll en uttryckt önskan om att båda föräldrarna skulle närvara vid hembesöket. Ur-
valet i en första analys utgjordes av dem som nappade på erbjudandet om hembesök, pro-
bandgruppen (n=55). En andra analys omfattade förutom probandgruppen en lika stor kon-
trollgrupp (n=55), som skapades genom att välja varje kvinna med partner, som var inskriven
vid mödravårdscentralen, i turordning efter den kvinna som önskade hembesök (systematiskt
urval).
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Studie III. Studien genomfördes under två höstmånader, tidesenhet ett, och två vårmånader,
tidsenhet två, och utfördes i två steg. Det första steget utgjordes av en incidensstudie, som
gällde hur många gravida kvinnor, vidare män med gravid partner samt föräldrar med barn 0-
17 månader, som sökte psykiatrisk vård. Det kunde vara som patienter vid akutmottagning
eller som nyanmälda till mottagning efter remiss. Detta urval utgjorde målgruppen, som be-
skrevs dels i antal/tidsenhet, dels beaktades i proportion till samtliga akuta och nyanmälda
patienter under de fyra månaderna. I steg två beaktades målgruppen i proportion till alla
gravida och antal barn 0–17 månader inom samma upptagningsområde.

Studie IV. Sex kvinnor och sex män genomgick individuella korttidspsykoterapier under
kvinnans eller partnerns graviditetsperiod eller nära i tid efter att barnet hade fötts. Urvals-
kriterier var: att den blivande eller nyblivne föräldern, i kontakten med mödravårdscentralen
eller barnavårdscentralen, hade rekommenderats eller själv efterfrågat psykoterapi; att den
sökande levde i ett parförhållande med sin partner vid tiden för kontakten; att frågeställ-
ningen gällde svårigheter som hade kommit till uttryck i samband med att barnet skulle födas
eller var nyfött, svårigheter som oro, ångest, panikreaktioner, förvirring, depression och ned-
stämdhet, somatiska reaktioner på ökad stress, aggressionsutbrott med våldsbenägenhet,
tvångsmässiga självmordstankar och akut kris i parrelationen; att graviditeten var, eller för-
lossningen hade varit, ”normal” enligt obstetrisk bedömning; att det nyfödda barnet ansågs,
vid medicinsk bedömning, vara friskt, ”utan anmärkning”; att det inte fanns andra synbara
belastande omständigheter än de som föranledde psykoterapikontakten; att det i kontraktet
med den sökande fanns uttalat att den psykoterapeutiska insatsen skulle omfatta minst 10
sessioner; att kvinnan och mannen accepterade medverkan i en studie inkluderande percept-
genetisk testning och dokumentation av psykoterapiförloppet.

Etik och konfidentialitet
För samtliga studier var det uttalat till alla, som accepterade medverkan, att konfidentialitet
garanterades; vidare att data skulle redovisas så att personens identitet inte skulle avslöjas.

Studie I. Studien utfördes på gruppnivå och insamlade data gällde för grupper. Ingen
enskild person registrerades. Varje grupp informerades om studiens syfte att studera kvin-
nors och mäns frågor och funderingar inför barnafödandet och föräldraskapet och om att
studien skulle sammanställas i en rapport. De som deltog accepterade beskrivna villkor.

Studie II. Alla föräldrapar, inskrivna under en ettårsperiod vid mödravårdscentralen, fick
i slutet av graviditeten en individuell information om studien – ett erbjudande om hembesök
av ”den egna” barnmorskan efter hemkomsten från förlossningen. Föräldrarna skulle själva
ringa och boka tid, om de önskade ett hembesök. Hembesöket, beskrevs det, skulle omfatta
intervju och observation som underlag för sammanställning i en skriven rapport. En jämfö-
rande studie skulle dessutom genomföras, beskrevs det, med en kontrollgrupp som inte öns-
kade hembesök. Samtliga inskrivna vid mödravårdscentralen godtog projektets uppläggning
och de kvinnor och män som accepterade hembesöket gjorde detta i samförstånd med de
villkor som hade beskrivits.

Studie III. Studien, omfattande kvinnor och män som sökte akut till psykiatrisk klinik
eller var nyanmälda patienter vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning, godkändes av medicin-
ska fakultetens forskningsetiska kommitté. Inför medverkan i den intervju, som genomför-
des inom ramen för studien, fick patienten ett brev. I brevet beskrevs syftet med projektet och
att en skriftlig sammanställning skulle ske på gruppnivå utan möjlighet att avslöja den en-
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skilda individens identitet. Det framgick att det fanns möjlighet att avböja eller avbryta med-
verkan i intervjun. Brevet översattes till sex språk.

Studie IV. De 12 kvinnor och män som accepterade erbjudandet om korttidspsykoterapi
godtog alla de villkor som tidigare angetts som förutsättningar för studien.

Tillvägagångssätt och datainsamling
Studie I. Datainsamlingen ägde rum vid det första grupptillfället av fem, kring graviditets-

vecka 30. Kvinnorna och männen delades in i två grupper. Gruppmedlemmarna ombads att
fundera över och besvara frågorna: Vad vill Ni använda tiden i gruppen till? Vilka frågor vill
Ni få besvarade och vad tycker Ni är viktigt att diskutera i gruppen? Grupperna ombads att
skriva ner tankar och frågor och ta med anteckningarna till återsamlingen. Efter de fem grupp-
tillfällena överlämnades de nedtecknade frågorna till författaren, som, då samtliga gruppers
frågor överlämnats, registrerade frågorna, männens för sig och kvinnornas för sig. Pargrupperna
numrerades, antalet gruppmedlemmar i varje kvinno- respektive mansgrupp registrerades,
liksom datum för första grupptillfället, barnmorskans namn, antalet frågor i grupperna, både
i hela pargruppen och i de åtskilda grupperna.

Studie II. Datainsamlingen skedde i två steg. Det första steget omfattade data från hembe-
sök i de 55 familjer, som önskade medverka i studien (probandgruppen). En semistrukturerad
intervju och observation genomfördes av barnmorskan. Frågeområdena i intervjun var: 1)
förlossningen; första mötet med barnet; BB-vistelsen; 2) amning; 3) kontakten med barnet;
4) barnets allmäntillstånd; 5) kvinnans respektive mannens situation; 6) parrelationen; 7)
öppen fråga. Observationen genomfördes primärt, i anslutning till frågeområdena 3, 4, 5 och
6. Steg två omfattade den jämförande studien, i vilken probandgruppen jämfördes med grup-
pen som inte önskade hembesök (kontrollgruppen). Datakällor utgjordes av journal-
anteckningar ur mödrahälsovårds- och förlossningsjournal med uppmärksamhet på kvinnor-
nas och männens språktillhörighet och påfrestningar i nyföddhetsperioden.

Studie III. Studien omfattade två delar, där den första avsåg att urskilja en målgrupp som
underlag för incidensberäkning. Den andra delen omfattade en strukturerad intervju som
genomfördes med målgruppen. För att urskilja målgruppen tillfrågades varje ny patient om
eventuell graviditet (manlig patient tillfrågades om en eventuellt gravid partner) och om det
fanns barn i familjen i åldern 0–17 månader. Frågan ställdes av den som först mötte patien-
ten, oftast jourhavande läkare vid jourmottagning och remissmottagare vid öppenvårds-
mottagning eller klinik – avdelning. När personen ifråga visade sig tillhöra målgruppen,
tillfrågades hon eller han om att deltaga i en intervju. Den strukturerade intervjun genomför-
des med målgruppen och intervjufrågorna omfattade persondata: ålder och kön, nationalitet,
boendeform, antal barn äldre än 18 månader, tidigare kontakt med psykiatri och kontakt med
annan vårdgivare. Vidare beaktades kliniska data: diagnoser, beteendebeskrivningar och åt-
gärder, akuta och planerade.

Studie IV. Vid den första psykoterapisessionen genomfördes en kort intervju för att få
svar på följande frågor: anledningen till psykoterapikontakten, ålder, ålder på partner, tidi-
gare barn, tidpunkt under graviditets- eller nyföddhetsperioden då svårigheterna först upp-
trädde, utbildning och arbetsförhållanden. Anteckningar från varje session ställdes samman
till en löpande text utgörande en sammanhängande berättelse – narrativ – med bibehållande
av tidsangivelse för varje session. Anknytningsmönster i relation till egna föräldrar spårades
i psykoterapiberättelserna, likaså affektiva mönster och hanterandet av affekter. Affektuttrycken
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sammanfattades i affektiva teman utifrån nio grundaffekter enligt Tomkins (Nilsson, 1998)
och tre ytterligare affekter: ömhet– tillgivenhet; skuld; misstänksamhet– svartsjuka (Mon-
sen et al., 1986; Monsen, 1994). Percept-genetisk testning gjordes tidigt i psykoterapiförloppet
vid ett extrainsatt tillfälle med de projektiva och perceptgenetiska metoderna PORT (Percept-
genetic Object-Relation Test, Nilsson & Svensson, 1999) och DMT (Defense Mechanism
Test, Kragh, 1985). Blindkodning och -tolkning gjordes av Alf Nilsson.

Instrument, metoder för bearbetning av data och statistiska
analysmetoder

Studie I. Analys och bearbetning gjordes i tre steg. Vid steg 1 urskildes innehållskategorier
och vid steg 2 sammanfördes dessa till olika övergripande ämnesområden. För varje kvinno-
och mansgrupp fastställdes vilka och hur många kategorier som fanns representerade i grup-
pen. Kategoriseringen och indelningen i ämnesområden är inspirerade av fenomenologisk
analys (Bjurwill, 1995; Uljens, 1989) och principerna för Grounded Theory (Glaser & Strauss,
1967; Starrin, 1995). Det innebär ett ”förutsättningslöst” närmande till materialet utan ett a
priori givet utgångsläge. Den successivt vidgade erfarenhet som erhölls genom gruppering
och omgruppering av materialet blev avgörande för den slutgiltiga kategoriseringen och in-
delning i ämnesområden. Statistiska signifikansprövningar av skillnader mellan kvinnors
och mäns grupper utfördes med Mann Whitney U Test och med 2-analyser av 2x2 kon-
tingenstabeller.

Den fördjupade analysen, steg 3, genomfördes på 10 pargrupper. Var sjunde grupp av de
71 grupperna ingick i stickprovet. Tolkning av frågornas avsikter genomfördes med ”coping-
strategier” som utfallsmått, markerade med en kodbeteckning. ”Coping-strategier” hämtades
dels från Antonovskys (1992) modell: ”sense of coherence” med coping-strategierna förstå-
else, hanterbarhet och meningsfullhet. Dels användes de av Folkman och Lazarus (1988)
namngivna coping-strategierna, problemfokuserad och emotionsfokuserad samt en för stu-
dien konstruerad strategi: hantering av relationer. Kodbeteckningar skapades: FP: fakta-
och probleminriktad avsikt (Antonovskys förståelse/hanterbarhet; Folkmans och Lazarus
strategi problemfokusering). ME: meningsfullhet och emotionsfokuserad avsikt (med refe-
rens i både Antonovskys begrepp meningsfullhet och Folkmans och Lazarus emotions-
fokuserade strategi). R: avsikt med inriktning på relationer (hantering av relationer).

Studie II. Steg 1: Den semistrukturerade intervjun togs fram i konsultationsgruppen och
formuleringen av frågorna diskuterades tills konsensus uppnåddes. Ett formulär konstruera-
des för att dokumentera intervjusvaren och barnmorskans observation. Formuläret fylldes i
av barnmorskan vid hembesöket, och de dokumenterade intervjusvaren och observationerna
från varje hembesök redovisades av barnmorskorna vid konsultationstillfällena. Redogörel-
serna nedtecknades av handledaren (författaren). Dessa tillsammans med dokumentationen i
formulären har utgjort underlag för redovisade resultat. Intervjusvaren kategoriserades,
rangordnades efter antal svar och redovisades enligt den turordning i vilken frågorna bjöds
(se även Kvale, 1997). Steg 2: omständigheterna som noterades var: annat språk än svenska
som första språk; anmärkningsvärt utfall knutet till: obstetrisk historia, graviditet, förloss-
ning, barnet, kvinnans tillstånd; parrelationen. Varje omständighet, enligt ovanstående defi-
nition, poängsattes med ett poäng, båda gruppernas poäng summerades och skillnaden mel-
lan grupperna signifikansprövades med Mann Whitney U Test. Övriga signifikansprövningar
vid jämförelser mellan grupperna genomfördes med 2-analyser av 2 x2 kontingenstabeller.
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Studie III. Incidensberäkning: målgruppens storlek beräknades i procent av alla nyanmälda
patienter vid jourmottagning och öppenvårdsmottagning. Beräkning gjordes av målgruppens
storlek i förhållande till registrerade graviditeter och barn 0– 17 månader inom klinikens
upptagningsområde under de för undersökningen aktuella åren. Skattning gjordes av målgrupp-
ens storlek i proportion till alla gravida kvinnor och antal barn 0–17 månader under de
aktuella åren i Göteborgs kommun, och för år 2000 inom hela den psykiatriska verksamheten
i området. Den strukturerade intervjun konstruerades i en arbetsgrupp och granskades av
berörda instanser inom den psykiatriska verksamheten tills konsensus nåddes. Som diagnos-
instrument användes WHO:s diagnossystem ICD-9, allmänt använt av läkargruppen vid tid-
punkten för studien (Kramer, Sartorius, Jablensky & Gulbinat, 1979) med tillägg av beteck-
ningarna neuros och krisreaktion (enligt förslag i anvisningar i en lathund som medföljde
intervjuformuläret). Beteendebeskrivning av patienten vid besöket gjordes enligt en lista
med beskrivna beteenden i intervjuformuläret, där också vidtagna åtgärder vid det akuta be-
söket, planerade åtgärder och medicinering angavs. Data från kvinnor respektive män jämför-
des. Statistisk signifikansprövning av proportioner gjordes med 2-analyser av 2x2 kont-
ingenstabeller och med Fisher´s exact probability test, det senare på grund av det begränsade
antalet individer i undersökningsgruppen. Detta motiverade också redovisning av statistisk
tendens motsvarande p < 0,10 och p < 0,20.

Studie IV. Den narrativa analysen gjordes genom härledande av återkommande teman för
bearbetning. Teman avgränsades ur berättelserna, kategoriserades och rangordnades efter
antalet tillfällen vid vilka de återkom i psykoterapiberättelsen. Jämförelse mellan hanterandet
av innehållet i teman, i början och i slutet av psykoterapin, genomfördes med RF (reflective
function) som riktmärke. Anknytningsmönster avgränsades genom att ställa frågorna ur
anknytningsintervjun (AAI, George et al., 1996) till psykoterapiberättelsen i sin helhet och
genom att beakta de av Main et al. (1985) formulerade kvalitetskategorierna vid bedöm-
ningen av själva berättandet om och beskrivningen av anknytningspersonerna. Affektiva
mönster definierades i texten medelst affektintervjun (Monsen et al., 1986, 1996). Följande
områden avgränsades: a) affektuttryck registrerade i början av psykoterapiberättelsen (första
tredjedelen av berättelsen, period 1) och i slutet av psykoterapiberättelsen (sista tredjedelen
av berättelsen, period 2); b) skattning gjordes av varje persons förmåga till upplevelse av
affekten: uppmärksamhet och tolerans respektive förmåga att ge uttryck för affekten, emotio-
nellt och begreppsmässigt. Varje affektuttryck bedömdes på en skala 1–5, där 1 står för liten
och 5 för stor förmåga till upplevelse och uttryck (Monsen et al., 1986, 1996); c) kvinnans
eller mannens hantering av den emotionella reaktionen registrerades: förmåga till balans –
att kunna reflektera över den känslomässiga reaktionen – utagerande (externalisering) och
hämning (internalisering). Dessutom registrerades ambivalens i affektuttrycket.

De percept-genetiska metoderna bygger på korttidsvisningar av givna bildteman. Vis-
ningarna sker i en serie av 20 exponeringar från subliminal (10 millisekunder) till liminal
nivå (två sekunder). Efter varje exponering rapporterar testpersonen vad hon eller han har
sett, dels muntligt, dels medelst en teckning. Svaren tolkas i termer av ångest, depression,
brist, konflikt, försvar och identitetsbildning. PORT innefattar anknytnings-, separations-
och oidipaltema; DMT, två aggressionsteman.

Vid jämförelse mellan perioderna användes ett icke-parametriskt test för beroende grup-
per för att testa signifikans: Wilcoxon Signed Ranks Test; vid jämförelse mellan kvinnor och
män: Mann Whitney U Test.
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Resultat

Studie I
Kvinnors och mäns förväntningar och frågor inför det första
föräldraskapet
Totalt formulerades 1331 frågor i pargrupperna fördelade på 701 frågor i kvinno- och 630
frågor i mansgrupperna. Med beaktande av antalet deltagande kvinnor (n=388) respektive
män (n=342) formulerades proportionellt lika många frågor i kvinno- som i mansgrupperna.
Antagandet att kvinnor och män visar ett lika stort engagemang i det kommande föräldraskapet,
bekräftades liksom antagandet att kvinnors och mäns tankar och frågor är både lika och
olika.

Likheter. Bland de 23 kategorier, som blev resultatet av innehållsanalysen av de delade
grupperna, visade det sig att samstämmigheten mellan kvinno- och mansgrupperna var störst
när det gällde kategorierna: förlossningsförloppet – vad som händer fysiologiskt med kvin-
nan och barnet; post partum-perioden – hur både kvinnan och mannen kommer att må psy-
kiskt, hur vanligt det är med post partum-depression och vad man kan göra åt den; psykiska
reaktioner hos båda i paret när man blir föräldrar; utrustning och praktiska arrangemang
kring barnet; hemkomsten efter förlossningen och hur man ordnar för den; samt graviditeten
– om fostrets utveckling, om förlossningsrädsla, om vad kvinnan går igenom mot slutet av
graviditeten.

I analysen i steg två, som gav 10 övergripande ämnesområden, visade det sig att kvinnor
och män var lika upptagna av tiden efter förlossningen, av risken för komplikationer i sam-
band med förlossningen och barnets födelse; i viss mån av det som händer i den aktuella
graviditetsperioden och hur man mentalt kan förbereda sig för förlossningen och för att ta
emot barnet. Den fördjupade analysen, steg tre, som genomfördes för att undersöka frågor-
nas avsikt, visade att det förekom lika många problem- och faktainriktade frågor i kvinno-
som i mansgrupperna. Meningsfrågor, att försöka förstå det som sker, och om man ”blir en
annorlunda person” när man blir förälder, förekom också lika ofta hos kvinnorna som hos
männen.

Skillnader. De kategorier där skillnaden mellan antalet kvinno- och mansgrupper var
statistiskt säkerställd gällde: frågor om smärta och bedövning vid förlossningen och frågor
om amning (fyra gånger fler frågor i kvinnogrupperna); mannens utveckling i samband med
barnets födelse, hans roll som far, förväntningar på honom vid förlossningen och i pappa-
rollen (tre gånger fler frågor i mansgruppen); föräldraskapet, vad det innebär att vara för-
älder, hur man utvecklar självförtroende i föräldrarollen, hur man balanserar barnets behov i
förhållande till egna behov och hur man hanterar motstridiga känslor i förhållande till barnet
(fyra gånger fler frågor i mansgrupperna). Frågor kring barnet upptog både kvinnor och män,
männen i större utsträckning (tendens till statistisk signifikans).

Ifråga om övergripande ämnesområden visade kvinnorna ett större engagemang i frågor
om födandet, omständigheter kring förlossningen och valet av förlossningsklinik. Bröst-
uppfödning upptog kvinnorna fyra gånger mer än männen. Födandet engagerade även män-
nen, det var den dominerande frågan även för dem. Männen ställde betydligt fler frågor om
det nyfödda barnet, om parrelationen när ett barn föds, och om föräldraskapet. Olikheter i
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frågornas avsikt visade sig i att kvinnornas frågor både var ”meningsskapande” och uttryckte
behov av specifik kunskap. Männen däremot inkluderade i ”meningsskapande” frågor och i
frågor om praktiska ting, i större utsträckning, relationerna till det kommande barnet och
partnern. Det fanns statistisk tendens till att avsikten med mäns frågor i större utsträckning
berörde relationerna i familjen.

Studie II
Den första månaden efter förlossningen – kvinnor och män som
föräldrar efter barnets födelse

Probandgruppen. Cirka 15 % önskade ett hembesök nära efter förlossningen, av den
barnmorska som de lärt känna under graviditeten. Vid 38 av hembesöken var mannen närva-
rande. Barnets ålder varierade från tre till drygt 30 dagar. Två tredjedelar av hembesöken
ägde rum inom två veckor efter förlossningen. De öppna frågorna i den semistrukturerade
intervjun inbjöd till samtal om förlossningsupplevelsen, det första mötet med barnet, kon-
takten med barnet vid tillfället ifråga och beskrivning av det egna tillståndet, kroppsligt och
psykiskt, och av parrelationen, dessutom en övrig fråga. Samstämmighet inom paret i frågan
om förlossningen var en positiv upplevelse eller en negativ upplevelse förelåg hos 83%. När
männens upplevelse varit negativ var den ofta förenad med en känsla av hjälplöshet. Det
första mötet med barnet var för de flesta en positiv upplevelse. Men 25% var missnöjda, hade
känt sig störda och lurade på den första kontakten med barnet, och för några få familjer
inträffade det att barnet akut måste föras till neonatalavdelning av medicinska skäl, vilket
hade skapat känslomässigt tumult. Av kvinnorna kände sig 44% väl till mods, en tredjedel av
dem ansåg sig ”vara trötta”, 24% var ledsna eller nedstämda, oroliga och stressade. Hos 22%
förekom kroppsliga åkommor ofta i kombination med trötthet, oro och nedstämdhet. Två
tredjedelar av männen kände sig tillfreds, medan 19% berättade om en stressande arbetssitua-
tion med arbetslöshet eller otillfredsställande arbete. Fem ”var trötta” på grund av sjukdom.
Frågan om hur kvinnan respektive mannen upplevde partnern besvarades i uppskattande orda-
lag av ca 2/3 av både kvinnorna och männen. Hos 81% förelåg samstämmighet i synpunkter-
na på den andre i parförhållandet. Endast 35% av de kvinnor, vars män var frånvarande vid
intervjutillfället, var odelat positiva till barnets far. Fyra ensamstående kvinnor hade ingen
eller dålig kontakt med barnets far.

Barnmorskans iakttagelser överensstämde inte alltid med kvinnornas och männens egna
beskrivningar. Flera kvinnor, som barnmorskorna ansåg ha god kontakt med barnet, kände
sig osäkra eller tyckte sig ha svårt att förstå barnets signaler, medan några kvinnor ansåg sig
ha en nära kontakt med barnet, medan barnmorskorna såg vissa svårigheter. I fyra fall över-
ensstämde inte männens egna beskrivningar med barnmorskans. Vid observationen av kvin-
nornas och männens allmäntillstånd skilde sig barnmorskans bedömning från de intervjua-
des i 15 fall som gällde kvinnorna och i fem fall som gällde männen. Vid observationen av
parförhållandet ansåg barnmorskan att 2/3 av paren fungerade väl tillsammans med det ny-
födda barnet. För sex av familjerna bekymrade sig barnmorskan och menade att paret skulle
behöva professionell hjälp för att reda ut sina svårigheter.

Öppen fråga i intervjun. Föräldrarna använde sig av möjligheten att tala fritt om det som
upptog dem i anslutning till den öppna frågan. Till stor del handlade det om att få vardags-
livet att fungera, att få bekräftat sina reaktioner och funderingar, och ha någon att samtala
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med. Flera familjer var påtagligt ensamma i sin sociala situation, utan något nätverk. Några
ville samtala om graviditetstiden och vissa ville diskutera sexuella frågor och skyddsmedel.
En del familjer befanns ha en psykiskt belastande situation med svårighet att tackla och orka
med äldre syskons beteende, med akut kris i parförhållandet och med sorg efter en när-
ståendes nyligen inträffade död.

Jämförelse med kontrollgrupp. Probandgruppen skilde sig från kontrollgruppen genom
fler belastande omständigheter under den perinatala perioden och omfattade fler föräldrar av
annan nationalitet. Kvinnorna i probandgruppen företedde fler kroppsliga åkommor, uppgav
fler psykiska besvär och berättade om fler misshälligheter i parrelationen. Skillnaderna är
statistiskt signifikanta – vad gällde de psykiska besvären handlade det om en tendens. Resulta-
ten styrker antagandet om behovet av individualiserad hälsovård i nyföddhetsperioden.

Studie III
Kvinnor och män som patienter inom psykiatrin i samband med
barnafödandet

Incidens. Resultatet av incidensstudien innebar att en målgrupp kunde avgränsas, 29
personer. Den bestod av 21 kvinnor, sex män och två personer, som hörde till målgruppen
men som avböjde all form av registrering. Målgruppen, gravida kvinnor respektive män med
gravid partner och föräldrar med barn 0–17 månader, utgjorde 1,23 % av samtliga akut- och
nyanmälda patienter, uppskattningsvis 87 patienter per år inom upptagningsområdet. Grup-
pens storlek, i förhållande till alla gravida och barn 0 –17 månader inom upptagningsom-
rådet, utgjorde 1,07%. I hela Göteborgs kommun under den aktuella perioden skulle det
innebära 154 familjer per år, kvinnor och män. Skattningen av storleken på en målgrupp
under år 2000, inom hela den psykiatriska verksamheten i Göteborgsregionen, gav drygt 200
personer. Slutenvårdsplatser per år uppskattades till 10– 15.

Strukturerad intervju med målgruppen. Den strukturerade intervjun avslöjade att för tio
kvinnor och två män var det väntade eller nyfödda barnet det första. Drygt hälften av kvin-
norna (11) hade inte varit i kontakt med psykiatrin tidigare. Detta gällde även för två av
männen. De flesta kontakterna inträffade när barnet var mellan ett halvt och ett år. Nedstämd-
het och ångest dominerade hos både kvinnor och män. Fyra personer, tre kvinnor och en man,
beskrevs med djup depression. Sex kvinnor befann sig i panik; fem kvinnor och två män hade
självmordstankar. Åtta kvinnor och två män led av sömnstörning. Två kvinnor och två män
saknade lyhördhet i kontakten med barnet. Tio kvinnor och tre män fick diagnoserna ”neu-
ros” respektive ”krisreaktion”. Bland diagnoserna enligt ICD-9 förekom depressiv störning,
krisreaktion och ångestneuros. En kvinna med ett barn, som var mellan tre och fem månader,
fick diagnosen unipolär affektiv psykos (en promille av kvinnor med barn 0–11 månader i
upptagningsområdet).

Omedelbart erbjöds de flesta i målgruppen ett samtal. En kvinna och en man föreslogs
inläggning på kliniken (0,1% av samtliga gravida kvinnor och män med gravid partner och
föräldrar med barn 0–17 månader inom klinikens upptagningsområde). För de flesta planera-
des någon form av psykoterapi. Det fanns tendens till att fler kvinnor rekommenderades
psykoterapeutisk insats, att fler med svensk än annan nationalitet erbjöds psykoterapi och
att fler män än kvinnor rekommenderades psykofarmaka.

Resultat
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Studie IV
Korttidspsykoterapi med kvinnor och män i samband med
graviditet och nyföddhetsperiod
Studiens resultat uppfyllde ovan formulerade syften: att synliggöra dysfunktionella beteen-
den vid tiden för barnafödandet och att undersöka om korttidspsykoterapi, insatt i ett
anknytningsteoretiskt och affektteoretiskt sammanhang, är en effektiv förebyggande insats
som kan gynna kvinnors och mäns psykiska hälsa och förbättra anknytningen mellan föräld-
rar och barn. Orsaker som tre kvinnor uppgav som anledning till psykoterapin var: ångest,
trötthet, svimningsanfall; oro och förvirring; nedstämdhet, trötthet, besvär från tidigare bulimi
(samtliga var gravida och alla tre utsatta för psykisk och eller fysisk misshandel av partnern).
En kvinna led av prenatal och en av post partum-depression; en annan kvinna av panikångest.
Bland männen fanns tre som reagerade med ångest vid beskedet om partnerns graviditet: två
med panikångest, och en med oro, ångest och nedstämdhet. En man led av beslutsångest och
depression med tvångsmässiga självmordstankar nära kvinnans förestående förlossning; en
man var aggressivt utagerande och våldsbenägen mot det nyfödda barnet och partnern; ytter-
ligare en man visade oro, nedstämdhet och psykosomatiska reaktioner på kris i parrelationen.

Narrativ analys. De psykiska påfrestningar som uppdagades genom en narrativ analys av
samtliga psykoterapiberättelser, gällde framför allt den egna identiteten och parförhållandet.
Två teman som därnäst upptog berättelserna var relationen till egna föräldrar och kontakten
med barnet. En tydligt förbättrad förmåga till ”reflekterande funktion” kunde urskiljas från
början till slutet av psykoterapin.

Anknytningsmönster. Samtliga kvinnor och män avslöjade otrygga anknytningsmönster i
relationen till egna föräldrar, mönster som tenderade att påverka den aktuella relationen till
partnern och barnet. Kvaliteten i anknytningen skilde sig åt mellan kvinnorna och männen,
med ett rollomkastande mönster i relationen till modern och ett invaderande beteende från
både modern och fadern när det gällde kvinnorna. Hos tre kvinnor kan det från faderns sida
ha handlat om en sexualiserad relation. Männen beskrev ett bindningsmönster från moderns
sida som kännetecknades av både negligerande och överdrivna krav. Fadern beskrev de som
negligerande och med överdrivna krav. Männen hade inte känt sig bekräftade eller accepte-
rade av fadern. Stark ambivalens i tidig anknytningsrelation, påtagliga svårigheter att artiku-
lera relationen till de egna föräldrarna, uppenbara svårigheter att minnas barndomen, av-
stängdhet i relationen till föräldrar och abrupta kast i berättelsen gav, i flera fall, en klassifice-
ring av desorganiserat (Do) anknytningsmönster. Mot slutet av psykoterapin framkom en
större förmåga att reflektera kring tidiga egna relationer ledande till en större insikt om och
en förändrad syn på dessa.

Affektuttryck. Skam–förödmjukelse var den oftast förekommande negativa affekten i båda
perioderna hos samtliga; fruktan–skräck den näst mest frekventa i båda perioderna hos män-
nen, och i första perioden hos kvinnorna. Kval– pina var den näst vanligaste affekten hos
kvinnorna i den andra perioden. Antagandet att negativa affekter initialt dominerade bekräf-
tades. Samma sak gällde för antagandet att positiva affekter ökade och personens förmåga att
uppleva, uttrycka och hantera affekter utvecklades mot slutet av psykoterapin.

Percept-genes. Av de percept-genetiska utlåtandena framgick brist i tidig anknytnings-
relation: djup brist hos fem kvinnor och hos alla sex männen (en kvinna beskrevs med ”viss
brist”). ”Djup brist” går tillbaka på kodningar i anknytningstemat, som förekommer hos
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6,2% i ett normalmaterial (n=581; Nilsson och Svensson, 1999). I övrigt framkom beskriv-
ningar av allvarliga problem hos i stort sett samtliga personer: primitiva försvar, uttryck för
ångest och depression, osäker identitetsutveckling, och svåra traumatiska erfarenheter. I stort
bekräftade de percept-genetiska utlåtandena vad som framkom i psykoterapiberättelserna:
att det handlade om kvinnor och män med tidiga och allvarliga problem.

Det fanns en genomgående tendens att använda terapin för att bearbeta tidiga och svåra
erfarenheter och att försöka reda ut hur de tidiga relationerna hade tett sig. Detta ledde till
ökade möjligheter för att få perspektiv på och hantera aktuella omständigheter.

Resultat
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Diskussion

Metodologiska överväganden
En ledstjärna för valet av metoder har varit att låta kvinnor och män så förbehållslöst som
möjligt få formulera sig kring de fenomen som avhandlingen avser att undersöka (Karlsson,
1999). Urvalet av undersökningsmaterialet har i hög grad gått ut på att erbjuda kvinnor och
män att delta, och att låta deras intresse för ett deltagande få vara avgörande. Fördelen med
en sådan urvalsprincip är att intresset för att delta motiverar till genomtänkta och sannings-
enliga svar. Ytterligare en ambition har varit att låta ”gemene man” komma till tals för att
uttala sig om vad det innebär att vänta eller att alldeles precis ha fått ett barn. Successivt har
detta, över studierna, lett fram till frågor som gäller psykisk hälsa och psykisk hälsovård i
samband med barnafödande. En genomgång av forskningen på området visar att en vanlig
ansats är att utgå från ”riskfamiljer” eller från kvinnor – betydligt oftare än från män – som
drabbats av olika komplikationer i samband med barnafödande. Avsikten med att låta ”ge-
mene man” komma till tals är att visa på mångfalden av de beteenden och reaktioner hos
föräldrar, som mödra- och barnhälsovården ställs inför. Det handlar om ett brett spektrum av
personer med olika behov, förhållningssätt och värderingar att försöka förstå och förhålla sig
till.

En viktig byggsten i avhandlingsarbetet är således att belysa vad det är för behov och
bekymmer, som den ”vanliga” kvinnan och mannen förmedlar när hon eller han står i bered-
skap att få ett barn. Med det utgångsläget torde det bli lättare – och det är en tes i avhand-
lingen – att förstå den glidande skalan mellan ett funktionellt och ett dysfunktionellt
föräldrabeteende, mellan psykisk hälsa och ohälsa. I bästa fall bidrar denna ansats till att få
upp ögonen för betydelsen av en reflekterande förmåga hos personalen, något både Stern
(1996) och Willig (2000) är inne på, dvs. att primärt närma sig frågorna utifrån sin egen
”reproduktiva” erfarenhet. Som framhållits har Stern (1996) påpekat vikten av att personalen
i kontakten med föräldrar och barn går bortom ”makroperspektivet”, dvs. förenklade be-
skrivningar och diagnoser för att passa in individer i en schablon. Han förordar ett ”mikro-
perspektiv” med lyhördhet för subtila upplevelser och nyanser i vardagen. Riktmärket i av-
handlingen är mikroperspektivet.

Ett könsspecifikt synsätt, i meningen att det handlar om både kvinnors och mäns upple-
velser och erfarenheter, är vägledande genom studierna. Även om både hälsovårdens kontak-
ter och forskningens intresse alltmer omfattar båda föräldrarna, saknas det medveten utform-
ning av kontakttillfällen inom hälsovården och perspektiv i studier, så att både kvinnan och
mannen har möjlighet att ge uttryck för sin situation. Det behövs mer kunskap om mannens
psykiska reaktioner under partnerns graviditet och post partum-tid för att bättre förstå och
för hälsovården att kunna hantera manliga krisbeteenden och låsningar i parförhållandet. I
samtliga studier gäller därför samma förutsättningar för kvinnor och män.

Metodvalet är anpassat till att resultaten direkt skall kunna omsättas i praktisk hälsovård
– och således utgöra en modell för personalens kontakter med kvinnor och män i samband
med barnafödande. De fyra ledorden för modellen är: ”reflective function”, ”empowerment”,
”positioning”, ”intersubjectivity”. Metodvalet speglar också olika nivåer av hälsovårdens
insatser: en epistemologisk, för att studera vilka kunskaper som blivande föräldrar söker och
har behov av att diskutera; en hälsofrämjande och stödjande, för att stärka föräldrars egna
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resurser vid påfrestningar; en klinisk, omfattande krisinsatser, psykoterapi och – för några få
– insatser inom psykiatrin.

Studie I ger en modell för föräldrautbildningen – ”stöd i föräldraskapet” genom föräldra-
grupper – som bygger på vad kvinnor och män själva uttrycker att de önskar kunskap om:
kunskap som är gemensam för kvinnorna och männen, såväl som kunskap där kvinnor och
män skiljer sig åt.

Studie II undersöker vad det innebär att erbjuda ett extra insatt hembesök, av den från
graviditetsperioden bekanta barnmorskan, inom en månad efter förlossningen. Det talas ofta
inom hälsovården om behovet av ”kontinuitet”, dvs. att föräldrarna skall kunna känna trygg-
het i en fungerande ”vårdkedja” omfattande mödravårdscentral-förlossningsklinik-barnavårds-
central. Primärt fokus för studien var familjer som tog fasta på erbjudandet om ett extra
hembesök. De behov och önskemål, som framfördes i intervjun vid hembesöket kan tjäna
som vägledning och modell för professionellt stöd till kvinnor och män som är osäkra i sin
nya situation eller utsatta för särskilda påfrestningar i nyföddhetsperioden – en modell för
individualiserad hälsovård.

Studie III genomfördes inom psykiatrin och gällde kvinnor och män, som även hade kon-
takt med mödra- och barnavårdscentralen. I vilken mån kontakten med psykiatrin är relaterad
till barnafödande förbises ofta, inte minst vad gäller män. Studiens ansats bidrar förhopp-
ningsvis till att uppmärksamma hälsovården, förlossningsklinikerna och psykiatrin på nöd-
vändigheten av att finna kontaktvägar för att skapa ett fungerande nätverk runt dessa särskilt
utsatta familjer. Modellen för att kartlägga den redovisade incidensen byggde på frågorna:
Är du gravid? Har du en partner som är gravid? Har du barn 0–17 månader? Dessa frågor bör,
om de används rutinmässigt, öka möjligheten till ett adekvat omhändertagande, som också
inkluderar barnet och den andre föräldern. Svaren på de enkla frågorna kan dessutom utgöra
ett instrument för kvalitetsstudier och utvärderingar.

Studie IV beskriver en psykoterapeutisk ansats anpassad till perioden kring barnafödandet.
Fokus för terapin är anknytning, affekter och betydelsen av affektreglering för barnets tidiga
anknytning till föräldern. De percept-genetiska testen PORT och DMT (Nilsson & Svens-
son, 1999; Kragh, 1985) ingick som en ”back-up” vid tolkningen av det som kvinnorna och
männen avslöjade i psykoterapin. Forskningsansatsen för att kartlägga psykoterapiberättelsen
byggde på anknytningsintervjun (AAI, 1996) och affektintervjun (Monsen, 1994). Förmågan
till ”reflekterande funktion” = RF förbättrades mot slutet av terapin. Vidare gällde att antalet
negativa affekter minskade och antalet positiva affekter ökade vid slutet av psykoterapin.
Enligt min bedömning är de i studien nyttjade instrumenten väl användbara för psykoterapeuter
för att objektivt utvärdera egna terapier och därmed bidra till forskning inom området –
korttidspsykoterapi i förebyggande syfte till blivande och nyblivna föräldrar.

Kvalitativa såväl som kvantitativa metoder har använts i avhandlingen. Detta har varit till
gagn för den eklektiska ansats som avhandlingen omfattar. Avsikten har varit att belysa och i
viss mån fördjupa beskrivningar av det psykologiska skeendet kring graviditet och barnafödan-
de. En viss kritik kan riktas mot att undersökningsmaterialet – kvinnorna och männen – är
begränsat till ett storstadsområde med ”blandad” innerstadsbefolkning. Det kan ha påverkat
innehållet i utfallet, framför allt i studie I och i viss mån probandgruppens storlek i studie II.
Däremot är ansatserna/modellerna generaliserbara, studierna och praktiken kan upprepas i
olika områden och komplettera de resultat som erhållits.

Diskussion
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Diskussion av resultaten
De fyra studierna avslöjar omständigheter som har giltighet för kvinnor och män som väntar
eller just har fått barn: likheter och skillnader i hur kvinnor och män förbereder sig för
förlossningen och det väntade barnet, studie I; behov av hembesök när osäkerheten är sär-
skilt stor inför det nyblivna föräldraskapet eller då familjen är ansatt av speciella påfrest-
ningar i nyföddhetsperioden, studie II; incidensen för kvinnors och mäns kontakt med psy-
kiatrin i samband med det tidiga föräldraskapet, studie III; hur en psykoterapeutisk insats
kan vara nödvändig och underlätta för både kvinnor och män i samband med barnafödande,
studie IV.

Studie 1 redovisar frågor som ställdes av kvinnor och män i föräldragrupper, i 30:e gravidi-
tetsveckan. Modellen, att låta frågorna formuleras av kvinnorna och männen själva, är ett
exempel på ett ”empowerment” – baserat tillvägagångssätt. Utfallet visar på kunskapsbehov,
funderingar och frågor som är relevanta i slutet av graviditeten och för blivande förstagångs-
föräldrar. Frågornas innehåll är inte generaliserbart till andra tidsperioder – de gäller för den
angivna tidpunkten. Därmed är ansatsen ett uttryck för positionering –  ”positioning”, det
vill säga den tillåter lyhördhet för hur deltagarna beskriver sina behov i det läge som de
befinner sig i och som de själva definierar. Utfallet, de 23 kategorierna med frågeställningar,
skapar en ”kunskapsbank”, aktuell vid graviditetens slutskede och användbar för personal
som bidrag till diskussioner i framtida grupper. Ansatsen är generaliserbar i den meningen
att den ger möjligheter till kunskapsförnyelse för hälsovården, om den används vid olika
tillfällen under den barnafödande perioden och med olika grupper med olika sociala förut-
sättningar.

Det könsspecifika utfallet visar att kvinnor och män ställde lika många frågor. I vissa fall
sammanföll vad som intresserade dem, i andra hade de olika intresseområden. Resultaten
kan tolkas så att kvinnorna och männen var för sig använde sig av gruppdiskussionen för att
förstå mer om sin egen situation, dvs. att stärka den egna identiteten i övergången till föräldra-
skapet. Kvinnorna var i hög grad fokuserade på smärtan vid förlossningen och hur de skulle
klara amningen. I det här skedet av graviditeten och fram till förlossningen är det rimligt att
kvinnor förbereder sig för förlossningen. Antalet frågor inom området visar ett stort behov
hos kvinnorna av att få veta och sätta sig in i smärtupplevelser och förlossningsarbete. Möj-
ligheter att bearbeta sådana frågor tillsammans med andra kvinnor i samma belägenhet har ett
förebyggande värde, som enligt Gjerdingen, Froberg och Fontaine (1991) minskar komplika-
tioner vid förlossningen. Det stämmer väl överens med Willigs (2000) påpekande om ”embodi-
ment”, en väsentlig ”hållpunkt” i mödra- och barnhälsovårdens arbete: att värdera de kroppsliga
upplevelserna och tillåta dessa ta utrymme i kontakterna och samtalen. I sådana diskussioner
kan barnmorskan bidra med kunskaper för att fördjupa förståelsen av och gynna förberedel-
sen inför smärtupplevelsen och födsloarbetet (Blåka Sandvik, 1997; Grønlien Zetterqvist,
2002).

Männens funderingar om förlossningen var annorlunda. Även de önskade få veta om
förlossningsförloppet och framför allt mannens roll vid förlossningen. Deras fokus var främst
det kommande barnet, att få veta mer om barn, om papparollen och om föräldraskapet. Genom-
gående handlade männens frågor om relationerna i familjen. Detta väcker frågan: i hur hög
grad bemöter hälsovården mäns engagemang i relationerna i familjen? Studien gällde första-
gångspappor. För dem innebär det kommande barnet en stor förändring i deras liv. Kanske att
funderingar kring relationerna i ”den nya familjen” hör till slutskedet av partnerns graviditet
för män? Kvinnorna har genom den fysiska närheten till fostret ”hunnit före” i tankar på
barnet (Brodén, 2004). För dem gäller det nu att klara av att föda, för männen att finna en
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säkerhet i kraven på förändring och att vara närvarande i det som sker med partnern och det
kommande barnet.

Frågor som både kvinnorna och männen önskade diskutera, i lika hög grad, handlade om
praktiska arrangemang kring barnet, post partum-tiden, hur psykiska reaktioner efter för-
lossningen kan te sig, hur många som drabbas och mår psykiskt dåligt, hur vanligt det är med
post partum-depression och vad man kan göra åt den. Både kvinnor och män ville diskutera
det som händer i slutskedet av graviditeten. En tolkning av det gemensamma intresset för
dessa frågor är att en gemensam diskussion skulle gynna det gemensamma föräldraskapet
vid tiden för barnets ankomst. Barlow och Coren (2003) visar positiva effekter av olika
föräldrautbildningsprogram i 23 studier, i varje fall på kort sikt. En sådan kortsiktig effekt
kan ha stor betydelse genom att motverka låsningar och missförstånd vid tidpunkten för då
föräldraskapet startar.

Studie II undersökte om det fanns önskemål om ett hembesök inom en månad efter för-
lossningen av den barnmorska som man lärt känna vid MVC. Ett sådant önskemål antogs
uttrycka ett behov av kontinutitet från graviditetstiden till nyföddhetsperioden, att få träffa
en bekant professionell person i den nya situationen. Inom mödra- och barnhälsovården har
länge diskuterats samverkansformer för att täcka det ”glapp” som uppstår för den gravida
kvinnan – och hennes partner – som lämnar MVC i och med förlossningen. Rutinen var, vid
tidpunkten för studiens genomförande, att efter hemkomsten från förlossningen kontakt eta-
blerades med barnavårdscentralen inom de närmaste veckorna. Det är inte självklart att för-
äldern avslöjar hur hon eller han själv mår, hur parrelationen fungerar, eller om det finns
särskilda påfrestningar på familjen vid den första kontakten med ny personal vid BVC. Av
tradition har BVC-sjuksköterskan gjort ett hembesök i familjer med ett nyfött barn. Sådana
rutiner har emellertid förändrats, alla vill inte ha hembesök och på många håll har de tagits
bort av besparingsskäl. På ytterligare andra håll har gemensamma hembesök prövats med
både barnmorskan och sjuksköterskan. I flera kommuner (landsting) är det på väg att etable-
ras en ny sorts hälsovårdsorganisation före och efter barnafödandet, som projekt och på
några ställen som permanent verksamhet: ”familjecentraler”. Genom att MVC och BVC blir
en enhet med gemensam lokal hoppas man bland annat på att överbrygga det ovan beskrivna
”glappet”. Flera studier har visat att hembesök fungerar som en stödinsats i familjer med
behov av extra stöd. Oakley (1992) fann i sina uppföljningar, flera år efter ett extra insatt
hembesök (Oakley, Hickery, Rajan & Rigby, 1996), att ett sådant besök med ett samtal byggd
på en semistrukturerad intervju visade en hållbar positiv effekt i jämförelse med en kontroll-
grupp utan hembesök. Författaren betonar vikten av ”ett lyssnande öra” i en sårbar period,
just när öppenheten för stöd och bekräftelse är förhöjd. Lagerbergs (2000b) genomgång av
effekten av olika interventioner i nyföddhetsperioden visar att hembesök i ”sårbara” familjer,
bl.a. när barnet är för tidigt fött eller lågviktigt, har gynnsam effekt.

Femton procent av familjerna accepterade erbjudandet om hembesök. Probandgruppen
skilde sig från en kontrollgrupp utan hembesök genom att fler kom från annat ursprungs-
land, fler kvinnor led av fysiska åkommor och fler hade svårigheter i parrelationen. I den
semistrukturerade intervju som barnmorskan genomförde avslöjades dessutom att hälften av
både kvinnorna och männen hade behov av att tala om förlossningen som de upplevt som svår
eller otillfredsställande; vidare om sitt missnöje med den första kontakten med barnet på
grund av yttre störningar eller medicinska undersökningar. Hälften av kvinnorna och en fjär-
dedel av männen uttryckte att de inte mådde bra och hälften av kvinnorna uttryckte osäkerhet
i sin kontakt med barnet. Dessutom avslöjade samtalet påfrestningar som social isolering,
kris i parförhållandet (fyra kvinnor var ensamstående med konfliktfylld relation till barnets
far) och sorg efter nära anhörigs död. Vid hembesöket kunde vissa ”kaotiska” omständighe-
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ter diskuteras och familjen föreslås kontakt med exempelvis psykolog eller instanser för
åtgärder; i andra fall kunde barnmorskan upprepa hembesöket och i ytterligare andra fall gav
diskussionen möjlighet till det extra stöd som behövdes i situationen.

En ”sidoeffekt” avslöjades vid genomgången av barnmorskans hembesök vid psykolog-
konsultationen, som barnmorskan sedan hade. Kvinnorna och männen å ena sidan och barn-
morskan å den andra gjorde i flera fall olika bedömning av föräldrarnas allmäntillstånd,
kontakten med barnet och parförhållandet. I de flesta fall hade barnmorskan en mer positiv
syn, medan föräldrarna framförde bekymmer och besvär och osäkerhet i kontakten med bar-
net. I några fall var barnmorskan bekymrad, medan föräldrarna var obekymrade. Cook, Dick-
ens och Fathalla (2003) menar, i sin analys av ett globalt reproduktivt hälsovårdsarbete, att
sådan hälsovård ställer andra krav på personalen än vårdinrättningar dit folk söker för redan
manifesta åkommor och behov gör. Inom den reproduktiva hälsovården kommer värderingar
och attityder att spela en större roll och etiska ställningstaganden blir tydligare, detta på
grund av att det handlar om dubbla lojaliteter: mot föräldern – föräldrarna – såväl som mot
det nyfödda barnet. Detta blir till ett incitament för att utveckla ett förhållningssätt, som
innebär att personalen ”vågar ta upp” olikheter i bedömningar, fundera över olikheterna,
lyssna på förälderns åsikter men också framföra sin professionella syn. Allt detta kan öka
förståelsen för den uppkomna situationen.

Studiens resultat visar på en väg till urval av dem som behöver professionellt stöd i nyfödd-
hetsperioden: att helt enkelt lita på förälderns eget uttryckta behov. Resultaten visar på be-
hovet av en individualiserad hälsovård. Flera författare anser att det inte är värt att satsa på
generella hembesök. Barlow, Coren och Stewart-Brown (2002) påpekar behovet av att defi-
niera påfrestningarnas svårighetsgrad för att avgöra vilken typ av insats som skall vidtagas.
Olds et al. (1999) menar att speciella hälsovårdsinsatser i nyföddhetsperioden skall riktas
till vissa målgrupper, något som Lagerberg (2000b) och Oakley (1992) också är inne på.
Fonagy (1998a) varnar för en övertro på generella förebyggande insatser. Målgrupper måste
definieras, liksom typen av insats. En modell är att låta föräldrarna själva välja från ett utbud,
som erbjuds både vid mödra- och barnavårdscentralen, vem de vill träffa av personalen och
känner sig trygga med.

Studie III. I stort 1,1% av kvinnor och män, färre män än kvinnor, sökte enligt studien
psykiatrisk akutinsats eller kom som nybesök på remiss före eller efter barnets födelse. Frå-
gan är om det är ett trovärdigt mått på incidensen, särskilt vad gäller männen. Det var ovant
för jourhavande läkare att fråga om eventuell graviditet, partners graviditet eller om före-
komst av spädbarn i familjen. Det hörde inte till rutinerna vid akutbesök. Förmodligen har
det i vissa fall varit svårt att ställa frågorna i en upprörd akutsituation. Det kanske också
upplevdes ”naturligare” att fråga en kvinna om hon var gravid eller hade ett nyfött barn än att
fråga en man om han hade en gravid partner. Tidigt har kliniskt inriktade forskare påpekat att
okunskapen om antalet män som kommer i kontakt med psykiatrin i samband med barnafö-
dande är stor (Millet et al. 1978; Retterstol & Opjordsmoen, 1991).

Vid uppläggningen av studie III, i diskussion med personal verksam på den psykiatriska
klinik där studien gjordes, framkom önskemål om att en prevalensstudie skulle genomföras.
Detta, visade det sig, hängde samman med att flera i personalgruppen rapporterade om pågå-
ende arbete med män i denna belägenhet. Nu var studien upplagd som en incidensstudie. Det
fanns emellertid en avsikt med de enkla frågor som ställdes för att ringa in incidensen: att
dessa fortsättningsvis rutinmässigt skulle ställas till varje patient som kommer akut eller på
remiss för att få med en notering i den psykiatriska journalen gällande graviditet, partners
graviditet och nyfödda barn. Man kan tycka att denna patientgrupp med en uppskattad incidens
av 1,23% av alla akuta och nyanmälda patienter vid kliniken, är marginell. Men för upptag-
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ningsområdet gällde det 87 patienter per år och för det större psykiatriska upptagningsom-
rådet, omfattande tre kliniker, skulle det bli drygt 200 patienter per år och behövas 10– 12
slutenvårdsplatser. En notering i journalen skulle möjliggöra förbättrat kvalitetsarbete och
uppföljning, som skulle kunna ge underlag både för prevalens och för bedömning av vård-
insatser.

Min erfarenhet är att personal som arbetar inom mödra- och barnhälsovård, primärvård,
på förlossningsklinik och inom psykiatrin är medveten om sårbarheten hos den beskrivna
patientgruppen, där man alltid som personal ställs inför att ta hänsyn till barnet. Den klinik,
vid vilken studien genomfördes, hade vid tillfället ingen lämplig lokal för eventuell inlägg-
ning med samtidigt omhändertagande om barnet. Hur man skall ta hand om denna patient-
grupp diskuteras runt om i världen, inte bara i västvärlden. EU har initierat en studie om
transkulturella aspekter på post partum-depression och psykiatriska insatser (Oates, et al.,
2004). I en österrikisk studie, i anslutning till EU-projektet, undersöktes i vilken mån psy-
kiatriska kliniker i landet hade möjlighet till behandling av både mor och spädbarn. Tolv av
23 kliniker som besvarade den utsända enkäten uppgav att det var ”teoretiskt möjligt men i
praktiken mycket ovanligt” (Kumf-Tontsch, Schmid-Siegel, Klier, Muzik & Lenz, 2001).
Författarna anger att trots att 10.000 kvinnor per år i Österrike lider av psykiatriska problem
i samband med barnafödande så saknas ”medicinskt engagemang” för gruppen.

Det finns ansatser för ett helhetstänkande för omhändertagande av denna patientgrupp.
Oates (1996), en av pionjärerna i Storbritannien – landet är föregångare i detta avseende –
förespråkar en modell med behandlingsinsatser som omfattar samtliga inblandade i familjen.
Modellen innefattar också ett program för långsam ”utslussning” från kliniken. Vaiva et al.
(2002) beskriver ett franskt center med både ett psykiatriskt konsultteam och en speciell
enhet för inläggning av mor och barn. Däremot är det svårt att finna beskrivningar av hur man
tar sig an män med psykiatriska problem förknippade med barnafödande.

Studien visar att efter akutinsatsen – för de flesta ett samtal och för en tredjedel av mål-
gruppen psykofarmaka – planerades psykoterapi för de flesta kvinnorna. I några fall var
förslaget familjebehandling. Psykoterapi planerades i något mindre utsträckning för männen
och för dem som inte var svensktalande. Arrangemang för samverkan – som förblir orubbade
vid omorganisationer – behöver byggas upp för att ta sig an dessa utsatta familjer. Det hand-
lar om samverkan mellan mödra- och barnavårdscentraler, vårdcentraler, spädbarnsenheter, i
vissa lägen barnpsykiatri, förlossningsvård och psykiatri och för en del familjer socialtjänst,
för att åstadkomma ett behandlande och stödjande nätverk kring dessa familjer.

Studie IV. Fonagy (1998a) framhåller, som redan påpekats, att fokuserad korttidspsyko-
terapi är en effektiv förebyggande insats vid psykiska svårigheter i samband med barnafö-
dande. De flesta individuella korttidsterapier, föranledda av barnafödande, torde höra hemma
på primärvårdsnivå. I den mån som insatser kan erbjudas av psykologer inom mödra- och
barnhälsovården är det lättare att nå de kvinnor – och män – som är i behov av en psykotera-
peutisk kontakt. Det är ovanligt att en man med ångest, oro eller depression söker sig till
mödra- eller barnavårdscentralen för att få hjälp. I studien redovisas några fall, då så skett,
genom att barnmorskan eller sjuksköterskan varit uppmärksam på vad det handlat om. I nå-
got fall tog kvinnan initiativet för partnerns räkning och i några fall var det männen själva
som hörde sig för om möjligheten till kontakt.

Psykoterapierna som redovisas i studien ger kunskap om till synes ”helt vanliga” kvin-
nors och mäns belägenhet, när de står inför att bli föräldrar – och det gällde inte alltid första
barnet. Dessa personer hade levt ett, enligt deras egen beskrivning, fungerande liv till dess
att graviditeten inträffade eller att barnet just fötts. Det visade sig att korttidspsykoterapi
med fokus på anknytning, affektiva upplevelser och affektreglering bidrog till att förbättra
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situationen för dessa blivande eller nyblivna föräldrar. Förhoppningsvis kan resultaten bidra
till att uppmärksamma dels att både kvinnor och män är beredda att anamma erbjudande om
individuell psykoterapi i samband med barnafödande, dels att personer som fungerar i sin
yrkesroll och inte hör till en egentligen definierad ”riskgrupp” latent kan bära på stora psy-
kiska besvär. Fonagy (1998b) motsätter sig uppfattningen att det inte med framgång skulle
gå att bedriva korttidsterapi med personer, som företer ett desorganiserat anknytningsmönster
(Slade, 1999). Fonagy menar att med ”rätt metod”, dvs. att ta fasta just på det desorganiserade
och kaotiska fungerandet, att sätta ord på det och reflektera runt det (RF), så är det möjligt
att komma ur ett destruktivt mönster. Resultaten i studie IV ger stöd för Fonagys uppfatt-
ning.

Avsikten med att redovisa psykoterapiberättelserna på det utförliga sätt som gjorts, har
bland annat varit att tydliggöra vad som kan ligga bakom svåra krisreaktioner, som kan med-
föra konsekvenser för det väntade eller nyfödda barnet. Trots att det handlar om svårigheter
som härrör ur en tidig otrygg anknytning är det möjligt att ta sig an dem i ”intersubjektivitet”
och tillsammans med kvinnan eller mannen sätta ord på det kaotiska tillstånd det handlar om
och som avslöjas i terapierna. Värt att beakta i sammanhanget är att det ofta framhålls att män
mer sällan än kvinnor reagerar med prenatala och post partum-depressioner. Förhåller det sig
verkligen så? Kanske är det så att mäns ”depressionsmönster” ser annorlunda ut än kvinnors
(Rutz et. al., 1999). Refererade författare framhåller att ett utagerande aggressivt beteende,
misshandel av kvinnan, flyktreaktioner, otrohet och sexuellt utagerande samt ökat missbruk
kan vara uttryck för en bakomliggande depression. I tre av de beskrivna psykoterapierna
fanns sådana mönster hos partnern till gravida kvinnor, som kom till terapin med stress-,
ångest- och psykosomatiska symtom. Ett resultat av terapin blev att dessa kvinnor inte ac-
cepterade mannens beteende, samtidigt som de bestämde sig för att försöka fortsätta relatio-
nen. På kvinnans inrådan accepterade en av männen egen terapi; en man antog, på grund av
kvinnans önskan, ett erbjudande från socialtjänsten för att få hjälp med sina problem (han
hade misshandlat henne och varit otrogen vid tiden för hennes förlossning); den tredje kvin-
nan lyckades komma till tals med mannen, som hade trakasserat henne inför och i samband
med förlossningen och under nyföddhetsperioden. Han kunde till sist beskriva att han egent-
ligen kände panikångest, led av depression med självmordstankar och upplevde intensiv svart-
sjuka. Jag är benägen att tolka det så att dessa tre män, när de erbjöds möjlighet att tala om
sitt sätt att bete sig, avslöjade depressiva sidor bakom sitt agerande.

Tre av männen i terapin reagerade med ångest, två med panikångest och en med oro,
ångestsymtom och psykosomatiska reaktioner vid beskedet om partnerns graviditet. De kunde
inte tänka sig att bli förälder till det kommande barnet, som partnern önskade bära fram. Den
typen av reaktioner är kända från klinisk praxis. Om reaktionerna inte bearbetas leder de ofta
till utagerande, inte sällan med konsekvensen att mannen lämnar förhållandet. I andra fall
kan följden bli att kvinnan mot sin vilja, ”för att behålla mannen”, går med på abort.

Värt att uppmärksamma är att alla tre männens percept-genetiska test visade tecken på
otydlig artikulering av manlig identitet och på försvarsstrategier som kan förmodas bli utma-
nade av den förändring som ett barns födelse innebär. Den psykoterapeutiska insatsen ledde,
vad allt tyder på, fram till att männen kunde bearbeta sin rädsla för förändring och mot slutet
av psykoterapin fanns ett accepterande av partnerns graviditet och det gemensamma barnet,
som föddes under tiden för psykoterapin.
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Slutsats och förslag
Ett mål för avhandlingen har varit att sätta det psykologiska mödra- och barnhälsovårdsarbetet
under lupp. Figur 1 erbjuder en sammanfattning av de samlade resultaten och erfarenheterna
från studierna i en schematisk framställning, en modell.

Modellen illustrerar olika nivåer av hälsofrämjande och förebyggande insatser, synlig-
gjorda i studien, för att bemöta och stödja kvinnor och män som väntar eller nyligen har fått
barn.

Diskussion

Figur 1. Psykologiskt hälsovårdsarbete med föräldrar inför och omedelbart efter barnets

födelse.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt hos hälsovårdspersonal i mötet med kvinnor och män,
vid tiden för barnets födelse, kan sammanfattas med att:

• uppmärksamma och rätt värdera föräldrars synpunkter (empowerment)
• lyssna till deras beskrivning av sin situation vid tillfället (positioning)
• låta ömsesidighet vara vägledande (intersubjectivity)
• tillsammans med föräldrarna reflektera kring omständigheter (reflective function).
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Epilog
Intervju med kvinnan K och mannen M två veckor före respektive två veckor efter förlossningen
av det andra barnet. Det äldsta barnet O är ett och ett halvt år. Intervjun består av tio öppna
frågor före och nio öppna frågor efter förlossningen.

Intervju två veckor före förlossningen
1. Tankar och känslor som tar mest utrymme nu?

K: Att det skall gå bra, att allt skall gå bra, att det skall ske nu. Tänker mycket
på förlossningen, ibland hysteriskt. Hysteriskt – kommer ihåg hur det var när
O kom, så tätt. Jag förstår hur lätt det är att tappa kontrollen – det här klarar
jag inte. Tänkt att prata med förlossningsavdelningen. Pratat med barnmors-
kan på MVC. Passar nog mig att inte planera hur jag tror jag vill ha det exem-
pelvis inte ryggbedövning. Bättre att ta det som det blir. Det var jobbigt med
alla slangar och apparater, passade inte mig. Vill ta det som det blir.

M: Bortsett från praktiskt som släpa i trappan ingen dramatisk skillnad som
med nr 1. Redan nu är det förändring med nr 1. Hur skall samspelet utvecklas
mellan oss fyra? Och O:s nya roll? Han kommer att behöva tillbringa mer tid
med mig. Om det – okey, mycket större verbal kontakt, språket kommer på
allvar, ser det som en fördel, inte så mycket jobb inför sommaren. Men för
karriären, inte befrämjande för ekonomin och karriären. Men ska försöka ut-
veckla ny affärsverksamhet, utveckla men inte så mycket mer tid, men just i
början mer satsning. Hoppas att det går att förena med mer omfattning av
föräldrarollen. Det är ett större ekonomiskt ansvar, det skrämmer mig inte –
nej det blir mer stimulerande. Boendet upptar mig, en praktisk och ekonomisk
fråga.

– Skillnad mot förra graviditeten? – Varför?
K: Annorlunda, både och. Visste inte alls. Var tuffare då. Visste inget. Skräck
då också. Jag var nog litet för optimistisk. Tror det är bra. Har mer kalla fötter
nu. Har inte haft tid, inte läst så mycket. Känns ändå tryggt att veta. Då visste
jag ingenting. Nu känns det som jag vet hur jag vill ha det mer, jag kan ju en
del (eller kan jag inte?). Vet ändå att det är bäst att vänta vad som sker. Skillna-
den är att jag vet mer och tänker på att det inte skall hända att jag blir så
uttröttad som sist. Känns ändå tryggt att kunna säga till barnmorskan hur det
var förra gången. Största skillnaden – O – att det skall hända mig något. Det är
den största skillnaden den som inte fanns med, men som stör mig mer än själva
förlossningen. Medveten om att något kan gå snett ... Oron för O det som
upptar mig mest, största skillnaden. O – och att jag vet. Det gör att det blir en
oro därför. De sista dagarna: man tar ju tjuren vid hornen. Nu är det bara att
tuta och köra – nu får det bli. För några dagar sedan sa jag till M: Hur skall det
gå? Kändes helt omöjligt.

M: Skillnad mot förra? Mindre tal om det nu - mindre affär. Mer tal om K:s
praktiska bekymmer.
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2. Tankar och känslor inför förlossningen?
K: Har tänkt mycket förut. Har inte haft tid att föra det samtalet om vad som
var förra gången. Läste en bok om samtal om första och andra förlossningen.
Det blev en hjälp för mig. Min förlossning var inte så annorlunda för att vara
den första. Detta hjälpte mig. Det hjälpte mig, så jag tycker jag inte behöver
vara så tuff mot mig själv att planera och t.ex. välja ABC-klinik. Jag tycker att
jag ändå klarade mig. Låta mig gå in i det som blir. Jag tänker över smärtan.
Om det är koll på det och höra hur mycket det är öppet. Försöka vänta med
bedövning, försöka stå ut så länge det går.

M: Större förväntningar nu, vet mer vad det handlar om... Skulle kanske helst
velat slippa vara med, men det betyder mycket för K. Det som avgör saken. Om
min roll? Dröm: allt var färdigt, en-passant-förlossning, allt gick bra. Det finns
dom som har med video, vill inte. Min vision av väntande pappor: vandrar av
och an i korridoren, kedjerökande och ut med pengar till parkeringen.

– Skillnad mot förra? – Varför?
K: Besviken på sugklockan. Tänker på hur det var förr innan det fanns sådana
hjälpmedel. Hade kanske inte fått denna lille pojken. Svårt tänka. Ändå inte
ovanligt att det blir så som med min väninna B t.ex. som blev igångsatt. Och
många andra de pratar just om alla hjälpmedel, smärtlindring, bedövning, alla
har sitt. Som att trycka på en knapp, så kommer allas berättelser. Jag var ju död
i underlivet av bedövning. Egentligen vill jag ju inte det även om det var skönt.
Tänker mycket överallt.

M: Skillnad mot förra förlossningen? Var med då, inte uppjagad, var med på
den aktiva delen av förlossningen. Motsvarade mina förväntningar, varken mer
eller mindre. Kunde vara aktiv och hjälpa till genom att vara nära K och vara
henne behjälplig med ex. lustgasmasken. Skillnaden mot förra: förväntningar,
kommer att gå snabbare. K känner igen situationen bättre, kan samspela bättre
med personalen. Går därför nog smidigare. Till följd av det blir själva för-
lossningen lättare och samspelet blir bättre.

3. Tankar om den allra första tiden efter den kommande förlossningen?
 – De fyra första veckorna?

K: De fyra första veckorna efter förlossningen? Att det skall bli mysigt, roligt
med O. Roligt med de två små. Mycket praktiskt är klart. Är optimistisk. Tän-
ker inte på att det skall bli jobbigt. Nu blir jag jätterädd. Jag kan ju få ett sjukt
barn, även kolikbarn. Om det blir ett friskt barn så är det mycket lugnare nu.
Vet allt om BVC och annat praktiskt. Nu mycket roligt. Ser den tiden som
jättekul, ser fram emot den jättemycket.

M: De första fyra veckorna – eftersom jag har förträngt det – har undvikit
detta. Verkar farligt, småjobbigt den allra närmaste tiden. Kanske blir trassligt
för att jag inte har analyserat det. Men vi hoppas få hjälp av närstående. Spring-
ande med det ena och det andra. Inte så många krogsvängar med kompisar.
Någon gång måste jag ut och bjuda på cigarren.
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– Skillnad mot förra gången? – Varför?
K: Skillnad, mycket mer spänt och nervöst med 1:a barnet. Även om jag var
van vid barn så var det ändå oro. Amning och så. Nu vet man, som med besök
på BVC och sjukhus. Kändes stressigt med allt det. Nu inte alls så orolig. Det
känns bara roligt att gå till de olika ställena.

M: Skillnad? Vad det betyder för mitt jag, mig själv, med två barn. Inte så
dramatiskt. Det stora var med O. Något mer pondus nu. Men det stora steget
var att bli far överhuvudtaget. Men två-barnsfar! – då är det ju på riktigt. Det
känns hyfsat fullbordat. Aldrig tänkt på någon större familj. Har landat på två
barn. En fullständig familj för mig. Jag är ju själv barn i tvåbarnsfamilj.

4. Den närmaste framtiden?
K: Tänker mycket bostad. Tänker mest på det. Var vi skall kunna bo och hur.
Tänker inte så långt framåt. Tänkt något om när jag skall kunna jobba, sätta
igång. Tänkt en del på när jag skall jobba. Men mest är det hur vi skall bo.

M: Kommer att bli mer knuten, både fysiskt och psykiskt till familjen. Känsla:
både och... Det är bra. Men minus att inte kunna ge sig av. Men det är ingen
dålig känsla, vill vara med familjen. Upplever familjen som en kraftfull enhet.
Exempel med min egen familj. Upplever det naturligt med familj.

– och på sikt?
K: – – –

M: Ambitioner att förändra ekonomin. Önskar utveckla en affärsverksamhet.
Ser det jag gör nu mer som en läroperiod för att ha det som en språngbräda till
den mer utvecklade affärsidén. Denna process kanske accelererar med ett nytt
barn i familjen. Hoppas att det istället sporrar mig. Det kan komma att kosta
mig extra tid med utveckling men det stäcker inte mina planer, inte någon
monumental sak som hindrar. Mer tid för barnen. Men kanske organisera min
tid. Mindre tid för mig själv och mina egna intressen. Det kan jag kalla en
uppoffring. Det blir mindre tid för mig.

5. Parrelationen
K: Hur det blir för M? M är spänd inför det. Inte riktigt koll på det. Gör det
värre än vad det är. Att han kommer att behövas. Behövs mycket för O. Han är
mer spänd. Han tycker att det är med andra barnet det börjar. Främmande inför
det. Hur det skall gå. Men samtidigt tror jag att han tycker det är roligt.

M: Mer arbete för henne K. Kommer att engagera sig ännu djupare på några
års sikt. Generellt tycker jag det är bra. Förutsatt att det ekonomiska fungerar
bra. Tror hon gärna gör detta. Det kommer naturligt.

Vad tror du M/K tänker? - Hur blir det för M/K.?
K: – – –

M: Jag skulle önska vi hade en affärsrörelse där hon kunde arbeta i mån av
möjlighet och tid. Bedömer chanserna – utbildning, hennes goda förhandlings-
förmåga, god läroförmåga, hennes sunda förnuft en resurs. Vi kompletterar
varandra i kunskaper och angränsande kunskapsområden. Vissa lika kunska-
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per, vissa skillnader. Något som grundar sig inte bara på familjesituationen
utan på praktisk kompetens.

6. Familjen i en nära framtid?
K: Tänker mig en liten trevlig familj. Vet inte vad du menar med frågan. Men
tycker nog det blir mer familj med detta andra barn. Med hunden har det känts
mer som en familj. Men kanske är det först nu jag tänker på det som riktig
familj. Blir mer på riktigt med två barn. Tänker nog som en fin familj. Många
skaffar nog två barn för att det skall bli familj.

M: Visionen om familjen i närmaste framtiden. Jag tror det kommer att likna
min barndom, men att pappa kommer att vara hemma mer (far var hemma mina
första år, sedan reste han mycket). En sammanhållen familj, där vi driver en
rörelse, där vi är delaktiga båda och kommer att bo i närheten av sta´n. Inom
några år bor vi i eget hus. Kommer att arbeta för att barnen skall gå i bra skolor,
arbeta för den skolan jag själv gick i, kanske inte går, men arbeta för det.
Tycker jag är en viktig ambition. Vet hur mycket det betyder. Det har betytt
mycket för mig. Kan låta småborgerligt, men förtjänsten av det, att vara realis-
tisk. Kanske litet för småborgerligt för mig. Skulle vilja ha en situation med
goda inkomster, aktiv utåtriktad verksamhet, kontakter, boende på flera stäl-
len. Litet rörligare liv. Eller större hus, intressanta arbetsuppgifter. Exempel
har jag från mor och far med verksamhet i utlandet. Tycker normallivet skall
vara det jag sa med den fasta punkten – boendet, men gärna spännande affärs-
kontakt – och... Hoppas få kraft och tid att ägna mig åt mina konstnärliga
verksamheter. Att de skulle kunna integreras i min affärsverksamhet. Vet inte
hur. Ingen föreställning om en framtid som anställd. Ser inte det som möjligt
och eftersträvansvärt. Far var ju anställd, men ser inte det som eftersträvans-
värt. Nu för tiden inte så viktigt med trygghetsaspekten. Anställning är inte
lika med trygghet. Hoppas vårt företag blir litet mer än försörjningsverksamhet.
Nu bara ”bröd för dagen”, hoppas på mer oavsett intäkter.

7. Dina känslor inför den nya babyn?
K: Känslor inför nya babyn. Älska den nya lille babyn hur det än blir precis
som O. Även om jag inte kan förstå hur jag skall kunna älska så mycket. Kär-
leken växer med tiden. Känner så stark kärlek för O. Men jag älskar det kom-
mande barnet nu och kommer att göra det.

M: Mina känslor för nya babyn, också tänkt på det. Svårt att tänka sig en ny O
som man kommer att känna sån värme för. Andra vittnar om att det går. Men
hur skall man kunna dela sig mellan? Tror ändå att det löser sig.

– Om det blir en pojke? – Om det blir en flicka?
K: Kommer att älska både en flicka och en pojke. Det är klart att det är fint
med pojke och flicka, men två små pojkar. Det blir ett team – bröderna C.
Skillnad med pojke och flicka, skiljer sig åt för det kan bli så olika intressen.
Men personligheten viktigast. Det kan vara större skillnader i personlighet än
kön. Men personligen för mig roligt med flicka, spetsar, rosa – men de sista
dagarna inte så viktigt – vad – nu. Trött egentligen på rosa nu.

Epilog



Birgitta Rydén

82

M: Mer krävande om det blir en andra pojke. I längden. Båda könen är attrak-
tiva. Men blir mer rörigt och rörlig situation. Det beror på. Flicka kanske blir
en vildbasare. Ingen dramatisk skillnad. Det vore nog trevligt för K med en
flicka. Skulle nog kännas mera komplett med en flicka, skall nog tilläggas.

– I jämförelse med äldre barnet?
K: Det har varit så roligt med kläder för O också. För kvinnan roligt med
dotter, men det kan vara en oro också – vet själv hur det varit – vet vilka svårig-
heter. Med en pojke mer distans, mer objektivt, kan ge friare händer än med en
flicka som blir mer subjektivt. Men det viktigaste, att inte lägga över sitt eget
på flickan – en risk. Men jag ser fördelar med båda.

M: – – –

8. Hur kommer det äldre barnet att reagera (O)?
K: O:s reaktioner? Tror han kommer att tycka att det är roligt. Han är så liten
att det bara är, tar det för givet, att det är som vanligt. Bara är nåt extra. Förde-
len med att han är liten är att han tar det som en hund eller katt. Har märkt att
han kan bli irriterad på hunden, går emellan om jag bryr mig om hunden. Då
går han emellan och vill vara i centrum. Men ändå lättare nu för att han inte är
som en 3–4-åring, som mer analyserar och ifrågasätter sig själv. En annan
svartsjuka. Han är så liten, inte så mycket funderingar. Mer det primitiva, när
den andre är i vägen då blir han säkert arg. Och det är jag helt förberedd på.

M: O:s reaktion? Han är ju 17 månader. Sansat. Han och jag umgås så mycket
att han kommer att tycka att det är naturligt att vara med pappa. Van vid kon-
kurrens med hunden. Vant sig vid att det finns en annan med bredvid och tar
utrymme. Nu är han ju ung, kommer nog att uppfatta det naturligt – så har det
alltid varit. Inte så lång omställningsperiod innan det blir naturligt. Dom har
pratat om barnet i magen, han har nog en föraning. Jag kommer säkert att
behöva ta initiativ och aktivera honom. Det får inte bara kretsa kring babyn. Ta
med honom och göra saker med honom ... Jag är glad att jag har kunnat vara så
mycket med O, så mycket kunnat arbeta hemma. Hoppas hitta en modell så jag
kan vara med baby nr 2. Försöka vara närvarande. Stänga dörren ibland. Visa
mig en gång i timman – pappa är ju här.

9. Samhällets insatser: MVC, föräldrautbildning, öppen förskola?
– Hur mycket har du tagit del?

K: Samhällsinsatser? Inte mycket denna gången. Jag är så nära i tiden med
detta barnet. I öppen förskola har vi varit, pratat med de andra mammorna. Det
har verkligen fungerat med andra gravida mammor, där vi pratat. Jätteviktigt
för O med öppna förskolan, men jätteviktigt också för mig. Väldigt viktigt att
sådana möjligheter finns. Föräldrautbildning? Gått på temakvällar, passat mig.
Men tror föräldrautbildning är viktigt. För många av dem jag känner har haft
glädje av FU, för att osäkerheten är så stor. Märker vilken funktion det fyller
för folk, hur de träffas när barnet är fött i sina föräldragrupper.

M: Samhällets insatser? Mycket litet, något i början. Var med några träffar
före förra födseln. Inte varit på något nu. Hur jag fått tankar och kunskaper?
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Genom K. Tycker inte det varit konstigt och gåtfullt. Känt mig någorlunda
insiktsfull. Fått insikt genom K. Aldrig känt mig famla i mörkret. ”Vad skall
jag ta mig till med mig och barnet?” Aldrig känt så.

– Vad har givit tankar, impulser, kunskap inför barnafödande och familj?
– Vad skulle du vilja ha mer för utbud?

K: Mycket praktiskt. Hitta rätt barnvagn, hur reser man med barn, hitta säng.
Att dom fortsätter med föräldrautbildning, mer på BVC, dom har kört igång.
Lagt märke till ändå från BB att folk har ett stort behov av att grupperna finns.
Det finns en så stor osäkerhet. Så oerhört viktigt med mamma-barn-grupper.
För många finns inte grupper som fortsätter från MVC till BVC. Om det inte
går så måste BVC ordna och pusha på att det blir grupper för dom som inte
direkt kommer in i gruppen. Det är ändå problemfria människor som jag träf-
far. Och dom behöver massor av kontakt för all osäkerhet för att små saker inte
skall utvecklas till stora problem. För mig mycket viktigt och för O att träffa
andra barn. För min väninna S livsviktigt med föräldrautbildning och öppen
förskola. Hon har ingen mor eller svärmor. Jätteviktiga. För mig jätteviktigt att
det finns möjlighet att träffa både de vuxna och att barnen får möjlighet att
träffas. Man får inte dra ner på BVC som man gör på vissa håll, måste utveck-
las. Jag får så dåligt samvete om O går hemma. Därför så viktigt t.ex. med
lekparker med lekmöjlighet. Så viktigt att det äldre barnet kommer ut. Blev
helt chockad när jag hörde att barnen inte får vara på dagis, särskilt 3-4-åringar.
Respektlöst att de barnen som får ett syskon åker ut. Straff, inga kompisar.

M: K är en klippa. Känslomässigt tycker jag inte det varit så svårt. Jag är i
ganska mogen ålder och välutbildad. Tycker mig begripa mycket. Inte känt
behov av att uppsöka föreläsning eller rådgivning, inte haft så mycket att fråga
om. Många av de här aktiviteterna har blivit kvinnoaktiviteter.

10. Hur är det just nu?
K: Jättetrött. Sitter bara och väntar på att det skall komma igång. Jag bryr mig
inte om allt det onda längre. Bara att det skall komma igång. Jag bryr mig inte
längre om nånting mer än att det skall ske – ändrat sig de här sista dagarna.
Bryr mig inte om dammsugning längre, bara att det – barnet – kommer.

M: Det jag har sagt tidigare har påverkat mig.

Intervju två veckor efter förlossningen
1. Vilka tankar och känslor tar mest utrymme nu?

K: Nu börjar det komma i harmoni. Det har gått bra men det har varit irritation
mellan M och mig. Jag blir irriterad när M inte ser vad han skulle kunna göra.
Men han ser inte. När han har gjort en insats, t.ex. gått ut med O, då vill han
koppla av och gå in till datorn. Så kan aldrig jag göra. Jag måste ju fortsätta
och direkt gå och byta, göra mat eller leka med O.

M: Att disponera min tid. Det mest närvarande vardagsproblemet. Jag blir stän-
digt avbruten. I ett längre perspektiv är det försörjningen och boendet som är
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de stora kardinalfrågorna. Men det dominerande är detta att mycket tid går till
oförutsett. T.ex. om vi skall åka med familjen på utflykt så tar det två timmar
att komma iväg.

– Skillnad mot efter förra förlossningen? – Varför?
K: – – –

M: Det är klart att jag tycker det är roligt med en till i familjen. Men det är de
praktiska frågorna som kommer i förgrunden.

2. Tankar och känslor om förlossningen?
K: Jag är helt återställd i underlivet. Litet ömt i början, men det är som såna
som bara föder och sedan går vidare. Och förlossningen – tyckte det var en helt
otrolig förlossning. Jag kände honom hela tiden. Jag är så tacksam för barn-
morskan som avvaktade och inte sa att jag kunde ta bedövning. Hon lät mig...
Jag ligger och tänker på detta på kvällarna, hur underbart det var – en så stark
upplevelse att ha varit med om detta. Att det var jag som födde fram honom.
Det var jag som var med om detta och med honom också. Hon – barnmorskan
– sade att nu kommer det att bli hårt. Och det var bra att vara beredd. Det var så
fruktansvärt ont det sista. Jag sprack inte och då kändes det mer. Så sade det
riktigt ”plopp” som en kork ur flaskan. Att ha fått känna honom hela vägen.
Det har varit roligt – så roligt. Så fint, (till babyn), du ville ut så fort.

M: Det gick ungefär som jag hade tänkt mig. Snabbare och lättare förlossning
denna gången. Både K och jag bättre förberedda, framför allt K och bättre
fysiska förutsättningar. Hade helst sluppit vara med men viktigt för K. Och
hade jag inte varit med hade jag gruvat mig för det. Min roll? Sidoordnad, jag
var väl som man förväntar sig.

– Skillnad mot förra? – Varför?
K: Och sån skillnad för M, en sån spänning för honom, varje moment, varje
sak. Jag kan läsa sagor medan jag ammar eller packa upp och mata O och
sjunga. Men M blir slut efter en enda sak. Och M är mer realist än pessimist
som med ekonomin. Vill inte ta flotta lösningar som S och V, dyr lägenhet och
ny bil.

M: Förra gången var det mer slangar och sånt som jag fick hjälpa till med. Nu
var det inte nödvändigt utan allmänt tröstande och uppmuntrande. Hämtade
saft. Inget familjerum men fint med hörnbadkar. Bekvämare sittplats för pap-
pan hade gjort mig mer delaktig, förstärkte min känsla av att inte höra dit.
Kanske en bagatell men irriterade mig då jag tänkt slappna av. Det var en stol,
men inte skön. Och ute i korridorerna – inget speciellt ställe att ta vägen.
Ingenstans att ta vägen. Man kanske behöver slumra och sträcka ut sig ibland.

3. Tankar om den allra första tiden efter förlossningen? – De fyra första veckorna?
K: Väldigt mycket att vara med bebisen – bara vara. Men också mycket prak-
tiskt med boendet – vardagar men också var vi skall bo. Upptar mig mycket.
Gäller väl många när man får två barn. Men kan vara med barnen, ha det mysigt
med dom – jag har hittat det nu – att bara vara med dom.
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M: Litet pressad av att jag har haft stora krav på mig att göra saker. Känt mig
otillräcklig som på ett nytt jobb där man känner sig ovan och otillräcklig och
pressad av chefen hela tiden. Och som det är nu har jag inte haft mycket kon-
takt med junior O. Kanske vyschat honom litet men inte fungerat så bra, inte
räckt till för det heller.

– Skillnad mot förra gången? – Varför?
K: Jag har en enorm styrka nu – den som jag har när jag ammar. Kvinnor klarar
ju av att ha fem barn, men när dom ammar som jag nu, kan nöja mig med fem
timmars sömn. Jag har nytta av denna hormonstyrka, kan vara pigg – nästan
extatisk, fast jag har sovit jättelite för den kraften – oh, nu var det ett leende
(från babyn, som är med), det kan ju vara en befriande grimas för att magen
inte bråkade – nej nu var det ett leende. Varje dag givetvis praktiska saker.

M: Men efterhand så har vi ändå kommit vidare och det fungerar bättre. Hade
du frågat för en vecka sen hade jag beklagat mig mer.

4. Parrelationen: Till henne: Hur är det mellan dig och M?
Till honom: mellan dig och K?
K: I mellanperioden, inte just i början efter förlossningen, det var irritation –
vi förstod inte varandra. M tyckte inte jag såg hans insats men jag tyckte: det
där gör ju jag hela tiden. Men det har gått upp för mig vilket enormt projekt det
är för M. Jag inser att det är något som inte tar slut. Om man passar ett barn tar
det inte slut. Det är alltid. Men när M varit i parken med O då är det slut, då
kan han gå och sätta sig vid datorn. När jag har blivit irriterad, då har han blivit
jätteledsen. Han tycker att han har gjort en jätteinsats när han varit ute med O
eller handlat och jag inte värderar det. Men för en vecka sen började jag inse
hur stor denna omställning är för M. Och så det med O, en befrielse när vi fick
reda på att det var öroninflammation. Men det var så svårt när han inte mådde
bra. Och han var besvärlig och sov inte. Men nu har det släppt. Så värst var det
veckan efter, en vecka efter förlossningen. Och så har M känt att han inte får
plats. Men det är ju våra barn! Kan inte förstå det. Men det är M:s vanliga liv
med rökning och öl och inte kunna sova i sin säng. Men vi har pratat ut om det.
Han har inte känt att han inte kunnat röka. Jag är överkänslig för rök. Och han
blir sårad för han har ingenstans att vara. Han kände sig utkastad från sovrum-
met. Men det var att han var så sårad för rökningen. Men han kände sig ut-
slängd för att O tog plats. Men jag klarar ju av att ha med O i alla sammanhang,
även i duschen. Det kan inte M. Men när vi pratade om det då förstod jag att
jag har kritiserat och sagt till och grälat på att han gjorde fel. Han kände hela
tiden att han gjorde fel. Men vi har pratat ut om det nu och jag förstår att jag
varit för irriterad och kritisk. Och sen är det mycket lättare för mig med O. Jag
kan koppla av och hålla på med mig. Jag kan läsa tidningen, sköta mig. Jag har
förmåga att koppla av. Jag kan släppa O utan att för den skull vara ouppmärk-
sam. Men M måste hela tiden springa efter och ha ögonen på honom. Jag har
kommit på hur jobbigt det är att handla för M. Jag har bestämt vad han skall
köpa och han skall vara orolig för att det var fel. Han har kommit hem med
grejer och var jättestolt – och jag tar det som nåt litet enkelt. Första gången jag
var i butiken med honom, babyn, när han började skrika – och inget kan man
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göra. Därför ville jag ha med min bror idag för att handla. Jag och alla blir litet
berörda av detta hjärtskärande skrik. Alla blir berörda. Nu förstår jag M. Han
har förstått mig. Och han har förstått mig och hört mig under hela graviditeten
och nu. Det är också en grej, att det alltid är mannen som får höra allt gnäll.

M: Först var det gnälligt. Hon klagade på mig hela tiden. Jag kände mig hand-
fallen. Har bättrat sig. Men hela vårt förhållande är präglat av barnavård. I hög
grad är det det som utgör vår samvaro hela tiden. Hela tiden nya saker att ta
ställning till. Och det handlar om barnen och framtida boendet. Men vi harmo-
nierar bra med varandra. Vi är nu ändå mer än tidigare som föräldrar. Ett steg
uppåt på den skalan. Mer fullbordad familj. Känner mig mer på riktigt som
förälder. Det kommer också försåtligt på ett språkligt sätt genom att jag hänvi-
sar till K som mamma för O och pappa är jag för O, och då blir det mamma
även till K. Man skall inte underskatta språkets makt. Min far har plötsligt
blivit farfar och K:s mor mormor. Det ger också en synpunkt på ens plats i
universum – en plats mellan generationer. Detta har blivit tydligt nu med barn
nummer två i generationsföljden. Känns mycket tydligare nu. Det har ju inte i
sak förändrats men känns mycket tydligare med barn nummer två. Och det har
hela tiden legat i luften att ha barn nummer två. Förstärker känslan av gemen-
skap med tidigare generationer. Aldrig haft känslan av att det skulle falla ihop
som ett korthus, vårt förhållande. Vi har ett särskilt väl inarbetat förhållande
med våra 15–16 år tillsammans. Vi är nog bättre rustade än genomsnittsparet.
Har aldrig kommit i närheten av gränser.

5. Vad vill du säga om barnen, det äldre och det nyfödda?
K: En kvalitetstid varje kväll med den lille. Och såna stunder har jag med O.
Det har ju inte M, han vet ju inte vad han skall ta sig till när den lille skriker.
Jag kan trösta och få sitta och ha det så här mysigt. Men det är bra – och roligt
för M med O som nu är i en sån pappaperiod. Så glad åt M, och M så glad och
road av honom. Så bra att det med pappaintresset kom nu. Och barnen. Går
jättebra. Jag tycker att det gått jättebra. Jag har nu lagt O själv varje kväll och
har tagit upp honom varje morgon. Verkligen försöka gosa och leka och pratat
mycket med honom om lillebror och att det är vår pojke. Även om han varit
mer med pappa så har det varit så viktigt att vi har vårat godnattande. Det har
varit viktigt med våra stunder, även om han är mycket mer med pappa. Men
viktigt med våra stunder, att han får välling och vi läser. Det svåra är stunder,
ofta när jag ammar och O springer iväg, men jag tror inte den lille blir så störd
av avbrott. Han tar tag igen och verkar inte så störd.

M: Stärkt O:s och mitt förhållande. Han tyr sig mer till mig. Vi har gjort saker
tillsammans på egen hand. Det blir ju K som tar hand om den lille och jag tar
hand om O. Bara trevligt. Även om han stör mig i mina arbetsuppgifter. Jag
blir störd av O men jag blir aldrig arg på honom. Han är som en kompis. Busigt
kul att bli störd av honom även om jag inte vill det.

6. Hur mår och reagerar det äldre syskonet?
K: Men sen kan ju O vara brutal. Det är inte en liten gullig flicka som smeker.
Han gungar häftigt med liggstolen eller dänger till. När han hör honom vakna,
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rusar han fram till korgen och ruskar ... Ett litet bekymmer när han är trött och
vill visa något ... Rädd att han slänger bilar när jag sitter och ammar. O är rolig
nu. En ålder att verkligen göra tvärtom. Jag var ju dum som sa att han skulle
akta sig så att han inte tappade kepsen. Då tog han genast av kepsen och slängde
kepsen i marken. Och det som väcks i ögonen – ”tappa”. Jag får bara lyfta
undan den lille och ta O. Sista dagarna har jag låtit O hålla lillebror i famnen,
då är han snäll och pussar. Och det går bra med lillebror om han får sitta på
mitt knä när jag ammar.

M: Verkar att ha förstått vad det rör sig om. Har inget att invända. Skrattar när
vi pratar om lillebror. Han verkar inte ha blivit nedslagen av detta. Snarare
tvärtom. Det kan också ha att göra med att jag har så mycket tid för honom. Så
det har inte blivit socialt avbräck. Ibland kan det bli dom- och vi- känsla – nu
sitter dom där och ammar och vi är här, pappa och O. Men han vill ta lillebror
mer eller mindre trubbigt.

7. Tankar om din/K:s kropp efter förlossningen?
K: Mycket bra, men det har gått så fort med att jag känner mig tjock och fet,
missnöjd med det. Provat byxor, jag mår bra i kroppen – frisk och återställd.
Men då har jag blivit frustrerad. Och så provar jag kläder. Inget som gick.
Samtidigt blir jag sugen på sötsaker. Men samtidigt mår jag så bra i kroppen.
Återställd, känner mig stark. För en vecka sen – orkade inte bra trapporna,
men nu går det lätt nerför trappan med O och lillebror utan besvär. Men nu
känner jag mig återställd. Men jag känner mig fet. Inte roligt att se låren som
dom är. Jag är väl sån som går upp mycket när jag är gravid. Men det är väl mat
också som sitter på låren och midjan. Men tack och lov så tar dom små över-
handen.

M: Hon är mycket mer mamma. Hon verkar ha en stark fysik. Men man kan ju
inte begära på ett par tre veckor att det skall vara tillbaks till det gamla. Men
det skall bli roligt att se när hon kommer tillbaka till sitt gamla jag. T.ex.
ansiktet. Det är mycket mamma – ofta när jag ser henne håller hon på att amma.
Hon är väldigt en mamma. Rent utseendemässigt tycker jag att hon börjar komma
igen till det hon var förr.

8. Dina reaktioner nu och hur förhåller du dig till det som är nu?
K: Men igår tog det andra över. Jag kände mig smådeppig igår. Olustig. Inte
roligt med kläder. Detta kom inte alls så tidigt med första barnet. Jag är rädd
att jag inte skall gå ner. Jag är ju loj och cool, inte spänd, är ju litet farligt att
vara så här loj och cool. Att jag inte är så ettrig. Om man är det är ämnes-
omsättningen annorlunda.

M: Nog motsvarat mina förväntningar. Jag var nog beredd på det här. Något
lättsammare än jag trott. Sett många vänner som blivit mammor och vetat vad
jag kunde förvänta mig. Att jag kände mig så otillräcklig och klagad på i bör-
jan. Som på ett nytt jobb som man har fifflat sig in till på falska meriter. Åter-
kommer till det med bekväma stolar på BB.

Epilog
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9. Sociala kontakter? Vem stöttar Er?
K: – – – (intervjun avbryts för att babyn tar uppmärksamheten).

M: K har ställt stora krav på sig själv att klara av det. Hon borde ha bett mer om
hjälp. Jag hade gärna haft litet avlösning. Jag har föreslagit att hon skulle
frågat: ”din mamma har ju sagt att hon skulle hjälpa till och ta ledigt”. Käns-
ligt ämne. Hon har slagit ifrån sig starkt och jag har inte insisterat. Men jag
skulle gärna velat ha hjälp. Nu någon, några månader skönt med sommar. Lö-
ser problemet med boendet.
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English summary

When Women and Men Expect and Have a Child –
Psychological and Gender Specific Views of

Mental Health and Wellbeing
Birgitta Rydén

The focus of this study is on the everyday woman and man at the time when their baby is to
be born. The perspective is broad, based on various psychological theories and the cultural
context is also taken into consideration. Four different levels of service and types of contacts
at maternity and child healthcare centres are covered in four studies, also constituting the
design of the study. The groups selected for study are the women and men who took advantage
of the services and consented to take part in the study.

The main purpose is to study the general mental reactions of women and men before and
after birth by examining how and to what extent it is possible to gain an insight into the
needs and reactions observed in maternity and child health centre contacts. The aim is to
devise a frame of reference as to what these reactions might be like, what they are like in
ordinary individuals who display no visible dysfunctions before they have children and to
make comparisons to create a better understanding of more severe mental reactions. When a
frame of reference has been established the ambition is to produce methods to develop
maternity and child healthcare from a psychological point of view to assist both women and
men in the process of becoming parents. This is meant to be part of the overall ambition to
remove any impediments to true mental wellbeing for women and men, in their role as adults
to make for a future good quality of life and to help them being good parents to their child.
Also included is the welfare of the next generation.

The four studies are all based on a gender perspective, offering equal opportunities to
women and men. A public health perspective is also at the bottom of the studies trying to get
to people as parents at an early stage, being sensitive to different needs, trying to promote the
inherent ambitions of the individuals, preventing dysfunctional behaviour in the role as parent
and to secure a future good life for the individual. There is also a cultural and knowledge-
anthropological perspective, accounting for the women and men in their contextual circum-
stances with their different views of parenthood and how to care for a child. Intersubjectivity
and a conscious view of “empowerment” form the basis for the contacts at the maternity and
child healthcare centres, allowing the women and men to display their needs freely, not using
a set design for the interviews. The basis for each contact is the positioning theory, allowing
each individual to give their own descriptions of how they look at pregnancy, delivery, the
post-partum period, the role of the parent in their particular social circumstances. The psycho-
logical narrative is another platform for contacts with the parents-to-be and parents and for
the analysis of the data.

The starting-point of the study is an interdisciplinary approach based on various
psychological theories adapted to the childbirth period. Major psychological theories of the
study with a basis in the psychodynamic tradition are attachment theory and affect theory.
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Health psychology with theories on nervous tension, coping and individual resources are
important to understand the reactions as are clinical theories on mental divergencies and
crisis theory, taking the individual´s subjective experience into consideration, defining
reactions and needs rather than offering a clinical diagnosis. A major concept of the studies
is the “reflective function”, RF, as a structure; empowerment – handing over the power to the
woman and man at the healthcare centres; positioning – paying heed to each individual´s
own definition of her/his role and situation through the whole process, from pregnancy through
post-partum and infancy; intersubjectivity – looking at the other person and myself as two
different subjects on an equal footing.

Four studies correspond to four levels in healthcare work
Study I: Epistemological approach
Study II: Supportive approach, boosting the ego
Study III: Crisis approach and incidence of psychiatric emergencies
Study IV: Treatment approach: short-term psychotherapy

Study I. Epistemological approach
The first study concentrates on women´s and men´s questions and needs of knowledge in the
last trimester of pregnancy. Gender similarities are the quest for knowledge and need to
discuss the mother´s and father´s mental condition directly after delivery and during the
post-partum period, practical arrangements to take care of the child, organizing the first few
days at home after delivery to avoid chaos and pregnancy issues occuring in the last trimes-
ter. Gender differences displayed four times more questions from women about birth pains
and breastfeeding, four times more questions from men about the pair relationship and parent-
hood, three times more questions on the male role at delivery and as a father. More men
asked questions about the child and its development. A third analysis revealed women´s and
men´s coping strategies. Women´s questions concerned practical matters and meaningfulness.
Men tended to combine relationship with the child to be born and the partner in their coping
strategies. Women and men asked the same amount of questions and the 1331 questions were
categorized according to the “grounded theory”. The coping strategies were based on
Antonovsky´s three strategies to create a sense of coherence: manageability, comprehensibility
and meaningfulness, and Folkman´s and Lazarus´ problem focus strategy and emotion focus
strategy.

Study II. Supportive approach, boosting the ego
The study gives the number of women and men/couples when the two were living together
who were interested to have the midwife, known from pregnancy, visit them at home within
a time span of not more than 30 days after delivery. Fifteen percent were interested, the
experiment group differed from a control group in having more parents with mother-tongues
other than Swedish, more dysfunctional pair relationships and more women with somatic
difficulties. The experiment group showed a tendency to more psychological troubles. The
results confirm the assumption that there is a need of individually adapted concern from
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health centres to those women and men who have recently become parents. Home visits were
made to the group with both women and men, 37 couples and 18 single women. Fifty percent
of the women were not happy with the delivery and a fourth were traumatized and found the
experience terrifying. The partners agreed on the experience in more than 80%. Fifty percent
of the women were happy about the situation with the new child but the other 50 % were not
and several suffered from somatic problems, many felt tired and 19 of the 55 women were sad
and anxious. One third of the men were not happy with the situation, 19% had problems
with work and earning a living. A phenomenon worth attention was a difference in several
cases between the appreciation of their condition by the women and men themselves and by
the midwife. This particular piece of evidence supports an open-minded discussion on such
differences of assessment to provide the best possible support to the parent from a psycho-
logical point of view. The interview´s open question revealed several types of difficulties in
the families, obstructing the complete commitment in the infant: isolation and a longing for
a social network; difficulties with older children; conflicts in the pair relationship, uneasin-
ess in the couple´s sexual relationship, apparent crises including jealousy and threatening
behaviours, unfaithfulness; distress caused by death of a close relative or friend. A need for
confirmation of the baby and the family was also demonstrated. As a preventive method and
adapted to individuals, an offer from a familiar midwife to make a visit at home could bring
continuity and support to those who find themselves in chaotic circumstances shortly after
delivery and who would not want to reveal their chaos to unfamiliar staff at the childcare
centre. In this way there would be a chance of removing clearly demonstrated impediments to
emotional availability and engagement in the newly born child.

Study III . Crisis approach and incidence of psychiatric
emergencies
The main purpose of the study was to find out how many women and men visit psychiatric
clinics for emergency help in the childbearing period and infancy. Every patient coming to
the clinic during the 4 months of the study was asked if they were pregnant, had a pregnant
partner or was the parent of a child less than 18 months old. There were 29 people in this
target group, 6 men, 21 women and two people who did not want to participate in the study
but who add to the total. There is some uncertainty as to the results of incidence, especially
in the number of men since it could be expected to be difficult to ask questions on a child-
bearing partner of a man in a chaotic condition, sometimes under the influence of drugs. This
might also be the case with the women. Of all emergency visits to a psychiatric clinic 1.23 %
were parents-to-be or parents with a child younger than 18 months. Of all pregnant women
and men with pregnant partners and parents of children 0–17 months 1.1% were in need of
a psychiatric contact, most of them in the child´s first 12 months. One woman was diagnosed
with affective psychosis (1 ‰). One woman and one man were required to stay in the clinic.
The structured interview with the women and men revealed a resistance from the doctors to
attach a diagnosis to pathological conditions. Instead they used the terms “neurosis” and
“crisis reaction” for almost half the group. The immediate offer to the patients was to talk to
the doctor, more women than men were offered psychotherapy in a future contact and more
people with Swedish as their mother-tongue were offered psychotherapy. More men were
given treatment with psychopharmacological drugs.

English summary: When Women and Men Expect and Have a Child
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Study IV. Short-term psychotherapy
The study gives the results of 12 individual short-term psychotherapy treatments with 6
women and 6 men, parents-to-be or new parents. The psychotherapy was reported to offer at
least 10 sessions, all of them registered by the therapist taking notes during the entire sessions.
A percept genetic test was performed at the beginning of the contact, constituting a control
instrument for diagnostic assessment. After the sessions all notes were brought together as
12 narratives, analysed for thematic revelation through phenomenological analysis using
categorization according to themes, ranged according to the number of times the themes
appeared. For women the most dominant subjects were firstly the relationship and secondly
their own identity. With men it was the other way round. The next analysis was of attachment
pattern. For this the AAI, Adult Attachment Interview, was used to separate attachment the-
mes from the narratives. All patients revealed insecure attachments which were also con-
firmed by the percept genetic results. Half the group, 3 women and 3 men showed a dis-
organized pattern. The quality of the attachment experience differed to some degree between
women and men, the women displaying a pattern of role-reversal in relation to her mother
where the daughter had been the adult and the mother the person in need. The women also
demonstrated how they had been intruded on by both mother and father; in three cases there
were sexual intrusion patterns from the father. The men showed binding patterns on the part
of the mothers and at the same time they felt that they had been neglected as individuals. The
men had been neglected by their fathers who had had great demands on their sons and not
confirmed their personalities. To measure the outcome of the psychotherapy, expressions of
affect were calculated at the beginning of therapy and in the last period of therapy. Monsen´s
affect interview (Monsen, 1994; Monsen et al., 1996) was used as a filter. Every expression
of affect in every session was counted and categorized according to Tomkin´s nine basic
affects. Shame and humiliation were most dominant in therapies with both women and men.
Significantly more positive expressions of affect turned up in the later period of therapy and
fewer negative affects. There was a statistically significant difference in the ability to observe,
handle and express affects in the first and last sessions of psychotherapy, showing a greater
degree of consciousness and aptitude for expression at the end of psychotherapy. As for the
thematic presentation, there was a distinctly better ability to reflect on the disturbing phenome-
na and the attachment experiences as demonstrated in the linguistic expression, that is an
increase of RF, the reflective function.

The outcome of the entire study reveals a great number of psychological reactions in the
everyday woman and man becoming parents. Insights into these reactions and probing methods
used by healthcare centre contacts for various levels of need offer opportunities to propose a
model to cope with women and men at the time of a child´s birth.
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Sammanfattning
Studiens syfte är att öka kunskapen om vad gravida kvinnor och deras partners
vill veta när de skall bli föräldrar första gången. Hypotesen var att kvinnor och
män har både lika och olika behov i förberedelsen för föräldraskapet. 71
föräldragrupper, 388 kvinnor och 342 män, inom mödravårdscentralens för-
äldrautbildning ingick i materialet. Grupperna träffades första gången kring
graviditetsvecka 30. Gruppledaren var barnmorskan. Kvinnorna och männen
bildade separata grupper vid första sammankomsten och skrev ner de frågor
som de önskade diskutera. 1331 frågor samlades in under en treårsperiod och
utgör materialet i föreliggande studie. Resultatet från studien visar att det finns
skillnader mellan kvinnornas och männens frågor, när de ska bli föräldrar för
första gången. Kvinnornas frågor handlade i stor utsträckning om den nära
förestående förlossningen, om att kunna hantera smärtan vid förlossningen
och att sätta sig in i bröstuppfödningen. Männens frågor handlade om man-
nens roll vid förlossningen och hemkomsten, om att bli far, om barnet och om
föräldraskapet. Både kvinnor och män ville i lika hög grad sätta sig in i för-
lossningens fysiologiska förlopp, post partum-perioden, psykiska reaktioner i
samband med barnafödandet och praktiska arrangemang vid barnets ankomst.
Studien bekräftar hypotesen att kvinnor och män har både lika och olika be-
hov i förberedelsen för föräldraskapet. Praktiskt torde studiens resultat kunna
stimulera metodutveckling av både föräldrautbildningen och andra kontakter
med blivande föräldrar vid mödravårdscentraler och förlossningskliniker men
också vid andra instanser, t.ex. vårdcentraler.
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Inledning
I föreliggande studie undersöks vad blivande mödrar och fäder är upptagna av för frågor och
funderingar, när de skall bli föräldrar första gången. Studien har genomförts vid en mödra-
vårdscentral i centrala Göteborg i samband med en genomgripande förändring av den föräld-
rautbildning som erbjuds vid centralen (Rydén, Karlsson, Lagerquist & Palmér, 1995). Ett
syfte med förändringsarbetet, där författaren var metodhandledare, var att i högre grad än
tidigare vända sig till både kvinnor och män och att engagera både kvinnan och mannen i lika
hög grad inför det blivande föräldraskapet. En deltagarstyrd pedagogik infördes (Arborelius,
1988) och innehållet i grupperna utgick från de frågor som föräldrarna själva önskade få
belysta. Första grupptillfället inträffade omkring graviditetsvecka 30. Inom ramen för upp-
läggningen med nämnda pedagogiska förhållningssätt gavs förutsättningar att genomföra före-
liggande studie för att utröna könsspecifika frågeställningar hos blivande föräldrar inför det
första barnets födelse. Ett ”empowerment”-baserat folkhälsoarbete – att väcka och utgå från
deltagarnas ”egenkraft” och utgångspunkt – har inspirerat förändringsarbetet (Starrin, 1995;
Riger, 1981; Rappaport, 1981).

Grunden för föräldragruppsverksamheten är den av Riksdagen beslutade föräldrautbild-
ningen, som kom till stånd efter Socialdepartementets utredning SOU 1978:5. Tre mål för
föräldrautbildningen angavs i utredningen: (1) att öka blivande och nyblivna föräldrars kun-
skap om barn och om den fysiska, psykiska och sociala förändring som ett föräldraskap
innebär, (2) att erbjuda möjlighet till sociala kontakter med människor i samma omständig-
heter och i närmiljön och (3) att initiera ett samhällsengagemang hos blivande och nyblivna
föräldrar kring familjefrågor och barns villkor i samhället.

Det pedagogiska förhållningssättet för den av Riksdagen beslutade föräldrautbildningen,
som skulle omfatta alla föräldrar under graviditeten och barnets första år, förväntades bygga
på en psykologisk/psykodynamisk teoribildning. Utbildningen, är det också utsagt i beslu-
tet, bör vara processinriktad i samtalsgrupper för bearbetning av kunskapsmaterialet och
föräldrarollen. I handledning av psykolog får barnmorskan/sjuksköterskan möjlighet att ut-
vecklas i att leda en sådan samtalsgrupp och åstadkomma ett gruppklimat, som tillåter en
dynamisk process. Tanken var god men rimmade inte med de givna ekonomiska ramarna och
professionella förutsättningarna. Gruppverksamheten har måst begränsas och de planerade
psykologresurserna har generellt inte varit möjliga att få till stånd. Det har heller inte annat
än undantagsvis, av organisatoriska skäl, gått att realisera sammanhållna grupper som startat
under graviditeten för att fortsätta efter att barnet fötts. Under de senaste 10 åren har likväl
olika former av experimenterande med att förnya föräldragrupperna ägt rum.

Hälsofrämjande insatser
Hela ansatsen med att påbörja en riksomfattande föräldrautbildning utgick från en önskan
om att barns uppväxtvillkor skulle gynnas och föräldrar skulle förberedas för och stödjas i
sin föräldraroll för att bättre kunna förstå sitt barn och möta dess behov. En sådan satsning
skulle leda till en bättre psykisk hälsa i familjen och hos det uppväxande barnet.

Att befrämja psykisk hälsa kan ses som ett bygge, där många olika material behövs för att
åstadkomma en stabil konstruktion. Ett tvärvetenskapligt samarbete och kunskapsbyggande
är grunden i ett brett folkhälsoarbete (Dahlgren, 1994). Hur nutida folkhälsoarbete har ut-
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vecklats belyses av bl.a. Quarsell (1993). Metoder har utvecklats med utgångspunkt i synsätt
som är företrädda i föräldrautbildningsbetänkandet (jmf. ovan), i dialogpedagogik och hälso-
pedagogik (Freire, 1974; Arborelius, 1988), i nätverksbyggande (”net-working”) för att be-
främja social tillhörighet i grupper i samma närmiljö (Hastings, 1993; Ljung, 1995) och i den
tidigare nämnda empowerment-ansatsen.

Begreppet empowerment. Med empowerment avses ett förhållningssätt i mötet mellan
människor – deltagare i en folkrörelse, en utbildning, ett utvecklingsarbete m.m. Förhållnings-
sättet innefattar en lyhördhet för medarbetares och deltagares behov, egna kraft och önskan
att åstadkomma en förändring. Begreppet kan sägas ha en viss gemenskap med pedagogiska
begrepp som deltagarstyrd pedagogik och dialogpedagogik (Freire, 1972). Det kan handla
om en framväxande rörelse i samhället (jämför Rigers, 1981, forskning om hur feministiska
rörelser organiserade sig). Enligt Starrin (1995) härrör begreppet från områden som ”commu-
nity psychology” och ”community development”. Richters (1981) beskrivning av kraftmobili-
sering och samarbete i grupper, med ett gemensamt intresse och en gemensam livssituation
under uppbyggnadsarbetet i efterkrigstidens Europa, kommer nära definitionen av empower-
ment-begreppet. Swift och Levin (1987) beskriver begreppet som en ny framträdande tekno-
logi för att främja psykisk hälsa.

Psykologins roll inom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Föräldrautbildning är
en tvärvetenskaplig hälsofrämjande insats. Någon specifik psykologisk teori om hur en akti-
vitet som föräldrautbildning kan påverka barns och föräldrars samlevnad och framtid finns
inte. Det finns inte heller färdiga teorier om hur ett psykologiskt föräldraskap växer fram och
vilka kunskaper föräldrar behöver för att förbereda sig för föräldraskapet. Likväl förekom-
mer en ansenlig mängd psykologisk såväl som annan forskning både om föräldrautbildning,
föräldraförberedelse och om förändringen, ”transition”, till föräldraskap.

Forskning om föräldrautbildning och föräldraförberedelse
Utvärdering av och forskning om föräldrautbildning är under utveckling. Lundh (1974) ge-
nomförde en studie av den mödraundervisning som erbjöds vid mödravårdscentraler i Sverige
och som var föregångare till den allmänna föräldrautbildningen. I studien framkom många
spörsmål kring metodiken i grupperna: hur medlemmarna skulle bli mer aktiva i grupp-
diskussioner, hur psykologiska och psykosomatiska teorier i högre grad skulle kunna influe-
ra den medicinskt dominerade preventionen av smärtupplevelsen vid förlossningen, om de
uttalade målen med en mödraundervisning var relevanta och om mödraundervisning inte i
högre grad borde breddas till att bli en föräldraförberedelse.

Hallgren, Kihlgren och Norberg (1994) studerade effektiviteten av olika innehåll och
pedagogiska tillvägagångssätt i föräldragrupper under graviditeten. Studien visade att en
”blandad” modell med både förmedling av obstetrisk-gynekologiska kunskaper och en pa-
tient-orienterad attityd kombinerad med en bekräftande pedagogik gav ett mer stimulerande
gruppklimat, fler frågor och livligare diskussioner än vad som uppnåddes med andra ansatser
och förhållningssätt. Clulow (1982) studerade möjligheten att hjälpa blivande föräldrapar
att förbereda sig inför oförutsedda händelser under graviditeten och förlossningen och i rela-
tionen till barnet. Författaren konstaterar att det är svårt att i förväg motivera ett engagemang
för komplikationer som kan tillstöta.

I. Kvinnors och mäns förväntningar och frågor inför det första föräldraskapet
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Berntsson, Karlsson och Nylén (1993) undersökte föräldrautbildning vid barnavårds-
centraler ur olika synvinklar. Innehållet analyserades och föräldrar och personal tillfrågades
om sina erfarenheter. Olika modeller av föräldragrupper studerades. För föräldrarna var det
viktigaste behovet gemenskap med andra i samma livssituation. Personalen menade att en
mer medveten uppläggning och struktur för genomförandet av föräldrautbildningen skulle
behövas. Detta aktualiserar personalens behov av utbildning och handledning.

Nichols (1995) genomförde en kontrollerad studie med jämförelse mellan föräldrar som
deltagit i föräldrautbildning i grupp och föräldrar som inte deltagit. Författaren finner ingen
skillnad mellan grupperna vare sig vad gäller förlossningen eller andra perinatala omständig-
heter. Hennes slutsats är att jämförande studier om föräldrautbildning i framtiden borde under-
söka sådana psykosociala variabler som fäders engagemang och erbjudet emotionellt och
socialt stöd under graviditet och perinatalperiod för att få en helhetskunskap om kvinnans
situation och vad som kan gynna den. Teal (1995) visar i en pragmatisk studie att föräldraut-
bildning kan ge ett blivande föräldrapar en större trygghet och ökad tro på att klara av för-
lossning och övergången till ett föräldraskap. Hon påpekar att varje förlossningsförberedelse
innebär en unik utveckling för varje kvinna och blivande föräldrapar.

Weinstein och Rosen (1994) studerade i ett preventivt perspektiv hur unga kvinnor och
män, utifrån sina respektive behov, kan få bättre kunskap och stöd i sin föräldraförberedelse.
Efter analys av innehållet i skolundervisningen i varje årskurs diskuterar författarna, utifrån
ett genustänkande, hur förståelse för ansvar i relationer, familjebildning och föräldraförbere-
delse kan bibringas tonårselever. Genom att få sådan kunskap integrerad i skolundervisningen
under tonårstiden skulle framför allt unga män stimuleras och engageras till ett större ansvar
för framtida relationer och föräldraskap.

I Sverige har utredningar gjorts om mannen i rollen och funktionen som far i syfte att
mannen i högre grad skall bli engagerad i sin papparoll: Pappautredningen (1993) och för-
söksverksamheten med föräldrautbildning för män, initierad av regeringens jämställdhetsenhet
(Blom, 1996). Svedin (1995, 1996) pläderar, utifrån resultat från studier med blivande fäder,
för ett förändrat bemötande av de blivande och nyblivna fäderna inom mödrahälsovård och
förlossningsvård. Han visar att det finns ett stort engagemang hos blivande fäder både inför
förlossningen och inför rollen som far. Av studien framgår också att män inte bemöts inom
mödrahälso- och förlossningsvård så, att engagemang och nyfikenhet inför faderskapet be-
främjas.

Lindblad och Lundström (1994) studerade bl.a. hur män upplever bemötandet på mödra-
vårdscentraler. Författarna diskuterar, i termer av ”yttre” och ”inre” perspektiv på föräldra-
skapet, den förändring som både kvinnan och mannen genomgår, medvetet och omedvetet,
för att bli föräldrar. De betonar föräldrarnas ”gemensamma projekt” – att skapa ett ”gemen-
samt” barn – och de framhäver ”åtskillnadsarbetet” i föräldraförberedelsen.

Forskning om kunskapsbehov och föreställningar i
förändringsprocessen till föräldraskapet
Sandelowski (1995) har studerat ”transition” hos blivande föräldrar. Hon sammanfattar sin
beskrivning av ”transition” i termer av fyra processer, som överlappar varandra: (1) ”(Re)
defining nature” – förhållningssätt till det biologiskt givna, ”det naturliga”, (2) ”Holding
back/letting go” – balansgång mellan självbevarelse och att ge sig hän till det nya, (3) ”App-
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raising, claiming, and taking care of the fetus, infant, child” – uppskattning av, rätt till och
omvårdnad om fostret och barnet och (4) ”Assuming a parental attitude” – axlandet av föräldra-
rollen. Sandelowski tillsammans med Black (1994) har också kartlagt blivande föräldrars
”epistemologi”, dvs vilken kunskap om föräldraskapet de egentligen har. I en kvalitativ och
longitudinell studie visar författarna att, när man iklär sig föräldraskapsrollen, det i stor
utsträckning innebär att man lär känna fostret och det kommande barnet.

Brudal (1981, 1985) efterlyser en både bredare och mer fördjupad forskning om likheter
och olikheter mellan män och kvinnor i föräldraförberedelsen. Oakley (1980, 1981) har i
empiriska studier undersökt modersrollen och barnafödandet i ett sociologiskt perspektiv
och påtalar vikten av att inom vårdinrättningar fråga kvinnorna själva efter deras behov så-
som de själva definierar dem under havandeskap och förlossning och den första tiden där-
efter.

Chalmers (1995) har genomfört en studie av fäders förhållningssätt till havandeskap och
förlossning. Författaren urskiljer ett behov hos de blivande fäderna att lära sig mer om barn,
om barns skötsel och vård. De har också behov av att bättre sätta sig in i rollen som far och i
parrelationens förändring i och med föräldraskapet. Holter och Aarseth (1993) påtalar den
kunskapsbrist och den avsaknad av egna ”fadersmodeller” som många nutida män upplever i
sin förberedelse till ett föräldraskap.

Hanterandet av graviditet, förlossning och föräldraskap
Föräldraskapet ställer krav på förmågan att hantera den egna livssituationen och relationen
till en annan vuxen och till ett spädbarn. Förlossningen ställer både fysiskt och psykiskt
stora krav på kvinnan och utgör en kravfylld situation även för den blivande fadern. Inom
hälsopsykologin används begreppet ”coping”. Splonskowski och Twiss (1995) studerade
karakteristika hos blivande mödrar i deras övergång under förstagångsgraviditeten och spe-
ciellt coping/anpassningsmekanismernas betydelse samt hur socialt stöd inverkar på gravi-
diteten som mognadsprocess. Även Demyttenaere, Lenaerts, Nijs och Van Assche (1995) har
studerat ”coping”-förmågan under graviditeten och speciellt dess relation till en senare upp-
trädande post partum-depression.

Folkman och Lazarus (1984, 1988) har definierat ”coping” som en kognitiv och beteende-
relaterad ansträngning för att klara av speciella yttre och inre krav som frestar på eller till och
med överskrider individens resurser. Författarna beskriver två slags ”coping”-strategier:
problemfokuserad respektive emotionsfokuserad. Med problemfokuserad ”coping” menar
författarna kontroll och minimering av det som utlöser påfrestningen. Med emotionsfokuserad
”coping” menar de förmågan att bemästra det emotionella svaret på påfrestningen. Antonovskys
(1979, 1987) klargörande genomgång av förutsättningar för hälsa och livskvalitet kan appli-
ceras på graviditeten och barnafödandet. I hans teori om ”salutogenesen” befrämjas hälsa av
en ”känsla av sammanhang” (sense of coherence) inkluderande tre komponenter: begriplighet
(comprehensibility), hanterbarhet (manageability) och meningsfullhet (meaningfulness).

I. Kvinnors och mäns förväntningar och frågor inför det första föräldraskapet
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Syfte och utgångspunkter för studien
Studien är den första i en serie empiriska studier, som skall belysa kvinnors och mäns situa-
tioner och förhållanden i samband med barnafödandet. Syftet med dessa studier är (1) att
skapa ett kunskapsunderlag, som kan stimulera till utveckling av teorier och praktik för ett
psykiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete med beaktande av de blivande och ny-
blivna föräldrarnas specifika behov, (2) att belysa könsspecifika behov och reaktioner inför
barnafödande och (3) att bidra till utveckling av de hälsobefrämjande och förebyggande in-
satser som samhället av idag erbjuder som föräldraförberedelse. Följande utgångspunkter
gäller:

– förberedelsen till föräldraskapet väcker ett flertal tankar och frågor av skilda slag hos
blivande föräldrar,

– kvinnor och män är i lika hög grad engagerade i det kommande föräldraskapet,
– kvinnors och mäns tankar och frågor inför föräldraskapet och det kommande barnet

är både lika och olika.

Metod
Geografiskt område för studien
Studien genomfördes vid en mödravårdscentral/barnmorskemottagning i Göteborg.

Befolkningsstruktur. Det rörde sig om ”innerstadsbefolkning” i utkanten av stadskärnan.
Bostadsstrukturen omfattar både typiska flerfamiljshus av storstadskaraktär med stor omflytt-
ning, områden med blandade lägenhetstyper samt villa- och radhusområden med liten om-
flyttning.

Åldersstruktur. Många äldre gravida, många omföderskor i ett nytt förhållande och få
tonårsgravida i området. Medelåldern hos kvinnorna för födandet av första barnet är högre
än medelåldern i kommunen som helhet: 28,5 år mot 27,2. Inom området – mellan de olika i
studien deltagande barnmorskornas delområden – varierar medeltalet för åldern vid första
barnets födelse med c:a 4 år. Området karaktäriseras av stor spännvidd i både social struktur
och åldersfördelning.

Invandrare. Befolkningen är i huvudsak svensktalande med inslag av invandrare från
många länder och kulturer. Andelen invandrare är mindre än i kommunen som helhet. An-
delen utländska medborgare i % av alla invånare 1994 var 5,2 och i Göteborgs kommun som
helhet: 10,7. I föräldragrupperna har under försöksperioden deltagit kvinnor och män från
flera olika länder. Tolk har inte förekommit. Ena parten har förstått och kunnat göra sig
förstådd på svenska, eller så har sammanfattningar av diskussionerna gjorts på engelska.

Antal gravida. Antal gravida som var inskrivna vid barnmorskemottagningen under pe-
rioden för studien: 1992 = 558, 1993 = 510 (inklusive asylsökande, som under dessa år
hänvisades till barnmorskemottagningen men inte omfattas av studien), 1994 = 388 (ej asyl-
sökande).

Social struktur. Området betecknas inte som socialt belastat. Det finns emellertid en stor
spridning både socio-ekonomiskt och åldersmässigt i befolkningen. Området lämpar sig väl
för en studie av föreliggande slag genom hög närvaro av både kvinnor och män i föräldra-
grupperna och i barnmorskemottagningens service.
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Undersökningspersoner
Undersökningen genomfördes under tiden april 1992 till och med augusti 1994 och omfattar
de föräldragrupper som 7 barnmorskor träffade under denna period. Samtliga kvinnor var
gravida för första gången och deras partners var blivande förstagångsfäder. Paren erbjöds
gängse föräldragruppsverksamhet av sina respektive barnmorskor. Endast de föräldrapar där
både kvinnan och mannen deltog i verksamheten ingick i studien.

Bortfall
En bortfallsanalys omfattande 12 månader under hösten 1992 och våren 1993 gjordes. Nittiotre
procent av de inbjudna kvinnorna och 88% av männen deltog i verksamheten. I diskussion
med barnmorskorna om vilka par som uteblev från grupperna framkom ingenting som kunde
tala mot materialets representativitet. Skälet till bortfall var, enligt barnmorskorna, sjukdom,
deltagande i privat arrangerade föräldragrupper eller att partnern vistades på annan ort. Några
få hänvisade till att de inte ville delta i gruppverksamhet. Fem pargrupper uteslöts ur studien
för att grupperna av olika skäl inte delades upp vid första tillfället i kvinnogrupper respek-
tive mansgrupper. Sammantaget kom studien att omfatta 71 pargrupper och därmed 142 sepa-
rerade könsgrupper. 388 kvinnor och 342 män ingick i studien.

Tillvägagångssätt
Första grupptillfället inträffade kring graviditetsvecka 30. Ytterligare tre träffar ägde rum
före förlossningen; en träff var förlagd 6– 8 veckor efter förlossningen. Varje träff varade 2
timmar med en paus för kaffe.

Första gruppträffen. Barnmorskan hälsade välkommen och de blivande föräldrarna pre-
senterade sig för varandra. Gruppen informerades om studien och utgångspunkten för stu-
dien: att kvinnor och män torde ha olika frågor och funderingar inför barnafödandet och
föräldraskapet. Genom att kvinnorna och männen var för sig fick tillfälle att formulera frågor
och tankar skulle dessa tydligare komma till uttryck. Kvinnorna och männen anvisades olika
rum. Barnmorskan deltog inte i någon grupp. Tiden för kvinnorna och männen var för sig var
en halvtimme. Barnmorskan bad gruppmedlemmarna att fundera över vad de ville använda
tiden vid gruppträffarna till och bad grupperna besvara frågan:

Vad vill Ni använda tiden i gruppen till? Vilka frågor vill Ni få
besvarade och vad tycker Ni är viktigt att diskutera i gruppen?
Grupperna ombads att skriva ner sina tankar och frågor och att ta med anteckningarna till
återsamlingen. När grupperna återsamlats antecknade barnmorskan frågorna i två spalter med
kvinnornas frågor i den ena och männens frågor i den andra spalten. Efter de fem grupp-
tillfällena överlämnades anteckningarna till författaren. Frågorna registrerades i ett regis-
terprogram (FileMaker Pro 2.0) med männens frågor och kvinnornas frågor var för sig. Dess-
utom registrerades gruppernas nummer (1– 71) samt datum för första grupptillfället, barn-
morskans namn, antalet frågor i gruppen och antalet gruppmedlemmar i varje delad grupp.

I. Kvinnors och mäns förväntningar och frågor inför det första föräldraskapet
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Analys och statistisk bearbetning
Syftet med analysen var att få svar på följande. Vilka frågor ställer blivande föräldrar? Hur
många frågor ställs? Finns det skillnader mellan kvinnors och mäns frågor till innehåll och
antal? Analys och bearbetning gjordes i två steg. Författaren granskade materialet tillsam-
mans med barnmorskorna och en medarbetare för databehandlingen och kategoriserade frågor-
na i innehållskategorier (steg I) som därefter sammanfördes till övergripande ämnesområ-
den (steg II). I resultaten redovisas kategorier och ämnesområden, motivering för indelningen,
hur många frågor varje ämnesområde innehåller och hur frågorna fördelar sig på kvinno- och
mansgrupper.

Kategorisering och indelning i ämnesområden är inspirerad av fenomenologisk analys
(Bjurwill, 1995; Uljens, 1989) och principerna för Grounded Theory (Glaser & Strauss,
1967; Starrin, 1995). Det innebär ett ”förutsättningslöst” närmande till materialet utan ett a
priori givet utgångsläge. Den successivt vidgade erfarenheten som erhålls genom gruppering
och omgruppering av materialet blir därvid avgörande för den slutgiltiga kategoriseringen
och indelning i ämnesområden. Den teori kring subjektivitet och metod i psykologisk forsk-
ning som beskrivs av Hollway (1989) har också inspirerat sättet att ta sig an materialet.
Steg I. 23 innehållskategorier urskildes. För varje grupp fastställdes det antal kategorier som
fanns representerade. I resultaten redovisas dels pargrupperna sammantagna, dels kvinno-
och mansgrupperna var för sig.
Steg II. För att öka hanterbarheten av materialet arrangerades de 23 kategorierna i 10 övergri-
pande ämnesområden. Under resultat redovisas fördelningen av de totalt 1331 frågorna på
ämnesområden och kvinnor och män.
Statistiska signifikansprövningar har utförts med Mann Whitney U Test och med 2-analyser
av 2x2 kontingenstabeller.

Fördjupad analys
Förutom kategorisering och indelning i ämnesområden genomfördes ett försök till mer för-
djupad analys av materialet. Det fanns två syften med denna mer kvalitativa ansats: att för-
söka avläsa intentionen eller avsikten med frågan, dvs ge svar på Varför ställdes frågan? samt
att undersöka skillnaden mellan kvinnor och män.

Den fördjupade analysen genomfördes på 10 pargrupper. Principen för urvalet av par-
grupper var att var 7:e grupp av de 71 pargrupperna ingick i stickprovet. Avsikten med frå-
gorna tolkades i termer av ”coping-strategier”, som markerades med en kodbeteckning (se
nedan). Jämförelse gjordes mellan kvinno- och mansgruppernas frågor omsatta i coping-
strategier. Coping-strategierna, utnyttjade för att förstå avsikten med frågorna, är hämtade
från olika källor. Inom ramen för Antonovskys (1987) beskrivning av vad han benämner
”sense of coherence” urskiljer han olika coping-strategier.

Följande strategier har bedömts användbara. Förståelse/hanterbarhet, dvs att skaffa kun-
skap och informera sig för att förstå att utnyttja de rätta ”verktygen” för hanterandet av en
given situation. Meningsfullhet syftar på försöket att skapa mening och utveckla föreställningar
om det som sker. Även av Folkman och Lazarus (1988) namngivna coping-strategier, problem-
fokuserad och emotionsfokuserad, har utgjort underlag vid tillskapandet av för studien an-
vändbara strategier. Ytterligare en strategi för att tolka avsikten med ställda frågor har namn-
givits av författaren: hantering av relationer.
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Mot bakgrund av ovan nämnda coping-strategier har tre valts som ändamålsenliga för
studien. Kodbeteckningar och beskrivningar framgår nedan:

FP : fakta- och probleminriktad avsikt som bygger dels på Antonovskys be-
skrivning av förståelse/hanterbarhet, dels på Folkman och Lazarus strategi
problemfokusering.

ME : meningsfullhet och emotionsfokuserad avsikt som har referens i dels
Antonovskys beskrivning av förmågan att skapa mening, dels Folkman och
Lazarus emotionsfokuserade strategi.

R: hantering av relationer, avsikt med och inriktning på relationerna i familjen,
mellan föräldrarna och i förhållandet till barnet.

En fråga kan kännetecknas av endera strategin eller av strategierna i olika kom-
binationer.

Resultat
I det stora flertalet grupper var antalet deltagande kvinnor 5 eller 6 med 3 respektive 7 delta-
gare i några enstaka grupper. Motsvarande siffror för män var 5 deltagare i de flesta grupper
och 2 respektive 7 deltagare i några få.

Totalt formulerades 1331 frågor för diskussion i mans- och kvinnogrupperna sammantagna,
fördelade på 701 frågor i kvinno- och 630 frågor i mansgrupperna. Med beaktande av antalet
deltagande kvinnor (388) respektive män (342) blir antalet formulerade frågor proportionellt
sett lika i kvinno- och mansgrupperna.

Fördelningen av antal frågor i mans- respektive kvinnogrupperna framgår av figur 1. Mer-
parten av grupperna har formulerat mellan 2 och 10 frågor. Av diagrammet framgår att fler
män ingår i grupper med lägst antal frågor (2–4) men också i grupper som formulerat flest
frågor; 4 grupper med män och 2 grupper med kvinnor ställer många frågor (17–28).

Kategorier
Nedan redovisas de 23 kategorier som blev resultatet av innehållsanalysen utifrån förslagen
i de 142 grupperna. Turordningen för redovisningen av kategorierna är från oftast till minst
ofta förekommande.

Kategori 1: Förlossning = 94 grupper
– förlossningsrummet
– värkarbetet
– underlättande metoder
– förlossningsställningar
– förlossning i bad
– förlossningssängar
– barnmorskans roll

I. Kvinnors och mäns förväntningar och frågor inför det första föräldraskapet
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Kategori 2: Barnet = 88 grupper
– barnets omständigheter vid förlossningen
– barnets skötsel och omvårdnad
– barns beteende och utveckling under första året
– barnets utveckling upp till skolåldern
– barnets upplevelser och tillstånd direkt efter förlossningen
– olika handikapp hos barn
– matsituationen med ett spädbarn
– hälsa och sjukdom hos nyfödda
– babysim och babymassage
– skall barn sova hos sina föräldrar? hur långt upp i ålder?
– att vara född vid olika årstider, vad betyder det?
– vad ett nyfött barn ”förstår” och uppfattar
– hur det späda barnet fungerar i olika situationer, vad barn tål
– barnets språk och språkutveckling
– sömnbehov och rutiner
– hur kan man skilja på barnets olika skrik?
– kolik
– om barn tål att lämnas bort
– skador vid förlossningen
– undersökningsmetoder med barnet vid komplikationer

Figur 1. Antal frågor i kvinno- respektive mansgrupperna.
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Kategori 3: Smärta vid förlossningen = 78 grupper
– smärta i olika skeden under förlossningen
– vad kvinnan kan göra för att lindra smärtan
– vad det finns för bedövningsmedel
– bedövningsmedlens påverkan på kvinnan respektive barnet

Kategori 4: Signaler om födandet = 68 grupper
– viktiga signaler för att bege sig till förlossningskliniken
– kan man ringa förlossningskliniken innan? till vem och när?
– finns det parkeringsplatser?
– finns det alltid plats om man anländer utan förvarning?

Kategori 5: Det fysiologiska förlossningsförloppet = 58 grupper
– det anatomiskt/fysiologiska skeendet vid förlossningen
– tekniska detaljer i förlossningens förlopp
– när händer vad under förlossningen och varför?

Kategori 6: Förberedelse inför förlossningen = 53 grupper
– vad kan blivande föräldrar göra för att underlätta förlossningsarbetet?
– hur kan paret tillsammans förbereda sig mentalt inför förlossningen?
– hur länge är det lämpligt att arbeta före förlossningen?
– vad är viktigt att tänka på inför förlossningen?
– hur beter man sig de sista veckorna före förlossningen?
– vad är bra kroppsligt för den blivande modern: rörelser och kost?
– andning och avslappning

Kategori 7: Post partum-perioden = 51 grupper
– tiden efter förlossningen – vad händer?
– händelseförloppet just efter förlossningen
– tidig hemgång
– hur länge kvinnan och barnet är kvar i förlossningsrummet
– om mannen får stanna kvar i förlossningsrummet
– frågor kring BB-vistelsen
– lättvård
– hur kvinnan, mannen och barnet kommer att må efter barnets födelse

Kategori 8: Mannen – fadersroll och förväntan på honom = 48 grupper
– vad som förväntas av mannen vid förlossningen
– mannens önskan om att kunna vara ett stöd vid förlossningen
– oro över hur mannen skall bete sig i förlossningssituationen
– mannens roll som fader
– hur mannen kontaktas när förlossningen närmar sig
– förändringar hos mannen i samband med barnafödandet
– nätverk för blivande och nyblivna pappor för att stödja varandra
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Kategori 9: Förlossningskliniker = 48 grupper
– olika förlossningskliniker i regionen
– skillnader och likheter mellan förlossningsklinikerna
– att föda barnet i hemmet, vilka omständigheter gäller?
– innebörd av ABC-klinik för förlossning i avspänd miljö

Kategori 10: Utrustning = 46 grupper
– standardutrustning, som bör finnas när barnet kommer hem
– baby-sitter och barnvagn
– skötbord
– lämpligt att ha med sig till förlossningen: bindor, amnings-bh, kläder
– bilstolar
– blöjor till barnet

Kategori 11: Amning = 45 grupper
– vad händer om man har för litet mjölk och hur blir man varse detta?
– hur håller man barnet under amningen?
– kan man bada under tiden man ammar?
– skötsel av brösten och bröstvårtorna
– modersmjölkens beskaffenhet och hur den påverkas av vad kvinnan äter
– hur ofta skall man amma och hur länge per gång?
– mjölkstockning
– andra komplikationer kring amningen

Kategori 12: Komplikationer för kvinnan = 39 grupper
– vad kan hända kvinnan i samband med barnafödandet?
– om livmodermunnen inte öppnar sig – vad görs?
– när och varför behöver förlossningen sättas igång?
– sätesbjudning – innebörd av sådan händelse
– infektioner vid förlossningen
– när behövs sugklocka och varför?
– vad som menas med ”störtförlossning”?
– vad göra om sådan inträffar innan man hunnit till förlossningsklinik?
– blödningar och bristningar
– oro för bristningar i underlivet
– oro för att bli utsatt för komplicerade ”klipp”

Kategori 13: Kvinnan – kroppens förändring = 38 grupper
– hur påverkas kvinnans kropp av graviditet och förlossning?
– vad innebär smärtan för kvinnans kroppsupplevelse?
– hur skall kvinnan sköta sin hygien under graviditeten?
– symtom som uppträder vid den förändring som graviditeten innebär?
– om kvinnan går upp i vikt – när är det lämpligt att gå ner i vikt ?
– hur kan kvinnan träna sin kropp efter förlossningen?
– påverkan av sol och bad under graviditet och efter förlossning?
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Kategori 14: Föräldraskapet = 30 grupper
– förberedelser för att bli förälder och vad det innebär att vara det
– den nyblivna mammans och pappans roll och kontakt med barnet
– föräldrarnas anpassning till barnets behov och dygnsrytm
– hur man utvecklar självförtroende i föräldrarollen
– hur balansera barnets behov i förhållande till egna behov?
– hantering av motstridiga känslor i förhållande till barnet
– hantering av osäkerhet som förälder

Kategori 15: Ekonomi, barnomsorg, administration = 26 grupper
– ekonomi
– barnets namn
– folkbokföring
– registrering av faderskap
– föräldraförsäkring
– barnbidrag
– föräldraledighet
– barnomsorg

Kategori 16: Hemkomsten från BB = 25 grupper
– rutiner som skall etableras kring amningen, barnet och familjen
– arrangemang för att underlätta de första dagarna efter hemkomsten
– vart man vänder sig om något händer med kvinnan och barnet
– vad det finns för hjälp att få: hemhjälp eller avlastningshem etc.

Kategori 17: Psykiska reaktioner = 25 grupper
– psykiska förändringar hos kvinnan och mannen vid barnafödande
– hur vanligt det är med depression post partum
– hur vanligt det är med psykos post partum
– vilka åtgärder vidtas om sådana reaktioner uppträder?
– hur påverkas kvinnan och mannen psykiskt vid ett barns födelse?
– drogers inverkan på graviditet och amning

Kategori 18: Graviditeten = 23 grupper
– fostrets situation och utveckling
– graviditetstidens längd
– mediciner under graviditeten och deras inverkan på fostret
– hur kvinnan påverkas mentalt under graviditeten
– hur man kan hantera förlossningsrädsla
– kliniska undersökningar under graviditeten
– komplikationer under graviditeten
– hur längre resor kan påverka kvinnan och det kommande barnet
– hälsotillstånd, olika kroppsliga besvär och humörsvängningar
– hur fostret påverkas av olika sorters mat
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Kategori 19: Kejsarsnitt = 20 grupper
– akut kejsarsnitt
– planerat kejsarsnitt
– hur man bäst förbereder sig inför ett kejsarsnitt
– olika slags ingrepp
– hur kvinnan kan må efter ingreppet
– om fadern kan vara med vid förlossning med kejsarsnitt
– faderns roll vid ett kejsarsnitt
– hur barnet påverkas av kejsarsnitt

Kategori 20: Föräldrautbildning = 15 grupper
– förslag att utbildningen skulle omfatta fler tillfällen
– förslag att föräldrautbildning finns med under hela graviditeten
– förslag om separata grupper för kvinnor och män mer än en gång
– påpekanden om hur viktig kontakten med andra blivande föräldrar är

Kategori 21: Paret, samliv och föräldraskap = 13 grupper
– förändring i den sexuella lusten efter förlossningen
– samliv efter förlossningen
– förändringar i parförhållandet
– olikheter i engagemanget mellan man och kvinna i parförhållandet
– hur parförhållandet påverkas av ett barn
– hur man klarar den nya situationen med ett barn

Kategori 22: SIDS eller plötslig spädbarnsdöd = 12 grupper
– bakomliggande faktorer
– hur man kan förebygga plötslig spädbarnsdöd
– hur vanligt det är med plötslig spädbarnsdöd
– vilka tecken man skall vara uppmärksam på

Kategori 23: BVC (barnavårdscentralen) = 9 grupper
– vad man kan förvänta sig för stöd och hjälp av BVC
– hur BVC fungerar
– samarbetet mellan MVC, BVC och BB-klinikerna
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Figur 2. Fördelning av de 23 kategorierna av frågor på kvinno- respektive mansgrupperna.

Antal frågor i de 23 kategorierna för kvinno- respektive mans-
grupperna
Figur 2 visar att, när det gäller vissa kategorier, i stort sett lika många kvinno- som mans-
grupper formulerade frågor hörande till dem, medan för andra kategorier kvinno- och mans-
grupperna skilde sig åt.

Samstämmigheten mellan kvinno- och mansgrupperna är störst när det gäller följande 6
kategorier: 5 Förlossningsförloppet – lika många kvinno- som mansgrupper (29), 7 Post
partum-perioden – kvinnor (25), män (26), 10 Utrustning – lika många kvinno- som mans-
grupper (23), 16 Hemkomsten och 17 Psykiska reaktioner – vardera 13 kvinno- och 12 mans-
grupper, och 18 Graviditeten – 11 kvinno- och 12 mansgrupper.

Det finns 5 kategorier där skillnaden mellan antalet kvinno- och mansgrupper är sta-
tistiskt signifikant (Mann Whitney U Test):

Kategori 2: Barnet. Temat gällde för 50 mans- och 38 kvinnogrupper (p = 0,08, ten-
dens).

Kategori 3: Smärta. Frågor om smärta och bedövning föreslogs i 62 kvinno- och 16
mansgrupper (p = 0,0001).

Kategori 8: Mannen – fadersrollen och förväntan på honom. 37 mans- och 11 kvin-
nogrupper ville diskutera temat (p = 0,0002).

Kategori 11: Amning. 36 kvinno- och 9 mansgrupper föreslog detta tema (p = 0,0001).

Kategori 14: Föräldraskap. 6 kvinno- och 24 mansgrupper formulerade frågor på temat
föräldraskap (p = 0,009).
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Sammanfattningsvis gäller att Smärta och Amning (kategori 3 och 11) oftare togs upp i
kvinnogrupperna än i mansgrupperna. Det omvända förhållandet gällde för kategorierna
Barnet, Mannen – fadersrollen och förväntan på honom och Föräldraskapet (kategori 2, 8
och 14).

Ämnesområden
Två ämnesområden sammanfaller med de tidigare kategorierna: Kliniker och förlossningsvård
(kategori Förlossningskliniker) och Bröstuppfödning (kategori Amning).

Område 1: Födandet = 438 frågor. Hit har förts alla frågor som gäller förlossnings-
situationen och omständigheterna kring denna. Frågorna utgör 33% av totala antalet frågor.
Till detta område har frågor från följande kategorier förts: 1 Förlossning, 3 Smärta, 4 Signa-
ler om förlossningen, 5 Förlossningsförloppet, samt vissa frågor ur kategori 6 Förberedelse
inför förlossningen (frågor om förlossningsunderlättande metoder som andning och avslapp-
ningsteknik).

Område 2: Det nyfödda barnet = 192 frågor. Frågorna omfattar c:a 14% av totala antalet
frågor. Området innefattar allt som rör det kommande barnet: barnets skötsel, barnets bete-
ende och utveckling, kontakten med barnavårdscentralen, sjukdomar och handikapp hos bar-
net, komplikationer för barnet i samband med förlossningen, plötslig spädbarnsdöd. Frågor-
na ingår i kategorierna 2 Barnet, 22 SIDS och 23 BVC.

Område 3: Kvinnan-mannen-relationer = 172 frågor. Detta område omfattar 13% av alla
frågor och inkluderar relationen mellan kvinnan och mannen, förändringar som kvinnan och
mannen genomgår i samband med ett barns födelse, psykiska reaktioner hos både kvinnan
och mannen, kroppsliga förändringar hos kvinnan. Följande kategorier har förts samman till
detta område: 8 Mannen – fadersroll och förväntan på honom, 13 Kvinnan – kroppens
förändring, 17 Psykiska reaktioner hos kvinnan och mannen och 21 Paret och samliv i
samband med föräldraskapet.

Område 4: Graviditetsprocessen = 103 frågor, c:a 8%. Området innefattar teman som
mental förberedelse under graviditeten, inför förlossningen och det kommande barnet, för-
beredande andnings- och avslappningsträning, kvinnans somatiska och psykiska reaktioner
under graviditeten. Följande kategorier ingår: 6 Förlossningsförberedelser och 18 Gravidi-
tet.

Område 5: Praktiska arrangemang = 93 frågor (7%). Hit hör frågor om praktiska förbe-
redelser både före förlossningen och vid hemkomsten från BB: inköp, utrustning till barnet,
föräldrapeng, föräldraledighet, barnomsorg och barnbidrag. Området omfattar kategorierna
10 Utrustning och 15 Ekonomi, barnomsorg, administration.

Område 6: Tiden efter förlossningen = 89 frågor, c:a 7%. Frågorna gäller tankar kring
hur både kvinnan och mannen kommer att fungera tiden efter förlossningen, hur hemkomsten
från BB kommer att te sig och vilka situationer som kan inträffa då. Följande kategorier
ingår: 6 Post partum-perioden och 16 Hemkomsten från BB.

Område 7: Komplicerat förlopp = 75 frågor eller c:a 6% av alla frågor. Det handlar om
komplicerade förlossningar och skador som kvinnan kan råka ut för i samband med barna-
födandet. Följande kategorier hör till området: 12 Komplikationer och 19 Kejsarsnitt.

Område 8: Kliniker och förlossningsvård = 66 frågor (5%). Frågorna gäller de olika
förlossningsklinikerna i regionen och jämförelser dem emellan, specialavdelningar, hem-
förlossning. Området sammanfaller med kategori 9 Förlossningskliniker.
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Område 9: Att vara förälder = 52 frågor eller 4% av totala antalet frågor. Hit hör frågor
som berör rollen som förälder: moderskap, faderskap, samarbetet mellan föräldrarna, förbere-
delse för föräldraskapet, relationen till det nyfödda barnet. Kategorier som förts hit är 14
Föräldraskapet och 20 Föräldrautbildning.

Område 10: Bröstuppfödning = 51 frågor (4%). Alla frågor om amning hör hit: praktiska
synpunkter, bröstmjölkens näringsriktighet, hur ofta barnet skall ammas och vad man gör om
amningen inte fungerar. Kategori 11 Amning sammanfaller med ämnesområdet.

Tio ämnesområden. Antal frågor hos kvinnor och män. För att mäta graden av enga-
gemang hos kvinnor och män i ett ämnesområde gjordes en jämförelse mellan hur många
frågor kvinnor respektive män formulerade inom varje ämnesområde i jämförelse med det
totala antalet frågor som formulerades av kvinnorna (n=701) respektive männen (n=630).
En jämförelse gjordes också mellan antalet frågor i kvinnogrupper respektive mansgrupper.

Tabell 1 visar hur många frågor kvinnor respektive män formulerar inom varje ämnesområde
i relation till totala antalet frågor (varje ämnesområde prövades för sig).

Tabell 1. Antal frågor inom varje ämnesområde för kvinnor respektive män ( 2- analys med
2x2 kontingenstabell, df = 1)

Ämnesområden Antal frågor 2 p
Kvinnor Män

Födandet 275 163 14,28    <0,001
Det nyfödda barnet 79 113 11,41    <0,001
Kvinnan-mannen-relationer 67 105 14,28    <0,001
Graviditetsprocessen 61 42 2,22
Praktiska arrangemang 39 54 3,75      0,05
Tiden efter förlossningen 43 46 0,55
Komplicerat förlopp 41 34 0,23
Förlossningskliniker 43 23 4,88    <0,05
Att vara förälder 12 40 17,79    <0,001
Bröstuppfödning 41 10 17,52    <0,001

Summa 701 630
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Kvinnorna formulerar fler frågor om Födandet och Bröstuppfödning och i viss mån
Förlossningskliniker. Männen har fler frågor om Det nyfödda barnet, Kvinnan-mannen-
relationer, Att vara förälder och till viss del Praktiska arrangemang. Kvinnor och män har
i stort sett lika många frågor om Tiden efter förlossningen, Komplicerat förlopp och i viss
mån Graviditetsprocessen. Tabell 2 visar en analys av hur antalet frågor förhåller sig till
antalet kvinno- och mansgrupper.

Tabell 2. Jämförelse av antalet frågor i förhållande till antalet kvinno- och mansgrupper
(Mann Whitney U Test)
Ämnesområden Kvinnor Män z p

Grupper Frågor  Grupper Frågor
Födandet 71 275 63 163 – 3,49 < 0,001
Det nyfödda barnet 43 79 52 113 – 0,57
Kvinnan-mannen-relationer 33 67 46 105 – 0,02
Graviditetsprocessen 38 61 29 42 – 0,84
Praktiska arrangemang 28 39 22 54 – 0,45
Tiden efter förlossningen 28 43 31 46 – 0,14
Komplicerat förlopp 28 41 22 34 – 0,84
Förlossningskliniker 31 43 17 23 – 0,31
Att vara förälder 12 12 27 40 – 2,37 < 0,02
Bröstuppfödning 36 41 9 10 – 0,13
Summa  701 630

Vid jämförelse mellan antal frågor i kvinno- och mansgrupperna är skillnaden signifikant
avseende ämnesområdet Födandet med betydligt fler frågor i de kvinnliga grupperna och Att
vara förälder med fler frågor i männens grupper.
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Analys av 10 grupper
Frågorna i de tio grupperna valda enligt ovan nämnda förfarande klassificerades avseende
avsikten med de ställda frågorna kodade enligt tidigare redovisade tre strategier: söka fakta
och kunskap för förståelse samt problemfokusering (FP); skapa mening samt emotionell
orientering (ME); hantering av relationer (R). Likheter och skillnader mellan kvinnor och
män i dessa avseenden granskades.

Avsikten med frågorna. En fråga kan betecknas med ett enstaka kodtecken men också
med två eller tre tecken i olika kombinationer. Frågorna som ges som exempel är de ur-
sprungliga formuleringarna nedskrivna i kvinno- och mansgrupperna (ibland är hela frågan
utskriven, ibland endast en term eller en kort mening i telegramform, ordagrant återgiven
från det insamlade materialet).

FP
 – vad tar man med sig till förlossningen?
– skillnaden mellan olika kliniker
–  föräldrapenning, föräldraförsäkring
– baby-prylar

De tio kvinno- och mansgrupperna har formulerat lika många frågor (24) som uttrycker be-
hov av faktaupplysning.

FP; R  (betoning primärt på FP)
– barnets hygien
– särskild kost (mansgrupp frågar om kvinnans kost när hon ammar)
– baby-sim
– hur mycket kläder skall barnet ha på sig?

Kvinnogrupperna formulerar 6 och mansgrupperna 10 frågor, både faktainriktade och gäl-
lande relationen till partnern eller barnet.

ME
– omställning från att ha varit gravid till att bli mamma
– vad händer sen?
– när blir man normal?
– tiden efteråt

Två frågor i kvinno- och 2 frågor i mansgrupperna tolkas som frågor som uttrycker ett behov
av att skapa mening i det som sker.

ME; R (betoning primärt på ME)
– vad tänker kvinnan på nu? (fråga från mansgrupp)
– pappans roll
– nattsömn (hur blir det med nattsömnen, när barnet är fött?)
– hur förändras förhållandet efter förlossningen?

En fråga formuleras i kvinno- och 5 i mansgrupperna för att få svar på och skapa sig en
föreställning om vad som sker och kommer att ske i relation till barnet och till partnern eller
vad som sker med partnern.

I. Kvinnors och mäns förväntningar och frågor inför det första föräldraskapet
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FP; ME (betoning primärt på FP)
– när åker man in till förlossningen?
– amningen – hur får man igång den?
– vad händer i förlossningsögonblicket?
– konkreta arbetsuppgifter under förlossningen för mannen

Sjutton frågor finns i kvinno- och 8 i mansgrupperna. Likartade frågor som har relations-
inslag betecknas med kombinationen: ”FP; ME; R” (jfr. ”ME; FP; R” nedan)

FP; ME; R
– något man ska undvika äta då man ammar?
– skötsel av nyfött barn
– vad önskar man som kvinna av mannen vid förlossningen?
– hur skall barnet ligga?

Två frågor fanns i de tio kvinno- och 3 i mansgrupperna.

Kodningen ”ME; FP” skiljer sig från kombinationerna ovan genom att frågan i första hand
uttrycker önskan om att skapa mening, i andra hand en önskan om faktaupplysning:
ME; FP

– hur det börjar – symtom – hur bråttom – vad ska vi göra? (män)
– vart vänder man sig dagtid/nattetid?
– smärtlindring
– förändringar efter förlossning – psykiska, fysiska
– för tidig eller för sen förlossning

Tjugoen frågor i kvinno- och 14 frågor i mansgrupperna har denna kodkombination.

ME; FP; R
– leva med barn – vad kan man göra?
– vad betyder skriken?
– fel på barnet
– spädbarnsdöd och liknande situationer (SIDS och perinatal död)

I kvinnogrupperna urskildes 7 och i mansgrupperna 17 frågor.
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Tabell 3. Antal kodade frågor i 10 kvinno- och 10 mansgrupper (Mann Whitney U Test)
Kod Kvinnor Män Summa z p

FP (exklusivt) 24 24 48 – 0,57
ME (exklusivt) 2 2 4 0,00
FP; ME 17 8 25 – 0,91
FP; ME; R 2 3 5 – 0,11
ME; FP 21 14 35 – 1,63 0,10
ME; FP; R 7 17 24 – 1,66 0,09
FP; R 6 10 16 – 1,36
ME; R 1 5 6 – 1,17

Tabell 3 ger en sammanställning av kodade frågor i de tio grupperna. Det förekommer lika
många problem- och faktainriktade frågor i kvinno- som i mansgrupperna. Meningsfrågor
förekommer lika ofta hos kvinnorna som hos männen. Männen tenderar att formulera fler
frågor som gäller relationerna i familjen, och kvinnorna tenderar att lyfta fram fler frågor som
syftar till både meningsskapande och att skaffa specifik kunskap. Männen inkluderar i så-
dana kombinationsfrågor oftare än kvinnorna relationer till det kommande barnet och part-
nern.

Tabell 4. Skillnaden kvinnor/män vad avser FP, ME, R (Mann Whitney U Test)
Kodtecken Kvinnor Män Summa z p

FP (totalt) 77 76 150 – 0,49
ME (totalt) 50 49 99 – 0,38
R (totalt) 16 35 51 – 1,63 0,10

Summa 143 160 303

Tabell 4 visar den totala förekomsten av varje kodtecken hos kvinnor och män. Det finns en
tendens till att kvinnor och män skiljer sig avseende antal frågor som berör relationerna i
familjen. Männen tenderar att oftare ställa sådana frågor.
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Diskussion
Ett syfte med studien var att på ett förutsättningslöst sätt skaffa kunskap om kvinnors och
mäns tankar och funderingar, när de skall bli föräldrar första gången. Studien bekräftar att
förberedelsen inför föräldraskapet väcker ett flertal tankar och frågor hos både kvinnor och
män. De 1.331 frågorna som formulerades uppvisar mångfald både vad gäller innehåll och
avsikt. Frågorna ger en bekräftelse på en av utgångspunkterna för studien: att blivande för-
äldrar, kvinnor såväl som män, är djupt upptagna av vad som väntar dem som föräldrar och
försöker förstå vad som kommer att hända med dem och med parförhållandet när barnet är
fött. De är också inriktade på mötet med det kommande barnet (jfr. Antonucci & Mikus,
1988). Studien gav en möjlighet för blivande föräldrar att formulera sina frågor förutsätt-
ningslöst inför den åtföljande diskussionen i föräldragruppen. Ett sådant förfaringssätt torde
vara av stor betydelse för att åstadkomma den bredd och mångfald som kännetecknade för-
slagen i studien.

Den spännvidd i frågor och problem som omfattas av de definierade kategorierna, leder
tankarna till Bronfenbrenner (1979) som argumenterade för nödvändigheten av en analys på
flera nivåer för att förstå vad familjebildandet frammanar av både kompetens, svårigheter och
störning hos de olika medlemmarna i familjen. Kategorierna kan jämföras med vad andra
författare beskriver som viktigt i förberedelsen för föräldraskap. Cowan och Cowan (1988)
urskiljer fem områden som, enligt dem, ”transition” omfattar: (1) kvinnans respektive man-
nens karaktär och personlighet, (2) självuppfattningen hos både kvinnan och mannen, (3)
parrelation, rollfördelning och uppdelning av arbetsuppgifter sinsemellan, (4) relationerna
mellan föräldrarna och barnet – var för sig och tillsammans – och (5) sociala relationer som
far- och morföräldragenerationens inflytande, balansen i föräldrarnas omgivning och möjlig-
heten till socialt stöd. Fedele (1988) beskriver utifrån en studie inom ”The Boston Universi-
ty Pregnancy and Parenthood Project” hur blivande föräldrar förhåller sig i början av gravi-
diteten (2:a graviditetsmånaden) till att ingå ”förbund” och bilda en enhet (affiliation) re-
spektive att utveckla autonomi och självständighet (autonomy).

Belskys (1984) beskrivning av ”transition” tar upp tre områden: (1) personliga resurser
hos var och en av de blivande föräldrarna, (2) barnets temperament och tillstånd vid födelsen
och (3) yttre belastning och möjligheter till stöd med hänsyn till föräldrarnas sociala situa-
tion. Resultatet från föreliggande studie omfattar också de utgångspunkter som Sandelowski
(1995) menar är typiska för den förändring som föräldrar genomgår vid det första barnets
födelse: att förhålla sig till det ”biologiskt givna”, att balansera mellan ”självbevarelse” och
att ”ge sig hän till det nya”, att ”värdera, ha rätt till och ta hand om det kommande barnet”,
och att ”axla en föräldraroll”.

Kvinnors och mäns engagemang
En utgångspunkt för studien var att kvinnor och män i lika hög grad är engagerade i det
kommande föräldraskapet. Resultaten tyder på detta. Kvinnor och män ställer i stort lika
många frågor. Spännvidden i intresseområden och avsikt med frågorna är lika mellan könen.
Flera författare pekar på vikten av att tillvarata det engagemang som föregår ett barns födelse
både hos den blivande modern (Oakley, 1981) och – kanske i större utsträckning än som har
gjorts tidigare – hos den blivande fadern (Svedin, 1996). Studiens resultat tyder på att kvin-
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nor och män har ett lika stort engagemang i det blivande föräldraskapet och att engagemanget
gäller gemensamma likaväl som olika områden.

Skillnader mellan kvinnorna och männen. Resultatet avslöjar tydliga skillnader mellan
kvinnor och män både vid jämförelse av antalet könsgrupper som lyfte fram frågor tillhöriga
någon av de konstruerade 23 kategorierna och vid jämförelse av hur många frågor som kvinno-
respektive mansgrupperna formulerade inom ett visst ämnesområde. Sålunda gäller att kvin-
nors förberedelsearbete ser annorlunda ut än männens. Lindblad och Lundström (1994) på-
pekar det väsentliga i att som blivande förälder dels ”lära känna” och ”skilja ut” barnet inom
sig för att bibehålla en vuxen identitet förmögen att ta ansvar för ett kommande barn, dels att
skilja ut sig från partnern för att fördjupa och lära känna sina egna behov och kunna utveckla
självständighet både gentemot partnern och det lilla barnet. Författarna menar att mognad
under graviditeten fram till att möta det nyfödda barnet innebär att utveckla förmåga att
använda och balansera en nödvändig regression för att få tillgång till en empatisk förståelse
för det lilla barnet. Den innebär också att förmå dra gränser mellan vuxnas och barns olika
livsbetingelser och att ”gränser dras mellan könen, vilket bl.a. bidrar till en förmåga att både
kunna vara mycket nära, men också åtskild” (Lindblad & Lundström, 1994, sid. 26).

Kvinnornas frågor handlar om ansvar inför det förestående förlossningsarbetet, att förbe-
reda förlossningen genom att välja rätt bland förlossningsklinikerna, klara av förloss-
ningsarbetet och därefter kunna amma barnet. I detta perspektiv – nära i tid inför den förestå-
ende förlossningen – stämmer studiens resultat väl med vad som kan förväntas i detta skede
av graviditeten: kvinnans primära insats är att hon själv och barnet skall överleva och klara av
förlossningsarbetet utan skador. Puranen (1994) påpekar behovet av en samhällets respekt
för det arbete och det ansvar som kvinnan påtar sig i och med graviditeten och förlossningen.

Ovanstående tolkning av resultaten överensstämmer med Oakleys (1981) engagerade be-
skrivning av kvinnors behov av att kunna behärska förlossningen och göra den till en per-
sonlig angelägenhet och att utveckla tillförsikt inför amningen. Författaren går systematiskt
igenom olika ”paradigm” i forskningen om moderskapet. Hon pläderar för ett ”icke-
paradigmatiskt” synsätt, i vilket kvinnan själv är i centrum, och argumenterar för att synlig-
göra verkligheten bakom kvinnors subjektiva erfarenheter av reproduktionen (Oakley, 1980–
81) och för en uppfattning av reproduktionen som en kvinnlig resurs. Resultaten från före-
liggande studie kan sägas stödja ett icke-paradigmatiskt synsätt. Kvinnorna har själva fått ge
uttryck för vad de vill ägna tiden i föräldragrupperna (vid graviditetsvecka 30) åt: att förbe-
reda sig och lära mer om födandet och amningen och på det viset få möjlighet till en person-
lig närhet till skeendet.

Kvinnorna formulerar ett flertal frågor om det kommande barnet, men det är inte dessa
som just nu – före förlossningen – i första hand upptar deras intresse. Ammaniti (1992)
menar att i detta skede av graviditeten är kvinnan upptagen av den separation som förestår:
att barnet i och med födandet skall lämna hennes kropp. Han menar att kvinnan vid den här
tidpunkten har klarat av frågorna om barnet, som upptog henne vid tidpunkten för de första
fosterrörelserna (omkring graviditetsvecka 20). Detta är ett viktigt påpekande: kvinnors och
mäns engagemang ser olika ut i olika skeden av graviditeten.

Det framgår av studien att männen har stort engagemang för det kommande barnet,
föräldraskapet och den egna rollen både vid förlossningen och när barnet är fött. Studien ger
belägg för mannens ansvar inför sin föräldraroll och sitt föräldraengagemang och för hans
behov av att få ventilera den förändringsprocess som han genomgår i samband med barnets
födelse (se Svedin, 1996). Resultaten stöder också de tidigare refererade erfarenheter som
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Chalmers (1995) gjorde i sin enkätstudie. De blivande fäderna ville sätta sig in i och få
kunskap om framför allt barnets skötsel, flaskuppfödning, vad det innebär att bli far och hur
barnafödandet påverkar parets samliv. Resultaten från föreliggande studie visar också män-
nens tydliga intresse för föräldraskapet, betonat av flera författare (Hwang, 1985; Lamb &
Oppenheim, 1989). Studien visar att männen har ett stort behov av att formulera och disku-
tera sina speciella intresseområden. Detta är i linje med den slutsats som bl.a. James och
Russel (1987) drar i sitt påpekande att den annorlunda diskurs, som finns i samhället idag
kring parförhållande och reproduktion, har en stark påverkan på mannen i hans relaterande
till både partnern och barnet och i upprättandet av ett nytt förhållningssätt i familjen. Det är
väsentligt att beakta dessa behov av bearbetning och lärande inför fadersrollen. Många män
beskriver den tomhet som det innebär att, då de skall relatera till sitt barn och sin familj, inte
ha en naturlig förebild i den egna fadern, som ofta var en frånvarande fader, dold bakom
identifikationen med sin yrkesroll och sitt auktoritära mönster (Holter & Aarseth, 1993).

Likheter mellan kvinnorna och männen. Brudal (1985) beskriver olika författares stu-
dier och tolkningar av mäns föräldrablivande primärt utifrån ett psykodynamiskt/psykoanaly-
tiskt perspektiv. Hon varnar för att paret, de blivande föräldrarna, hamnar i ett konkurrens-
förhållande i stället för ett samarbete kring barnet. Hon säger: ”Ett sätt att närma sig en sådan
konkurrens mellan könen är att försöka reda ut vad som är gemensamma upplevelser för båda
könen under perinatalperioden och vad som eventuellt måste vara olika ...” (Brudal,1985,
sid. 109). Angående forskningen på området säger hon: ”Att hitta sådana likheter och olik-
heter i föräldrarollerna är ett mödosamt arbete som forskningen nätt och jämt har tagit itu
med” (Brudal, 1985, sid. 109). Det har hänt en del inom området sedan Brudals bok publice-
rades. Det finns emellertid endast begränsade resultat som pekar på vad som är gemensamt
engagemang hos kvinnor och män inför barnafödandet. Ofta fokuseras på frågan hur själva
parförhållandet påverkar kvinnans respektive mannens engagemang i barnet och den nya
familjesammansättningen. Det finns ett flertal studier som nogsamt klargör sådana sam-
verkansfaktorer. Sålunda följer Belsky och Volling (1987) parförhållandet från graviditeten
över nyföddhetsperioden och fram till att barnet är 1 1/2 år. De sammanfattar kvinnornas och
männens föräldrabeteende genom att säga: ”we have once again found that the behavioral
roles of mothers and fathers are both similar and different” (Belsky & Volling, 1987, kap. 3,
sid. 59).

Som framgår av resultaten från den föreliggande studien finns det flera intresseområden
som är gemensamma för kvinnan och mannen: (1) förlossningsförloppet – det fysiologiskt/
anatomiska förloppet, (2) post partum-perioden – hur det kommer att vara just efter för-
lossningen, vad som kan hända, vad som förväntas av föräldrarna och vad som är känt om
reaktioner hos en nybliven moder och fader, (3) praktisk utrustning i hemmet och för barnet
– att tillsammans komma fram till vad som kan vara bäst att skaffa och arrangera, (4) hem-
komsten – hur det kommer att bli när modern och barnet kommer hem från BB, (5) psykiska
reaktioner hos kvinnan och mannen i samband med barnafödandet – en fråga som i hög grad
berör paret tillsammans – och (6) graviditeten – frågor kring vad båda har att iaktta innan
barnet föds och varför vissa reaktioner och kroppsliga symtom uppträder, och frågor om
komplicerat graviditetsförlopp – svår förlossning, skador på kvinnan och barnet i samband
med förlossningen, något som engagerar både kvinnorna och männen. Vid betraktande av
dessa vidsträckta områden av gemensamt intresse inser man hur mycket samförståndet för-
äldrar emellan skulle gynnas om det fanns konsensus i dessa angelägenheter. Barnet skulle
tas om hand i en trygg atmosfär. Häri ligger en stor hälsofrämjande potential.
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Avsikten med frågorna. En av utgångspunkterna för studien var att tolka de formulerade
frågorna som uttryck för coping-strategier i det förändringsarbete, som de blivande föräld-
rarna är inbegripna i. De tolkade avsikterna med frågorna sammanfördes och benämndes i
termer av tre avgränsade coping-strategier: (1) att få kunskap om och hantera den aktuella
situationen, (2) att få mening i och skapa sig en föreställning av det som sker och (3) att lära
och förstå mer om relationerna i familjen. Kvinnor och män har ett lika stort behov av att
skaffa sig kunskap för att hantera den nya situationen. De har också lika stort behov av att
skapa sig en föreställning om det som sker och kommer att ske i samband med att bli förälder
första gången. Det finns samtidigt en viktig skillnad. I kvinnornas meningsskapande finns
framför allt behovet av att förstå vad som kommer att hända med dem själva och deras kropp
under förlossningen och med bröstuppfödningen: om de skall klara av sin situation och om
de vet allt som de behöver veta för att främja den kommande situationen. Dessa frågor knyter
an till en aktuell forskning med filosofisk ansats kring ”Födande och förståelse” (Grönlien
Zetterqvist, 1995). Författaren gör en analys av vad det innebär att förstå själva födandet och
att förhålla sig till smärtan. I många av de frågor som kvinnorna formulerar kring smärtan vid
förlossningen finns en underton av meningsskapande. Kvinnornas föreställningar om hur de
skall förhålla sig till det som väntar dem leder också tankarna till olika författares försök att
beskriva kvinnors tillstånd vid barnafödandet: Winnicotts (1956) ”primära modersupptagen-
het”, Daniel Sterns (1995, 1996) ”moderskapskonstellation” och Ammanitis (1991) och Emdes
(1992) ”inre representationer” som utvecklas hos kvinnan inför moderskapet.

Männen formulerar lika många frågor som kvinnorna för att skapa förståelse för och
mening i skeendet kring barnafödandet. Deras frågor tenderar samtidigt att ha en nära kopp-
ling till relationer, både till kvinnan och barnet. Männens funderingar i dessa avseenden har
många beröringspunkter med de synpunkter som bl.a. Berman och Pedersen (1987) och
Shapiro (1987) framför utifrån erhållna forskningsresultat. De förra pekar på behovet hos
mannen att bearbeta faderskapet, som är annorlunda än det för kvinnan ”i kroppen givna”
moderskapet. Mannen behöver, enligt författarna, bygga upp en trygghet i relationen till
kvinnan, den blivande modern, och få bekräftelse på att han är fadern till barnet. Att nå fram
till detta specifikt ”manliga” självförtroende upptar förmodligen en stor del av mannens för-
beredelsearbete under graviditeten och innefattar bearbetning av och ställningstagande till
flera existentiella frågor. Shapiro listar en rad för den blivande fadern ”känsliga” områden,
där han bland annat fokuserar problemet med att stå vid sidan av det biologiskt-fysiologiska
skeendet hos kvinnan och att inte ha en självklar och lätt definierbar roll i påverkan av detta
förlopp.

Flera författare pekar på att mannen är upptagen av ”förbundet” eller alliansen med kvin-
nan och ingåendet i en ny ”konstellation”. Sålunda resonerar Willén (1994), i sin genom-
gång av beslutsprocesser inför att skaffa barn, kring likheter och olikheter mellan kvinnor
och män i ”the childbearing descision-making”. Hon redovisar studier som visar på männens
upptagenhet av att ingå förbund (affiliation) med kvinnan och det kommande barnet. Detta
bekräftas också av föreliggande studie som visar männens engagemang i relationer: mellan
kvinnan och mannen och till det kommande barnet. Frågorna uttrycker både behov av kun-
skap, t.ex. om barns utveckling, och existentiella funderingar. Det senare förhållandet leder
tankarna till de resultat som Radojevic (1994) redovisar. Enligt författaren finns en osäker-
het hos många män inför att knyta an till det kommande barnet. Författaren menar att detta
till del beror på förekomst av tidigare obearbetade trauman hos blivande fäder. Är det så att
faderskapet kan bli till en möjlighet för bearbetning av erfarenheter som tidigare inte har
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aktualiserats? Detta förhållande har sedan länge betraktats som självklart för kvinnans del i
den förändring som graviditeten innebär. Många av de frågor som männen formulerar i denna
studie visar både engagemang och beredskap för att ta tag i både för dem personliga och för
föräldraskapet väsentliga skeenden för att få möjlighet till fördjupad diskussion om och
bearbetning av dem.

Metodutveckling
Studiens andra huvudsyfte var att införskaffa kunskap i syfte att kunna ge ett bidrag till
utvecklingen av de hälsofrämjande och förebyggande insatser som samhället idag erbjuder
blivande föräldrar i samband med barnafödandet. Studien gör detta på flera sätt. Den i stu-
dien använda pedagogiska metoden – dialog med deltagarna, ”deltagarstyrning”, ”egenkraft”,
”empowerment” – visar sig användbar för att ta reda på vad blivande förstagångsföräldrar vill
samtala om i föräldragrupper. Betydligt fler frågor formulerades av de blivande föräldrarna
än vad som upptas i befintliga program för föräldrautbildningen. Flera grupper – både kvinno-
och mansgrupper – önskade diskutera olika komplikationer som skulle kunna inträffa. Utfallet
i detta avseende skiljer sig från Clulow (1982), som pekar på svårigheter med att få
föräldragrupper att diskutera ”vad som kan hända”. Skillnaden mellan Clulows resultat och
dem som framkommer i den här studien visar att det är viktigt att använda en metod, som
tillåter människor själva att formulera sina önskemål och behov. Mot bakgrund av att det
fanns ett antal grupper, om än få, som redovisade ett begränsat antal frågor, (2–3), kan det
vara viktigt att vid arrangerandet av föräldragrupper både låta föräldrarna komma fram med
sina önskemål och ha en beredskap att tillföra idéer som underlag för en diskussion.

Kunskapsbank. Studien tillför ett kunskapsunderlag genom sina 23 definierade kategorier
och 10 övergripande ämnesområden, som kan användas som en ”lathund” för gruppledare i
föräldragrupper. Som ett tillskott till blivande föräldrars egna frågor och önskemål kan grupp-
ledare här hämta idéer för att väcka intresse för andra frågor än dem som den enskilda grup-
pen själv aktualiserar.

Kvinnogrupper, mansgrupper och pargrupper. Studien visar på behovet av att arrangera
speciella grupper för kvinnor och män var för sig men också gemensamma grupper för paren.
Det är en fördel om ett sådant arrangemang ingår i en sammanhållen planering, så att en
föräldragrupp bestående av par delas upp könsvis vid vissa tillfällen för att återigen vid andra
komma samman. Det senare ger en speciell vinst: frågor behandlade i kvinnogrupperna blir
kända för männen och vice versa. Detta kan vidga förståelsen för skillnaderna i förutsättningar
likaväl som samförståndet inom paret. Modellen skiljer sig från den som beskrivs av Blom
(1996) i försöket att ordna speciella pappagrupper utanför gängse föräldrautbildning. I så-
dana fall är risken stor att man missar att ge paret möjlighet att lära känna varandra och
tillsammans försöka klara ut gemensamma frågor. Här föreligger en parallellitet med genus-
tänkandet inom modern forskning. Det finns en risk att hamna i ett motsatsförhållande i
studier kring manligt och kvinnligt, då det i stället oftast handlar om att se till både det
särskiljande och det gemensamma. Bengtsson (1991, 1994) redovisar idéer om hur man skall
komma ur en sådan låsning i den teoretiska diskussionen, som genderforskningen riskerar
att hamna i. I sitt resonemang om genusperspektivet betonar hon vikten av att varken fastna i
ett komplementärt tänkande eller i ett stelbent särskiljande. I stället är det för ett konstruktivt
samfungerande av betydelse att se såväl unika kompetenser och specifika hållningar hos
båda könen som likheter i egenskaper, intressen och attityder.
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Mötet med kvinnor och män under graviditeten. Studien genomfördes i ett bostadsområ-
de, där det är god uppslutning i föräldragrupperna. Det finns erfarenheter av att det inom
vissa områden (olika språkgrupper, svåra sociala omständigheter) är svårt att samla de bli-
vande föräldrarna i samtalsgrupper. Den pedagogiska metod som redovisas i den här studien
skulle förmodligen stimulera intresset och engagemanget i nämnda områden. I de fall då
blivande föräldrar inte deltar i gruppverksamhet är det rutin att barnmorskor ger individuell
föräldraundervisning. I detta sammanhang torde kunskapen om kvinnans, mannens och pa-
rets speciella behov vara viktig. Lindblad och Lundström (1994) efterlyser ett genomtänkt
tillvägagångssätt vid mödravårdscentralen för att möta mannens speciella behov utan att detta
inkräktar på för kvinnan nödvändig uppmärksamhet. För många yrkeskategorier i kontakt
med gravida kvinnor och deras män kan resultatet från studien tillföra kunskap. Bl.a. efterly-
ser Watson et al. (1995) vikten av att allmänläkaren uppmärksammas på de speciella behoven
hos kvinnor och män som väntar barn. De kunskaper som studien tillför är en byggsten i en
ökad förståelse för dessa behov.
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Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka hur många föräldrar som efter förlossningen
önskade kontinuitet mellan graviditet och nyföddhetsperiod genom ett hem-
besök av den barnmorska som man lärt känna under graviditeten, hur dessa
kvinnor och män formulerade sina erfarenheter och behov, om de skilde sig
från föräldrar som inte önskade hembesök och om resultatet kunde ge syn-
punkter på en individualiserad hälsovård i nyföddhetsperioden. Önskan om
bekräftelse, traumatiska förlossningsupplevelser, osäkerhet i relationen till
barnet, påfrestningar och krissituationer kunde avslöjas i probandgruppen som
önskade hembesök (15% av inskrivna vid en mödravårdscentral). I jämförelse
med en kontrollgrupp förekom fler av annan nationalitet än svensk och fler
belastande omständigheter i probandgruppen: fler kvinnor med kroppsliga och
psykiska besvär och fler parförhållanden med bristande samförstånd. Meto-
den kan ge riktlinjer för individualiserad hälsovård med möjlighet att bekräfta
och stödja föräldrar, utifrån deras egna önskemål, i det tidiga samspelet med
barnet.

Nyckelord: genus, graviditet, barnafödande, post partum, påfrestningar, kris,
stöd, individualiserad hälsovård.

De fem barnmorskorna vid Olskrokens mödravårdscentral, familjerna som deltog i projektet,
samarbetet med Margit Olsson kring databearbetning och ekonomiskt stöd från Göteborgs
kommun har möjliggjort genomförandet av studien.
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Inledning
I ett samhälle under snabb förändring, med stor omflyttning och med befolkningskoncentration
till större städer, är entydiga mönster och ritualer kring barnafödandet svåra att identifiera
(Fagerberg, 2000; Högberg & Öberg, 1996). Mestadels föds barnet på förlossningsklinik,
och vid hemkomsten därifrån är de nyblivna föräldrarna ofta hänvisade till att själva ta hand
om den nya situationen som i hög grad berör båda. Behovet av bekräftelse, liksom stöd och
praktisk hjälp är stort (Gelis, 1991; Höjeberg, 1991). Men behoven kan förmodas variera
från fall till fall. Vilka dessa behov är, vem som definierar dem, vilka föräldrar som har behov
av stödinsatser och hur dessa skall utformas är frågor som mödra- och barnhälsovården brot-
tas med (MFR, 1999; Socialstyrelsen, 1996). Det pågår en diskussion om huruvida insat-
serna i nyföddhetsperioden skall vara generella – lika till alla nyblivna föräldrar – eller individ-
anpassade, riktade till vissa familjer (Lindmark & Cnattingius, 1991) och om hur mödra-
och barnhälsovården på bästa vis skall samarbeta för att trygga en kontinuitet för föräldrarna
mellan graviditeten och tiden närmast efter förlossningen (Caplan, 1957; MRF 1999).

Avsikten med den studie som här redovisas är att undersöka nyblivna föräldrars intresse
för att upprätthålla kontinuiteten från graviditeten till nyföddhetsperioden genom ett hembe-
sök, tidigt efter hemkomsten från förlossningen, av den barnmorska som föräldrarna är be-
kanta med från graviditeten. Sådan kontinuitet, menade Caplan (1957), medför trygghet och
ger stöd till föräldrarna i den nya situationen med barnet. Insatsen utgör en förstärkning av
vårdkedjan mellan mödravårdscentral, förlossningsvård och barnavårdscentral. Psykolog-
konsultation erbjudes barnmorskan för att komplettera hennes professionella kompetens vid
hembesöket som syftar till att gynna föräldrarnas anpassning till den nya familjesituationen
och deras samspel med det nyfödda barnet. Ytterligare en avsikt med studien är att använda
situationen med hembesöket – som föräldrarna accepterat – för att erhålla kunskap om ny-
blivna föräldrars situation och hur de definierar sina behov i tiden närmast efter förlossningen.
Tanken är att om föräldrar blir bemötta och bekräftade utifrån sina egna önskemål, så gynnas
mötet med barnet (Ainsworth, 1982; Bowlby, 1988; Stern, 1996).

Forskningen om hur barn och föräldrar knyter kontakt har, sedan Bowlby (1958) presen-
terade sin första beskrivning av ”attachment theory”, utvecklats av bl.a. Ainsworth (1982),
Ammaniti (1991), Main (1991) och Stern (1991). Alltmer fokuseras kontakten i triaden,
kvinnan–mannen–barnet (Fivaz-Depeursinge, Stern, Bürgin, Byng-Hall, Corboz-Warnery,
Lamour & Lebovici, 1994; Zeanah, 1995). Även relationen till eventuella syskon beaktas
(Emde, 1991). Main, Kaplan och Cassidy (1985) visade i sina studier hur anknytningsmönster
har en tendens att upprepas över generationer. Den pågående forskningen inom området
fokuserar dessutom metoder för att gynna det tidiga samspelet mellan modern och barnet och
inom familjen och söker utveckla behandlingsmodeller i förebyggande syfte med inriktning
på det tidiga samspelet (Berg Brodén, 1992; Risholm Mothander, 1998; Stern, 1996). Denna
kunskapsutveckling börjar avsätta spår på hälsovårdens synsätt och i diskussionen om ar-
betsmetoder för att inverka på det tidiga relaterandet i familjen och föräldrarnas förutsättningar
för att ge barnet den omsorg som är nödvändig för en gynnsam utveckling (MFR, 1999).

Den första tiden efter förlossningen är gynnsam för att främja framtida hälsa för kvinnan
som påverkas av barnafödandet både kroppsligen och mentalt (Nakano, Chang & Forcey,
1994; Phoenix, Woollett & Lloyd, 1991). Studier har visat en större benägenhet hos kvinnor
med vissa somatiska komplikationer under graviditeten att utveckla liknande symtom senare
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i livet (Lindeberg, 1988; O´Sullivan, 1988). För ett antal kvinnor blir förlossningsupplevelsen
ett trauma som obearbetat kan leda till posttraumatisk stress (Allen, 1998; Ryding, 1998).
Postnatal depression och perinatala psykosreaktioner påverkar livskvalitet och psykisk ut-
veckling senare i livet både hos kvinnan själv och i kontakten med barnet (Cooper & Murray,
1998; Nott, 1987; Rafael-Leff & Perelberg, 1997).

Mannen kan i samband med barnets födelse reagera med fobisk rädsla, depression eller
psykosomatiska besvär (Klein, 1991). Ballard och Davies (1996) fann att postnatal depres-
sion hos män hade samband med faktorer som depression hos kvinnan i förhållandet, en
instabil parrelation och arbetslöshet. De menade att depression hos den nyblivne fadern kan
ha ett stort inflytande på barnets utveckling och att det är väsentligt att utveckla metoder
både för att avslöja och behandla postnatal depression hos män. Svedin (1996) påtalade
vikten av lyhördhet för mannens reaktioner i samband med kvinnans graviditet och för hans
förlossningsupplevelser. Boath, Pryce och Cox (1998) pekade på den extra psykiska belast-
ning som postnatal depression hos en partner innebär för den andre i parförhållandet. De
framhöll att hälsovårdens service bör utökas till att omfatta både kvinnan och mannen. Woollett
och Parr (1997) menade att den påfrestning på parförhållandet som nyföddhetsperioden medför
kan endera förstärkas av eller leda till psykiska komplikationer. Clulow (1991) framhöll hur
betydelsefull relationen mellan föräldrarna är som barnets första sociala miljö. Han fäste
uppmärksamheten på vikten av att urskilja och bemöta olikheter hos föräldrapar beroende på
hur de hanterar den nya situationen med barnet. Både omedvetna och medvetna förvänt-
ningar på den egna föräldrarollen och ansvaret inför barnet påverkar den enskilda kvinnan
och mannen och deras förhållande.

Caplan påtalade redan 1957 det vakuum som nyblivna föräldrar hamnar i mellan hälsovård-
ande instanser: mödravårdscentral, förlossningsklinik och barnavårdscentral. Barnmorskan
som har följt kvinnan – och mannen – under graviditeten har ingen given funktion tiden
närmast efter förlossningen. Förlossningskliniker erbjuder numera kort vistelsetid (s.k. ”ti-
dig hemgång” inom två dygn efter förlossningen, Waldenström, 1987). Barnavårdscentralen
är för de nyblivna föräldrarna en instans, vars personal de ännu inte känner. I skriften ”Häl-
sovård före, under och efter graviditet” (Socialstyrelsen, 1996) påtalades bristen på utvärderade
program för mödrahälsovårdens insatser efter förlossningen när det gäller att förebygga se-
nare ohälsa hos kvinnor. Det föreslogs att kvinnan uppmuntras att efter förlossningen själv ta
kontakt med ”sin” barnmorska för att förmedla hur hon upplever sin situation. Caplan (1957)
föreslog att föräldrarna efter förlossningen skulle erbjudas ett hembesök av den barnmorska
som de haft kontakt med under graviditeten. Det skulle stå de nyblivna föräldrarna fritt att
acceptera eller avböja erbjudandet. Caplan (1954) beskrev en för ändamålet lämplig metod,
ett ospecifikt stöd (”ego strengthening”; ”general support”; ”social support”): någon som
känner familjen finns tillhands för att bekräfta, lyssna, bibringa kunskaper, uppmärksamma
behov och förmedla kontakt, då så behövs, till annan instans. Caplan (jmf. också 1957)
föreslog att en intervju skulle genomföras vid hembesöket med båda föräldrarna samtidigt.
Ett sådant tillfälle skulle möjliggöra tidig upptäckt av påfrestningar och kriser i familjen som
i ett tidigt skede kunde erbjudas specifik hjälp. Barnmorskans kompetens i denna riktning
skulle kompletteras med psykologiska kunskaper genom konsultation.

Oakley (1992) följde upp och dokumenterade tidiga stödinsatser under graviditeten och
i tiden närmast efter barnets födelse. En semistrukturerad intervju vid ett hembesök av barn-
morskan gav kvinnan tillgång till ”ett lyssnande öra” för alla sorters problem. Både vid en
första uppföljning efter ett år (Oakley, 1992) och vid en andra uppföljning, då barnen var 6–
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8 år (Oakley, Hickery, Rajan & Rigby, 1996) visade familjerna i undersökningsgruppen ett
bättre utfall vad gällde barnens hälsa och utveckling och mödrarnas hälsa. Korfmacher (1999)
ifrågasatte nyttan av generella hembesök i nyföddhetsperioden och förespråkade forskning
som kan leda till djupare förståelse av de faktiska behoven. Twaddle, Liao och Fyvie (1993)
jämförde i en studie postnatala program med hembesök dels utifrån kvinnors individuella
önskemål dels utifrån ett generellt erbjudande, lika för alla kvinnor. Kvinnorna var mer till-
freds med den individanpassade kontakten: kontinuiteten förbättrades och en högre kvalitet
vid kontakttillfällena erhölls. Shields, Reid, Cheyne, Holmes, Mc Ginley, Turnbull och Smith
(1997) visade i en liknande studie att kvinnorna som erbjudits ett individanpassat program
dels ansåg sig ha blivit bättre förberedda för föräldraskapet och dels att färre kvinnor utveck-
lade postnatal depression. Woollett och Parr (1997) poängterade att tidiga insatser fordrar
förståelse för hur olika kvinnor formulerar sina behov vid denna speciella tidpunkt i famil-
jens historia.

Frågeställningar
– Finns det behov av en kontinuitet mellan graviditet och nyföddhetsperiod genom ett

hembesök, tidigt efter hemkomsten från förlossningen, av den barnmorska som för-
äldrarna lärt känna under graviditeten?

– Vilka erfarenheter och behov, synliggjorda i en intervju vid hembesöket, har dessa
kvinnor och män som nyblivna föräldrar?

– Skiljer sig de kvinnor och män som accepterade erbjudandet om hembesök från dem
som inte accepterade erbjudandet?

– Kan svaren på ovanstående frågor ge synpunkter på utvecklingen av en individualise-
rad hälsovård i nyföddhetsperioden med syfte att gynna kvinnan och mannen, deras
relation och föräldraskapet i det tidiga samspelet med barnet?

Metod

Målgrupp och områdesbeskrivning
Studien genomfördes inom ramen för ett projekt vid en mödravårdscentral i östra delen

av Göteborgs stadskärna. Målgruppen var samtliga 380 kvinnor och deras män som under en
ettårsperiod var inskrivna vid mödravårdscentralen. Värt att notera är att det förekom flera
olika nationaliteter i området även om antalet invånare av utländsk härkomst var mindre än i
kommunen som helhet (5,2% år 1994 mot 10,7% samma år i Göteborgs kommun). Området
kännetecknas av stor spridning både socioekonomiskt och åldersmässigt i befolkningen,
vilket gav en bredd i urvalet.
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Tillvägagångssätt
Information om studien. Samtliga föräldrapar fick i slutet av graviditeten information om

studien med erbjudande om ett hembesök av ”sin” barnmorska efter hemkomsten från för-
lossningskliniken. Föräldrarna skulle själva ringa och boka tid för hembesöket som gällde
båda föräldrarna. Hembesöket, beskrevs det, skulle omfatta intervju och observation som
underlag för sammanställning i en skriven rapport.

Konsultation av psykolog. Fem barnmorskor ingick i en metodgrupp med författaren som
handledare. Gruppens mötestillfällen före genomförandet av hembesöken ägnades åt studier
kring spädbarnsforskning, anknytningsteori och postnatal depression (Cox, 1986). Förhåll-
ningssätt vid hembesöket diskuterades liksom grunder för att genomföra en semistrukturerad
intervju (Banaka, 1981; Kvale, 1989). Då underlaget för intervjun framtagits diskuterades
frågorna tills konsensus rådde. Ett formulär konstruerades för att dokumentera intervjusvaren
och barnmorskans observation. Formuläret fylldes i av barnmorskan vid hembesöket, och de
dokumenterade intervjusvaren och observationerna från varje hembesök redovisades av barn-
morskorna vid konsultationstillfällena. Redogörelserna nedtecknades av handledaren. Hand-
ledarens anteckningar tillsammans med dokumentationen i formulären har utgjort underlag
för nedan redovisade resultat. Under handledningens avslutningsfas diskuterades den jäm-
förande studie som planerades: den grupp av föräldrar som önskade hembesök (proband-
grupp) skulle jämföras med en grupp som inte önskade hembesök (kontrollgrupp).

Forskningsdesign och datakällor
Intervjun vid hembesöket. En semistrukturerad intervju omfattande sex frågeområden

och en öppen fråga genomfördes vid hembesöket med både kvinnan och mannen (då båda var
närvarande). Frågorna ställdes till kvinnan och mannen var för sig i den andres närvaro.
Frågeområden visas i Tabell 1 (frågor med instruktioner redovisas i Appendix).

Tabell 1. Frågeområden för intervjun vid hembesöket
1. Förlossningen; första mötet 4. Barnets allmäntillstånd

med barnet; BB-vistelsen 5. Kvinnans och mannens situation
2. Amning 6. Parrelationen
3. Kontakten med barnet 7. Öppen fråga

Observation vid hembesöket. I anslutning till frågeområdena 3, 4, 5 och 6 gavs utrymme
för barnmorskan att anteckna sin observation.

Den jämförande studien, probandgrupp och kontrollgrupp. Probandgruppen bestod av
de kvinnor med partner som önskade hembesök av barnmorskan. En lika stor kontrollgrupp
skapades genom att välja varje kvinna med partner som var inskriven vid mödravårdscentralen
i turordning efter den kvinna som önskade hembesök (systematiskt urval). Tabell 2 anger de
datakällor, hämtade från journalanteckningar, som beaktades vid jämförelsen mellan grup-
perna (utförligare presentation av datakällor och variabler ges i Appendix).
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Tabell 2. Datakällor för jämförelse mellan grupperna
Datakällor Variabler
Journalanteckningar ur mödrahälso- Bakgrundsdata; graviditeten; förlossning;
vårds- och förlossningsjournal barnet vid förlossningen och nyföddhets-

perioden; efterkontroll vid mödravårdscentralen
Omständigheter som summerades
för jämförelse mellan grupperna:

Språktillhörighet Annat språk än svenska som första språk

Påfrestningar i nyföddhetsperioden, Anmärkningsvärt utfall vid: obstetrisk historia;
definierade som belastande faktorer graviditeten; förlossningen; barnet;

kvinnans tillstånd; parrelationen

Omständigheter som kan utgöra en extra påfrestning på familjen omfattade dels annan natio-
nell tillhörighet (medförande eventuellt utanförskap och språksvårigheter) och ovan nämnda
belastande faktorer. Varje omständighet, enligt ovanstående definition poängsättes med 1
poäng, båda gruppernas poäng summerades; skillnaden mellan grupperna analyserades ge-
nom signifikansprövning.

Analys och databearbetning
Statistiska signifikansprövningar har gjorts med Mann Whitney U Test och 2-analyser av
2∞2 kontingenstabeller. Intervjusvaren har kategoriserats och rangordnats på sätt som redo-
visas nedan (se även Kvale, 1997). Exempel på föräldrarnas svar såsom de återgavs av barn-
morskorna, presenteras i resultatsavsnittet. Barnmorskornas observationer illustreras i form
av direkta citat från deras anteckningar.

Resultat

Hembesöksintervjun
Femtiofem familjer av 380 (14,5%) önskade hembesök av barnmorskan. Vid 38 av de 55
hembesöken var mannen närvarande. Barnets ålder vid hembesöket varierade från 3 till drygt
30 dagar – 1 barn > 30 dagar (medeltalet var 12,5 dagar). Två tredjedelar av hembesöken ägde
rum inom två veckor efter förlossningen. I vissa fall förekom att det nyfödda barnet påkallade
uppmärksamhet så att en av föräldrarna måste gå ifrån samtalet. Vid bortfall anges antalet
svar. Kvinnornas och männens svar redovisas var för sig enligt rangordning av svarsalternativen.
Direkt återgivna citat illustrerar det som kan vara viktigt att framhäva i sammanhanget.

Förlossningen, första kontakten med barnet, BB-tiden (frågeområde 1). Tabell 3 redovi-
sar kvinnornas svar. (Mannen närvarande: n=37; mannen frånvarande: n=17).
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Tabell 3. Förlossningen, kvinnornas svar
Svarsalternativ Mannen närvarande Mannen frånvarande

Antal svar Antal svar
Fin och positiv 14 11
Svår, gott stöd av mannen 13 3
Jobbig och svår 10 3

Knappt hälften av samtliga kvinnor ansåg att förlossningen var en positiv upplevelse: ”en
helt fantastisk upplevelse”; 5 av dessa nämnde stödet från mannen: ”det var bra att han (man-
nen) var med. Det var ett stöd”. Sexton kvinnor hade både positiva och negativa erfarenheter
och påtalade betydelsen av mannens närvaro: ”det var ont och jobbigt ... var mycket trött ...
han fick hjälpa till”. För 13 kvinnor var upplevelsen negativ: ”förfärligt – aldrig fler barn”.
Tabell 4 visar männens beskrivning av förlossningen.

Tabell 4. Förlossningen, männens svar (n = 37)
Svarsalternativ Antal svar

Fin och positiv 19
Jobbig och svår 13
Kände mig hjälplös 5

För hälften av männen var förlossningen en positiv upplevelse: ”det bästa jag varit med om”;
”vi jobbade bra ihop. Inte så svimfärdig som vid de andra förlossningarna”. Tretton män
beskrev en negativ upplevelse: ”den var tuff och lång och hon hade ont”; fem män poäng-
terade en känsla av hjälplöshet: ”det var jobbigt – jag fick inte chans att påverka”. Sam-
stämmighet i kvinnans och mannens svar förelåg hos 83% av paren vad gällde entydig positiv
eller negativ upplevelse. Däremot hade de 13 kvinnor som beskrev förlossningen som: ”Svår,
gott stöd av mannen” en partner som antingen gav en positiv (7) eller en negativ beskrivning
(6).

Tjugoen kvinnor och 12 män kommenterade personalen vid förlossningen. Sjutton kvin-
nor och åtta män var nöjda: ”förlossningen gick snabbt och bra. Hade gott stöd av både
barnmorskan och akupunktören”; ”den (förlossningen) var fantastisk och personalen var
fin”. Fyra kvinnor och 4 män var missnöjda: ”barnmorskan styrde för mycket och pratade
ovidkommande ... Det kändes inte bra. Jag var alldeles blöt och kastades på bårvagnen. Jag
fick byta barnmorska. Då kändes det bättre”; ”en skräckupplevelse. Jag trodde hon skulle
dö. Osäker underläkare som inte visste vad han skulle göra. Överläkaren tog beslut om klipp
och sugklocka”.

Första mötet med barnet. Frågan ställdes till båda föräldrarna (n = 37) eller till kvinnan
ensam då mannen inte var hemma (n = 6). Tjugonio föräldrapar beskrev ett fint första möte
med sitt barn: ”Fint. Hon fick suga genast”. Elva var missnöjda, kände sig störda och lurade
på den första kontakten: ”Blev ivägkörda till avdelningen för tidigt. Vi fick inte vara ifred
och fick ingen stund gemensamt med barnet”: För 3 inträffade oförutsedda händelser: ”det
var fruktansvärt att skiljas från barnet” (som fördes till neonatalavdelning av medicinska
skäl).

II. Den första månaden efter förlossningen
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BB-vistelsen. Tolv föräldrapar omnämnde BB-vistelsen. Fyra var nöjda, 2 var ambivalenta
och för 6 hade tiden på BB varit en negativ upplevelse: ”... stirrigt med läkarkontroll på
siestan ... motstånd när jag ville ha hjälp med barnet på natten ... alla var rädda för att störa
varandra på natten”.

Amning (frågeområde 2). Femtiofyra av de 55 barnen ammades. I 47 fall uppgavs att
amningen fungerade bra; för 4 hade funnits initiala svårigheter; för 3 fungerade amningen
inte alls. En kvinna som värderade amningen högt menade att den störts av pojkens 14 dagar
långa vistelse på neonatalavdelning. En kvinna upplevde sig stressad av att amningstillfälle-
na tog mycket längre tid än hon förväntat sig.

Kvinnans och mannens beskrivning av kontakten med barnet (frågeområde 3). Tabell 5
visar kvinnornas beskrivning av sin kontakt med barnet.

Tabell 5. Kvinnornas beskrivning av sin kontakt med barnet (n= 54)
Svarsalternativ Antal svar
Fin och njutbar 24
Fungerande 15
Osäker och orolig 15

Nästan hälften av kvinnorna beskrev en fin kontakt med sitt barn: ”vi har det fint. Njuter av
honom”. 15 kvinnor ansåg att det fungerade: ”nu C. har du en ovan mamma framför dig. Jag
har aldrig varit tillsammans med barn. Jag gör så gott jag kan och han (mannen) hjälper till.
Han är lugn”. Lika många kvinnor beskrev en osäker och orolig kontakt med sitt barn: ”oro-
lig att han skall dö”; ”har svårt att vänja mig vid att han är så liten. Är orolig för det och gråter
ofta” (barnet föddes tillväxthämmat).

Tabell 6 visar hur männen beskrev sin kontakt med barnet.

Tabell 6. Männens beskrivning av sin kontakt med barnet (n = 37)
Svarsalternativ Antal svar
Fin och njutbar 30
Fungerande 5
Osäker och orolig 2

De flesta uttryckte glädje över kontakten barnet: ”har tagit ledigt för att vara med barnet.
Upplevde förra graviditeten och förlossningen annorlunda. Var inte närvarande på samma
sätt”; ”lycklig. Vill ha henne. Tycker hon sover för mycket”. Fem av männen pekade på sin
praktiska funktion: ”trodde aldrig att jag skulle prata blöjor”. Två män var osäkra i sin kon-
takt med barnet: ”det är svårt att ta i henne så jag lämnar över till henne” (modern).

Barnmorskans observation. Barnmorskans iakttagelse av föräldra- barnkontakten stämde
inte alltid överens med kvinnornas och männens egna beskrivningar: Flera kvinnor som barn-
morskorna ansåg hade en god kontakt med barnet kände sig osäkra eller tyckte sig ha svårt
att förstå barnets signaler. Sex kvinnor ansåg att de hade en nära kontakt med barnet medan
barnmorskorna såg vissa svårigheter. För 4 män stämde barnmorskans intryck inte överens
med männens egna beskrivningar. Tre män ansåg sig ha god kontakt med sitt barn medan
barnmorskan uppfattade dem stressade och oroliga. En man hade, enligt barnmorskan, fin
kontakt med sitt barn men upplevde sig själv orolig och osäker i kontakten.
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Beskrivning av barnets allmäntillstånd (frågeområde 4). Frågan besvarades av för-
äldraparet (n = 37) eller av kvinnan ensam (n = 15). Knappt en tredjedel av barnen beskrevs
med somatiska symtom eller avvikelser (16). Fyra av dessa hade kontakt med barnläkare. De
föräldrar som ännu inte hade kontakt med barnavårdscentralen hade frågor om somatiska
symtom hos barnet. Sömnbeteendet beskrevs: de flesta barn uppgavs ha en god sömn medan
4 hade svårt att sova. Flera föräldrar önskade, i anslutning till frågan, diskutera sina olika
åsikter om rutiner: ”han vill ta upp flickan när hon gnyr. Jag vill ge barnet fasta rutiner från
början”; ”är orolig för att pojken inte sover och för att vi har olika åsikter om hur vi skall
göra”. Barnmorskan pekade på vikten av kontakt med barnavårdscentralen både vad gällde
barnets somatiska symtom och för fortsatta diskussioner om rutiner.

Kvinnans och mannens beskrivning av sig själva och sin situation (frågeområde 5).
Tabell 7 visar hur kvinnorna beskriver sig själva i den aktuella situationen.

Tabell 7. Kvinnornas beskrivning av sig själva (n=55)
Svarsalternativ Antal svar
Harmonisk 24
Trött 18
Ledsen 7
Orolig och ängslig 6

Något mindre än hälften av kvinnorna kände sig väl till mods: ”lycklig och lättrörd. Lycklig
över barnet”; ”känner mig stark och glad i min ensamhet mellan svåra stunder” (mannen hade
akut lämnat familjen). En tredjedel av kvinnorna var trötta: ”blir starkt uttröttad. Blir svag av
amningen men ändå bra”; ”är trött. Längtar efter min mor och min släkt”. Sju kvinnor var
ledsna och nedstämda: ”ledsen. Sörjer min mor som dött. Saknar henne. Har svårt att prata
med någon om detta”; ”trött och ledsen. Har blött mycket. Haft bröstböld och mjölkstock-
ning”. Sex av kvinnorna kände sig ängsliga och oroliga: ”orolig, känner mig nedstämd. Kän-
ner mig stressad. Får ingen ro till natten”. Tolv av kvinnorna led av en kroppslig åkomma,
som i 10 fall kunde relateras till förlossning och amning. Nio av de 12 kvinnorna med somatiska
besvär beskrev sig som trötta, oroliga eller deprimerade.

Tabell 8 visar männens beskrivning av sig själva och sin situation.

Tabell 8. Männens beskrivning av sig själva (n = 37)
Svarsalternativ Antal svar
Harmonisk 24
Orolig för arbetssituationen 7
Trött av sjukdom 5
Ångestfylld 1

Två tredjedelar av männen kände sig tillfreds: ”mår bra. Känner mig lycklig och stolt”. Sju
män berättade om en stressande arbetssituation, antingen arbetslöshet eller för mycket ar-
bete: ”måste arbeta. Har ett tillfälligt arbete. Är arbetssökande. Har bra utbildning i mitt
hemland”; ”har ensam ansvar för min affär. Har mycket att göra”. Fem män var trötta på grund
av sjukdom: ”trött efter maginfluensan. Missade det första på grund av sjukdomen”; en man
befann sig i panik, trodde inte att barnet var hans: ”inte mitt barn. Han är inte lik min släkt”.

II. Den första månaden efter förlossningen
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Barnmorskans observation. För 15 kvinnor och 5 män skilde sig de egna uppfattningarna
från barnmorskans. Tolv kvinnor bedömdes av barnmorskan må bättre än vad de själva upp-
gav. För 3 kvinnor gällde det omvända: kvinnan sade sig må bättre än vad barnmorskan
uppfattade. Tre av männen verkade må väl i situationen men ansåg inte så själva, medan två
ansåg sig må bra men bedömdes inte så av barnmorskan.

Parrelationen (frågeområde 6). I Tabell 9 återfinns kvinnornas beskrivning av hur de såg
på mannen. (Mannen närvarande: n=37; mannen frånvarande: n=17).

Tabell 9. Kvinnans beskrivning av mannen
Svarsalternativ Mannen närvarande Mannen frånvarande

Antal svar Antal svar
Positiv 25 6
Positiv med förbehåll 7 4
Kritisk 5 4
Ej delaktig 0 3

Något fler än hälften av samtliga kvinnor uttalade sig positivt om mannen (68% då mannen
var närvarande): ”han är bra och vi samarbetar. Han var ett stöd vid förlossningen och det är
skönt att han är hemma”. Elva kvinnor tyckte att mannen till viss del var delaktig med barnet
men de visade samtidigt missnöje: ”han hjälper till men han har mycket att göra på sitt
arbete”. Nio kvinnor var kritiska: ”han förstår inte den nya situationen med ett barn och han
har svårt att koppla av”. De 4 ensamstående kvinnorna hade ingen eller dålig kontakt med
mannen: ”vill inte ha med honom att göra”; ”han har lämnat. Ledsen för att han inte är
intresserad av sitt barn. Han hjälper inte alls till, han har inte sett pojken”.

Tabell 10 redovisar männens uppfattning av kvinnan (kvinnan var närvarande).

Tabell 10. Mannens beskrivning av kvinnan (n = 36)
Svarsalternativ Antal svar
Positiv beskrivning 24
Positiv men känner sig hjälplös 5
Kvinnan beskrivs som orolig, ängslig 4
Kvinnan beskrivs som labil, lynnig 3

Två tredjedelar av männen (67%) såg positivt på kvinnan: ”hon är glad och förtröstansfull
och tror att det skall gå bra” (barnet föddes med en missbildning); ”hon är trött av sin sjuk-
dom men är duktig och klarar det bra”. Fem män tyckte att kvinnan hade det svårt och ut-
tryckte sin hjälplöshet: ”det är svårt för henne att ha så ont. Är osäker. Känner mig hjälplös
inför henne”. Av de 4 män som ansåg kvinnan vara orolig menade 3 att hon oroade sig i
onödan: ”längtar efter den fina tjej hon var före graviditeten. Hon oroar sig”. Tre män avslöjade
svårighet i relationen på grund av, som de uttryckte det, kvinnans labila humör: ”hon är
lynnig, vi har svårt att prata med varandra”. Hos 29 av de 36 paren som gav synpunkter på sin
partner förelåg samstämmighet (81%).

Barnmorskans observation av parförhållandet (n= 38). I 2/3 av familjerna erfor barn-
morskan att kvinnan och mannen fungerade väl tillsammans med det nyfödda barnet: ”de var
ojämna under graviditeten. Han förstod inte hennes reaktioner men nu har de utvecklats
tillsammans”. Sju par ansågs fungera trots vissa svårigheter: ”mannen har mycket att göra
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och kvinnan säger sig ha anpassat sig till en gammaldags könsroll”. Sex familjer bekymrade
barnmorskan som menade att paret skulle behöva professionell hjälp för att reda ut sina
svårigheter: hos 3 fanns en osäkerhet i relationen och i 3 par förelåg en schism: ”kvinnan
sade: ‘han är glad nu när han har fått en son. När han kommer är det bara för pojkens skull.
Han bryr sig inte om mig.’ Hon var uppgiven.”

Teman aktualiserade när den öppna frågan ställdes (frågeområde 7). Elva olika teman
kunde urskiljas från föräldrarnas svar på den öppna frågan. I Tabell 11 återges dessa ämnes-
områden och antalet familjer där temat diskuterades. (Flera teman diskuterades vid ett och
samma hembesök. Citaten nedan är barnmorskornas referat av föräldrarnas uttalande).

Tabell 11. Teman som svar på den öppna frågan (n=55 kvinnor och n=38 män)
Teman Antal familjer

1. Familjesituationen efter hemkomsten från BB 19
2. Bekräftelse 15
3. Graviditeten 14
4. Sociala förhållanden 12
5. Sexualitet och skyddsmedel 11
6. Tidigare barn 11
7. Barnavårdscentralen 9
8. Krissituation i familjen 7
9. Sorg och förlust 5

10. Psykologkontakt 5
11. Flyktingskap 1

1. Familjesituationen efter hemkomsten från BB (19 familjer). ”Dagarna efter hemkomsten
var jobbiga. Mannen var trött efter maginfluensa. Barnet hade diarré och kvinnan var trött av
en urinvägsinfektion”; ”kvinnan är mycket trött, tycker det är jobbigt, det går fastän hon är
mycket ensam. Mannen har ett krävande arbete som fordrar att han är mycket utomlands”.

2. Bekräftelse. I 15 familjer framkom föräldrarnas behov av bekräftelse i den nya situatio-
nen: ”hembesöket en solskenshistoria. En bekräftelse på en familjesituation där allt fung-
erade. De berättade om sin fina relation sinsemellan”; ”vad fyllde hembesöket för funktion?
Vad hade de för nytta av det? De talade om att de hade det bra. Ville kanske visa upp barnet
och få bekräftelse på att det var bra trots barnets missbildning”.

3. Graviditeten. Fjorton föräldrar/föräldrapar ville samtala om hur graviditetsperioden
hade varit. Det fanns behov både hos kvinnan och mannen av att ställa frågor och beskriva
sina upplevelser: ”att hon blev gravid efter femton år och om betydelsen som föräldragruppen
hade för henne”; ”om fertilitetsutredningen som de talade mycket om under graviditeten.
Och om eventuella depressiva reaktioner post partum. Satt hos henne länge nu och pratade
om detta”.

4. Sociala förhållanden. Familjens sociala situation diskuterades i 12 familjer: ”de är
mycket ensamma. Hon har brutit med sina släktingar på annat håll i landet. De enda de har är
hans släktingar i annat land”; ”kvinnan själv berättade att hon varit på fest. Hon var ‘bakfull’
vid hembesöket. En berusad kvinna kom på besök” (mannen hade lämnat kvinnan efter för-
lossningen. Barnmorskan undrade över vem kvinnan umgås med. Hembesöket föranledde ett
nytt besök av barnmorskan för att följa upp kvinnans och barnets situation).

II. Den första månaden efter förlossningen
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5. Sexualitet och skyddsmedel. Vid 11 hembesök fördes sexualitet och skyddsmedel på
tal. Det framkom osäkerhet om hur samlivet kan förväntas fungera efter barnafödandet: ”kvin-
nan talade om torrhet i underlivet. Kvinnan och mannen kände både lust och olust och de var
osäkra inför samlivet”. Flera par ville diskutera skyddsmedel. I ett par hade kvinnan och
mannen olika syn på vilket skyddsmedel som var att föredra, något som barnmorskan såg
som orsak till en begynnande konflikt: ”båda vill diskutera preventivmedel. Om att låta ste-
rilisera sig. Kvinnan eller mannen? Kvinnan kan tänka sig spiral. Mannen är tveksam till en
sådan lösning”.

6. Tidigare barn. Elva familjer hade bekymmer med äldre barn i familjen, svartsjuka och/
eller sjukdom hos det äldre syskonet: ”det äldre barnet hade vattenkoppor och var mycket
svartsjukt på det nyfödda barnet. Svårt ge råd om att vara mera med det äldre barnet när hon
hade det nya barnet vid bröstet. Psykologkontakt rekommenderades och accepterades av
modern”. I 4 familjer var det bekymmer med barn från tidigare förhållanden och två av dessa
familjer plågades av en påfrestande juridisk vårdnadstvist: ”hon vågar inte lämna mannen.
Det skulle förvärra hennes ställning i en svår vårdnadstvist som pågår och som störde henne
under graviditeten.”

7. Barnavårdscentralen. Nio familjer ville diskutera kontakten med barnavårdscentralen:
om hur man etablerar kontakt; om det går att välja en central utanför det geografiska områ-
det; om en redan etablerad och fungerande kontakt.

8. Krissituation i familjen. Sju familjer befann sig i en krissituation. Vid 2 hembesök
krävdes att barnmorskan tog initiativ till en akut åtgärd. För övriga diskuterades tänkbara
insatser: ”kvinnan ringde och behövde ett hembesök genast. Mannen trodde inte att det var
hans barn. Han var svartsjuk och hotfull. Hon ville lämna förhållandet. Jag (barnmorskan)
tog kontakt med kvinnokliniken dit modern var välkommen som en åtgärd för att skilja paret
i den akuta konflikten. Där föreslogs kontakt med kurator och med familjerätten, då mannen
krävde ett faderskapsprov”; ”akut besök dagen efter hemkomsten från BB. Kvinnan är en-
samstående från annat land och kultur. Hon hade ingen bostad, bodde inneboende hos lands-
män, kunde inte stanna där. Jag (barnmorskan) tog kontakt med socialtjänsten i ett område
där hon har landsmän”.

9. Sorg och förlust. Fem familjer var upptagna av sorg efter nära anhörigs eller väns
bortgång. I en familj ville kvinnan och mannen tala om tidigare barn som dött under spädbarns-
tiden, om sorg och besvikelser som fortfarande fanns kvar: ”tyckte att det nyfödda barnet var
en kopia av det första. De var medvetna om vikten av att reda ut det som varit”. Skuld- och
ensamhetskänslor fanns hos kvinnorna som förlorat en nära anhörig eller vän: ”hon mår inte
bra efter den oro och skuld som hon hade under graviditeten när hennes far hade dött. Hon är
nedstämd. Har svårt att få ro till natten. Håller igång. Blir lätt irriterad på mannen som är
närvarande vid samtalet”.

10. Psykologkontakt. Två kvinnor ville berätta om en pågående, som de tyckte, funge-
rande psykologkontakt och vid 3 hembesök diskuterades möjligheten att ta kontakt med
psykologen vid mödra- och barnavårdscentralen.

11. Flyktingskap. Temat för ett föräldrapar, båda asylsökande, var en svår flyktingsituation
utan sociala kontakter. De hade traumatiska krigsupplevelser bakom sig. Mannen var patient
inom psykiatrin. Kvinnan var rastlös och ledsen över att inte ha sin mor här. Båda föräldrarna
var glada åt barnet och hade behov av att informera sig om samhället och om möjligheter för
familjer med ett nyfött barn.
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Resultat från den jämförande studien
Bakgrundsdata. Civilstånd. I Tabell 12 redovisas föräldrarnas civilstånd.

Tabell 12. Civilstånd hos föräldrar i proband- och kontrollgruppen
Civilstånd Probandgrupp Kontrollgrupp
Gifta 27 25
Samboende 23 28
Särboende 1 0
Ensamstående kvinna 4 2

De ensamstående kvinnorna och kvinnan i särboförhållande (probandgrupp) uppgavs (till
skillnad från de 2 ensamstående kvinnorna i kontrollgruppen) inte ha något stöd av barna-
fadern.

Kvinnans och mannens ålder. Medelåldern för kvinnorna i de båda grupperna var 29,6
respektive 29,7 år, för männen 31,8 respektive 32,1 år. I probandgruppen fanns 3 kvinnor
som var tonåringar och 3 som var 42 år och äldre. I kontrollgruppen var ingen yngre än 20 år;
1 kvinna var 42, ingen var äldre. Den yngste mannen var 20 år (probandgruppen); 3 män i
vardera gruppen var 42 år och äldre.

Nationalitet och språk. Nationell härkomst har beaktats via uppgift om första språk i de
båda grupperna (ett bortfall bland männen i vardera gruppen). Tabell 13 visar språk-
tillhörigheten.

Tabell 13. Svenska och annat första språk i de båda grupperna
Probandgrupp Kontrollgrupp

Kön Svenska Annat språk Svenska Annat språk

Kvinnor 44 11 50 5
Män 41 13 48 6

I probandgruppen tenderade annat språk än svenska vara vanligare än i kontrollgruppen.
Detta var fallet hos 22% av kvinnorna i proband- och 11% av kvinnorna i kontrollgruppen
( 2 = 2,63, p = 0,10); hos 26% av männen i proband- och 13% av männen i kontrollgruppen
( 2 = 3,93, p <0,05).

Tidigare barn och obstetrisk historia. Det förekom fler aborter och tidigare missfall i
proband- än i kontrollgruppen (skillnaden var inte signifikant). I probandgruppen fanns två
kvinnor som förlorat tidigare födda barn. För 36 kvinnor och 26 män i proband- respektive
35 kvinnor och 32 män i kontrollgruppen var det nyfödda barnet första barn.

Graviditeten. Vid inskrivningssamtalet (första besöket vid mödravårdscentralen) hade
20 av 54 kvinnor i probandgruppen och 17 av 52 kvinnor i kontrollgruppen visat oro och
osäkerhet, i vissa fall en uttalat negativ hållning till att vara gravid. Journalanteckningar för
hela graviditetsperioden visade att 17 kvinnor i proband- och 18 i kontrollgruppen hade varit
oroliga och osäkra eller haft svårighet att acceptera graviditeten (ingen skillnad mellan grupper-
na). Notering av männens delaktighet i kvinnans graviditet, observerad vid mödravårdscentralen
under hela graviditetsperioden, visade att 17 av 55 män i proband- och 9 av 53 i kontroll-
gruppen (2 bortfall) inte var delaktiga ( 2 = 2,86, p = 0,09).
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Peri- och postnatal period. Nitton kvinnor (35%) i proband- och 15 (27%) i kontroll-
gruppen råkade ut för komplicerande omständigheter i samband med förlossningen. Denna
skillnad var inte signifikant. Komplikationerna var av både lättare och allvarligare slag: exem-
pelvis bristning, riklig blödning, akut sectio. I ett ”normalmaterial” vid förlossningsklinik
inträffade någon komplikation vid 20–25 % av förlossningarna (enligt statistik från Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 1997). Fyrtiofem barn i proband- och 44 i kontroll-
gruppen (ett bortfall i kontrollgruppen) bedömdes må bra vid förlossningen, medan 10 barn
i vardera gruppen företedde komplikationer som krävde speciellt omhändertagande. Köns-
fördelningen i probandgruppen var 35 pojkar och 20 flickor, i kontrollgruppen 28 pojkar
och 27 flickor ( 2 = 1,82, p = 0,17). Den genomsnittliga tiden för vistelsen på BB efter
förlossningen var 3,5 dagar för båda grupperna. Sjutton kvinnor och barn i proband- och 5 i
kontrollgruppen stannade 5 dagar eller fler; 11 i proband- och 5 i kontrollgruppen lämnade
förlossningskliniken inom 48 timmar: Detta visar att fler kvinnor och barn i probandgruppen
stannade antingen betydligt längre tid eller betydligt kortare tid på kliniken än vad som
gällde för kvinnorna i kontrollgruppen.

Efterkontroll. Besök hos barnmorskan 6–10 veckor efter förlossning. Journalanteckningar
från efterkontrollen jämfördes för de båda grupperna. Vid besöket efterfrågades kvinnornas
allmäntillstånd, både somatiskt och psykiskt, barnets tillstånd och om hur parförhållandet
fungerade under den tidsperiod som förflutit sedan hemkomsten från förlossningen och vid
tiden för kontakten. Femtio kvinnor i proband- och 52 i kontrollgruppen kom till efter-
kontrollen (uppgifter finns om 51 kvinnors psykiska tillstånd i kontrollgruppen). Tabell 14
visar kvinnornas tillstånd, somatiskt och psykiskt.

Tabell 14. Kvinnornas allmäntillstånd vid efterkontrollen
Probandgrupp Kontrollgrupp

Allmäntillstånd Utan Anmärknings- Utan Anmärknings-
anmärkning värt anmärkning värt

Somatiskt 35 15 47 5
Psykiskt 31 19 39 12

Kvinnorna i probandgruppen företedde signifikant fler kroppsliga åkommor än kvinnorna i
kontrollgruppen ( 2= 6,71, p <0,01). Tio kvinnor i proband- och 5 i kontrollgruppen led av
sviter i samband med graviditet, förlossning och amning (blödning, sprickbildning, ärr, smärta,
mjölkstockning etc.). Fem kvinnor i proband- och ingen i kontrollgruppen led av sjukdomar
och besvär som inte kunde relateras till barnafödandet. Fler kvinnor i proband- än i kontroll-
gruppen uppgav psykiska besvär ( 2 = 2,49, p = 0,11). Åtta av 19 kvinnor i probandgruppen
led av både kroppsliga och psykiska besvär. Sju i proband- och 4 i kontrollgruppen uppgav
påfallande trötthet, 9 respektive 4 var ängsliga, oroliga och stressade; 3 i proband- och 4 i
kontrollgruppen bedömdes som deprimerade. Åtgärder föreslagna kvinnorna med psykiska
besvär redovisas i Tabell 15.
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Tabell 15. Åtgärder erbjudna kvinnor med psykiska besvär
Åtgärder Proband- Kontroll- Åtgärder Proband- Kontroll-

grupp grupp grupp grupp
Förlängd/förnyad BB-tid 2 0 Psykologkontakt 7 2
Vårdkedja MVC-BB-BVC 10 4 Kuratorskontakt 1 0
Barnläkare/barnklinik 3 2 Psykiaterkontakt 1 1
Remiss läkare/modern 2 2 ”Klarar sig själva” 3 8

Tjugosex åtgärder vidtogs i proband- och 11 i kontrollgruppen. Sju i proband- och 2 i kontroll-
gruppen rekommenderades kontakt med psykolog. Tre av 19 kvinnor med psykiska besvär i
probandgruppen uppgav att de hade en fungerande parrelation och ”klarade sig själva”; mot-
svarande i kontrollgruppen var 8 av 12. Vid en återblick på hembesöken i de familjer där
kvinnorna företedde psykiska besvär vid efterkontrollen framkom, vid intervjun och i barn-
morskornas observationer, påfrestningar vid samtliga 19 hembesök. Tabell 16 visar dessa
påfrestningar.

Tabell 16. Psykiska besvär i probandgruppen vid efterkontrollen och påfrestningar vid hem-
besöket
Påfrestningar Antal Påfrestningar Antal

Upplevelse av svår förlossning 8 Kvinnan, kroppslig komplikation 6
Komplikationer med amning 2 Mannen sjuk, svår arbetssituation 6
Mor osäker i kontakt med barnet 9 Svårigheter i parrelationen 7
Komplikationer hos barnet 6 Övriga belastande omständigheter 14
Kvinnan trött och orolig 12

Vid 6 av de 8 förlossningarna hade obstetriska komplikationer förekommit. Övriga belastande
omständigheter omfattade akut kris, sorg och förlust, bekymmer med äldre barn, påverkan av
en besvärlig graviditet samt flyktingskap.

Amning och barnets tillstånd. Fyrtiofem av 50 kvinnor i proband- och 43 av 52 i kontroll-
gruppen ammade sina barn. Åtta barn i proband- och 12 i kontrollgruppen beskrevs ha någon
form av symtom/besvär. Fler barn i kontrollgruppen än i probandgruppen hade kroppsliga
åkommor som observerades tidigt i nyföddhetsperioden. Kontakt med barnläkare och
barnavårdscentralen hade etablerats.

Parförhållandet. Barnmorskan frågade kvinnan (och mannen om han närvarade vid besö-
ket) hur parförhållandet fungerade i familjesituationen med det nyfödda barnet. Sju av 30
parförhållanden i proband- respektive 2 av 36 i kontrollgruppen fungerade, enligt uppgift,
inte tillfredsställande ( 2 = 4,39, p <0,03).

Omständigheter i nyföddhetsperioden. Faktorer som kunde utgöra påfrestningar på fa-
miljen i nyföddhetsperioden summerades för de båda grupperna (1 poäng gavs för varje om-
ständighet i varje familj i proband- respektive kontrollgruppen – se metodavsnitt och Appen-
dix). 181 poäng erhölls i proband- och 131 i kontrollgruppen vilket ger signifikant fler
påfrestningar i probandgruppen (Mann Whitney U Test: z = – 2,24, p <0,02).

II. Den första månaden efter förlossningen
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Diskussion
Femton procent av alla inskrivna vid mödravårdscentralen under ett år accepterade erbjudandet
om hembesök av den barnmorska som följt kvinnan och mannen under graviditeten. Förkor-
tad vårdtid (2 dygn), som vid tiden för studien ännu inte var helt införd, kan förväntas öka
behovet av barnmorskans hembesök. Faktorer som kan ha spelat in för att inte välja hem-
besöket var att informationen gavs före förlossningen utan ytterligare påminnelse (detta för
att föräldrarna inte skulle uppleva det som en påtryckning att acceptera hembesöket) och att
vissa föräldrar kunde ha haft motstånd till att deltaga i ett projekt som man visste skulle
resultera i en skriftlig rapport.

Hembesöksintervjun
En väsentlig hälsofrämjande uppgift är att bekräfta föräldrar som står inför uppgiften att
möta och bekräfta sitt nyfödda barn. Intervjun hade i flera fall en viktig funktion genom att
bekräfta kvinnornas och männens positiva erfarenheter både av förlossningen och av det
första mötet med barnet. För kvinnor och män med svåra upplevelser vid förlossningen er-
bjöd intervjusamtalet en möjlighet till genomgång och bearbetning av händelseförloppet.
Kanske kan samtalet ha mildrat den psykiska påfrestningen samtidigt som det kunde avslöja
behov av ytterligare insatser (jmf. Ryding, 1998). Besvikelse över personalen vid förlossningen
kom också fram i samtalet. Föräldrarnas erfarenheter härvidlag visar på vikten av utvecklade
rutiner för bemötandet, när komplikationer inträffar vid förlossningen eller när barnet måste
tas om hand på neonatalavdelning (jmf. Stjernqvist, 1992; 1999).

I några familjer hade kvinnan och mannen olika uppfattning om rutiner kring barnet, ofta
en källa till konflikter i nyföddhetsperioden (jmf. Cowan & Cowan, 1992). Brist på samför-
stånd i parrelationen uppdagades också då kvinnorna och männen gav synpunkter på den
andre i parförhållandet. Samtalet vid hembesöket gav möjlighet att synliggöra och kanske
tidigt bryta en ond cirkel i familjesituationen. De uttryckta påfrestningarna var av sådan art
att de oftast hamnar utanför vad hälsovården rutinmässigt ser som sina uppgifter att ta sig an
och att de av personalen ofta anses svåra att handskas med. Vid psykologkonsultationen
kunde barnmorskorna diskutera sådana svårigheter i kontakten med familjerna och om an-
nan professionell insats skulle erbjudas familjen. Vid konsultationstillfällena framkom också
att barnmorskornas observation av föräldra-barnkontakten och av kvinnan och mannen inte
alltid stämde överens med kvinnornas och männens egna beskrivningar i intervjun. Barn-
morskornas bedömning var ofta mer positiv än föräldrarnas egen. Det omvända förhållandet
gällde i några få fall. Det framstår i detta sammanhang som viktigt att personalen är lyhörd
för föräldrarnas egen beskrivning men även är mån om att ta sina egna iakttagelser på allvar.

Den öppna frågan i intervjun. Flera föräldrar ville diskutera vad som förevarit under
graviditeten. Det var således inte enbart förlossningsupplevelser som behövde ventileras ef-
ter förlossningen utan även graviditetsförloppet. Det kan tolkas så att, när väl barnet är fött,
är det viktigt för kvinnan – och paret – att gå igenom och få belyst hela förloppet innefat-
tande både graviditeten och förlossningen. Frågor om sexualitet och samliv var angelägna för
flera föräldrapar. En del av frågorna avslöjade osäkerhet inför samlivet efter en förlossning.
Detta bekräftar Glazeners (1997) iakttagelser att sådan osäkerhet är vanligt förekommande
och en källa till misshälligheter i parförhållandet och ett eftersatt område inom mödra- och
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barnhälsovården. Redan inom en månad efter förlossningen var det viktigt för vissa par att få
möjlighet att diskutera val av skyddsmedel och hur samlivet kan förväntas fungera efter en
förlossning.

I två tredjedelar av familjerna förekom påfrestningar utöver vad som framkom vid de
riktade frågorna: sjukdom de första dagarna efter förlossningen; schism i parförhållandet
med akut skilsmässa i några fall; en isolerad situation; bekymmer med äldre barn; sorg efter
förlust av nära anhörig; flyktingskap. Förutom möjligheten att berätta och få stöd vid hem-
besöket gavs också tillfälle att diskutera insatser, och för de familjer som befann sig i en akut
krissituation kunde åtgärder vidtagas som sannolikt förhindrade att problemen förvärrades
(jmf. Caplan, 1986). Hembesöket kom också att fungera som en förstärkande länk i vård-
kedjan mellan mödra- och barnavårdscentralen.

Den jämförande studien
Fler familjer i proband- än i kontrollgruppen hade annat språk än svenska som första språk.
Behovet av ett hembesök i familjer av utländsk härkomst kan förväntas vara större i ett om-
råde där familjerna, som i det aktuella distriktet, kom från olika länder och – till skillnad från
vad som ofta är fallet i flera ytterområden i kommunen – bodde utan närhet till andra lands-
män. Hembesöket hade förmodligen betydelse för familjen genom att man kunde berätta om
sin isolering och längtan efter anhöriga. Det gav också barnmorskan möjlighet att informera
om barnavårdscentralen och om sociala arrangemang för nyblivna föräldrar i området.

Det var fler par i proband- än i kontrollgruppen som visade störningar i parrelationen
både under graviditeten och vid efterkontrollen hos barnmorskan. Resultaten bekräftar kli-
niska iakttagelser och tidigare forskning om påfrestningar i parrelationer i samband med ett
barns födelse (Clulow, 1996). Det behövs utrymme inom hälsovården för att möjliggöra stöd
och förmedla specifika insatser med syfte att förhindra uppkomst av destruktiva familje-
mönster som kan störa anknytningen mellan barnet och föräldrarna (Broberg, 1996a, 1996b;
Cowan & Cowan, 1992).

Fler kvinnor i proband- än i kontrollgruppen led av kroppsliga åkommor. Inom mödra-
och barnhälsovården saknas såväl tradition som rutiner för att uppmärksamma och åtgärda
kroppsliga besvär hos kvinnan direkt efter förlossningen (Socialstyrelsen, 1996). Den före-
byggande betydelsen av att uppmärksamma även smärre besvär hos kvinnor post partum på-
talades av Ellwood, Thompson, Roberts och Currie (2000) som också belyste sambandet
mellan ”småkrämpor” och postnatal depression. Hembesöket gav kvinnorna möjlighet att
diskutera sina besvär och vad som kunde göras för att avhjälpa dem. Det är värt att notera att
flera av de psykiska besvären som kvinnorna beskrev har likheter med symtombilden i postnatal
depression – internationella studier rapporterar förekomst hos 10–15 % av kvinnorna (jmf.
O´Hara & Swain, 1996; Wickberg, 1996). Som framgått ovan omfattade (som jämförelse)
probandgruppen 15% av alla nyförlösta kvinnor med familjer. Studiens ansats omsatt som
rutin kan möjliggöra avslöjande av en begynnande postnatal depression, något som nyare
forskning alltmer poängterar betydelsen av (Cooper & Murray, 1998; Wickberg, 1996).

En omständighet som väcker funderingar är att det förekom fler pojkar i proband- än i
kontrollgruppen i vilken könsfördelningen var jämn. Detta utfall är svårtolkat men leder
tankarna till studier som visar på skillnader mellan flickor och pojkar i nyföddhetsperioden
och i den tidiga utvecklingen (jmf. Lundqvist-Persson, 2000; Trevarthen, 1996). Den större
sårbarhet som noteras hos nyfödda pojkar kan tänkas medföra ett annat relationsmönster
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mellan mödrarna och det nyfödda barnet – och i familjen – och leda till ett större behov av
bekräftelse och stöd. De flesta kvinnorna med angivna psykiska besvär i probandgruppen
hade fött pojkar, och i de familjer där parrelationen var problematisk fanns fler pojkar. Woollett
och Nicolson (1997) pekar på betydelsen av att beakta barnets kön i framtida studier för att
bättre förstå postnatala upplevelser och reaktioner och för att nå fördjupade kunskaper om
tidiga anknytningsmönster.

Skillnaderna mellan proband- och kontrollgruppen antyder också att kontakt med annan
vårdgivare i nyföddhetsperioden förefaller minska behovet av ett hembesök. Flera familjer i
kontrollgruppen rapporterades ha kontakt med barnläkare och barnavårdscentral på grund av
komplikationer hos barnet. Kanske det akuta problemet med barnet överskuggar föräldrar-
nas upplevelse både av förlossningen, parrelationen och samspelet med barnet samt egna
psykiska besvär? Och kan reaktioner ge sig tillkänna när den akuta situationen är under
kontroll? Det är väsentligt att sådana eftersläpande reaktioner uppmärksammas hos både
kvinnor och män. För att tillmötesgå olika behov av insatser – hembesöket är en form av
intervention som inte passar alla – är det väsentligt med erbjudande av olika former för
kontakt med hälsovården i nyföddhetsperioden, samordning mellan vårdgivande instanser
och en sensitiv tolkning av föräldrarnas egna önskemål.

Slutsats
Hos de familjer som ville ha det erbjudna hembesöket fanns omständigheter som gjorde
hembesöket väl motiverat. Studiens resultat pekar på behovet av individuellt utformad hälso-
vård i nyföddhetsperioden med respekt för hur kvinnor och män som nyblivna föräldrar for-
mulerar sina behov. Den mångfald av omständigheter som avslöjades vid hembesöket visar
vikten av en flexibel samordning mellan mödra- och barnhälsovården, tillgång till psykolo-
gisk kompetens och effektiv samverkan med medicinska och sociala instanser för att gynna
samspelet i familjen efter barnets födelse.
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Appendix

Hembesöksintervjun
Tabell 17 visar frågorna i den semistrukturerade intervjun med instruktioner.

Tabell 17. Frågor med instruktioner
Frågor Instruktioner

Fråga 1:
a) ”Hur var förlossningen?” Fråga 1a ställs först till kvinnan,
b) ”Hur var första kontakten med barnet?” svaret antecknas. Frågan ställs sedan
c) ”Vill Du/Ni säga något om BB-tiden?” till mannen, svaret antecknas.

Fråga 1b och 1c ställs till båda för-
äldrarna samtidigt, svaret antecknas.

Fråga 2:
”Ammas barnet och hur fungerar det?” Fråga 2 ställs till kvinnan, mannen

uppmuntras att ge synpunkter.

Fråga 3:
”Hur upplever Du kontakten med Ditt barn, Fråga 3 ställs först till kvinnan,
hur fungerar det med Dig och barnet?” svaret antecknas. Frågan ställs

sedan till mannen, svaret antecknas.

Fråga 4:
”Beskriv (barnets namn) och hur Fråga 4 ställs till båda föräldrarna.
han/hon mår?” Svaret antecknas.

Fråga 5:
a) ”Hur känner Du Dig nu?” Fråga 5a och 5b ställs först till kvinnan,
b) ”Hur vill Du beskriva Din situation?” svaret antecknas. Frågan ställs sedan

till mannen, svaret antecknas.

Fråga 6:
”Vad vill Du säga om (partnerns namn) Fråga 6 ställs först till kvinnan,
i Er nya situation?” svaret antecknas. Frågan ställs sedan

till mannen, svaret antecknas.

Fråga 7:
”Vad vill Ni/Du samtala mera om? Fråga 7 ställs till båda föräldrarna.
Finns det något speciellt som Ni vill Svaret antecknas.
tala om?”

II. Den första månaden efter förlossningen
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Den jämförande studien
Datakällor: A. Uppgifter ur journalanteckningar. Tabell 18 redovisar de journalanteck-

ningar som utgör datakällor för den jämförande studien.

Tabell 18. Uppgifter ur journalanteckningar
Datakällor Variabler
Uppgifter från mödrahälsovårdsjournal: – Civilstånd
Bakgrundsdata – Kvinnans och mannens ålder

– Första språk
– Obstetrisk historia

Uppgifter från mödrahälsovårdsjournalen: – Kvinnan vid inskrivningstillfället
Graviditeten – Kvinnans attityd till graviditeten

(hela graviditetsperioden)
– Mannens attityd till graviditeten

(hela graviditetsperioden)
Uppgifter ur förlossnings- och mödra- – Förlossningen
hälsovårdsjournal: Puerperium – Barnet vid förlossning

– Barnets kön
– Tid för hemgång från förlossningsklinik

Uppgifter ur mödrahälsovårdsjournal: – Kvinnans tillstånd somatiskt och psykiskt
Efterkontroll (6–8 veckor post partum) – Barnets tillstånd

– Amning
– Parförhållandet

Datakällor: B. Variabler ur journalanteckningar för jämförelse av omständigheter kring
barnafödandet i de båda grupperna . Tabell 19 visar underlaget för beräkning av skillnader.

 Tabell 19. Omständigheter i proband- och kontrollgruppen kring barnafödandet
Variabler 1 poäng för:
1. Språk Annat språk än svenska som första språk
2. Obstetrisk historia Förekomst av:

– aborter
– missfall
– barn som dött vid förlossning/under spädbarnstiden

3. Graviditet Anmärkningsvärt utfall vid variablerna:
– kvinnan vid inskrivningssamtalet
– kvinnan under graviditetsperioden
– mannen under graviditetsperioden

4. Förlossning Komplikationer med:
– förlossningen
– barnet vid förlossningen

5. Efterkontroll Anmärkningsvärt utfall vid variablerna:
– kvinnan somatiskt tillstånd
– kvinnan psykiskt tillstånd
– barnet
– parrelationen

Vid varje hembesök gavs 1 poäng för varje omständighet enligt ovan. Poängen summerades
för varje individ och för samtliga i de båda grupperna. Totalpoängen för varje grupp jämför-
des.
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Kvinnor och män som patienter inom psykiatrin
i samband med barnafödandet

En incidensstudie

Birgitta Rydén
Institutionen för Psykologi

Lunds universitet

I studien ställdes följande frågor: hur många kvinnor och män söker kontakt
med psykiatrin i samband med barnafödande under tiden från och med gravi-
diteten till barnet är 1,5 år (incidens)? Vilka reaktioner företer de? Vilka diag-
noser ställs? Vilken behandling föreslås? Vilka skillnader finns mellan kvin-
nor och män? 1,07% av alla familjer – 3/4 kvinnor och 1/4 män – sökte kon-
takt med psykiatrisk vårdenhet i samband med barnafödande. Detta utgjorde
1,23% av samtliga patienter vid jourmottagning eller av nyanmälda till psykia-
trisk mottagning. Drygt hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen hade
inte haft kontakt med psykiatrin tidigare. Depression och ångesttillstånd var
vanligast förekommande, en kvinna fick psykosdiagnos (1‰). Psykoterapeu-
tiska insatser, i några fall familjeinriktade, rekommenderades i stor utsträck-
ning – till fler kvinnor än män och till proportionellt fler svenskar än till pa-
tienter tillhörig annan språkgrupp. Resultaten kan underlätta för planering av
insatser där psykiatrisk kompetens behövs, i samverkan med andra vården-
heter, för att gynna föräldrarnas psykiska hälsa och deras anknytning till bar-
net.   

Nyckelord: kvinna, man, perinatal psykiatri, postnatal depression, puerperal-
psykos, födandets psykologi

Tack till områdeschef, chefspsykolog, sektionschefer, läkare och övrig personal vid tidigare
Psykiatriska kliniken, Östra Sjukhuset i Göteborg, för stödjandet av och medverkan i stu-
dien, till psykolog Birgitta Murro för idéer och samarbete i inledningsskedet, till psykolog
Ove Sonesson och vårdutvecklare Bodil Augustsson för informationsinsatser och samord-
ning, till Margit Olsson för databearbetning. Ekonomiskt stöd från Göteborgs kommun har
bidragit till möjligheten att genomföra studien.
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Inledning
Att reagera med psykiska besvär och behöva psykiatrisk vård i samband med havandeskapet
eller när barnet är nyfött kan innebära, förutom personligt lidande, svårigheter i anknytning-
en till barnet. Det kan också ge upphov till skuldkänslor och osäkerhet i omvårdnaden av
barnet (Beck, 1992; Murray, 1991; Nakano, Chang & Forcey, 1994) och belastning i par-
förhållandet och familjen (Boath, Pryce & Cox, 1998; Lovestone & Kumar, 1993; Mauthner,
1998a). Dessutom finns benägenhet för återfall vid ny graviditet och barnsbörd (Cooper &
Murray, 1997a; Davidson & Robertson, 1985; McNeil, 1986; Videbech & Gouliaev, 1995).
I många fall handlar det om psykiska tillkortakommanden med inte sällan livslång påverkan
på den psykiska hälsan (Bell, Land, Milne & Hassanyeh, 1994; Bågedahl-Strindlund &
Ruppert, 1998; Da Silva & Johnstone, 1981; Murray, Cox, Chapman & Jones, 1995).

Bland psykiska reaktioner i samband med barnafödandet urskiljes puerperalpsykos, pre-
och postnatal depression och icke-kliniska tillstånd, bland vilka ”maternity blues”* före-
kommer hos 30–70% av alla barnafödande kvinnor (Pritchard & Harris, 1996). Frekvensen
av puerperalpsykos hos kvinnor har vid studier under skilda tidsperioder uppskattats till 1–
2 promille av alla födande kvinnor (Brockington, Cernik, Schofield, Downing, Francis &
Keelan, 1981; Kendell, Chalmers & Platz, 1987; Marcé, 1858; Terp & Mortensen, 1998).
Det finns – om än i begränsad omfattning – studier av män som reagerar med psykotiska
tillstånd i samband med partnerns nedkomst (Benvenuti, Marchetti, Niccheri & Pazzagli,
1995; Shapiro & Nass, 1986). Psykotiska reaktioner är drastiska i uttryck och det föränd-
rade beteendet överraskar ofta både den som drabbas, partnern, hela familjen och vårdperso-
nalen. Bristen på genomtänkta behandlingsprogram blir uppenbar i en situation som kräver
akuta insatser.

Förekomsten av postnatal depression är enligt internationella studier 10–15%, varav
4–5% bedöms som ”major depression” (Cooper & Murray, 1998; Cox & Holden, 1994;
Cox, Murray & Chapman, 1993; O´Hara & Swain, 1996). För att tidigt upptäcka depression
hos barnafödande kvinnor har en självskattningsskala (EPDS – Edinburgh Postnatal De-
pression Scale) utarbetats och används numera i många länder (Cox, Holden & Sagovsky,
1987). EPDS har validerats i Sverige och förekomst av postnatal depression har kartlagts
och visat överensstämmelse med förhållandet i ovan nämnda studier (Bågedahl-Strindlund
& Monsen Börjesson, 1998; Lundh & Gyllang, 1993; Wickberg, 1996).

Forskning utifrån ett feministiskt perspektiv kring postnatal depression fokuserar sam-
hällsfrågor, social konstruktion av moderskap och kvinnans betraktande av sig själv som
barnaföderska. Woollett och Nicolson (1997), Mauthner (1998b) och Nicolson (1998) bely-
ser kvinnors subjektiva uttryck av sina upplevelser, konflikten mellan den vuxna kvinnans
behov och modersrollen samt eftersläpande traditionella könsroller som orsak till kvinnans
reaktioner i samband med barnafödandet. Oakley (1980), Romito (1990) och Mauthner (1993)
framhåller att behandlingsinsatser baserade på sådana synsätt blir annorlunda än om de styrs
utifrån ett renodlat medicinskt perspektiv.

Som tidigare nämnts är forskning om den blivande och nyblivne faderns psykiska reak-
tioner sparsam. Män som reagerar med ”psychiatric morbidity” efter barnets födelse upp-
skattas, enligt Ballard och Davies (1996), till mer än 10%. Postnatal depression hos fäder
förekommer hos 10% då barnet är 6 veckor och för ca 5% kvarstår reaktionen då barnet är 6
månader (Ballard, Davies, Cullen, Mohan & Dean, 1994). Författarna påtalar behovet av att
*Ett tillstånd av kortvarig nedstämdhet med emotionell labilitet, gråtmildhet, ängslan och irritabilitet.
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tidigt upptäcka och behandla postnatal depression hos den nyblivne fadern för att förebygga
störningar i barnets emotionella utveckling. Areias, Kumar, Barros och Figueiredo (1996a;
1996b) påpekar, i sina studier om orsaksförhållanden och påverkansfaktorer vid postnatal
depression, vikten av förebyggande insatser riktade mot den nyblivne fadern. Sådana insat-
ser, menar de, gynnar inte bara mannen utan också kvinnan och barnet.

Studier, som visar på effekter för barnets utveckling då modern haft en postnatal de-
pression, sammanfattas av Cooper och Murray (1997b). Mor-barnförhållandet påverkas, vil-
ket i sin tur har en ogynnsam inverkan på barnets både kognitiva och emotionella utveckling
(Albertsson-Karlgren, 1999; Beck, 1998; Field 1998; Murray & Cooper, 1996; Rosenblum,
Bénony & Mazet, 1997; Sharp, Hay, Pawlby, Schmücker, Allen & Kumar, 1995). Murray,
Stanley, Hooper, King och Fiori-Cowley (1996) påpekar den inverkan som speciella faktorer
hos barnet kan ha på moderns reaktioner postnatalt och på samspelet dem emellan.
Adekvata behandlingsinsatser är ofta svåra att få till stånd. Patientgruppen är liten i jämfö-
relse med andra grupper inom psykiatrin och kontakten är oftast akut. Dessutom krävs insat-
ser där olika institutioner i samhället måste samverka. Psykiatrin saknar i regel möjligheter
till behandlingsinsatser där samspelet mellan modern, barnet och övriga i familjen kan till-
godoses. Vid polikliniska insatser finns sällan etablerade vårdkedjor med samordning mel-
lan förlossningsklinik, psykiatri, primärvård, spädbarnsverksamheter och vid behov sociala
myndigheter. Modeller för behandling och stödjande insatser har utvecklats och beskrivits
(Buist, 1997; Honikman, 1999; Kaukonen & Tamminen, 1998; Oates, 1996). Berg Brodén
(1992) och Stern (1996) har utvecklat behandlingsmetoder riktade direkt mot samspelet mellan
modern och barnet. I kontrollerade studier vid postnatal depression har stödjande samtal
(”counselling”) under begränsad tid, erbjudna till den nyblivna modern av sjuksköterska vid
barnavårdscentral med möjlighet att konsultera psykolog, visat goda resultat både i England
och Sverige (Cooper och Murray 1998; Holden, 1996; Holden, Sagovsky & Cox 1989;
Wickberg, 1996). Mauthner (1995) visade vid en uppföljning positiva effekter av gruppsam-
tal för kvinnor med postnatal depression. Appleby, Fox, Shaw och Kumar (1989) har vid
utvärdering av behandlingsinsatser visat på betydelsen av det multidisciplinära teamets olika
professionella kunskaper för att åstadkomma en helhetssyn på behandlingen.

Avsaknaden av etablerade behandlingsprogram i Sverige och andra länder beror till stor
del på att det saknas kunskaper om patientgruppens storlek och om omfattningen av de insat-
ser som krävs. Detta försvårar en verksamhetsplanering. Studier av incidens och prevalens
har inte entydigt kunnat fastställa det faktiska behovet. Det kan hänga samman med olika
definitioner av sjukdomsbild, olikheter i avgränsning av patientgruppen och i angivandet av
tidsperioden för kontakterna. Dessutom har man använt olika sätt att registrera incidens och
prevalens – ibland utan tydlig åtskillnad av begreppen (Cox, 1996; Kastrup, Lier & Rafael-
sen, 1989; Kumar, 1994). I Sverige fann Jansson (1964) att 0.68 % av barnafödande kvinnor
blev inlagda på psykiatrisk klinik. I Bågedahl-Strindlunds (1987) studie var motsvarande
antal 0.48%. Albertsson-Karlgren och Nettelbladt (1996) anger 0.3%. De senare författarna
förklarar sitt låga tal dels med organisationsförändringar som lett till färre platser för inlägg-
ning vid psykiatrisk klinik, dels som effekter av utvecklingen av det förebyggande arbete
som bedrivs vid mödra- och barnavårdscentraler i landet.

Följande fråga om incidens kvarstår obesvarad: hur många kvinnor och män (tidigare
studier har framförallt gällt kvinnor) uppsöker psykiatriska vårdenheter, som jourfall eller
polikliniskt efter remiss, i samband med barnafödande?

III. Kvinnor och män som patienter inom psykiatrin i samband med barnafödandet
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Syfte och utgångspunkter
Syftet är att skaffa aktuell kunskap om nämnda patientgrupps storlek som underlag för ett
förbättrat omhändertagande genom att ta reda på:

– hur många kvinnor och män kommer i kontakt med psykiatrin i samband med barna-
födande?

– vilka reaktioner och beteenden visar sig vid kontakten och vilka diagnoser ställs?
– vilken behandling föreslås?
– vilka skillnader finns mellan kvinnor och män dels när i perioden kring barnafödan-

det kontakten med psykiatrin äger rum, dels i reaktionsmönster och dels avseende
vilka behandlingar som föreslås?

Metod
Datainsamlingen skedde under två månader hösten 1994 och två månader våren 1996 vid
dåvarande Psykiatriska kliniken, Östra sjukhuset i Göteborg. Klinikens upptagningsområde
omfattade 54% av Göteborgs befolkning, ca 245.000 individer. Akuta och nyanmälda pa-
tienter var ca 7.000 per år. I ett patientbrev beskrevs syftet med projektet och att en skriftlig
sammanställning skulle ske på gruppnivå utan möjlighet att avslöja den enskilda individens
identitet. Det framgick att det fanns möjlighet att avböja eller avbryta medverkan i intervjun.
Brevet översattes till 6 språk. Studien godkändes av Medicinska fakultetens forskningsetiska
kommitté. Studien består av två delar, där den första avser att urskilja målgruppen som un-
derlag för incidensberäkning. Den andra delen omfattar en strukturerad intervju som genom-
fördes med målgruppen.

Incidensstudie
Målgrupp. Målgruppen utgjordes av de kvinnor och män som väntade barn eller hade

barn i åldrarna 0–17 månader och som kom till psykiatrisk klinik som jourbesök eller som
nyanmäld patient, remitterad till öppenvårdsmottagning. För att urskilja målgruppen tillfrå-
gades varje ny patient om eventuell graviditet (manlig patient tillfrågades om en eventuellt
gravid partner) och om det fanns barn i familjen i åldern 0–17 månader. Frågan ställdes av
den som först mötte patienten, oftast jourhavande läkare vid jourmottagning och remissmot-
tagare vid öppenvårdsmottagning eller avdelning.

Incidensberäkning. Målgruppens storlek beräknades i procent av alla nyanmälda patien-
ter vid jourmottagning och öppenvårdsmottagning. Dessutom gjordes en beräkning av mål-
gruppens storlek i förhållande till samtliga registrerade graviditeter och antal barn 0–17
månader inom klinikens upptagningsområde under de för undersökningen aktuella åren.

Kategorisering av tidsperioder. Följande tidsperioder kring barnafödandet definierades
för att kunna redovisa antalet kontakter/period: graviditet, barn 0–11 månader och barn 12–
17 månader. Målgruppens storlek i upptagningsområdet under respektive tidsperiod beräk-
nades för de aktuella åren.
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Uppskattad incidens inom ett större upptagningsområde. En uppskattning gjordes av
målgruppens andel av antalet gravida kvinnor och familjer med barn 0–17 månader i Gö-
teborgs kommun 1994 och 1996. För en uppskattning av målgruppens storlek för år 2000
inom hela den psykiatriska verksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)* har
följande data framtagits: antal gravida inom upptagningsområdet och antal förlossningar vid
SU 1998 och 1999.

Strukturerad intervju
Den strukturerade intervjun genomfördes med de kvinnor och män som hörde till målgruppen
vid de två undersökningstillfällena. (Intervjuformulär är bilagt i Appendix I). Intervjufrågorna
omfattade:

Bakgrundsfaktorer: ålder och kön, nationalitet, boendeform – sammanboende eller en-
samboende, antal barn äldre än 18 månader, tidigare kontakt med psykiatri och kontakt med
annan vårdgivare.

Kliniska data: diagnosbeteckning enligt WHO:s diagnossystem ICD-9, allmänt använt
av läkargruppen vid tidpunkten för studien, (Kramer, Sartorius, Jablensky & Gulbinat, 1979)
med tillägg av beteckningarna neuros och krisreaktion (enligt förslag i anvisningar – lathund
– inför intervjun); beteendebeskrivning av patienten vid besöket enligt lista i intervju-
formuläret, åtgärder vidtagna vid besöket, planerade åtgärder, medicinering.

Belysande exempel. Var fjärde kvinna (6) och man (2) beskrevs med bakgrundsfaktorer
och kliniska data för att ge en utförligare bild av omständigheter kring kontakten med psy-
kiatrin (Appendix II).

Analys och databearbetning
Förutom incidensanalyserna, redovisning av bakgrundsfaktorer och kliniska data från in-
tervjuundersökningen har data från kvinnor respektive män jämförts. Statistisk signifikans-
prövning av proportioner har gjorts med både 2-analyser av 2x2 kontingenstabeller och
med Fisher´s exact probability test (på grund av det låga antalet individer i undersöknings-
gruppen). Gruppens litenhet motiverar dessutom redovisning av statistisk tendens motsva-
rande p < 0,10 – p < 0,20.

* SU = Sahlgrenska Universitetssjukhuset omfattande tidigare Östra Sjukhuset, Sahlgrenska
sjukhuset och Mölndals sjukhus med ett upptagningsområde som omfattar en befolkning på
500.000– 600.000 invånare.

III. Kvinnor och män som patienter inom psykiatrin i samband med barnafödandet
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Resultat

Incidens
Först redovisas målgruppen, därefter dess procentuella andel av den totala patientgruppen
vid kliniken och av samtliga gravida och antal barn 0–17 månader i klinikens upptag-
ningsområde vid tiden för försöksperioderna.

Målgrupp. Tjugonio patienter utgjorde målgruppen, 16 respektive 13 patienter under de
två perioderna. Två patienter uppgav att de väntade barn eller hade barn 0–17 månader men
avböjde medverkan i intervjun. Målgruppens storlek framgår av Tabell 1.

Tabell 1. Antalet patienter som väntade barn och hade barn 0–17 månader
Kön Period 1 Period 2 Period 1 + 2

Kvinnor 11 10 21
Män 3 3 6
Avböjde medverkan 2 0 2
Totalt 16 13 29

Patientunderlag. Samtliga patienter i målgruppen hörde till sektionen för Allmänpsy-
kiatri. Kontakterna ägde rum vid jourmottagning, öppenvårdsmottagningar, konsultmottag-
ning och på en avdelning. Nya patientkontakter vid jourmottagningen var under de två för-
söksperioderna 978 respektive 973. För öppenvårds- och konsultmottagningar samt för av-
delningen var antalet 194 respektive 205. Målgruppens procentuella andel av alla nybesök
och en skattad storlek av målgruppen under ett år framgår av Tabell 2.

Tabell 2. Antal patienter i målgruppen samt procentuell andel av totala antalet nybesök
Period 1 Period 2 Målgrupp under 1 år

Kön n % n % n %
Kvinnor 11 0,93 10 0,84 63 0,89
Män 3 0,25 3 0,25 18 0,25
Avböjde medverkan 2 0,17 6 0,08
Totalt 16 1,37 13 1,10 87 1,23

Målgruppens storlek uppskattades till 1,23% av totala antalet jour- och nybesök. Under
ett år skulle detta uppskattningsvis bli 87 patienter, 63 kvinnor och 18 män samt ytterligare
6 patienter (beräkningen baserad på de 2 personer som avböjde medverkan i intervjuunder-
sökningen).

Tidpunkten för kontakt. Fem kvinnor och 2 män sökte kontakt under graviditetsperioden.
Tre kvinnor och 1 man hade barn som var yngre än 6 månader däribland 1 kvinna med ett barn
yngre än 3 månader. De flesta kontakterna inträffade när barnet var mellan ett halvt och ett år
(8 kvinnor och 2 män). Tabell 3 visar antalet patienter under de olika faserna kring barna-
födandet.
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Tabell 3. Tidpunkt för patientkontakt
Faser Period 1+2 Totalt

Kvinnor Män
Graviditet 4 1 5
Graviditet och syskon 12–17 mån 1 1 2
Barn 0–11 mån 11 3 14
Barn 12–17 mån 5 1 6
Avböjde medverkan 2

Totalt 21 6 29

Målgruppen i relation till antal gravida och antal barn 0–17 månader inom klinikens
upptagningsområde. Vid tiden för de båda försöksperioderna fanns totalt 2.691 – gravida
och barn 0–17 månader – inom upptagningsområdet: antalet gravida kvinnor var 575 respektive
517; antalet barn 0–11 månader var 563 respektive 493; antalet barn 12–17 månader var
289 respektive 254.

Av Tabell 4 framgår målgruppens procentuella andel av populationen gravida och barn
0–17 månader. Av tabellen framgår också det beräknade antalet kvinnor och män som under
ett år förväntas uppsöka psykiatrin i samband med barnafödandet.

Tabell 4. Beräknat antal patienter i upptagningsområdet/år och under olika tidsperioder
Tidsperiod Kön Målgruppens storlek Beräknat antal kontakter

i % av populationen med psykiatrin/år
 i området i området

Graviditet Kvinnor 0,37 12
Män 0,09 3

Graviditet och Kvinnor 0,06 3
syskon 12–17 mån Män  0,06 3
Barn 0–11 mån Kvinnor 1,04 33

Män  0,28 9
Barn 12–17 mån Kvinnor 0,92 15

Män  0,18 3
Avböjde medverkan 0,07 6

Den uppskattade målgruppen under ett år inom upptagningsområdet blir 87 personer. Trettiotre
kvinnor (1,04%) och 9 män (0,28%) inom upptagningsområdet beräknades behöva kontakt
med psykiatrin under barnets första år. Femton gravida kvinnor och 6 män med partner som
väntade barn förväntades söka kontakt. Totalt 1,07 % (1,1%) av barnfamiljerna i området
beräknades ha behov av insatser från psykiatrin i samband med barnafödandet.

Uppskattad incidens för Göteborgs kommun under de år som projektet genomfördes.
Befolkningsunderlaget för beräkningen var år 1994: antal gravida 5.900, antal barn 0–11
månader 6.034, antal barn 12–17 månader 2.996. Motsvarande underlag för år 1996 var:
5.286, 5.451 respektive 2.802. Incidensberäkning på medeltalet av de båda åren för försöks-
verksamheten ger: antal gravida kvinnor, 26, män med gravid partner, 10, antal med barn 0–
11 månader, 60 kvinnor och 16 män, antal med barn 12–17 månader, 27 kvinnor och 5 män.
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Totalt torde det handla om 154 föräldrar, 113 kvinnor, 31 män och ytterligare 10 personer
(beräkning baserad på dem som avböjde intervjun).

Beräkningsmodell för incidens av psykiatrikontakter år 2000 i hela den psykiatriska
verksamheten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den uppskattade omfattningen av
målgruppen för år 2000 inom hela den psykiatriska verksamheten vid SU beräknades på
följande underlag: antalet gravida 7.248; antalet födda under andra halvåret 1998, 4.144
(barn 12–17 månader); antalet födda under år 1999, 7.798 (barn 0–11 månader). I Tabell 5
redovisas den förväntade omfattningen av antalet kontakter med den psykiatriska verksam-
heten inom SU.

Tabell 5. Uppskattat antal kontakter med psykiatrisk verksamhet vid SU år 2000
Kön Graviditet Barn 0–11 mån Barn 12–17 mån Avböjt Summa
Kvinnor 34   81 38 153
Män 14   22   7   43
Avböjt 13   13
Totalt 48 103 45 13 209

Sammantaget förväntas drygt 200 personer ha behövt kontakt med psykiatrin i samband med
barnets födelse, från och med graviditeten och till barnet är ett och ett halvt år gammalt under
år 2000 inom hela upptagningsområdet för SU. För 10–15 personer – både kvinnor och män
– torde behov ha funnits av slutenvård. Behovet av psykiatrikontakter för kvinnor och män
baserat på antalet förlossningar (barn 0–11 månader) under 1 år beräknas till 1.04% för
kvinnor och 0,3% för män inom upptagningsområdet.

Strukturerad intervju
Bakgrundsdata. Kön, ålder, nationalitet, boendeform, antal barn. De flesta kvinnorna

var mellan 25 och 30 år (n=9), 3 var yngre än 25 men ingen yngre än 20 år. En kvinna var
äldre än 40 och 6 var mellan 30 och 40 år (uppgifter saknas för 2 kvinnor). Den yngste
mannen var 25 år, 3 män var 30– 40 år och 2 var äldre än 40 år.

Sexton av kvinnorna var gifta eller sammanboende med sin partner, 5 var ensamstående
(24%). De ensamstående kvinnorna i målgruppen var proportionellt fler än i upptagnings-
området (19 %)*. Samtliga män var sammanboende.

Fjorton kvinnor och 3 män var av svensk nationalitet och följaktligen hade 7 kvinnor
(33%) och 3 män (50 %) annan nationalitet än svensk. Inom upptagningsområdet hade 28%
(år 1994) och 29,6% (år 1996) av befolkningen annan nationell tillhörighet än svensk.

För 1 av de 5 gravida kvinnorna och 1 av de 2 männen med partner som väntade barn var
det deras första barn. En av de gravida kvinnorna väntade sitt fjärde barn. För 9 kvinnor och
1 man var det nyfödda barnet det första. Det innebär att för knappt hälften av kvinnorna och

* Statistikunderlag: Hushållsstrukturen, stadsdelsnämnder, Göteborgs kommun 1990. Den
faktiska andelen ensamstående föräldrar med barn i upptagningsområdet åren 1994 och 1996
har inte kunnat erhållas då hushållsstatistik inte genomförts sedan år 1990 i kommunen.
Gruppen ensamstående föräldrar med barn antas ha ökat sedan 1990.
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för en tredjedel av männen inträffade kontakten med psykiatrin i samband med det första
föräldraskapet.

Tidigare kontakt med psykiatrisk vård. Drygt hälften av kvinnorna (11) hade inte varit i
kontakt med psykiatrin tidigare. Detta gällde för 2 av männen. Tre kvinnor och 3 män hade
tidigare haft kontakt som var avslutad. Fem kvinnor och 1 man var patienter inom psykiatrin
men sökte vid tillfället akut vid jourmottagning. Om 2 kvinnor finns ingen uppgift. Skillna-
den mellan kvinnor och män är inte signifikant.

Kontakt med primärvård. Åtta kvinnor och 2 män uppgav att de hade en pågående kon-
takt med mödravårdscentralen, 12 kvinnor och 3 män med barnavårdscentralen och 5 kvinnor
och 2 män med läkare vid vårdcentral.

Beteendebeskrivning och diagnos
Observerat beteende under intervjun. Nedstämdhet och ångest dominerade hos både kvin-

nor och män. Tre kvinnor och 1 man beskrevs med djup depression; 6 kvinnor befann sig i
panik. Fem kvinnor och 2 män hade självmordstankar; 8 kvinnor och 2 män led av sömn-
störning. Två kvinnor och 2 män saknade lyhördhet i kontakten med barnet. Av Tabell 6
framgår läkarnas beskrivning (enligt listan i intervjuförmuläret) av de 21 kvinnornas och 6
männens beteende.

Tabell 6. Observerat beteende hos kvinnorna och männen vid besöket
Beteenden, reaktioner Kvinnor Män Beteenden, reaktioner Kvinnor Män
Skuldkänslor   2 – Tvång (tankar, handling) 3 1
Ångest 12 3 Matproblem 1 –
Djup depression   3 1 Misstänksamhet 1 –
Självmordstankar   5 2 Förväntansoro 1 –
Sömnstörning   8 2 Övertrötthet 4 –
Nedstämdhet 12 4 Aggressivitet 1 –
Panikångest   6 – Bortstötande av barnet  1* –
Hanterar barnet mekaniskt   1 1 Ingen reaktion på barnet  1* 1

* Samma kvinna

Diagnos. Antalet diagnoser enligt ICD-9 jämte diagnosbeteckningar enligt förslag i an-
visningar till intervjun: neuros och krisreaktion redovisas i Tabell 7.

Tio kvinnor och 3 män fick diagnoserna ”neuros” och ”krisreaktion”. Bland diagnoserna
enligt ICD-9 förekom depressiva störningar, krisreaktion och ångestneuros. En kvinna med
ett barn som var mellan 3 och 5 månader fick diagnosen unipolär affektiv psykos (1 promille
av kvinnor med barn 0–11 månader i upptagningsområdet).
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Tabell 7. Diagnoser hos kvinnorna och männen enligt ICD-9 och enligt anvisade förslag
Diagnos Kvinnor Män
Neuros 8 2
300X (neuros, ospecificerad) 2 0
Krisreaktion 2 1
309B (fördröjd krisreaktion) 1 0
309X (krisreaktion, ospecificerad) 0 1
311; 311X (depressiva störningar) 3 2
300E (neurotisk depression) 1 0
296B (unipolär, affektiv psykos) 1 0
300A (ångestneuros, panikattacker) 2 0
307X (andra, ospecificerade psykiska syndrom) 1 0

Åtgärder
Omedelbar åtgärd. Nitton kvinnor och 5 män erbjöds vid första kontakten samtal. För 5

kvinnor och 4 män förskrevs psykofarmaka. Tre kvinnor sjukskrevs (en åtgärd som kan ge
partnern ekonomisk möjlighet att ta ledigt från arbetet genom att utnyttja föräldrapeng). Två
kvinnor och 1 man remitterades till psykiatrisk öppenvårdsmottagning respektive annan
medicinsk behandlingsenhet. En kvinna och 1 man föreslogs inläggning på kliniken (0,1%
av samtliga gravida och barn 0–17 månader inom klinikens upptagningsområde). Kvinnan
hade inte haft kontakt med psykiatrin tidigare, barnet var hennes första, drygt ett halvt år
gammalt. Hon beskrevs lida av djup depression, panikångest, ätstörning (matproblem enligt
lista) och självmordstankar och reagerade inte på barnets behov utan stötte aktivt bort barnet.
Mannen hade två barn, ett som var mellan 12 och 18 månader. Han hade självmordstankar
och sömnstörning och var djupt nedstämd och reagerade inte på barnets behov.

Planerade åtgärder. I Tabell 8 visas en sammanställning av de insatser som planerades
efter den akuta åtgärden.

Tabell 8. Planerade åtgärder efter den akuta insatsen
Planerade åtgärder Kvinnor Män
Stödkontakt 2 1
Stödkontakt + individuell psykoterapi 6 1*
Stödkontakt + par/familjeterapi 0 1*
Kristerapi, individuell 1 1
Kristerapi, par/familj 1* 0
Psykoterapi, individuell 5 (*=1) 0
Psykoterapi, par/familj 3 (*=1) 0
Psykoterapi, ej angiven form 1 0
Psykofarmaka, ej annat angivet 1 2
Ingen åtgärd förutom remiss 1 0

* psykofarmaka ordinerades dessutom
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För 17 kvinnor och 3 män planerades någon form av psykoterapi. Det fanns tendens till
att fler kvinnor rekommenderades psykoterapeutisk insats ( 2 = 3,18, p <0,07; Fisher´s exact
test: p <0,11). Det tenderade också att finnas skillnad i riktning mot att fler med svensk än
annan nationalitet erbjuds psykoterapi ( 2 = 2,62, p <0,10; Fisher´s exact test: p <0,16).
Stödkontakt planerades för 8 kvinnor och 3 män, för 6 respektive 2 av dem tillsammans med
psykoterapeutisk insats. För 4 kvinnor och 1 man föreslogs psykoterapi med paret eller med
hela familjen. Fyra män och 4 kvinnor rekommenderades psykofarmaka, för 1 kvinna och 2
män utan någon annan behandlingsinsats. Proportionellt färre kvinnor än män behandlades
med psykofarmaka ( 2 = 3,86, p <0,05; Fisher´s exact test: p <0,13).

Belysande exempel från intervjun. En sammanfattning av omständigheter kring 6 kvin-
nor och 2 män ges i Appendix II. Familjesituation, kontakt med vårdenheter, diagnos, obser-
verat beteende samt vidtagna och planerade åtgärder beskrevs för att belysa situationen för
några personer i målgruppen.

Diskussion
Inledningsvis argumenterades för behovet av att undersöka hur många blivande och nyblivna
föräldrar med psykiska besvär det finns som kommer som patienter till psykiatrin. Kliniska
erfarenheter från mödra- och barnhälsovården talar för att gruppen kvinnor och män som
söker sig till psykiatrin i samband med barnafödande är ”toppen på ett isberg”. Den allmänna
tendensen är att allt färre (kvinnor) vårdas på psykiatrisk klinik i samband med barnafödande.
Orsakerna till detta uppges av bl.a. Albertsson-Karlgren och Nettelbladh (1996) vara effekter
av organisationsförändringar och resursminskningar men också resultat av ett gott före-
byggande arbete inom mödra- och barnhälsovården. Det går inte heller att bortse från effek-
ter av en ökande kunskap om betydelsen av den tidiga anknytningen mellan modern och
barnet och faderns roll i familjen. Sådan kunskap bidrar till att både personal och familjerna
själva försöker finna behandlingsinsatser som tillgodoser hela familjens behov vilket hittills
har varit svårt att erbjuda inom psykiatrisk verksamhet.

Huruvida studien avslöjar det reella antalet kvinnor och män som söker kontakt med
psykiatrin i samband med barnafödandet är tveksamt. Siffrorna torde vara i underkant. Det
fanns motstånd mot att fråga varje nybesök vid jourmottagningen om ett barn var på väg eller
nyss var fött. Ibland rådde pressade omständigheter vid akutmottagningen med personer i
kris, svåra att ställa frågor till. Detta gällde både kvinnor och män. Man kan förmoda att det
var mera ovant att ställa frågor om graviditet och spädbarn till en man i rådande situation. I
den begränsade grupp av män (6) som omfattas i studien var det 4 som hade eller hade haft
kontakt med psykiatrin tidigare. Eventuellt underlättade det för dem att söka sig till en insti-
tution som de redan kände. Samtliga män i undersökningsgruppen var sammanboende med
det väntade eller nyfödda barnets mor.

Incidensberäkningen gjordes dels i relation till antalet nya patienter som under en avgränsad
tidsperiod sökte sig till psykiatrin, dels i relation till samtliga gravida och antal barn upp till
18 månader inom klinikens upptagningsområde under samma tidsperiod. Det gjordes också
en uppskattning av hur många patienter som kunde förväntas utgöra målgrupp (kvinnor och
män som väntar barn och eller har barn som är 0–17 månader) under ett år. En liknande
beräkning gjordes för att uppskatta storleken på en målgrupp för hela Göteborgs kommun
under de år som studien genomfördes. Och vidare presenterades en uppskattning av förvän-

III. Kvinnor och män som patienter inom psykiatrin i samband med barnafödandet



Birgitta Rydén

182

tade psykiatrikontakter år 2000 baserat på antal graviditeter, förlossningar under ett år och
antalet barn 12–17 månader inom ett större upptagningsområde (SU). Referenspopulationerna
har valts för att studien skall kunna ge en uppfattning av målgruppens storlek inom ett större
geografiskt område och på så sätt kunna bidraga med ett underlag vid planering både av
adekvata psykiatriska insatser och av insatser i samverkan mellan psykiatrisk verksamhet,
kvinnokliniker, primärvård och kommun.

I analysen av målgruppen är det svårt att uttala sig om möjliga skillnader vad gäller natio-
nell tillhörighet i relation till totala antalet personer i upptagningsområdet. Hälften av män-
nen och en tredjedel av kvinnorna i målgruppen var av annan nationalitet än svensk. I
upptagningsområdet hade, vid tiden för försöksperioderna, knappt en tredjedel av popula-
tionen annan nationalitet än svensk. En fjärdedel av kvinnorna i målgruppen var ensam-
stående. Inom upptagningsområdet förväntades en femtedel av kvinnorna vara ensamstående
vid tidpunkten för studien. Hälften av kvinnorna (10) var förstföderskor och en tredjedel av
männen väntade eller hade fått sitt första barn (2). Drygt hälften av kvinnorna (11) och 2 av
männen hade aldrig tidigare varit i kontakt med psykiatrin. Resultaten väcker frågor som är
väsentliga att förhålla sig till både i klinisk verksamhet och för fortsatta studier: är det pro-
portionellt fler ensamstående kvinnor som kommer till psykiatrin i samband med barnafö-
dandet? Är det fler förstagångsföräldrar bland kvinnorna och fler flerbarnsföräldrar bland
männen som kommer i kontakt med psykiatrin i samband med barnets födelse? Är det fler
kvinnor än män som får kontakt med psykiatrin för första gången i samband med barnafö-
dandet? Undersökningsgruppen är liten men resultaten implicerar behovet av respekt för
skillnader mellan kvinnor och män och för familjesociala och kulturella omständigheter i det
enskilda fallet vid uppläggning och planering av behandlingsinsatser. Nästan alla kvinnor
och två tredjedelar av männen uppgav att de hade kontakt med mödra- och barnavårdscentral
och/eller husläkare. Denna information väcker ytterligare en fråga: förekom det något samar-
bete mellan dessa vårdenheter och psykiatrin vid planering av åtgärderna?

I hälften av fallen undveks diagnosbeteckning. I stället användes begreppen ”neuros” och
”krisreaktion”. En fundering är om detta uttrycker en tveksamhet till att sjukdomsdiagnosticera
tillstånd kring barnafödandet. Detta leder i sin tur tankarna till de internationellt pågående
diskussionerna om huruvida psykiska reaktioner vid perioden kring barnafödandet är speci-
fika eller av samma slag som liknande symtom vid andra tidpunkter i livet: är en postnatal
depression att jämställa med depression som uppträder vid andra tillfällen i personers liv
(Bell et al, 1995; Cooper & Murray, 1995)? Liknande frågeställningar gäller psykotiska
reaktioner. Flera författare har påpekat dominans av affektiv psykos hos kvinnor i samband
med barnafödandet medan mycket få kvinnor företer en schizofreniform psykosbild (se Alberts-
son-Karlgren & Nettelbladt, 1996; Jansson, 1964). Djupare kunskaper om orsaksmönster
bakom och bakgrundsfaktorer till reaktioner vid barnafödandet torde ha implikationer både
för diagnostisering och för planering av behandlingen.

Resultaten visar att de flesta kvinnorna och männen var djupt deprimerade och ångest-
fyllda vid besöket. Det fanns olikheter i reaktioner mellan kvinnorna och männen som första-
gångsföräldrar och flerbarnsföräldrar: två av de fyra männen som hade tidigare barn rea-
gerade med djup depression, självmordstankar och sömnstörning. De två övriga var ångest-
fyllda. De två män som väntade respektive nyss hade fått ett första barn reagerade framför allt
med nedstämdhet. Bland kvinnorna var det dubbelt så många som reagerade med självmords-
tankar, djup depression och nedstämdhet vid första barnet medan ångest med inslag av panik
var den vanligaste reaktionen bland kvinnorna med flera barn. De fem ensamstående kvin-



183

norna reagerade framförallt med ångest och nedstämdhet. De exempel på reaktionsmönster
och familjeförhållanden som studien erbjuder, är tillräckliga för att visa vikten av en grund-
lig psykologisk och social utredning om familjeförhållanden, personlighetsfaktorer, anknyt-
ningsmönster, sårbarhet och traumatisering inför planering av behandling i perioden kring
barnafödandet.

Psykoterapeutiska insatser föreslogs i stor omfattning. Behandlingsinsatsen inbegrep i
några fall paret och familjen. Studien visar också på försiktighet i förskrivning av psykofar-
maka. Detta resultat antyder ett nytänkande som förhoppningsvis kan utvecklas till att etab-
lera samarbete mellan olika professionella kompetenser och vårdenheter avpassat efter
reaktionernas orsaker och uttryck. Kompetensen för insatser som riktas specifikt mot sam-
spelet i familjen behöver utvecklas. Stern (1996) påpekade behovet av en speciell terapeutisk
kunskap och träning för att förstå och hantera specifika överföringsfenomen som har med
vad han kallar ”moderskapskonstellationen” att göra. Den slags samspelsbehandling som
Berg Brodén (1992) beskriver, med grund bl.a. i Sterns teorier, fanns inte som alternativ
bland de insatser som redovisas i studien – även om det planerades familjeinriktad psy-
koterapi i några fall. Den speciella hanteringen av relationen i en psykoterapi gäller sanno-
likt även i kontakten med män under perioden kring barnafödandet, då egna tidiga anknyt-
ningsmönster, relationen till de egna föräldrarna och tryggheten i könsidentiteten sätts på
prov (Shereshefsky & Yarrow, 1973).

En fråga är, under beskrivna omständigheter, om kvinnor erbjuds psykoterapi i större
utsträckning än män och om män i större utsträckning ordineras psykofarmaka. Studien visar
en tendens till en sådan skillnad. Det är viktigt med största möjliga försiktighet vad gäller
medicinering av gravida och ammande kvinnor för att inte skada fostret och det nyfödda
barnet. För männen gäller inte samma omständigheter. Detta bör emellertid inte hindra att
män i lika stor utsträckning som kvinnor får tillgång till psykoterapi. Det fanns också en
tendens till att färre patienter med annan nationalitet än svensk erbjöds psykoterapeutiska
insatser. Möjligen kan brist på psykoterapeuter med adekvata språkkunskaper eller hinder
för att skaffa tolkhjälp reducera erbjudandet av psykoterapeutiska insatser. Man kan inte
utesluta att behovet av sådana insatser är lika stort oavsett nationell tillhörighet.

En kvinna och en man ordinerades inläggning på kliniken. Det skulle innebära ett behov
av 10 – 15 vårdplatser, inkluderande både kvinnor och män, i ett upptagningsområde med
500.000–600.000 invånare. För behandlingsinsatser av kvinnor i slutenvård, i samband med
barnafödandet, finns modeller beskrivna (Oates, 1996). Sådana modeller kan utvecklas, och
också omfatta mannen som patient, med fokus på hela familjen vid både akuta och planerade
åtgärder.

Slutsats. Antalet kvinnor och män som i samband med barnafödandet kom i kontakt med
psykiatrin var drygt 1%. Studien redovisar inte förekomsten av patienter som vid tiden för
studien fanns inskrivna som patienter inom psykiatrin utan redovisar de fall som inträffade
under den begränsade tidsperiod som undersökningen genomfördes. Det bör påpekas att det
har behövts denna speciella undersökning för att utröna hur många personer som söker psy-
kiatrisk vård i anslutning till graviditet och barnafödande. Ett önskemål är att uppgifter om
graviditet och nyfödda barn regelmässigt införs i psykiatriska journaler för både kvinnliga
och manliga patienter. En sådan rutin skulle underlätta löpande incidens- och prevalens-
studier, nödvändiga för planering och samverkan. Den skulle också innebära en förebyggande
insats för barnet och familjen genom att fokus för behandlingsinsatsen förskjuts från den
enskilda vuxna till att omfatta hela familjen.
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Som framgått i inledningen förekommer postnatal depression hos 10–15% bland kvin-
nor, ca 5 % med en svårighetsgrad motsvarande ”major depression” (DSM IV), och hos 5 –
10% bland män. Frågan är vilka åtgärder som erbjuds de kvinnor och män som inte kommer
till psykiatrisk vård. Mödra- och barnhälsovårdens psykologer och spädbarnsverksamheter
med insatser inspirerade av den modell som Berg Brodén (1992) beskrivit, tar sig an en del
av dessa, framförallt kvinnor. Vårdcentralernas läkare är ett annat alternativ. Psykiatrisk kom-
petens saknas ofta i den samverkan som sker mellan förlossningskliniker och primärvård.
Samordning av olika kompetenser behöver utvecklas: psykiatriker skulle förslagsvis kunna –
tillsammans med psykologer, kunniga i graviditetens och födandets psykologi och psykote-
rapeutiska insatser kring barnafödandet – utgöra ett konsultteam i samverkan med vårdcentra-
ler, mödra-barnhälsovård, spädbarnsenheter, barnpsykiatri, förlossningskliniker och social-
tjänst för att finna adekvata åtgärder för varje enskild familj. Likaså skulle primärvårdens
kompetens kunna inspirera behandlingsinsatser inom psykiatrin för den grupp av kvinnor
och män som söker sig dit. Dessutom skulle det vara önskvärt med ett fåtal platser för sluten-
vård, med möjlighet till insatser som inbegriper hela familjen.
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Appendix I
Projekt psykiatri och mödra- och barnhälsovård

som gäller patient som väntar barn (både kvinna och man)
och/eller har barn under 18 månader.

Patientinventering: 1994-10-15 – 1994-12-14, 1996-04-01 – 1996-05-31

Samtycke till uppgiftslämnande:  ja  nej
1. Personnr: 2. Besöksdatum: 3. Enhet:
4. Kön:  Kvinna  Man
5. Nationalitet: Partners nationalitet:
6. Boendeform:  Ensamboende  Ensamstående med barn  Sammanboende
7. Egen/partners graviditet: Väntar barn  Ja  Nej

Förlossning när:
8. Sammanboende med det väntade barnets far/mor.  Ja  Nej
9. Har barn:  Ja    Antal:  Nej

Barn under 18 mån:   < 3 mån  3–5 mån  6–11 mån  12–17 mån
10. Sammanboende med barnets/barnens far/ mor:  Ja  Nej
11. Pågående kontakt med:  MVC  BVC  Husläkare
12. Tidigare kontakt med psykiatri:  Ja  Pågående

 Nej  Avslutad
13. Observerbart beteende och symtom vid kontakttillfället:

 Förvirrad  Hyperaktiv  Matproblem
 Överstressad  Panikångest  Drogpåverkad
 Övertrött  Självmordstankar  Accepterar inte graviditeten
 Aggressiv  Hallucinationer  Hanterar barnet mekaniskt
 Nedstämd  Vanföreställningar  Stöter aktivt bort barnet
 Djupt deprimerad  Sömnstörning  Vägrar släppa barnet
 Ångestfylld  Tvångstankar/ handling  Reagerar inte på barnets behov

Övrigt:
14. Diagnos: ICD 9: Övrig:
15. Dagens åtgärd:  Sjukskriven patient  Partner

 Psykofarmaka, vilken  Samtal
16. Planerad behandling  Kristerapi  Individuellt

 Stödkontakt  Par/ familj
 Insiktsterapi
 Psykofarmaka, vilken
 ECT
 Övrigt

Uppgiftslämnare:
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Appendix II

Belysande exempel från intervjun
Kvinna 1: 34 år, remitterad till psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon har 3 barn, ett som
är 6–11 månader. Hon är av annan nationalitet än svensk och sammanboende med en lands-
man. Hon har inte tidigare varit i kontakt med psykiatrin. Hon har en pågående kontakt med
barnavårdscentralen.

Diagnos: 300X (neuros, ospecificerad). Hon beskrivs ha skuldkänslor. Aktuell åtgärd är
samtal. Planerade insatser är stödkontakt vid mottagningen och individualterapi. Psykofarmaka
ordineras inte.

Kvinna 2: 36 år, remitterad till psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Kvinnan är gravid och
väntar sitt första barn. Hon är av annan nationalitet än svensk och sammanboende med en
landsman. Hon har tidigare varit i kontakt med psykiatrin men kontakten var avslutad. Hon
har kontakt med mödravårdscentralen och husläkare.

Diagnos: 311 (depressiv störning, ej klassificerad annorstädes). Hon är vid första kon-
takten nedstämd. Aktuell åtgärd är samtal. Planerad åtgärd är stödkontakt vid mottagningen
och individualterapi. Psykofarmaka ordineras inte.

Kvinna 3: 29 år, besök vid jourmottagningen. Hon har 2 barn, ett som är 12–17 månader.
Hon är av svensk nationalitet och sammanboende med barnets far. Hon har tidigare varit i
kontakt med psykiatrin men kontakten var avslutad.

Diagnos: Neuros. Hon beskrivs som tvångsmässig. Aktuell åtgärd är samtal. Hon remit-
teras till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning med förslag om insiktsterapi. Psykofarmaka
ordineras inte.

Kvinna 4: 32 år, remitterad till psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon har 2 barn, ett som
är 12–17 månader. Hon är av svensk nationalitet och är sammanboende med barnets far som
också är svensk. Hon har inte tidigare varit i kontakt med psykiatrin. Hon har kontakt med
mödravårdscentralen.

Diagnos: Neuros. Hon är vid kontakten djupt deprimerad, ångestfylld och lider av panik-
ångest. Aktuell åtgärd är samtal. Planerad behandling är individuell psykoterapi. Psykofarmaka
ordineras inte.

Kvinna 5: 26 år, besök vid jourmottagningen. Hon har ett barn, 6–11 månader. Hon är av
annan nationalitet än svensk och sammanbor med en man med svensk nationalitet. Hon har
inte tidigare varit i kontakt med psykiatrin. Hon har kontakt med husläkare.

Diagnos: Krisreaktion. Hon är vid kontakten övertrött, nedstämd, ångestfylld och lider
av sömnstörning samt har självmordstankar. Aktuell åtgärd är samtal. Planerad behandling är
familjeinriktad psykoterapi med kvinnan och mannen. Psykofarmaka ordineras inte.
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Kvinna 6: 40 år, remitterad till psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon är gravid och väntar
sitt fjärde barn. Hon är ensamboende och av svensk nationalitet. Hon har en pågående kon-
takt med psykiatrin och med både mödra- och barnavårdscentralen.

Diagnos: Neuros. Hon är vid kontakten nedstämd och ångestfylld. Aktuell åtgärd är sam-
tal. Planerad behandling är stödkontakt vid mottagningen och individuell psykoterapi. Psy-
kofarmaka ordineras inte.

Man 1: 29 år, besök vid jourmottagningen. Han har 2 barn, ett som är 6–11 månader. Han är
av annan nationalitet än svensk och sammanboende med barnens mor  vars nationalitet ej är
känd. Han har en pågående kontakt med psykiatrin och har kontakt med barnavårdscentralen.

Diagnos: 311 (depressiv störning, ej klassificerad annorstädes). Han är vid kontakten
nedstämd och ångestfylld. Aktuell åtgärd är samtal och psykofarmaka. Planerad åtgärd är
ordination av psykofarmaka.

Man 2: 40 år, besök vid jourmottagningen. Har 3 barn, ett som är 6–11 månader. Han är
sammanboende med barnens mor, båda är av svensk nationalitet. Han har tidigare varit i
kontakt med psykiatrin men kontakten är avslutad. Han har kontakt med barnavårdscentralen.

Diagnos: Neuros. Han är vid kontakttillfället ångestfylld. Aktuell åtgärd är samtal. Pla-
nerade åtgärder är stödjande kontakt, individuell psykoterapi och psykofarmaka.
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  Korttidspsykoterapi med kvinnor och män
i samband med graviditet och nyföddhetsperiod

Birgitta Rydén
Institutionen för psykologi

Lunds universitet

Korttidspsykoterapi med sex kvinnor och sex män i samband med graviditets-
och post partumperioden analyserades med narrativ ansats och med anknyt-
ningsteori och affektteori som grund. Syftet med studien var att skaffa kun-
skap om psykiska besvär hos blivande och nyblivna föräldrar och att undersö-
ka om korttidspsykoterapi med kvinnor och män i samband med barnafödan-
det i förebyggande syfte kunde avlasta dem. Anknytningsmönster och affekti-
va tillstånd kartlades genom att, i den narrativa analysen, använda Adult Attach-
ment Interview (AAI) respektive Affect Consciousness Interview (ACI). De
perceptgenetiska testen DMT och PORT användes för att få en oberoende upp-
fattning om kvinnornas och männens anknytningsmönster och affektiva till-
stånd. Samtliga kvinnor och män företedde brister i eget anknytningsmönster;
traumatiska livshändelser avslöjades och ”skam–förödmjukelse” var den af-
fekt som dominerade psykoterapiberättelserna både i början och slutet av tera-
pin. Det fanns en tydlig skillnad i medvetenhet om och förmåga att uttrycka
affekten i slutet av psykoterapin jämfört med i början av terapin. Antagandet
om att det tematiska innehållet i psykoterapiberättelserna skulle domineras av
parförhållandet, den egna identiteten, förhållandet till det kommande eller
nyfödda barnet och till egna föräldrar bekräftades. Resultaten visade att
korttidspsykoterapi i samband med barnafödandet möjliggjorde en ”reflekte-
rande funktion” i relation till det tematiska innehållet i terapin, det egna an-
knytningsmönstret och livshändelser samt höjde den affektiva medvetenhets-
nivån vilket bör öka möjligheten till och gynna förutsättningen för anknyt-
ningen till och det affektiva samspelet med barnet.

Nyckelord: korttidspsykoterapi, graviditet, post partum, kvinna, man, anknyt-
ning, affekt, perceptgenes.

Tack till de kvinnor och män som ville lämna sina berättelser till forskningsändamål för att,
som flera av dem uttryckte det, kunna hjälpa andra i liknande belägenhet i samband med att
de väntar eller just har fått ett barn.
Tack till psykolog Stefan Persson, Mödra- och Barnhälsovården i Göteborg, för ett gott sam-
arbete kring en av männen i studien.
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Inledning
Att bli förälder till ett barn, inte nödvändigtvis det första, ställer individen inför existentiella
spörsmål och inför förändringar i vardagslivet. Ansvaret för en annans liv och kravet att alltid
finnas till hands för barnet, som har rätt att kräva trygghet, förståelse, bekräftelse och omsorg
av sin förälder (Stern, Bruschweiler-Stern & Freeland, 1999) väcker till liv erfarenheter i
relationen till egna föräldrar och deras inbördes relation – från tidig barndom och under hela
uppväxten (Anzieu, 2000; Barrows, 2002; Clyman, 1992; Fraiberg, 1990; Siddiqui, Hägglöf
& Eisemann, 2000). Klinisk erfarenhet har visat hur föräldrablivandet och ett barns födelse
aktualiserar annars slumrande skikt inom individen (Chodorow, 1978; Raphael-Leff, 1991;
Raphael-Leff & Perelberg, 1997; Shapiro, 1995). Fokuserad korttidsterapi med en enskild
förälder inför eller just efter barnets ankomst är en förebyggande intervention som visat sig
gynna anknytningsrelationen mellan barnet och föräldern (Fonagy, 1998a; van Ijzendoorn,
Juffer & Duyvesteyn, 1995).

Bibring och Valenstein (1976), Brudal (1985) och Raphael-Leff (1991) har beskrivit den
”normativa” kris som varje kvinna genomgår under graviditeten och som för alla – mer eller
mindre medvetet – innebär ett ställningstagande till en ny identitet som mor, samtidigt med
att förhållandet till den egna modern aktualiseras. Anpassningen till moderskapet påverkas
negativt om det finns obearbetade konflikter och emotionella brister i relationen till henne
(Benedek, 1959; Raphael-Leff & Perelberg, 1997; Risholm Mothander, 1990; Uddenberg &
Nilsson, 1974). Frågan om den egna identiteten, som vuxen kvinna och sexuell varelse, ställs
på sin spets och inom feministisk forskningstradition ifrågasätts hur identiteten som mor
skall beskrivas i en tid när vedertagna könsroller håller på att förändras (Chodorow, 1978;
Weaver & Ussher, 1997).

Hos män är det framför allt relationen till partnern, den blivande eller nyblivna modern –
men med relationerna till egna föräldrar som bakgrundserfarenhet – som tar uppmärksamhe-
ten i anspråk (Shapiro, 1995). Det handlar om hur trygg mannen känner sig med kvinnans
förmåga att ”bjuda in” honom i triaden och inte utesluta honom genom ett totalt uppgående
i relationen till barnet (Berman & Pedersen, 1987; Biller, 1995). Madsen, Munck och Tolstrup
(1999) har visat att mannens förhållande till den egna modern är avgörande för hans omsorgs-
förmåga medan relationen till den egna fadern fungerar som en modell för kontakten till
barnet i andra sammanhang (jmf. Hwang, 1985). Holter och Aarseth (1993), Løkke (2000)
samt Madsen, Lind och Munck (2002) har uppmärksammat hur många mäns avsaknad av en
fadersgestalt att identifiera sig med, påverkar deras möjlighet att få en nära relation till sitt
barn (se också Bergman, 1993, om nutida män och nära relationer och Hagström, 1999, om
den nutida pappa-rollen).

Både kvinnan och mannen och deras förhållande förändras i samband med att ett barn
föds. Hos båda finns förväntningar på hur partnern kommer att vara som förälder till det
gemensamma barnet och detta nödvändiggör nya sätt att förhålla sig till varandra. Ahlborg
(2001) har visat hur, hos förstagångsföräldrar, spänningen mellan barnet som fokus för upp-
märksamheten och längtan efter sexuell samvaro med partnern (framför allt hos mannen)
skapar konflikter, som behöver synliggöras och hanteras för att relationen skall fungera och
utvecklas (jmf. forskning kring den tidiga triaden, Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery,
1999). Förutom de nya omständigheterna och de förväntningar på föräldraskapet från sam-
hällets sida, som varje föräldrapar har att hantera (Ehrensaft, 1995; Madsen, Lind & Munck,
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2002; Weaver & Ussher, 1997), genomgår kvinnan en kroppslig förändring (Braun, 2000;
Grønlien Zetterqvist, 2002; Woollett & Boyle, 2000), den sexuella gemenskapen i paret blir
annorlunda (DeJudicibus & McCabe, 2002; von Sydow, 1999) och synen på varandra och
samarbetet i parförhållandet ändras (Bigras, La Frenière & Lacharite 1991; Paley, Cox, Har-
ter & Margand, 2002). Få går oberörda ur en sådan förändring, vissa reagerar starkare än
andra och hos några innebär förändringen reaktioner utanför den egna kontrollen (jmf. Ry-
dén, 2001).

Depressioner av olika svårighetsgrad och med olika varaktighet både under graviditeten
och efter förlossningen förekommer hos både kvinnor och män; bland nyförlösta kvinnor
med en omfattning av 10–15% (Cooper & Murray, 1998; Cox, Holden & Sagovsky, 1987;
Wickberg, 1996) och bland blivande och nyblivna fäder 5–12% (Ballard & Davies, 1996;
Frost, 1997; Morse, Buist, & Durkin, 2000). I vissa parförhållanden förekommer depression
hos båda föräldrarna. Hur påverkan föräldrarna sinsemellan ser ut, bakgrundsfaktorer och
tidpunkten för när depressionen debuterade har undersökts (Lane et al., 1997; Matthey, Bar-
nett, Ungerer & Waters, 2000). Areias, Kumar, Barros och Figueiredo (1996a, 1996b) fann
att mödrars sårbarhet hängde samman med tidigare depressioner och negativa livshändelser
(trauman). Postnatal depression hos fäder var kopplad till egen ”depressionshistoria” och
till förekomst av depression hos partnern. Deater-Deckard, Pickering, Dunn och Golding
(1998) kom fram till att män i styvfamiljer visade mer depressiva symtom men också att
faktorer som utbildning, livshändelser, socialt stöd och aggressionsnivån i parförhållandet
spelade roll. Frost (1997) har visat hur depressiva tillstånd kan te sig hos den nyblivne fa-
dern och hur det går att förutsäga depressivitet, ångest och aggressivt beteende en månad
efter förlossningen. Stewart (1994) har påtalat en ökning av antalet män som misshandlar
kvinnan i samband med barnafödandet och har kunnat visa på samband mellan misshandel
under graviditeten och misshandel efter förlossningen. Cohen et al. (2002) har också kunnat
visa på samband mellan psykisk misshandel av och postnatal depression hos kvinnan. Detta,
menade författarna, borde föranleda ökad uppmärksamhet på sådana missförhållanden för
att i tid, redan under graviditeten, ingripa förebyggande.

Psykiska svårigheter, missmod och stress kan ta sig olika uttryck och förekomma i olika
kombinationer. Quadagno, Dixon, Denney och Buck (1986) har framhållit att kvinnor och
män tycks uppleva post partumperioden på liknande vis. Stämningsläget präglades, i deras
studie, inte framför allt av depression men av sådana känslor och upplevelser som hör ihop
med hanterandet (coping) av situationen: ”nervös”, ”bekymrad”, ”hjälplös”, ”ängslig”. Oro
och ångestreaktioner, fobier, panikattacker, tvångsmässighet, posttraumatiskt stress-syndrom
och självmordsrisk kan i olika grad och på olika sätt uppträda, i vissa fall tillsammans med
depressiva tillstånd. Wenzel, Gorman, O´Hara och Stuart (2001) har beskrivit panik- och
tvångsbeteende hos deprimerade kvinnor efter barnets födelse (jmf. Willi, Frei & Günther,
2001). Mammen, Shear, Greeno, Wheeler och Hughes (1997) har uppmärksammat svåra perina-
tala aggressionsattacker och Brown (2001) hur viktigt det är med beredskap att behandla
kvinnor med panikångest och tvångsbeteenden i samband med barnafödandet. Trad (1994)
har beskrivit korttidspsykoterapi som en verksam behandling för kvinnor med panikångest
och som inte vill medicinera i samband med amning.

Den press som många parförhållanden utsätts för i situationen med ett nyfött barn och
nedsatt stämningsläge hos en eller båda föräldrarna leder till bristande ork med barnet, som
tenderar att bli syndabocken i triaden (Perren, von Wyl, von Klitzing, Simoni & Bürgin,
2002). Samspelet mellan en deprimerad förälder och det nyfödda barnet kan påverka barnet
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i negativ riktning (Field, 1998; Field et al., 2002; Luoma et al., 2001; Murray, 1992; Murray
& Cooper, 1997). Ångesttillstånd hos modern före barnets födelse och postnatal depression
är egentligen skilda risker för beteende- och emotionella problem hos barnet men fungerar
också additativt (O´Connor, Heron & Glover, i samarbete med the Alspac study team, 2002a).
I en annan studie med mödrar med prenatala ångesttillstånd framkom, vid uppföljning när
barnen var 4 år, skillnader hos dessa barn i jämförelse med en kontrollgrupp – barnen i den
första gruppen visade fler socioemotionella svårigheter (O´Connor, Heron, Golding, Beveridge
& Glover, 2002b). Murray (2003) för en diskussion om det enskilda barnets roll för hur
modern kommer att reagera och betydelsen av det speciella barnets påverkan, från allra första
början, på den nyblivna moderns psykiska hälsa och i förlängningen på hela familjen.

Det finns en strävan att finna andra än kliniska förklaringsmodeller till depression i sam-
band med barnafödandet. Framförallt vill man nå ”bakom” symtomet – det dysfunktionella
beteendet – och beakta kvinnans och mannens totala situation: samhällspåverkan och köns-
roller, faktorer i barndomen, personlighet, barnets specifika beteende och parförhållandet
(Beck, 2002; Bernassani & Bifulco, 2003; Mauthner, 1998; Nicolson, 1998; Thurtle, 1995;
Ussher, 1992). Oavsett synsätt och förklaringsmodeller finns samsyn om nödvändigheten av
tidig upptäckt och insatser i förebyggande syfte (Chardeau, 2000; McLennan & Offord,
2002; Wickberg & Hwang, 2001). Att erbjuda korttidspsykoterapi, föranledd av att kvinnan
eller mannen, i samband med barnafödandet, uppger och uppvisar sådana psykiska besvär
som beskrivits har framför allt tre förebyggande syften: att förhindra att destruktiva mönster
från förälderns tidigare liv överförs i relationen till det nya barnet; att förhindra ett långva-
rigt, kanske livslångt, lidande (jmf. Miller, 2002) hos kvinnan och mannen, aktualiserat kring
det egna barnets födelse; att hela familjen genom insatsen får möjlighet att utvecklas i en så
gynnsam atmosfär som är möjligt.

För att studera korttidspsykoterapeutiska insatser i samband med barnafödandet använ-
der sig studien av teorier och forskning om barnets tidiga anknytning och föräldrars omsorgs-
förmåga; teorier om människans affektsystem och hur den tidiga relationen mellan föräldrar
och barn grundas i affektreglering; psykoterapi betraktad som en berättelse, narrativ.

Anknytning – teori och tillämpning
Bowlby´s synsätt, att i det späda barnets överlevnadsbehov finns inbyggt ett sökande efter
beskydd och kontakt, utgjorde grunden i hans anknytningsteori. Detta är biologiskt program-
merat hos barnet, som också från början har förmåga att knyta an till fler nära personer än
modern. Dessa personer har olika betydelse för barnet och är inte utbytbara. Anknytnings-
beteendet är nära förbundet med affekter, intensiva emotionella upplevelser, och hör ihop
med etablerandet och upprätthållande av relationen och med separation och återförening.
Det ”kognitiva” skeendet i anknytningen beskrivs som formerandet av inre bilder, mentala
representationer. Dessa bilder eller ”inre arbetsmodeller” (inner working models, IWM), skapas
genom erfarenheter som barnet gör och de kommer att präglas av hur barnet blir bemött
(Bowlby, 1969/1982, 1979; Cassidy, 1999). Ainsworth och medarbetare intresserade sig för
skillnader mellan barns anknytningsstilar och kategoriserade tre olika anknytningsmönster
hos barnet i relationen till föräldern (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978): ”tryggt”,
”undvikande” och ”ambivalent”; senare kompletterade de med ytterligare en kategori, ”des-
organiserat mönster”, som de fann hos barn som varit utsatta för stora brister i sitt sökande
efter anknytning (jmf. Broberg, 1996a, 1996b; Fonagy & Target, 1997).
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Main, Kaplan och Cassidy (1985) omsatte synen på barns anknytningsmönster i studiet
av vuxnas anknytningserfarenheter. Författarna utvecklade en anknytningsintervju, Adult
Attachment Interview (George, Kaplan & Main, 1996). Vid analysen av intervjusvaren fäste
de sig vid intervjupersonens förmåga till sammanhang i berättandet, beskrivning av de nära
relationerna, förekomst av idealisering, minnesförmåga och om återgivna minnen från upp-
växten var i samklang med den allmänna bilden av barndomserfarenheterna. De noterade
också förekomst av separationer och trauman under uppväxten (jmf. Main & Goldwyn, 1998).
Fonagy och Target i sin tur (1997) har påtalat förmågan att reflektera över hur man har blivit
påverkad i relationen till de egna föräldrarna och hur detta kan ha betydelse för kontakten
med det egna barnet. Ett desorganiserat anknytningsmönster hos barnet hänger nära samman
med ett desorganiserat mönster hos vårdaren som inte förmår reflektera över det som händer
i samspelet mellan henne eller honom själv och barnet. Denna brist på ”reflekterande funk-
tion” (RF: reflective function) återverkar på barnet och reducerar barnets möjlighet till ”menta-
lisering”: att åstadkomma ett mentalt bygge av alla erfarenheter som undan för undan görs i
samspelet med vårdaren (IWM). Sådan mentalisering förutsätter ett både affektivt och kognitivt
gensvar från vårdaren. Ammaniti, Tambelli, D´Isidori, Odorisio och Vismera (2002) har visat
skillnader i den ”reflekterande funktionen” och mentala representationer hos gravida i en
normalpopulation och hos sådana som bedömts vara ”at risk”.

Anknytningsteoretiska synsätt innefattar också att anknytningsmönster förs vidare mel-
lan generationer – ett intergenerationsperspektiv (Barrows, 2002; Fonagy, Steele & Steele,
1991; Lebovici, 1993; van Ijzendoorn, 2002). Det handlar också om hur parförhållandet,
med bådas tidiga anknytningsmönster i bagaget (Feeney, 1999), fungerar vid barnets födelse,
om det finns en gemensam syn i omvårdnaden av barnet eller om osäkerhet hos kvinnan och
mannen gör att det späda barnet kommer i kläm, när all kraft går åt till att klara ut parrela-
tionen (Berlin & Cassidy, 1999). Barnets temperament och kondition vid födelsen är också
viktigt för hur anknytningen till föräldrarna sker som i sin tur påverkar den omvårdnad som
de är förmögna till (Vaughn & Bost, 1999). Mains (1999) forskning pekar på nya vägar mot
hur den tidiga anknytningen hänger samman med vuxnas förmåga till anknytning och sociala
relationer och att människans anknytning och utveckling av IWM har stöd i modern neuro-
biologisk forskning (jmf. Damasio, 1999; Edelman, 1992; Schore, 2001a, 2001b). Main
menar att det krävs olika vägar för att studera hur dessa processer sker och hon framhäver
betydelsen av individuella utsagor för sådana studier.

Affekter – teori och tillämpning
Med ökad kunskap och förståelse för den tidiga kontakten mellan spädbarnet och för-
äldraobjektet ökade också intresset för affekternas roll för en gynnsam utveckling både hos
barnet och av relationen mellan barnet och vårdaren. Bowlby (1979) menade att affekterna
bidrar till att individen skärper uppmärksamheten såväl inåt den egna organismen som utåt
mot omgivningen. Affekter, menade han, utgör ”intuitiva värderingar” och hjälper det lilla
barnet att värdera information både inifrån och utifrån. Silvan Tomkins var verksam vid samma
tid som Bowlby och formulerade i två böcker (1962, 1963) en teori om människans affekter.
Teorin utgår från att ett givet antal affekter är medfödda, biologiskt förankrade, men i samma
stund som de aktiveras sker en registrering av vad som händer i kroppen och i relationen till
omgivningen och affekterna får därmed en psykologisk valör. Tomkins beskrev nio grund-
affekter, kategoriaffekter, vilka han antog, i ett evolutionsperspektiv, var för sig svarade mot
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olika och givna tillstånd inom organismen – samtidigt som de var förknippade med olika
nyckelsituationer i omvärlden. De nio affekterna är: två positiva, intresse–upphetsning och
förnöjelse–glädje; en neutral, förvåning–överraskning; sex negativa – av Nilsson (1998)
grupperade i två kluster, det första omfattande fruktan–skräck, vrede– raseri och kval–pina;
det andra omfattande avsky, avsmak och skam–förödmjukelse. Affekterna i det första nega-
tiva klustret beskrivs som ”universella”, i det andra som viktiga i regleringen av närhet–
distans i objektrelationerna.

Tomkins beskrev vissa allmänna kännetecken för affekterna, t. ex. att de är generella och
obundna – de kan triggas av ytterst varierande omständigheter med såväl inre som yttre refe-
rens; utan mening i sig men, för att citera Nilsson (1998, s 43): ”är i hög grad med och ger
‘mening’ åt de olika funktioner de är satta att stödja, såväl som de erfarenheter, som barnet
från allra första början gör”. De är självförstärkande genom att stimulus som utlöser dem
uppfattas som allt tydligare, som gör att intensiteten i affekten stegras, och de är smittsamma
vilket Tomkins exemplifierar med att, när ett barn på en nyföddhetsavdelning börjar gråta,
stämmer resten av barnen på avdelningen snart in i kören.

I boken från 1963 talar Tomkins om skammen som den förbisedda affekten. Skammen
utlöses när otillräcklig reducering av de positiva affekterna sker. Detta kan ställas i relation
till vad som sker med spädbarnet, som oförbehållsamt hänger sig åt relationen till det vuxna
anknytningsobjektet – och något inträffar som hejdar barnets intresse och glädje i oförbehåll-
samheten: då ligger skammen nära på lut. Tomkins är noga med att betona att negativa affek-
ter från början blir en del av barnets erfarenheter. Det som är av betydelse för barnets fort-
satta socioemotionella utveckling är balansen mellan triggandet av positiva respektive nega-
tiva affekter, med början i den affektreglering som sker i samspelet med föräldern.

Basch (1988, 1992) beskrev ”kompetenssträvan” som en primär utvecklingskraft hos barnet
för att kunna känna sammanhang och konsistens i upplevelsen eller förnimmelsen av själv.
En balanserad affektreglering är viktig för att tillgodose denna kompetenssträvan medan en
obalanserad affektreglering motverkar denna genom ett övermått av negativa affekter i bar-
nets tidiga erfarenheter, där skammen fungerar som en grundläggande indikator på att ”något
är fel”. Nathansons (1992) syn på skammens ”skadlighet” för barnets grundläggande erfa-
renhet av kompetens är i linje med Baschs synsätt.

Tomkins beskrev människans affektsystem som hennes grundläggande ”värdesystem” (jmf.
Bowlby ovan). Nilsson (1998, sid. 43) har utvecklat denna tankegång: ”människans affekt-
utveckling är i mångt och mycket lika med hennes moralutveckling i meningen moralisk
förnimmelse eller den ‘omedelbara förnimmelsen av rätt eller fel’ ”. Detta överensstämmer
med Emdes (1992) uppfattning. Denna bygger på studier av barnets relationer till sina närhets-
objekt och mynnar ut i att vårdarens sätt att affektivt bemöta barnet gör dem till modeller för
”hur man beter sig rätt eller fel”. Hela denna process sker, enligt Emde, på nivån för ”proce-
duralt minne” (jmf. Clyman, 1992). Denna grund för proceduralt minne, med sitt inbyggda
affektiva element, är avgörande för hur barnet i den fortsatta utvecklingen kommer att upp-
fatta världen, perceptuellt såväl som kognitivt.

Stern (1985) införde begreppet ”affektintoning” för att konceptualisera hur vårdaren på-
verkar det affektiva klimatet i samspelet med det späda barnet. Stern använde termen ”vitalitets-
affekter”, i kontrast till kategoriaffekter, för att namnge den affektiva helhetsupplevelsen
som gäller för barnet under utvecklingens gång. Emde, i sin tur, menade att en nödvändig
förutsättning för ett gynnsamt samspel mellan vårdaren och barnet är att föräldern är känslo-
mässigt närvarande och uppmärksam (1983). Formerandet av anknytningsmönster tidigt i
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barnets liv har med affektregleringens kvalitet att göra. Fonagy, Gergely, Jurist och Target
(2002) menade att affektregleringen börjar redan före födelsen i den relation som finns mel-
lan det ofödda barnet och modern.

Monsen, Eilertsen, Melgård och Ødegård (1996) framhöll vikten av individualiteten i
människans ”känslomedvetande”. Förmågan att använda affekterna som signaler och budbä-
rare beror av i vilken utsträckning som individen kan tillåta sig att inom sig själv, i sitt
handlande och i umgänget med andra, kanalisera affekterna och finna uttryck för dem. För-
fattarna har också påpekat hur viktig den affektiva medvetenheten är som en grundläggande
struktur i jagutvecklingen och att möjligheten till affektiv medvetenhet kommer att avgöra i
vilken utsträckning varje specifik affekt antingen raserar eller gynnar kontinuiteten i själv-
erfarenheten. En generellt låg nivå av affektmedvetenhet påverkar det personliga fungerandet
negativt och medför brister som: tendenser till utagerande av affekten, skadad signalfunktion
som gör att individen låser sig inför nödvändiga förändringar och vag och otydlig uppfatt-
ning av den egna motivationen. Detta påverkar självuppfattningen negativt liksom förmågan
till ömsesidighet i relationer. En hög nivå av affektmedvetenhet ger å andra sidan en god
psykisk hälsa, inkluderande förmåga till nära relationer, förmåga att reglera sociala kontak-
ter och möjlighet att realisera personliga ambitioner. Författarna har utvecklat en intervju
(Affect Consciousness Interview, Monsen, Ødegård & Melgård, 1986; Monsen, 1994) för
att undersöka en persons affektiva medvetenhetsnivå genom att, dels studera individens möj-
ligheter till uppmärksamhet av det affektiva tillståndet, dvs i vilken grad individen är medve-
ten om sina affekter och graden av tolerans mot affekterna. Dels för att undersöka förmågan
att uttrycka affekterna, både på ett kroppsligt och verbalt plan.

Psykoterapi i samband med barnafödande
 Stern (1996) framhöll specifika omständigheter att beakta som psykoterapeut med föräldrar
under graviditets- och nyföddhetsperioden. Föräldern – i behov av psykoterapi – går sällan
att klassificera enligt något psykiatriskt diagnossystem utan är ”normal i psykologisk bemär-
kelse”. Modern – föräldern – befinner sig i ett speciellt tillstånd: ”moderskapskonstellationen”.
Det innebär en mental upptagenhet först av att vänta på och sedan av mötet med det nyfödda
barnet, som kräver ständig uppmärksamhet och ett nytt ansvar som medför en speciell
mottaglighet och sårbarhet med förändrade försvarsstrategier som följd. Barnets tidiga ut-
veckling innebär snabba och ständiga förändringar i beteenden och behov och därmed också
förändringar i relationen mellan förälder och barn. Stern menade också att psykoterapeuten
har att förhålla sig till flera föreställningar – moderns, faderns, det lilla barnets och terapeut-
ens (med sina egna ”reproduktiva” erfarenheter) – som kommer att aktualiseras i psykoterapin.
Av psykoterapeuten krävs ett flexibelt tillvägagångssätt där hembesök, möte med den andre
föräldern och samarbete med annan personal ingår. Av terapeuten krävs också en särskild
förståelse för att relationer snabbt kan ändras på grund av barnets utveckling och förändring
i parförhållandet. Det kan vara svårt att enligt gängse principer avsluta en psykoterapi; istäl-
let får terapeuten ha beredskap för att tillfälligt avsluta terapin och för att återuppta den vid
en senare tidpunkt i en ny utvecklingsfas – ”upprepad korttidsterapi”. Stern sammanfattade
(1998) vad som är verksamt i en terapeutisk relation – i hög grad relevant för psykoterapier i
samband med barnafödandet – genom att understryka betydelsen av implicit eller omedveten
kunskap om relationen – på en ”procedural” nivå. Detta hör samman med synen på, vad Stern
i sammanhanget benämnde, ”mikroprocessen ” (1996), där målet för interaktionen i regel
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inte är förutsägbart men där varje steg är betydelsefullt. När dessa nya steg inträffar sker en
förändring som inte alltid behöver uttryckas verbalt men som ändå leder terapin framåt och
som föräldern omsätter i relationen till barnet. Respekten för ”mikroprocessen” i terapin är
en nödvändig förutsättning för att en förändring skall ske i relationen som påverkar det tidi-
ga mor-barn-samspelet. Sterns uppfattning var att man vid ställandet av diagnoser och vid
upptagandet av anamneser håller sig på ”makronivån”: man talar om ”diagnosen depression”
eller om ”ett tidigt trauma” som en belastning på barnet utan att kunna peka på vari belast-
ningen konkret består. Han föreslog att undvika sådana förklaringar på ”makronivå” om man
vill uppnå förändringar. Istället handlar det om, för psykoterapeuten, att försöka förstå hur
barnet påverkas genom att det undan för undan konfronteras med moderns ”depression” via
upprepade ”mikrohändelser”, som alla är olika ‘sätt-att-vara-tillsammans-med-mor’. Tronick
(2003) hade uppfattningen, att i den psykoterapeutiska relationen mellan förälder och tera-
peut sker alltid en social förändring. Men det måste till något ”mer”. Det som finns i dyaden
mellan modern och barnet är en ”procedural” kunskap (jmf. ovan) som är avhängig en affek-
tiv kommunikation som utgör detta ”mer”. Han menade också, att terapeuten och föräldern
har en unik förutsättning att nå detta ”mer” i psykoterapin genom att föräldern kan tillgodo-
göra sig en annorlunda känslomässig dimension som hon eller han omsätter i kommunikationen
med barnet. På det viset kan en förändring åstadkommas i samspelet psykoterapeut-förälder
såväl som förälder-barn.

Psykoterapi och anknytningsteori. Brobergs (1999) uppfattning om psykoterapi på an-
knytningsteoretisk grund påminner om det som sagts ovan om psykoterapiinsatser kring
barnafödandet. Broberg menar att en kombination av kognitiv och emotionell ansats beak-
tande tidiga ”procedurala” minnen som ofta kommer till uttryck i kroppsspråk och kroppsli-
ga (psykosomatiska) yttringar tillsammans med beaktande av ”deklarativa” minnen och
symboliseringsförmåga är inslag i sådan psykoterapi. Psykoterapi på anknytningsteoretisk
grund skiljer sig från den tidiga psykoanalytiska synen på den opersonlige psykoterapeuten
som en projektionsskärm. Terapeuten deltar istället som en ”personlig”, ”genuin” och ”verk-
lig” partner i det psykoterapeutiska arbetet, något som förutsätter att terapeuten har insikt
om sitt eget anknytningsmönster. Väsentligt i anknytningsbaserad psykoterapi är att tera-
peuten erbjuder en relation som ger möjlighet till aktualisering av och reflektion över tidiga
anknytningsmönster och som leder till förändring av och frigörelse från mönster med nega-
tiva förtecken. En anknytningsteoretiskt grundad psykoterapi torde vara särskilt användbar
med blivande och nyblivna föräldrar: gränsöverskridande vad gäller kognitiva och psyko-
dynamiska ansatser såväl vad gäller synen på den biologiska som den psykologiska utveck-
lingen. Anknytningsbaserad psykoterapi förenar både affektiva, kognitiva och interpersonella
ansatser.

Slade (1999) hör till dem som argumenterade för en anknytningsteoretiskt grundad psyko-
terapi. Hon hänvisade bl.a. till Mains (1991) begrepp ”metacognitive monitoring” som inne-
bär att se till mönster och strukturer i psykoterapiberättelsen snarare än till innehållet. Som
terapeut är det viktigt att ”försätta sig i” föräldrarollen för att förstå hur patienten omsätter
ett tidigare relaterande till det kommande eller nyfödda barnet. Patienten måste erbjudas
möjlighet inom trygga ramar att få återuppleva sin totala anknytningshistoria i ett helande
sammanhang. Slade var emellertid tveksam till hur långt man kan nå i dessa ambitioner inom
ramen för en korttidpsykoterapi och hon var också tveksam till att det går att förändra ett
livslångt anknytningsmönster under sådana premisser som gäller för en korttidsterapi. Fonagy
(1998b) menade att målet med psykoterapi, i beskrivna sammanhang, inte alltid behöver
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sättas så högt som att patienten skall komma till insikt om, kanske från början djupt rotade,
dysfunktionella anknytningsmönster. Hans förslag var istället att, i arbetet med ”svåra” pa-
tienter, ett mål kan vara att få till stånd ett ”reflekterande” och att detta sker genom att tera-
peuten uppträder som förebild – en vuxen reflekterande person. Genom detta reflekterande
förmår patienten så småningom stanna kvar i emotionella erfarenheter snarare än att agera ut
dem och successivt nå fram till en förmåga att mentalisera.

Psykoterapi och affektteori. Beskrivna mål för det terapeutiska arbetet har likheter med
de mål Monsen et al. (1996) angav: att hjälpa patienten i en interpersonell relation att bli
uppmärksam på sina känslor och därigenom öka medvetenheten om affekternas betydelse.
Ett centralt mål i psykoterapi, menade författarna, är att kunna skilja mellan intra- och
interpersonella känslotillstånd. Författarna skriver: ”Det terapeutiska arbetet med känslor
innebär en kombination av att öka uppmärksamheten och tillgängligheten för känslo-
upplevelser, använda känslosignaler som underlag för meningsfull information samt stärka
personens förmåga att aktivt framträda som en företrädare för sina egna upplevelser” (sid.
28). Enligt författarna är känsloreaktionernas signal- och kommunikationsvärde av stor be-
tydelse i psykoterapier där affekterna utgör fokus. Det gäller för psykoterapeuten att upp-
märksamma hur patientens affekter är ”organiserade” och ”integrerade” (jmf. Tronick, 2003).
Nilsson (1998) beskrev den intima kopplingen mellan affekt- och objektrelationsutvecklingen
och hur affektens smittsamhet kan användas i terapisituationen: om patienten ger uttryck för
en ”toxisk” och ”malign” affekt blir det terapeutens uppgift att ”smitta tillbaka” med en
mindre toxisk och malign affekt – att smitta tillbaka patientens affekt, bearbetad och insatt i
ett vidgat relationellt sammanhang. Detta kan direkt överföras till föräldern med ett nyfött
barn – föräldern som har att härbärgera barnets intensiva affektuttryck, bearbeta och smitta
tillbaks det till barnet i en hanterligare och mindre farlig form.

Könsaspekter på psykoterapi i samband med barnafödandet. Raphael-Leff (1997) var
inne på att psykoterapeutens personlighet, förhållningssätt och kön är av särskild betydelse
vid vissa krisreaktioner t.ex. vid barnafödande. Då kan det vara viktigt att möta en psykotera-
peut av samma kön. Perioden kring barnafödandet är speciell så till vida att det fordras en
speciell känslighet hos terapeuten för överföringar och motöverföringar, där reproduktiva
erfarenheter har särskild genomslagskraft. Mills (1997) genomförde en utvärdering av
korttidspsykoterapier med kvinnor i samband med barnafödandet. Kännetecknande för kvin-
norna var svåra, både psykologiska och sociala, omständigheter. Resultaten visade att kvin-
norna blev ”mammade” i relationen till den kvinnliga terapeuten och fick stöd i sin moders-
roll av en föräldrafigur som de kunde lita på (terapeuten). Det andra var att terapeuten kla-
rade att på ett inkännande vis härbärgera kvinnornas svåra berättelser, affekter och omstän-
digheter. Mills menade att psykoterapi i samband med barnafödande framför allt är värdefull
om den är ”intersubjektiv” och ”a containing therapy.” Författaren framhöll också att indivi-
duell psykodynamiskt orienterad korttidsterapi till resurssvaga och socialt utsatta nyblivna
mödrar är en första hjälpen-insats, som erbjuder en ram för hur en två-persons-relation –
mor-barn-relation – kan fungera. Insatsen stärkte kvinnorna i deras sårbarhet och mildrade
depressionen efter barnets födelse.

Shapiro (2001) poängterade vikten av att män vid behov erbjuds möjligheter till psyko-
terapi i samband med partnerns graviditet eller då de just har fått ett barn. Författaren påpe-
kade att det kan finnas hinder för detta kopplat till den ofta feminina slagsida som känne-
tecknar hälsovården kring barnafödandet. Vidare menade han att psykoterapi som sådan,
med fokuserandet på relationen, lyhörd kommunikation och med ett för många män ovant
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språkbruk, kan uppfattas hotfullt av mannen, särskilt i en situation där mannens behov är
underställda kvinnans, dvs. i omständigheter där kvinnan spelar huvudrollen. Shapiros upp-
fattning är att om mannen bemöts utifrån en ”maternal-centric position” är insatsen dömd att
misslyckas (jmf. Buist, Morse & Durkin, 2003). Shapiros slutsats var att många män skulle
behöva möta en manlig terapeut i en för dem, i sin manliga identitet, sårbar livssituation.

Phares (1996) varnade för ”mother-blaming” i samband med problem med barnet och
påpekade att barn till deprimerade fäder löper stor risk för att utveckla psykopatalogi. Det är
därför väsentligt att inse faderns betydelse som anknytningsperson och att fadern involveras
i en psykoterapi som kan aktualiseras i samband med barnafödandet. Barrows (1999, 2002)
framförde liknande synpunkter. Han varnade för att begränsa psykoterapi i nyföddhetsperioden
till modern och barnet. Han poängterade hur viktigt det är att nå fadern med adekvata psyko-
terapeutiska insatser för att ge möjligheter att bearbeta mellanhavanden i parförhållandet i
samband med barnafödandet och insatser som beaktar faderns personlighet med inverkan på
mor-barn-förhållandet och i familjen. Detta, menade han, förbises många gånger i insatser
som begränsas till relationen mellan modern och barnet i nyföddhetsperioden. Dessutom ges
inte fadern samma chans som modern att komma vidare från eventuella låsningar och osäkert
anknytningsmönster om han inte erbjuds insatser som är anpassade till hans behov. Sker inte
detta kan det bli till en hämsko för familjens och barnets utveckling.

Psykoterapi som ”berättelse” eller narrativ
Som tidigare beskrivits betonade Main (1991) psykoterapiberättelsens struktur snarare än
dess innehåll. Hennes uppfattning var att det är väsentligt att uppmärksamma vad som ute-
sluts i berättelsen och orsakar bristen på sammanhang. En av de viktigaste aspekterna på
sammanhang är förmågan att integrera allmänna uttalanden om barndomen med episodiska
minnen från denna period i livet. Om en person kan erinra sig specifika minnen, som stöder
den allmänna bilden av barndomen, styrker detta sammanhanget i berättelsen och utgör sam-
tidigt en bekräftelse på en trygg anknytning.

Holmes (1998a, 1998b) påpekade att psykoterapiarbetet innefattar både historieberät-
tande och förmåga till att göra avbrott i berättandet. Terapin går ut på att patienten sammanhäng-
ande berättar sin livshistoria, men också förmår bryta upp historien och berätta den på ett
mer ”helande” vis för att se sin historia i ett nytt ljus. Psykisk hälsa är, enligt författaren,
länkad till en trygg anknytning och kännetecknas av att kunna skifta mellan å ena sidan att
kunna skapa sin livsberättelse utifrån gjorda erfarenheter, å andra sidan genom att kunna
skingra dessa genom att tillfoga nya erfarenheter. Ett narrativt studium av psykoterapi får en
vetenskaplig kvalitet, menade Holmes, om man kombinerar hermaneutisk analys med ”veten-
skapligt vedertagna element.” Han kallar detta för ”a partial narrativism”.

Ett ”vetenskapligt vedertaget element” är för Holmes anknytningsteorin. I sitt resone-
mang om vad anknytningsteorin kan bidraga med, gav han exempel på olika anknytnings-
mönster i relation till en persons narrativa kapacitet. Han definierade tre ”prototypiska
patologier” som tecken på brister i den narrativa kapaciteten: en person med ett ”avfärdande”
(dismissing) anknytningsmönster klamrar sig fast vid rigida historier; en person med ”insnärjt,
”överupptaget” (enmeshed; preoccupied) mönster överväldigas av upplevelser som han/hon
inte kan berätta om; när ett ”desorganiserat” (disorganized) mönster, med olösta trauman
bland erfarenheterna (unresolved), gäller, då finner patienten inte ord, kan inte skapa berät-
telser starka nog, för att omfatta de smärtsamma erfarenheterna. De olika ”patologierna” är
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vägledande, menade han, i det terapeutiska arbetet. Han talade om psykoterapiprocessen som
en ”resa” där terapeutens roll är att hjälpa patienten att forma en alltmer sammanhängande
berättelse.

Olsson (2002) har beskrivit förändringar som kan ske med en livsberättelse under tera-
pins gång. Hon beskrev psykoterapiberättelser präglade av vad hon kallar ”ursäkternas språk”
och berättelser, präglade av ett ansvarstagande för livssituationen, ”ansvarighetens språk”.
Sherman (1990) pläderade för tre olika utgångspunkter vid analysen av livsberättelsen: for-
mella aspekter som berättelsens komposition med sammanhang i berättandet eller brist på
sammanhang; kartläggning av och tydliggörande av olika affektiva temata; uppmärksamman-
det av intergenerationsperspektiv i berättelsen.

Syften
– Att synliggöra dysfunktionella beteenden som föranleder kvinnor och män att söka

psykoterapi vid tiden för barnafödandet med fokus på de psykiska besvär som försvå-
rar det tidiga mötet med det ofödda eller nyfödda barnet.

– Att undersöka om korttidspsykoterapi, insatt i ett anknytningsteoretiskt och affektteo-
retiskt sammanhang, och med narrativ ansats som grund, är en effektiv förebyggande
insats som kan gynna kvinnors och mäns psykiska hälsa och förbättra anknytningen
mellan föräldrar och barn.

Antaganden
– I psykoterapi med kvinnor och män, i samband med att de väntar eller nyligen har fått

barn, avslöjas psykiska påfrestningar som gäller den egna identiteten, parförhållandet,
relationen till egna föräldrar och kontakten med barnet.

– Kvinnorna och männen avslöjar otrygga anknytningsmönster i relationen till egna
föräldrar, mönster som tenderar att påverka relationen till partnern och barnet;
psykoterapiberättelserna avslöjar, dels individuella skillnader i anknytningsmönster,
dels skillnader mellan kvinnornas och männens anknytningsmönster.

– Negativa affekter dominerar initialt, medan positiva affekter ökar och personens för-
måga att uppleva, uttrycka och hantera affekter utvecklas mot slutet av psykoterapin;
individuella skillnader liksom könsskillnader förekommer.

– Perceptgenetiska test avslöjar likartade svårigheter som de som framkommer i
psykoterapin och utgör därmed ytterligare bekräftelse på patientens grundläggande
problematik.

IV. Korttidspsykoterapi med kvinnor och män
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Metod
Underlag för studien var individuella korttidspsykoterapier med 6 kvinnor och 6 män. Terapier-
na genomfördes under graviditetsperioden eller nära i tid efter att barnet föddes.

Urval av kvinnor och män och tidsperiod för terapierna
Psykoterapiinsatserna ägde rum under 1992–2000. Urvalskriterier var: 1) att den blivande
eller nyblivne föräldern, i kontakten med barnmorskemottagningen (mödravårdscentralen)
eller barnavårdscentralen (en remiss från vårdcentral), hade rekommenderats eller själv efter-
frågat psykoterapi; 2) att den sökande levde i ett parförhållande med sin partner vid tiden för
kontakten; 3) att frågeställningen gällde svårigheter som hade kommit till uttryck i samband
med att barnet skulle födas eller var nyfött, svårigheter som oro, ångest, panikreaktioner,
förvirring, depression och nedstämdhet, somatiska reaktioner på ökad stress, aggressions-
utbrott med våldsbenägenhet, tvångsmässiga självmordstankar och akut kris i parrelationen;
4) att graviditeten var eller förlossningen hade varit normal enligt obstetrisk bedömning; 5)
att det nyfödda barnet ansågs vid medicinsk bedömning vara friskt, ”utan anmärkning”; 6)
att det inte fanns andra synbara belastande omständigheter än dem som föranledde psykoterapi-
kontakten; 7) att det i kontraktet med den sökande fanns uttalat att den psykoterapeutiska
insatsen skulle omfatta minst 10 sessioner; 8) att kvinnan och mannen accepterade medver-
kan i en studie inkluderande perceptgenetisk testning och dokumentation av psykoterapi-
förloppet. Konfidentialitet garanterades; vidare att data skulle redovisas så att personens
identitet inte skulle avslöjas.

Tillvägagångssätt
För att minimera störningar i terapin togs beslutet att inte använda audio- eller video-
bandinspelning utan att psykoterapeuten kontinuerligt skulle anteckna vad som sades vid
sessionerna. Psykoterapeutens (författarens) mångåriga erfarenhet av att föra löpande an-
teckningar under och i anslutning till psykoterapisessioner och handledning bedömdes kunna
uppfylla kraven på objektivitet. I det muntliga kontraktet ingick att kvinnan eller mannen
själv skulle föra på tal när det bedömdes lämpligt att avsluta terapin. Den perceptgenetiska
testningen gjordes tidigt i psykoterapiförloppet vid ett extrainsatt tillfälle. Vid den första
sessionen genomfördes en kort intervju för att få svar på följande frågor: anledningen till
psykoterapikontakten, ålder, ålder på partner, tidigare barn, tidpunkt under graviditets- eller
nyföddhetsperioden då svårigheterna först uppträdde, utbildning och arbetsförhållanden.

Psykoterapimetod. Den korttidspsykoterapeutiska metod som tillämpades utgick från
tokologi, en psykologisk teoribildning kring graviditet och födande (Brudal, 1985; Raphael-
Leff, 1993, 1997), anknytningsteori (Bowlby, 1988; Fonagy et al., 2002; Main & Hesse,
1990), affektteori (Monsen et al., 1996), korttidspsykoterapeutisk metodik (Malan, 1976;
Sifneos, 1979; Stenlund, 2002) och från tillämpad forskning om psykoterapi kring barna-
födandet (Berg Brodén, 1992; Fonagy, 2001; Mills, 1997; Stern, 1996). Det praktiska tillväga-
gångssättet i psykoterapin innehöll både kognitiva, affektiva och interpersonella inslag;
klargöranden, strävan efter realitetsförankring, frågor och påpekanden för att medvetande-
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göra kopplingar mellan affekter i nutid och affekter hörande till tidigare erfarenheter, frågor
om och tydliggörande av egen föräldraanknytning och paralleller till agerandet i nutid, i den
egna familjen, samt förmedlande av kunskaper om allmänt kända reaktioner hos blivande
och nyblivna föräldrar och nyfödda barn.

Forskningsdesign och datakällor
Design. Svaren på de initiala intervjufrågorna sammanställdes och från varje psykoterapi-

berättelse gjordes en sammanfattande analys med kategorisering av teman (återkommande
ämnen för bearbetning), kartläggning av anknytningsmönster och affektiva uttryck, utlåtande
från perceptgenetisk testning och en sammanfattande kommentar av varje psykoterapi-
berättelse.

Datakällor. Narrativ. Anteckningarna från varje session i var och en av de 12 korttids-
psykoterapierna ställdes samman till en löpande text utgörande en sammanhängande berät-
telse – narrativ – med bibehållande av tidsangivelse för varje session. Från psykoterapi-
berättelsen härleddes återkommande teman för bearbetning.

Anknytningsintervju. AAI, Adult Attachment Interview (George et al., 1996) användes
som struktur för systematisering av varje psykoterapiberättelse när det gällde att avslöja pati-
entens anknytningsmönster i relationen till egna föräldrar.

Affektintervju. Affektintervjun (Monsen et al., 1986; Monsen 1994) användes som struk-
tur för systematisering av affektiva uttryck i psykoterapiberättelsen. Uttrycken sammanfatta-
des i affektiva teman utifrån de 9 grundaffekterna enligt Tomkins (jmf. Nilsson, 1998) och 3
ytterligare affekter: ömhet– tillgivenhet; skuld; misstänksamhet–svartsjuka (Monsen et al.,
1986; Monsen, 1994).

Perceptgenes. Patienterna testades med de projektiva och perceptgenetiska metoderna
PORT (Percept-genetic Object-Relation Test, Nilsson & Svensson, 1999) och DMT (Defense
Mechanism Test, Kragh, 1985). Blindkodning och -tolkning gjordes av Alf Nilsson. Av utrym-
messkäl minimeras den tekniska beskrivningen av de perceptgenetiska metoderna. I resultats-
redovisningen återges Nilssons sammanfattande tolkningar i sin helhet.

Psykoterapeutroll och forskarroll. I studien prövas möjligheten av att använda en mångå-
rig erfarenhet som psykolog och psykoterapeut, med kvinnor och män kring barnafödandet,
i en forskarroll och i denna förmå ställa sig utanför det kliniska engagemanget och i objektivt
betraktande medelst nedan beskrivna analysmetoder studera det psykoterapeutiska skeen-
det. Samtliga psykoterapier var avslutade minst två år före analysen.

Analys och databearbetning
Narrativ analys. Varje berättelse betraktades som en sammanhängande text, språkligt

och tematiskt, vilket bedömdes möjliggöra en objektiv hållning vid betraktandet av den person-
liga berättelsen som helhet (Holmes, 1998a, 1998b; Riessman, 1997; Sarbin, 1986) och där-
med också för att avgränsa återkommande teman med fokus på egen identitet och familjerela-
tioner (Sherman, 1990). Analysen bestod i att kartlägga antalet tillfällen och innehållet i
återkommande teman som bearbetades i psykoterapin. Dessa teman avgränsades ur berättelser-
na och kategoriserades.
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Analys av anknytningsmönster. Genom att ställa frågorna ur anknytningsintervjun (AAI,
George et al., 1996) till psykoterapiberättelsen i sin helhet och genom att beakta de av Main
et al. (1985) formulerade kvalitetskategorierna vid bedömningen av själva berättandet och av
beskrivningen av anknytningspersonerna, kunde ett anknytningsmönster härledas i relatio-
nen till egna föräldrar, definierat för varje person och för samtliga 12 psykoterapier.

Analys av affektiva mönster. Varje affektivt uttryck i texten definierades med affektinter-
vjun (Monsen et al., 1986, 1996) som underlag. Följande områden avgränsades:

a. Samtliga affektuttryck med referens i neutrala, positiva och negativa affekter (Mon-
sen et al., 1996; Nilsson, 1998; Tomkins, 1962, 1963, 1991, 1992) registrerades i
början av psykoterapiberättelsen (första tredjedelen av berättelsen, period 1) och i
slutet av psykoterapiberättelsen (sista tredjedelen av berättelsen, period 2). Antalet
affektuttryck i båda perioderna jämfördes.

b. En skattning gjordes av varje persons förmåga till upplevelse av affekten: uppmärk-
samhet och tolerans, respektive förmåga att ge uttryck för affekten, emotionellt och
begreppsmässigt (Monsen et al., 1996). Varje affektuttryck bedömdes på en skala: 1–
5, där 1 står för liten och 5 för stor förmåga till upplevelse och uttryck.

c. Kvinnans eller mannens verbala beskrivning i psykoterapiberättelsen av sin hante-
ring av den emotionella reaktionen registrerades: förmåga till balans och kunna re-
flektera över den känslomässiga reaktionen; utagerande (externalisering); hämning
(internalisering). Dessutom registrerades ambivalens i affektuttrycket.

Perceptgenetisk testning. De perceptgenetiska metoderna bygger på korttidsvisningar av
givna bildteman. Visningarna sker i en serie av 20 exponeringar från subliminal (10 millisekun-
der) till liminal nivå (2 sekunder). Efter varje exponering rapporterar testpersonen vad hon
eller han har sett, dels muntligt, dels medelst en teckning. Svaren tolkas i termer av ångest,
depression, brist, konflikt, försvar och identitetsbildning. PORT innefattar anknytnings- sepa-
rations- och oidipalteman; DMT, två aggressionsteman.

Statistik. Psykoterapiberättelsen delades i tre lika långa delar. För jämförande analyser
användes den första tredjedelen (period 1) och tredje tredjedelen (period 2) av berättelsen.
Vid jämförelse mellan perioderna användes det icke-parametriska testet: Wilcoxon Signed
Ranks Test och vid jämförelse mellan kvinnor och män: Mann Whitney U Test (Siegel &
Castellan, 1988).

Redovisning
Tolkning och sammanfattning av varje psykoterapiberättelse. Resultat I: svaren från den

korta intervjun, kategoriseringen av teman och anknytningsmönster, redovisningen av affektut-
trycken samt de perceptgenetiska utlåtandena sammanställdes för var och en av de 12 psyko-
terapierna och sammanfattades i en kommentar.

Sammanfattande analys utifrån könsperspektiv och utfall. Resultat II: sammanställning
av samtliga 12 psykoterapiberättelser med jämförelser mellan kvinnornas och männens be-
rättelser och gruppjämförelser mellan period 1 och 2 avseende: teman, anknytningsmönster,
affektuttryck och perceptgenetisk testning.
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Resultat

I. Sex kvinnors och sex mäns psykoterapiberättelser
Kvinna 1

 Orsak till kontakten: ångest, trötthet, upprepade svimningsanfall. Symtomen debuterar i
graviditetsvecka 24–25.

Kvinnans initiala beskrivning av sina svårigheter: ”... mår antingen bra eller dåligt, har
inte kontroll, åker psykisk berg- och dalbana. Min man, som är spontan, hålls vid sidan om.
Jag är rädd för konflikter och van att ställa allt till rätta, är från början van att ta hänsyn till
min mor som lider av en kronisk sjukdom, jag går undan, behärskar mig även inför maken.”

Intervjufrågor. Kvinnan är 27 år och väntar sitt första barn. Hon är gift med en man, c:a
35 år, som innehar en chefsbefattning. Hon är högskoleutbildad och ambitiös i en krävande
yrkesroll. Barnet föds under tiden för psykoterapikontakten. Psykoterapin påbörjas i gravidi-
tetsvecka 29 och omfattar 14 sessioner, varav 5 före förlossningen.

Narrativa teman i psykoterapiberättelsen. Nedan återges narrativa teman i psykoterapi-
berättelsen dels genom redovisning av antalet tillfällen som temat återkommer i terapin (inom
parentes), dels med citat ur berättelsen för att illustrera temat.
Teman Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen

Paret (53) ”vill inte belasta honom, inte tala om barnet, vi vill inte
bara prata barn”

Graviditeten, kroppen (33) ”vill ibland inte vara gravid, vill inte vara med längre, orkar
inte sparkarna i magen”

Kvinnan själv (26) ”känns tungt, behärskar mig alltid, rädd att utplåna mig,
jag får inte bli supermorsa”

Mannen/partnern (17) ”jobbigt på arbetet, trött hemma, han önskade bli hemma-
pappa, fick inte för chefen”

Svärmodern (15) ”hon klarar inte av att man visar känslor, hon är så kontrol-
lerande ...”

Modern (14) ”hon har alltid backat upp mig, aldrig sagt nej, alltid ställt
upp, har utplånat sig själv”

Mannen-barnet (12) ”han tål inte min kontakt med vår son, att jag ammar och
att babyn tar tid”

Det nyfödda barnet (10) ”viktigt att sätta gränser för barnet från början och att
pappan skall dras in i detta”

Fadern (10) ”haft en mycket nära kontakt med pappa, en chock för
honom att bli av med mig”

Systern (8) ”hon hackar på min man, svartsjuk på mig, hoppades att
vi inte kunde få barn”

Svärfadern (8) ”min man har aldrig fått säga ifrån till sin styvpappa”
Arbetet (7) ”kunnat sätta gränser på jobbet, har en läggning att

engagera mig i allt till 100 %”

IV. Korttidspsykoterapi med kvinnor och män
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Sex och samliv (2) ”han rädd för allt gulligt, ingen kroppskontakt fungerar, jag
har stort behov av ömhet”

De sociala kontakterna (2) ”min man utsätter både mina föräldrar och våra vänner för
sitt dåliga humör”

Anknytning. Stark bindning till invaderande föräldrar: modern genom att utplåna sig själv;
skuldkänslor till båda föräldrarna genom deras outtalade känslomässiga krav. Presentatio-
nen av anknytningshistorien är tunn: har svårt att beskriva hur kontakten med föräldrarna var
(jmf. PORT). Anknytningsmönstret visar på kärleksfullhet: inget bortstötande eller neg-
ligerande men känslomässig kravfylldhet med rollomkastning i relationen till mamman, bind-
ning med karaktär av insnärjande relationer till båda föräldrarna, i synnerhet relationen till
fadern, som var (och är) invaderande. Hon idealiserar fadern (och mannen) och uttrycker
ingen ilska (jmf. PORT). Anknytningsmönstret klassificeras som avfärdande, Ds (dismissing);
hon har svårt att koppla ihop tidiga relationers betydelse med det som sker med henne i
relationen till mannen och med reaktionerna under graviditeten; föräldrarnas invaderande
beteende och kvinnans ouppklarade stressande – traumatiska upplevelser i förhållande till
dem, klassificeras U (unresolved). Det finns en svårighet att beskriva föräldrarna – och bar-
net efter förlossningen; hon uttrycker ingen skillnad mellan uppväxt och nutid; föräldrarna
beskrivs på ett oengagerat vis som ”nära”, ”givna” med ”hundra procents engagemang”.

Affekter. Negativa affektuttryck tar störst utrymme både i den första och den andra psyko-
terapiperioden med dominans av affekten KP: kval–pina (35%) följt av SF: skam–föröd-
mjukelse och FS: fruktan–skräck i den första perioden, och SF (56%) följt av KP i den
andra perioden. I slutet av graviditeten avtar negativa och ökar positiva affektuttryck och
förmågan att balansera affektuttrycket blir större liksom toleransen inför vad hon känner,
detta vid jämförelse mellan de första sessionerna i graviditetsvecka 29 och de två sista före
förlossningen, vecka 39 och 40. Traumatisk förändring i parförhållandet efter förlossningen
innebär en ökning av negativa affektuttryck som likväl minskar mot slutet av psykoterapin.
Antalet svar av typen SF ökar i omfattning efter förlossningen, sannolikt en följd av de
kränkningar som mannens aggressiva och hotfulla beteende mot henne och barnet innebär.
Mot slutet av psykoterapin förändras hanterandet av affektuttrycken: mindre ambivalens i
period 2 liksom en högre grad av hämning av affekten. Förmågan att uppmärksamma emotio-
nella reaktioner och begreppsmässigt ge uttryck för dem ökar likväl mot slutet av psykotera-
pin.

Perceptgenetisk testning. ”Kvinna med djup brist i anknytningsrelationen och ytterst
diffus i artikuleringen av de införlivade anknytningsrelationerna. Det finns en direkt för-
längning från anknytnings- till oidipalserien: den här kvinnan blev aldrig sedd som barn och
väl inne i den faderliga domänen kom stråk av ångest och depression (värdelöst faderligt
objekt) att sätta sin prägel på den oidipala överbyggnaden. Fadern som falliskt och attacke-
rande objekt förnekar hon och försöker med infantil reaktionsbildning idyllisera relationen
till det faderliga/manliga objektet. För att upprätthålla denna idyll används helgestalter som
täckförsvar. Ytterst diffus i anknytningsrelationen och starkt negativt laddad relation till det
faderliga-manliga objektet. Torde te sig ytterst diffus i den terapeutiska situationen.”

Kommentar. Kvinnan är behärskad, van att ständigt anpassa sig till en mor som inte fick
belastas och en far som tog stort utrymme i hennes liv och som hon har svårt att beskriva, hon
idealiserar honom (jmf. PORT) liksom sin man som hon uppfattar som spontan och beslutskraf-
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tig. I sin yrkesroll presterar hon mer än vad som förväntas. Hon tränar sin vältrimmade kropp,
har svårt för kroppsliga förändringar och bemöter dessa med att träna än mer. I 4:e–5:e
graviditetsmånaden får hon panikångest och svimmar vid ett par tillfällen. Före graviditeten
har hon haft utbyte av att tala med mannen om sig själv och sitt arbete, men kan nu inte dela
tankar och känslor inför barnet och föräldraskapet med honom. Han blir ”sur”, irriterad och
går undan, drar sig också undan hennes behov av kroppskontakt och ömhet. Kvinnan reage-
rar med skuldkänslor. Hon bearbetar sin besvikelse på mannens agerande som hon skyller på
hans krävande arbete och att han inte får ta ut pappaledighet för sin chef. Hon inser sin
benägenhet att hämma sina känslor och tillåter sig alltmer att förbereda sig för barnet och
föräldrarollen. Veckorna före förlossningen har hon ”landat” i sin graviditet och förbereder
sig på ett realistiskt vis för förlossningen.

Hemma med barnet efter förlossningen blir mannen aggressiv och våldsam när barnet
skriker och mot henne när hon ammar och sköter barnet. Han kräver under hot att hon skall
lämna bort det nyfödda barnet för att följa med honom i olika ärenden. Hans beteende inne-
bär en chock för henne. Hon blir förvirrad, handlingsförlamad, deprimerad och hamnar i
samma inbundenhet och hämning som hon varit på väg ur i slutet av graviditeten. Hon försö-
ker förstå och förklara mannens beteende med hans svåra uppväxt. Hon söker fel hos sig själv
och tar på nytt på sig skulden. Efter hand upphör idealiseringen av fadern och maken vars
”spontanitet” hon nu kallar ”kort stubin” och vars ”beslutskraft” hon nu ser som dominans,
vilket hon känner igen från modern och fadern. I fyra parsamtal med mannen uttrycker hon
denna insikt och en förändrad hållning: hon inser hur ”tung”, ängslig och hämmad hon själv
har blivit i sin traumatisering, och hur hennes inbundenhet provocerar mannen (som ser
likheter mellan henne och sin egen mor). Med ökad insikt kan hon tydligare säga ifrån och
uttrycka vad hon känner och vill.

Kvinna 2
 Orsak till kontakten: depression och svåra kroppsliga påfrestningar under graviditeten.

Depressionen debuterar i 7:e graviditetsveckan.
 Kvinnans initiala beskrivning av sina svårigheter: ”Jag mår mycket dåligt, mår illa och

så foglossningen som gör att jag inte kan gå, och ont i magen, äter mycket medicin för magen.
Är helt deprimerad, tycker det är en riktig depression jag har, allt är grått. Skall jag fortsätta
att vara sådan här och inte kunna njuta av barnet och amma det?”

Intervjufrågor. Kvinnan är 34 år, gift med en man som är några år äldre. De väntar sitt
första gemensamma barn, kvinnan har ett äldre barn från en tidigare relation. Båda är högsko-
leutbildade, kvinnan har en krävande yrkesroll. Barnet föds under tiden för psykoterapikontak-
ten. Psykoterapin påbörjas i graviditetsvecka 38 och omfattar inalles 9 av 10 planerade ses-
sioner.

Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på temat.

Teman Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen

Kvinnan själv (28) ”fick aldrig något att rätta mig efter, nej var aldrig nej, fick
lära mig the hard way”

Mannen (28) ”tycker det är fint att han vågar visa hur rädd han är, han
är modig på ett djupare plan”

Parrelationen (23) ”besviken att han tror att jag inte gillar det han vill, han
håller tyst, det sårar mig”

IV. Korttidspsykoterapi med kvinnor och män
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Modern (20) ”jag själv blev aldrig sedd, det var bara mor det handlade
om, allt var så besvärligt”

Det nyfödda barnet (14) ”viktigast för barnet? medicin och må psykiskt bra eller
amma och ha depression?”

Fadern (10) ”slog mig som liten, är färdig med honom, tog ut på mig
besvikelser från arbetet”

Föräldrarna (10) ”har aldrig haft några finstämda relationsmönster, en sida
inåt familjen, en sida utåt”

Det äldre barnet (9) ”problem, vill inte åka till sin pappa, är nog svartsjuk, vill
vara med mig och babyn”

Svärfadern (5) ”har aldrig accepterat någon som är stark, har nog inte
tillåtit min man att vara stark”

Svärmodern (5) ”min man tagit efter sin mor, hon tror inte hon har något
värde. Är som en vindpust”

Svärföräldrarna (5) ”anser det var mitt fel att min man mådde dåligt, att jag är
lat, slarvig, att han sliter”

Livshändelser (5) ”hon skickade mig på barnhem vid ett år, igen vid 5 år,
men fick då vara hos släkting”

Graviditet, kropp (4) ”mår mycket dåligt, illamående, foglossning, magont, äter
mycket medicin för magen”

Intergenerationsfrågor (1) ”mor hade lätt under graviditeten och farmor var mycket
tung och deprimerad”

Anknytning. Kvinnan uttrycker ambivalens och brist på tillit till föräldrarna. Kritiska
händelser för anknytningen: bortlämnad vid två tillfällen i tidig barndom, dubbel bindning
till en mor som krävde all uppmärksamhet och en far som slog henne och var aggressiv, sam-
tidigt som båda ”skröt” med henne inför andra. Uppmärksamheten glider i berättelsen stän-
digt ifrån relationen till föräldrarna (jmf. PORT) till kränkningar som hon upplever från
svärföräldrarna. Hon avfärdar betydelsen av relationen till föräldrarna i sitt vuxna liv, säger
sig ha stängt av i relationen till modern och att hon har bearbetat relationen till fadern i
tidigare psykoterapi. Föräldrarna var ambivalenta både i kärleksfullhet, bortstötande, neglige-
rande och i kravfyllt beteende; ett tydligt rollomkastande och invaderande mönster i relatio-
nen till båda föräldrarna iakttas. Sammanfattande kodning av anknytningsmönstret: djup
ambivalens och ett intellektuellt avfärdande, Ds (dismissing). Den tydliga avstängningen
och oviljan att tala om föräldrarna leder tankarna till olösta traumatiska upplevelser, U (unre-
solved) i relationen till föräldrarna (jmf. PORT). Detta jämte oförmåga att bestämma sig för
psykoterapikontakt, avkortandet av psykoterapin utan avslutning, ett ständigt glidande i be-
rättelsen från beskrivningen av uppväxten ger en klassificering av ett desorganiserat mönster
= Do.

Affekter. Cirka 65% av affektuttrycken i båda perioderna är negativa. I första perioden
dominerar FS = fruktan–skräck (46%) följt av SF = skam–förödmjukelse. Under den andra
perioden dominerar SF (45%). Skillnader mellan perioderna föreligger beträffande förmå-
gan att reflektera över och uttrycka vad hon känner (balans: 38% i den första och 83% i den
andra perioden), minskning av internalisering av affekten, ”hämning”, från 48% i den första
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och 3% i den andra perioden. I den andra perioden finns ökande uppmärksamhet på och
tolerans i upplevelsen av affektuttrycken och större emotionell och begreppsmässig uttrycks-
förmåga.

Perceptgenetisk testning. ”Mest anmärkningsvärt är hennes diffusa artikulering av
anknytnings- och närhetsrelationer (‘diffusa anknytningsrelationer’). Bortfall av barnet så
sent som i exponering 19 i anknytningsserien är en allvarlig indikation mot brist i tidig
anknytningsrelation. Det finns en antydan till ’diffusa objektrelationer’ också i oidipalserien,
som kan ses som en förlängning från tidig anknytningsrelation mot genitala-sexuella relatio-
ner. Ett genomgående drag i separationsserien och ’framåt’ är uttryck för undandragande
med depressiv färgning; en komponent i detta torde vara brist på artikulering av affekter – i
botten ett undandragande från affekter med aggressiva laddningar. Ångestgenombrotten i tre
av serierna kan tyda på en relativt avgränsad traumatisk erfarenhet som bidragit till affektut-
slätningen.”

Kommentar. Kvinnan erbjuds psykoterapikontakt i graviditetsvecka 18 men accepterar
kontakten först i vecka 38. Då är hon sängliggande på grund av somatiska graviditetsbesvär
och en depression som alltmer har passiviserat henne. Hon accepterar psykoterapikontakten
för att hon är rädd för att depressionen skall hindra henne att amma och orka med barnet.
Hon uppehåller sig vid att hennes mor har varit sjuklig och haft magproblem och varit fixerad
vid mat och matlagning under hennes uppväxt. Hennes eget sätt att ”säga ifrån” har varit att
kräkas (jmf. perceptgenes: brist på artikulering av affekter). Efter förlossningen släpper oron
och depressionen och hon ammar barnet som hon tillfullo njuter av.

Kvinnan återkommer till att hon känslomässigt har lämnat föräldrarna och upphört att tro
på att någonsin blir sedd av modern. Hon påstår sig ha distanserat sig från fadern, men hans
akuta insjuknande (har blivit akut inlagd på klinik vid tiden för hennes förlossning) berör
henne liksom moderns förakt för sin man när denne ”är svag”. Samtidigt är hon känslomäs-
sigt mycket upptagen av svärfaderns kränkningar och av besvikelsen på maken som ”inte står
stark jämte mig”. Hon har svårt att stanna upp inför egna känslomässiga reaktioner och knyta
samman vad som händer i familjen med tidigare upplevelser i nära relationer och hon har
svårt att samordna sin egna vilja och lust med mannens (och det äldre barnets). Hon vill helst
”köra sitt eget race”. Det finns en rigiditet i hennes sätt att se på tillvaron: ”verkligheten är
som hon vill den skall vara”. Hon sörjer sina föräldrars ”barnslighet” och den bristfälliga
relationen till dem. Hon är besviken över att mannen inte vågade uttrycka sin vilja på grund
av rädsla för att hon skulle gå emot honom, utan att hon till en början inser sin egen domi-
nans och impulsivitet. Hon börjar efterhand inse hur hennes dominans hämmar maken. Un-
der de sista sessionerna finns ett reflekterande över egna affektuttryck, reaktionsmönster och
vad som skadat henne i livet.

Kvinna 3
Orsak till kontakten: Postnatal depression.
Kvinnans initiala beskrivning av sina svårigheter: ”Som liten fick jag aldrig vara ledsen,

skulle alltid vara glad, lärde mig styra mensen. Förväntningen finns att jag skall vara stark,
duktig och glad.” Depressionen debuterar nära i tid efter förlossningen.

Intervjufrågor. Kvinnan är 35 år, gift med en jämnårig man. Hon har en vårdutbildning,
mannen är affärsman. De har äldre barn. Första psykoterapikontakten äger rum 10 veckor
efter förlossningen och omfattar 13 sessioner.

IV. Korttidspsykoterapi med kvinnor och män
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Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på temat.
Teman Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen

Modern (45) ”‘intruding’, narcissistisk, dödens ängel, är som om hon
gått på positivitetskurs”

Kvinnan själv (42) ”har inte fått utrymme, brist på ‘emotional space’, aldrig
trott på elakhet, svartsjuka”

Livshändelser (41) ”lycka före missfallet, sen sorg, i kriser då försvann mitt
jag – när mormor dog”

De äldre barnen (29) ”med äldsta barnet försvann lyckan”

Syskonen (27) ”känner mig utanför, vi har olika synsätt”

Fadern (23) ”psykosomatisk, vågar inte gå mot hustrun, min mor, är
kuschad; sviker av rädsla”

Mannen (15) ”vill att han skall ta mig ömt men det är något som inte
stämmer”

Morföräldrar  (15) ”mormor och jag var mer lika än mamma och jag”

Det nyfödda barnet (10) ”jag vågar inte ta in henne riktigt; det är oroligt med
amningen”

Graviditeten, kroppen (9) ”svåra graviditeter alla; jag måste lära mig lyssna på
kroppen”

Svärmodern (6) ”ger man henne lillfingret tar hon hela handen, hon får ta
ilska som mamma borde haft”

Anknytning. Otrygg, upplevelse av svek och brist på gränser, omedvetenhet om och initialt
avfärdande av betydelsen av tidig anknytning; bortlämnad när hon hade kolik som spädbarn
och som 2-åring vid syskons födelse. Presentationen av anknytningshistorien är smärtsam
och ångestväckande, och upptas framför allt av relationen till modern. Den tidiga anknyt-
ningen till modern präglas av brist på kärleksfullhet och av bortstötande, negligerande, krav-
fyllt och invaderande mönster. Den tidiga relationen till fadern beskrivs som kärleksfull och
bunden med insnärjande och invaderande tendenser. Faderns brist på gränser i relationen
framkommer tydligt i berättelsen. I början finns en oförmåga att minnas, idealisering av för-
äldrarna, framför allt av fadern och total frånvaro av ilska. I den löpande bearbetningen tun-
nas idealiseringen ut och en ilska, närmast raseri, förmärks mot moderns manipulerande sätt
och faderns undfallenhet och mot hans gränslöshet. Kvinnan undrar om hans invaderande
har varit av sexuell karaktär (jmf. oidipalserien och DMT 2). Sammanfattande kodning av
anknytningen: i början av psykoterapin förefaller anknytningen som avfärdande, Ds
(dismissing) med inslag av olösta traumatiska upplevelser, U (unresolved) Psykoterapi-
berättelsen kommer alltmer att präglas av upptagenhet, närmast fixering, vid hur relationerna
till föräldrarna har varit, E (enmeshed, preoccupied-insnärjd, upptagen).

Affekter. Den första perioden domineras av negativa affektuttryck (84%) med en minsk-
ning till 54% i den andra perioden. SF = skam–förödmjukelse dominerar bland negativa
affektuttryck i båda perioderna (35%; 33%), följt av KP = kval–pina och FS = fruktan –
skräck i första perioden, och FS i den andra. Det föreligger en skillnad mellan perioderna i
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förmågan att reflektera över och balanserat handskas med emotionella reaktioner, i upplevelse-
förmågan – uppmärksamhet och tolerans och i uttrycksförmågan (emotionell och begrepps-
mässig).

Perceptgenetisk testning. ”Kvinna med viss brist i anknytningsrelationen – men inte av
allvarligt slag. Hennes problematik kan framför allt hänföras till domänen för separation och
differentiering. Där avslöjas en djup längtan efter det moderliga objektet – som hon samti-
digt spjälkar av medelst klyvning; detta sannolikt för att modersobjektet hade en viss otill-
räcklighet med distans i förhållande till patienten. Inte främmande för att det finns ett av-
gränsat trauma (jmf. oidipalserien och DMT 2) i förhållande till det faderliga objektet. Detta
trauma är laddat med depressiva affekter, som i utsatta situationer kan dra ner patienten rätt
djupt i depressivt undandragande. Som sagt, rätt stabil anknytningsgrund med en viss distan-
sering från modersobjektets sida, som skapade ambivalens med tvära kast i separations- och
övergivandesituationer. Det finns ett betydelsefullt fadersobjekt kring vilket det finns ett
avgränsat trauma.”

Kommentar. Kvinnan har hög ambitionsnivå och tar ansvar och ordnar för andra, visar
stark behärskning och är ovan vid att stanna upp inför egna reaktioner och signaler från sin
kropp. Hon tenderar att överbelasta sig själv psykiskt och fysiskt. Under terapin framkom-
mer en obearbetad postnatal depression efter första barnets födelse och vid samma tid en
obearbetad sorg efter mormoderns död. Kronisk sjukdom hos äldre barn och ett missfall i
framskriden svår graviditet har belastat henne (jmf. posttraumatisk stress). Hon har mött
påfrestningarna genom ”att bita ihop” med rädsla för att belasta andra med sina bekymmer.
Maken beskrivs som hygglig, ansvarsfull, benägen att fly från och rädd för starka känslor.
Han kan inte stödja eller komma nära henne när hon mår dåligt. Om maken sade hon: ”livs-
glädjen försvann när jag började relationen med honom. Jag ansträngde mig att nå honom,
höll samtidigt undan mina egna behov för att inte störa honom – som med min mor.”

Hon känner sig ständigt invaderad av moderns svekfullhet och manipulationer, modern
lyssnar inte, hon lägger sig i, vill vara i centrum och tål inte kritik. Faderns invaderande
innebär att han gränslöst lämnar ut egna problem och känslor till dottern utan lyhördhet för
dotterns situation. Hon undrar över hur fadern har varit i stunder av både fysisk och psykisk
närhet under hennes uppväxt. Hon har alltid anförtrott sig till honom, men har hon behövt
värja sig mot något? (jmf. DMT2, PORT). Hon undrar över sexuella övertoner i hans ”när-
het”. Det som i början var ett avfärdande av tidiga relationers betydelse blir alltmer en upp-
tagenhet av relationen till föräldrarna, en ilska mot dem och en sorg över hur det egentligen
har varit. Parallellt med den ökade insikten kan hon efterhand knyta an till och glädja sig åt
sitt nyfödda barn.

Kvinna 4
 Orsak till kontakten: Oro och förvirring i parförhållandet med debut två veckor före

planerad förlossning.
Kvinnans initiala beskrivning av sina svårigheter: ”Min man vill inte jag skall prata med

någon annan om våra bekymmer. Jag tycker jag har mer självinsikt och är sårad av det svåra
som har blivit mellan oss. Han tycker att jag skyller mitt labila humör på graviditeten och
menar att man skall kunna kontrollera och behärska allting, tycker jag blir aggressiv och
ledsen för litet. När vårt äldre barn föddes ville inte min man vara med vid förlossningen,
lämnade mig i slutskedet.”

IV. Korttidspsykoterapi med kvinnor och män



Birgitta Rydén

216

Intervjufrågor. Kvinnan är 29 år, väntar andra barnet med mannen som hon är gift med.
Han är 8 år äldre. Båda arbetar med konstnärlig verksamhet, hon svenska, han från ett annat
land. Barnet föds i början av psykoterapiperioden. Psykoterapikontakten påbörjas i graviditets-
vecka 38 och omfattar 19 sessioner.

Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på temat.
Teman Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen

Parrelationen (239) ”blir förvandlad ihop med honom, rädd att säga ifrån,
känner mig manipulerad”

Kvinnan själv (141) ”jag får stå för all ilska som han inte tycker om att
uttrycka”

Modern (55) ”hon bryr sig men är dålig på att visa det”

Nyfödda barnet (30) ”klart jag tycker om babyn men livet hade ju varit mycket
enklare utan honom”

Äldre barn (29) ”min man ser hans behov men jag fått sköta allt, blöjor,
när han inte har sovit ...”

Föräldrarollen, barnen (25) ”vill få helt vara med barnen men känner tryck att tänka på
arbetet redan nu”

Arbetet, yrkesrollerna (24) ”tycker nog jag kan uppleva en viss konkurrens i vårt
yrkessamarbete”

Fadern (15) ”intellektuell och kulturell, inte alls utövat makt varit den
friare och mjukare”

Sex och samliv (14) ”jag vill mycket mer närhet och ömhet tillsammans med
sex, han förstår inte det”

Far- och morföräldrar (13) ”haft fin och trygg kontakt både med mormor och farmor,
en slags förebilder”

Graviditet, förlossning (12) ”min man lämnade mig vid förlossningen, tålde inte mina
krav, han blev kränkt”

Vännerna (11) ”han säger: antingen skiljer vi oss eller så slutar du träffa
vänner och släktingar”

Mannen som far (8) ”han var gladare än jag över denna graviditeten, han är
varm och fin med barnen”

Mannens släktingar (8) ”hans föräldrar tyckte att jag var otrevlig, enligt min man,
allting är mitt fel”

Aborten (6) ”efter aborten, hörde mamma av sig, sedan dröjde det,
kände mig övergiven”

Livshändelser (5) ”dåligt självförtroende, från de åren jag mådde dåligt, var
liten och mobbad”

Anknytning. Kvinnan beskriver en oreflekterad, obearbetad och förvirrad anknytning och
ett avstånd i kontakten med föräldrarna under uppväxten; avstånd och ett visst främlingskap
finns också till mannen. Kritiska händelser i barndomen: bortlämnad i ett halvår vid 3 års
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ålder (vid syskons födelse); flyttning vid 9 år, därefter ensam och mobbad och brist på stöd
från upptagna föräldrar. Hon ger en tunn och osammanhängande berättelse både om barn-
doms- och nuvarande familj. Anknytningen till modern och fadern: ambivalent kärleksfull;
föräldrarna negligerade henne som den person hon var; ambivalens avseende kraven på henne:
stora krav på att hon skulle klara sig själv och vara duktig jämte brist på gränser; invaderande
beteende från modern och en vaghet i uppfattningen om fadern. Både idealisering av och
ambivalens, med tendens till förakt, i förhållandet till föräldrarna. Ilska mot, men också
beroende av, modern som beskrivs som impulsiv och dominant; hon är överseende mot fa-
dern som hon anser blyg, ivrig, tafatt, lik henne. Kodning av anknytningsmönstret: avfär-
dande, Ds (dismissing); förvirring och viss brist på verklighetsförankring kan förklaras av
olösta och obearbetade traumatiska upplevelser, U (unresolved) med tendens till desorganiserat
anknytningsmönster, Do (jmf. de perceptgenetiska serierna).

Affekter. Negativa affekter upptar 76% av affektuttrycken under den första perioden. Bland
dessa dominerar SF = skam–förödmjukelse (38%) följt av KP = kval–pina och VR = vrede–
raseri. Fler positiva och färre negativa affektuttryck förekommer under den senare delen av
psykoterapiförloppet. Bland negativa svar under den andra perioden dominerar SF (54%). I
början av psykoterapin är 80% av affekterna i relationen till mannen negativa men minskar
till 52% under senare delen av terapin. Hennes förmåga att reflektera över och på ett balanse-
rat vis handskas med affektuttrycken ökar under psykoterapins gång. Tendensen till hämning
av affektuttrycken (internalisering) respektive till okontrollerat utagerande mot omgivningen
(externalisering) skiljer sig mellan period 1 och 2. Skillnaden mellan början och slutet av
psykoterapin visar sig i större medvetenhet i upplevelsen (uppmärksamhet och tolerans) och
i uttrycksförmågan (emotionell och begreppsmässig).

Perceptgenetisk testning. ”Kvinna med djup brist i tidig anknytningsrelation och oerhört
diffus vad gäller införlivade objektrelationer. Till detta kommer, från tidigt, nedvärdering
med skam som överlagring. Detta bäddar för en stark självnedvärdering på gränsen till själv-
utplåning. I detta kan finnas att kvinnan är vad hennes kropp är – som kan vara symtom-
bäraren av hela hennes djupa problematik. Oidipalt finns också inslag av nedvärdering – så i
det faderliga/manliga objektet har hon heller inte något att hämta. Mannen och hans aggres-
siva sidor förnekar hon blint – det är så ångestladdat! Hon har något mera kontakt med sig
själv (och mannen) som reproducerande varelse. Totalt sett en kvinna med tidiga och djupa
problem med brist i anknytningsrelationen, som tyder på att hon är väldigt svår att få fäste i/
anknytning till. Hon torde ha ytterst svårt att artikulera sina införlivade objektrelationer.”

Kommentar. Kvinna med konstnärliga ambitioner från kreativ och ekonomiskt trygg barn-
domsmiljö och med föräldrar som ständigt var upptagna. I relationen till dottern fanns en ”ta
för givet-attityd”: ”i vår familj klarar man sig bra och går långt.” Samtidigt fanns distans med
tendenser till observerande och nedlåtande snarare än deltagande och inkännande. Hon läm-
nades bort ett halvår vid 3 års ålder, när ett syskon föddes, och vid 9 års ålder bytte hon skola,
blev ensam och utanför, mobbades och upplevde inget stöd av de upptagna föräldrarna.

Före förlossningen beskriver hon mannen som ”hysterisk, aggressiv, han släpper mig
inte.” Han attackerar henne i utsatta lägen. Hon fick slita sig loss för att hinna till förlossningen.
Hon blödde kraftigt vid den långdragna förlossningen och fick ”ligga med dropp” dagen
efter. Mannen kände sig bortskuffad. Efter första barnet var hon deprimerad och mannen
”kände sig lurad på henne, hon som hade varit så häftig och dynamisk – men när jag blir ivrig
och livlig då trycker han ner mig.” Han tycker att hon är en ”svensk feminist” och hon tycker
att han är fast i patriarkala mönster som fortfarande är tydliga i hans hemland. Hon är rädd
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för hans aggression och ironi, tål inte att känna sig avvisad, men är inte beredd att lämna
honom: ”vi har älskat varandra så mycket.” Det finns en förvirring i hur hon skall vara mot
både mannen, modern och barnen (jmf. det perceptgenetiska utfallet). Hon önskar att få vara
i lugn och ro med det nyfödda barnet men känner sig ständigt splittrad.

Hon har skuldkänslor för att hon lämnar ut mannen, som inte kan tänka sig att söka
professionell hjälp. Han är starkt medveten om hennes psykoterapikontakt och mot slutet av
psykoterapin, då hon försöker tala med mannen om förnedringen i samband med förlossningen,
bad mannen henne om ursäkt och berättade om sin panikångest, svåra depression med
självmordstankar vid tiden för förlossningen, därav hans aggressivitet. Han vågade inte visa
hur han led. Dessutom var han svartsjuk, han trodde att hennes föräldrar och vänner betydde
mer för henne än vad han gjorde.

Kvinna 5
 Orsak till kontakten: Nedstämdhet, trötthet, illamående, besvär från en tidigare svår bulimi

under 5 år. Besvären debuterar i graviditetsvecka 11–12.
Kvinnans initiala beskrivning av sina svårigheter: ”Problemen blir tydligare på hel-

gerna, äter och spyr. På måndagen mår jag sämre, vill inte gå till jobbet, har kommit in i en
ond cirkel, känner mig både psykiskt och fysiskt trött. När jag slutade röka i samband med
graviditeten började jag istället äta mycket godis och spy.”

Intervjufrågor. Kvinnan är 25 år, sammanboende med jämnårig man, båda från annat land
och industriarbetare, mannen blev arbetslös vid tiden för hennes förlossning. De väntar sitt
första barn, som föds under tiden för psykoterapikontakten. Första sessionen äger rum i
graviditetsvecka 13; psykoterapin omfattar 17 sessioner, 6 under graviditeten och 11 efter
förlossningen.

Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på temat.
Teman Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen

Parförhållandet (69) ”han tänker inte på barnet, jag vill bo själv, men jag älskar
honom, vill inte va ensam”

Arbetet, ekonomin (37) ”blir stressad av att inte ha råd att betala hyran och
telefonen”

Kvinnan själv (28) ”rädd för att vara äcklig, att man ska prata om mig”

De sociala kontakterna (27) ”jag har inga egna vänner, han har massor med kompisar
som kommer hem till oss”

Ätstörningen (24) ”rädd för bulimin, äter för mycket, olustig, är arg på
honom” (sambon)

Barnet (24) ”är orolig, får ingen ro för mig och honom. Blir han
påverkad av bråk?”

Syskonen (18) ”min syster fått barn samtidigt som mig, hennes pojkvän
har tagit sitt liv”

Svärmodern (16) ”jobbig person, hon är dominant och så saknar hon
lyhördhet”

Modern (15) ”hon är klok, känner på sig när jag inte mår bra, hon
kommer till förlossningen”
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Barndomen (14) ”jag lämnades ensam med pappa och hans kompisar
som var berusade”

Kroppen, graviditeten (11) ”svårt med min kropp, svårt veta vad som hör till
graviditeten”

Livshändelser (5) ”sprang efter mor, de sa hon inte var där, såg skorna, jag
blev ensam med fulla män”

Fadern (4) ”pappa tog livet av sig när jag var i 10-årsåldern, en skam
i vårt lilla samhälle”

Anknytning. Otrygg och sviken av modern som liten och ofta utlämnad till en berusad far;
ekonomiska svårigheter och tidigt i arbete efter faderns självmord; övermått av skam. Be-
rättelsen präglas av brist på kontinuitet och en impulsiv upptagenhet av det akuta skeendet;
få men starka minnesbilder kan bryta fram men stängs snabbt av. I beskrivningen av relatio-
nen till modern finns längtan. Anknytningen till henne är inte odelat kärleksfull utan präglas
av negligerande och krav; det finns i relationen till modern ett rollomkastande, bindande och
invaderande mönster och till fadern framträder ett rollomkastande och invaderande mönster.
Vidare finns brist på sammanhang, idealisering av modern, frånvaro av ilska mot modern och
fadern; ambivalens mot mannen och i relationen till systrar och svärmoder med inslag av
misstänksamhet. Hon undviker minnen från tidig barndom. Anknytning: otrygg, förvirrad,
avskärmad, ambivalent vilket ger ett svårklassificerat mönster, Cc (cannot classify) med olöst
trauma, U (unresolved) och ett desorganiserat anknytningsmönster, Do (disorganized).

Affekter. Negativa affekter dominerar under hela psykoterapiförloppet (65% negativa mot
35% positiva i båda perioderna). Under den första perioden tar SF = skam– förödmjukelse
störst utrymme (31%) tätt följd av FS = fruktan–skräck och KP = kval– pina och i andra
perioden dominerar också SF (29%) följd av KP och FS. Flera svar klassificeras som A =
avsky (16% av de negativa svaren). Skillnader förekommer mellan första perioden av terapin
och den andra: fler ambivalenta affektuttryck under senare delen av terapin (mindre idealise-
ring); tendensen att internalisera affekten (affekthämning) minskar och hon visar en större
medvetenhet i uppmärksamheten på reaktionen och förmår att begreppsmässigt bestämma
och beskriva känslouttrycket. Jämförelser mellan graviditets- och post partum-perioden vi-
sar fler känslomässiga uttryck riktade mot partnern efter förlossningen, 71% är negativa.
Somatiska reaktioner och besvär relaterade till ätstörningen är fler i början av psykoterapin,
23% under graviditeten och 7% post partum.

Perceptgenetisk testning. ”PORT: djupa problem från tidig anknytning, brist i anknytnings-
relationen, gränslöshet, identitetsvacklan, på väg att ‘dras ner och drunkna – kan precis hålla
huvudet över vattenytan’ i suget av anknytningsrelationen; kan rädda sitt barn – barnet inom
sig – medelst fernissa av idealisering (hänvisar barnet till övergångsobjekt). Separations-
serien är lika dramatisk: djup vacklan och ambitendens, måste ständigt laborera med
gränssättningar medelst klyvning för att ‘hålla barnet på plats’ som inte alltid lyckas, barnet
‘faller igenom’ i en ångestlakun. I grunden finns stråk av tomhetsdepression. Direkt förläng-
ning upp i domänen för oidipala relationer: gränslöshet, nedvärdering i form av otillräcklig-
het, barnet ‘faller igenom’ i en ångestlakun, lätt bisarra inslag. Detta får genomslag i DMT-
serie 1: man anar en djup narcissistisk problematik som har att göra med ursprunglig brist på
spegling i föräldraobjektets ansikte och blick där stråken av nedvärdering torde ha sitt ur-
sprung; sexualiteten upprätthålles medelst reaktionsbildning, – där finns djupa brott (reli-
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giösa grubblerier?) av regressiv karaktär; starkt hänvisad till det manliga objektet (partnern?)
för att upprätthålla identiteten som kvinna – hon torde vara hjälplöst i händerna på det.”

Kommentar. Kvinnan vill skapa en fungerande tillvaro efter 9 månader i landet, talar
svenska förståeligt och har en önskan att utbilda sig till ett yrke som hon funderar över. Hon
har svårt att hävda sig känslomässigt i relationer, ”drunknar” lätt i sin olust och har svårt att
orka iväg till arbetet. Hon kan inte reagera mot modern som sviker sitt löfte att närvara vid
hennes förlossning. Samma ”tolerans” visar hon mannen som planerar att delta i fotbolls-
match istället för vid förlossningen. Vid mannens otrohet efter förlossningen, blir hon depri-
merad men kopplar inte reaktionen till mannens agerande utan tror hon att hon lider av
postnatal depression. Kort tid efter är hon nöjd i relationen till mannen och säger sig ha
”glömt otroheten”. När mannen misshandlar henne efter barnets födelse (både läkare och
psykoterapeut anser det befogat med en anmälan till socialtjänsten) lägger hon skulden på
rådande omständigheter och sig själv. Hon försvarar mannens beteende med att han har vuxit
upp utan sin far som dog då han var spädbarn.

Mot slutet av terapin visar hon ilska mot mannens gränslöshet och mot hans oföretag-
samhet. Hon försöker ”kämpa sig ur allt som hade dragit ner henne” (jmf. PORT), hålla
snyggt i lägenheten för barnets skull, trots hån från mannen och hans vänner. Hon oroar sig
för om sonen tar skada av allt bråk och är undrande över att den knappt 1-årige sonen slår
henne, om han så tidigt kan ha tagit efter sin far. Kontakt med socialsekreterare och extra
stöd från BVC planeras som fortsättning efter avslutad psykoterapi. Mannen går med på
kontakt med socialsekreteraren. Han har tidigare inte velat delta i föreslagna parsamtal inom
ramen för kvinnans psykoterapikontakt. Psykoterapin avbryts abrupt, sedan kvinnan berättat
om tidig barndom, ofta utlämnad till fadern och hans vänner, alla berusade (fundering: var
hon sexuellt utnyttjad? Jmf. PORT, oidipalserien). Modern lämnade henne ensam kvar med
männen vid dessa tillfällen. Hon berättar om skam och ekonomisk misär efter faderns själv-
mord. Detta avbrott, uteblivandet från åtta sessioner utan att meddela, och berättelsens av-
slöjande om olösta trauman ger stöd åt antagandet om ett desorganiserat anknytningsmönster
(jmf. PORT).

Kvinna 6
 Orsak till kontakten: Panikångest, utlöst vid dotterns magbesvär med diarré vid 2 måna-

ders ålder
Kvinnans initiala beskrivning av sina svårigheter: ”Vardagen fungerar men det finns

alltid en slags negativ känsla, känner mig alltid pressad och blir aldrig riktigt tillfredsställd,
har en ständig oro och så min skräck för cancer. Livet är mycket krav, men jag är så glad för
min lilla flicka, henne är jag aldrig irriterad på.”

Intervjufrågor. Kvinnan är drygt 40 år, gift med en man som är några år yngre. De har varit
gifta i 4 år. Hon arbetar med hantverk och han är affärsman. Ofrivillig barnlöshet har inne-
burit utredning och upprepade försök med provrörsbefruktning. De har ett barn, 7 månader
gammalt vid första psykoterapikontakten. Antal sessioner: 35.

Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på temat.
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Teman Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen

Kvinnan själv (125) ”ville vara till lags, dödsångest om jag gjort något som jag
trodde inte gillades”

Modern (54) ”ingen inre anknytning. Det var som mellan fången och
bödeln. En sådan bindning”

Ångesten (47) ”panikångesten invaderade och toppred mig precis som
mamma, inget att sätta emot”

Maken, paret (34) ”snäll, passiv, tagit mig för jag kom i hans väg, irriterad på
honom, jag vill inte sex”

Fadern (28) ”toffel, gör mig arg, tyckte mycket om honom som liten,
men han drack”

Barndomen (21) ”var nog en glad flicka som liten, flamsig och spexade,
men stoppades ofta abrupt”

Graviditeterna (18) ”stressig period med infertilitetsutredning och befrukt-
ningsförsök, helt uttröttad”

Barnet (17) ”glad över min lilla flicka, blir aldrig irriterad på henne,
flänger ändå runt med henne”

Förälskelser (17) ”hjärtegoa pojkar var jag avvisande emot, var rädd; förtjust
i dom jag inte kunde få”

Livshändelser (14) ”minns när han dog i cancer, jag var tre; nallen jag fick av
morfar var min enda tröst”

Sex och samliv (12) ”sex bara tröttsamt, inga initiativ, vill ofta inte, synd om
honom, ställer upp ibland”

Systern (12) ”min syster är tryggare, hon trodde jag skulle skydda
henne, vi har för nära relation”

Arbetssituationen (7) ”uppringd av företag som hört om mitt yrkeskunnande;
den bästa tiden i mitt liv”

Svärföräldrarna (5) ”duktiga, vet inte vad det är att vara sjuk; duktig, glad
svärmor, förstår inte problem”

Intergenerationsfrågor  (2) ”mor ville vara högborgerlig fast från arbetarklass, allt gick
ut på att komma sig upp”

Anknytning. Kvinnan var invaderad, oskyddad, med ambivalent bemötande från båda för-
äldrarna, kraftigt och abrupt bortstött vid moderns oberäkneliga aggressionsutbrott och fa-
derns berusning. Rädsla, kontroll, stark behärskning och försök att vara till lags präglar
tidiga nära relationer. Anknytningsmönstret visar brist på kärleksfullhet och präglas av bort-
stötning, negligering, krav och ett rollomkastande och invaderande mönster i relationen till
båda föräldrarna. I berättelsen märks tendens till upphakning och omtuggning utan samman-
hang eller reflektion; hon fastnar i ett destruktivt upprepande av tomheten och bristen på
kontakt framför allt med modern, som hon snarare ser som ouppnåelig än idealiserad. Hon är
upptagen av ständig ilska och missmod mot föräldrarna och längtan efter den ”riktiga kärle-
ken” till en man hon ”inte kan få” och som hon idealiserar och som upptar hennes känslo-
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mässiga engagemang (mer än dottern och maken; jmf. PORT). Sammanfattande kodning av
anknytningen: stora brister, insnärjd och upptagen av anknytningserfarenheter, E (enmeshed,
preoccupied), och olösta traumatiska upplevelser som kränkningar och bortstötande, U (unre-
solved).

Affekter. Negativa affektuttryck tar ett stort utrymme i den första perioden, 75%, för att
minska till 62% i period 2. Av negativa affekter i första perioden dominerar FS = fruktan–
skräck, 35% (jmf. panikångest och cancerskräck som initiala symtom) följd av SF = skam –
förödmjukelse och KP = kval– pina. I andra perioden dominerar SF (35%) följd av VR =
vrede– raseri och A = avsky. Antalet positiva affektuttryck ökar i den andra perioden och
hanterandet av affekten förändras mellan perioderna: mindre ambivalens, mindre internalise-
ring och en större förmåga till balans och reflektion. Både upplevelseförmågan och expressivi-
teten visavi emotionella reaktioner skiljer sig åt mellan början och slutet av psykoterapi-
berättelsen.

Perceptgenetisk testning. ”Kvinna som är diffus i sina införlivade objektrelationer. Detta
har referens i tidig anknytningsrelation, där det finns en djup brist med helgestaltförsvar och
upplösningsångest sent i serien. Som yttersta avvärjning mot dessa allvarliga anknytnings-
problem finns idealisering av det moderliga/kvinnliga objektet. Detta är en tunn fernissa,
som knappast kan stå emot om det bränner till i kvinnans domän för anknytning och närhet.
Kvinnan torde ha ‘långt till’ barnet inom sig men det finns längtan till ‘kontakt med det’, som
endast kan ske via övergångsfenomen som surrogat (hur detta ser ut i praktiken har jag svårt
att uttala mig om). Hennes djupa anknytingsproblem torde göra det ytterst svårt för henne
med närhetsrelaterande i sexuella-genitala relationer. I hennes oidipala sfär finns snarare
maskulin än feminin identifikation, stor distans till aggressiva impulser inom sig – distanse-
rade med förnekande – och kraftfull suppression, med hysteriska förtecken, av sexuella im-
pulser. Med denna förvirring kring oidipala-sexuella relationer torde kvinnan knappast ha
någon lust/glädje att hämta i sexualiteten. Hon har svåra relations- och affektiva problem.
Det torde vara ytterst svårt att komma nära henne och etablera anknytning i en terapeutisk
situation.”

Kommentar. Kvinnan är instängd i en längtan efter en relation där hon kan bli ovillkorligt
bekräftad. Längtan är förknippad med dagdrömmar, både under uppväxten, som vuxen och
under första delen av psykoterapin och har styrt henne in i många relationer med män, med
en enda man har hon upplevt sig bekräftad (inte maken). Längtan efter den mannen kommer
fram under psykoterapin och blir ett hinder i kontakten med maken och barnet – och
psykoterapeuten, vilket klargörs och används i det terapeutiska arbetet (jmf. PORT: över-
gångsfenomen). Hon uttrycker en djup misströstan mot att kunna reparera bristen på kärlek
från barndomen i psykoterapin. I sitt utagerande upprepar hon akutbesök på sjukhus och
undersökningar hos läkare för att få bekräftat att hon inte lider av rektalcancer (jmf. akut
panikångest vid dotterns diarré).

I trägen bearbetning närmar hon sig en ambivalens i sin grundproblematik: bristen på
bekräftelse och trygghet i nära relationer å ena sidan och skräcken för att bli invaderad å den
andra. Detta speglas i aversionen mot sexuell kontakt med och irritation mot maken (jmf.
PORT). Hon beskriver den djupa bristen i relationen till modern: ”det fanns ingen inre an-
knytning. Det var som mellan fången och bödeln. Man blir allt mer bunden ju mer illa man
blir behandlad!” Hon förefaller utmattad och sliten (jmf. PORT) och beskriver en trötthet,
efter flera år med fertilitetsutredning, provrörsbefruktning och upprepade missfall, som hon
har känt av under graviditeten och första tiden med barnet. I berättelsen återkommer besvi-
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kelsen på fadern som aldrig har skyddat henne, aldrig sett henne som person, som intresserat
sig för henne utan vuxet ansvar, och invaderat henne när han varit berusad (i berättelsen finns
tecken på att invaderandet kan ha varit incestuöst, jmf. PORT). I slutet av terapin kommer
hon ur sin ångest och sitt dagdrömmande och finner viss tillfredsställelse i relationen till
dottern och en planerad vidareutbildning.

Man 1
 Orsak till kontakten: Aggressiva reaktioner och våldsbenägenhet efter barnets födelse,

framför allt i samband med att barnet gråter (jmf. Wikander & Theorell, 1997).
Mannens initiala beskrivning av sina svårigheter: ”Besviken över att inte tåla mitt barn.

I början när han skrek blev jag våldsamt arg på min styvfar, förstår inte denna mekanism;
måste gå ifrån när han gråter för jag tål honom inte. Om jag har hand om honom när han
börjar gråta blir jag helt förstörd och så blir jag otålig på min hustru. Vill inte ha tillvaron så
här, tycker ju mycket om min son” (jmf. Raphael-Leff, 2003).

Intervjufrågor. Mannen är i 35-årsåldern, hustrun är 7 år yngre, han innehar en chefsbe-
fattning, barnet är deras första, fyra veckor gammalt vid psykoterapins början. Antal sessio-
ner: nio av planerade tio.

Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på temat.
Teman Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen

Relationen till hustrun (38) ”provocerad av hennes tystnad, agerar som min mamma
med kroppen”

Mannen själv (28) ”är adoptivbarn, känt stor skam för det, generad över
dessa problem”

Relationen till barnet (18) ”måste gå ifrån då han gråter, känner ilska och jag tål
honom inte”

(Adoptiv)modern (16) ”relationen är inte lycklig, hon har aldrig varit rak, hon är
rädd för aggressioner”

Styvfadern (13) ”har skadat mig mycket, sett mig som en konkurrent,
försökt slå ut mig”

Föräldrarna, barndom (11) ”mycket svårt innan mina föräldrar skildes, sen rädslan,
vågade ibland inte gå hem”

Svärföräldrarna (10) ”de anklagar mig för att vara paranoid, aggressiv och att
jag dricker”

Adoptivfadern (8) ”ringt, varit berusad, när jag ringt då han är nykter har han
inget att säga”

Svärfadern (8) ”lägger sig i hur jag parkerar bilen, sköter trädgården;
rädd för aggressioner”

Arbetet/yrkesrollen (6) ”börjar inse att jag inte kommer så långt med min korta
stubin som arbetsledare”

Livshändelser (4) ”att jag är adopterad, inte velat berätta för någon, och så
mina föräldrars skilsmässa”

Svärmodern (3) ”irriterad på det som är likt hos hustrun: flinar upp sig fast
hon är deppig”

Biologiska föräldrarna (1) ”funderat på att ta kontakt med dem, ingen aning om vilka
de är”

IV. Korttidspsykoterapi med kvinnor och män
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Anknytning. Han visar stora brister i anknytningen både till moders- och fadersobjektet.
Kritiska händelser i uppväxten är dels adoption, dels en svår tid under uppväxten innan
(adoptiv)fadern lämnade familjen med skilsmässa som följd. Han ger en negativ bild av för-
äldrarna i det fragmentariska berättandet med stort motstånd mot att befatta sig med tidiga
erfarenheter som dock ständigt upptar honom. Anknytningen visar brist på kärleksfullhet
och ett negligerande, kravfyllt, rollomkastande och invaderande mönster i relationen till både
moders- och fadersobjektet, en stark bindning från modern som han med kraft har försökt
frigöra sig ifrån och med ett ständigt bortstötande från styvfadern. Det finns en stark ilska
mot föräldrarna men han håller tillbaka den. Istället är han närmast fixerad i en irritation mot
svärfadern. Försök att avfärda anknytningens betydelse misslyckas. Han är djupt upptagen
av allt som är olöst i relationen till föräldrarna. Anknytningsmönstret klassificeras som insnärjt,
upptaget, E (enmeshed-preoccupied) med inslag av olöst sorg och trauma, U (unresolved)
och desorganiserat, Do (disorganized), utifrån en bedömning baserad på fragmentisering av
berättelsen, motstånd mot att minnas och abrupt avbruten psykoterapi (uteblir, utan att med-
dela, från planerad avslutningssession).

Affekter. I första psykoterapiperioden är 82% av affektuttrycken negativa och SF = skam–
förödmjukelse mest framträdande, 36%, följd av VR = vrede– raseri och A = avsky. Under
den andra delen av psykoterapin har de negativa affektuttrycken minskat till 62% med tydlig
dominans av SF, 42%, följt av FS = fruktan–skräck och AÄ = avsmak/äckel (starkt äckel
inför blöjbyten). Fler positiva affektuttryck förekommer i senare delen av psykoterapi-
berättelsen. Förmågan att reflektera över emotionella reaktioner ökar vilket avspeglas i minsk-
ningen av det extrema utagerandet av aggressioner som förekommer före och i början av
psykoterapin. Jämförelsen mellan första och andra psykoterapiperioden visar att upplevelse-
förmågan både vad gäller att uppmärksamma och tolerera känslomässiga reaktioner ökar,
liksom att han försöker finna mer socialt acceptabla sätt att uttrycka affekten, både emotio-
nellt och begreppsmässigt.

Perceptgenetisk testning. ”Instabil anknytningsgrund med tidigt inslag av aggressiv at-
tack (jmf. även DMT2). Mannen torde primärt ha identitetsproblem med diffusion av det
moderliga och faderliga objektet. Problem med aggression och hans sätt att hantera sådana
situationer är med undandragande; för han litar inte på sin falliska potens. När han i detta
avseende känner sig pressad kan hans identitetsbildning skakas i grundvalen och depressiva
affekter kan sippra igenom. Det är då han behöver stöd och hjälp för att hålla kvar sina
strukturer.”

Kommentar. Mannen accepterar motvilligt psykoterapikontakten efter att vid flera till-
fällen ha uppträtt aggressivt och hotfullt mot sonen och hustrun. Han återkommer till det
nesliga i att behöva träffa en psykolog men kommer till alla planerade sessioner utom den
sista. De förändringar som uppnås i psykoterapin är framför allt förståelse för det destruktiva
i att agera ut sin ilska (”kort stubin” som han kallar sitt beteende och som han uppfattar som
en egenskap som sonen, 4 veckor gammal, har ärvt – när denne skriker otåligt t.ex. när han är
hungrig). Mannen inser att intensiteten i hans upprörda reaktioner på sonen och hustrun inte
är adekvat i nuet utan hämtar näring från tidigare olösta känslomässiga upplevelser. Han
inser att han blandar ihop sin irritation mot hustrun med den vanmakt och ilska som finns i
relationen till modern. Han ”skyller” sin upprördhet mot sonen på styvfaderns (styvfadern
kom in i familjen efter adoptivföräldrarnas skilsmässa) hotfulla och bortstötande beteende
mot honom själv under hela uppväxten. Han har svårare att se varför han irriterar sig så starkt
på svärfadern (tolkas som projektion och förklaras av terapeuten). Han tycker att svärfadern
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nedvärderar honom och behandlar honom som ”en liten pojke” istället för som en jämlike.
Han värjer sig mot att både föräldrar och svärföräldrar påstår att han är svartsjuk på sonen
och inte ägnar sig åt honom och mot antydningar att han dricker för mycket. Samtidigt med-
ger han att det till viss del är sant och skyller beteendet på sin dåliga relation till styvfadern.

Under de sista sessionerna förmedlar han viss förståelse för hustruns tillstånd efter för-
lossningen med trötthet (till viss del en reaktion på hans beteende), stort engagemang i det
nyfödda barnet och hennes tystnad och nedstämdhet som reaktion på hans hot och brist på
intresse för barnet. Han försöker se med något litet humor på sig själv, han vågar alltmer vara
ensam med barnet och sköta honom och kommer ur skamkänslorna för att vara adopterad.
Han är införstådd med att ytterligare behöva bearbeta skuldkänslorna mot modern, kränk-
ningen då adoptivfadern övergav familjen utan att ta kontakt med adoptivsonen under dennes
uppväxt och den ”infekterade” relationen till styvfadern.

Man 2
 Orsak till kontakten: Stark oro, ångest, hjärtklappning och sänkt livslust med debut vid

graviditesbeskedet.
Mannens initiala beskrivning av sina svårigheter: ”... känner mig orolig, har hjärtklapp-

ning, har tappat livslusten, blev tydligt efter beskedet om graviditeten; är orolig över barnet,
över att bli bunden, att den frihet jag har skall beskäras; rädd att förlora min personlighet, att
barnet skall bli viktigare, att barnet skall få den omvårdnad som jag får nu. Framförallt är jag
rädd att förlora engagemanget till mitt eget liv.”

Intervjufrågor. Mannen är i 35-årsåldern, gift med en kvinna som är några år yngre, lik-
som han högskoleutbildad. De väntar sitt första gemensamma barn (kvinnan har ett tidigare
barn). Barnet föds under tiden för psykoterapikontakten som omfattar 28 sessioner. Första
sessionen äger rum i 14:e graviditetsveckan.

Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på temat.
Teman Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen

Mannen själv (136) ”varför har jag gått ur mansrollen, min rädsla för att bli
vuxen? är fortfarande rädd”

Föräldrar (107) ”de ville ha en käck, social son, jag stämde inte, att ge
synpunkter var att ge kritik”

Paret, kvinnan (103) ”ofta vågar jag inte lämna ut mig, hon så självklar, har
lösning på alla mina problem”

Fadern (82) ”saknar gemenskap med far, rädsla för att han blev arg,
haft familjen i sitt grepp”

Modern (50) ”hävdar sig inte, drar sig undan, jag är lik mor, hon har
mindervärdeskomplex”

Barnet (48) ”inte orolig när han skrek, kände jag ville ge honom
trygghet, känner väldig ömhet”

Arbetssituationen (42) ”tror inte jag når upp till kraven, är tidigt kastrerad, rädsla
att bli kritiserad”

Sociala kontakter (39) ”är rädd för människor, är socialt handikappad, jag har
ingen dragningskraft”

IV. Korttidspsykoterapi med kvinnor och män
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Graviditeten (38) ”orolig för att när jag kände lycka över barnet, då kände
jag inte något för min fru”

Uppväxten (30) ”tänker på hur utsatt och ensam jag var som barn,
mobbades, detta berör mig nu”

Äldre barn (24) ”den enda jag är ärlig mot, väcker starka ‘tycka synd om-
känslor’”

Morföräldrar  (17) ”mormor arg en gång när jag kom in och hade grisat ner
mig. Tyckte om mormor”

Syskonet (13) ”när han föddes blev jag åsidosatt, tråkig för mamma?
och far försvann till studier”

Livshändelser (10) ”tänker på hur utsatt och ensam jag var som barn ....
mobbningen ..., ingen brydde sig”

Svärföräldrar (7) ”märker hur svärmor uppfostrar (äldre barnet), tror hon är
sjuk när hon grinar över nåt”

Intergenerationsfrågor (3) ”mors far och bror var alkoholister, viktigt för familjen hålla
alkoholismen hemlig”

Anknytning. Berättelsen visar brister i anknytningen till båda föräldrarna, i början idea-
lisering av föräldrarna, avfärdande av och omedvetenhet om att relationen till dem kan ha
samband med hans vånda inför att få barn. Kritiskt för anknytningen är, från första början,
brist på känslomässigt stöd, moderns osäkerhet och flyktbeteende (lämnade ofta hemmet för
att ifred ägna sig åt en ensamsport), moderns rädsla för sin man och både ett svek mot och ett
överbeskyddande av sonen. Vidare finns faderns maktbehov, hotfullhet och därmed hans
rädsla för kritik och hans nedvärderande sätt mot sonen. Anknytningsmönstret visar brist på
kärleksfullhet, negligering av sonens behov, krav på honom att svara upp mot föräldrarnas
önskebild av honom; bortstötande från faderns och bindning från moderns sida. Frånvaron
av egen ilska är total medan rädslan för faderns ilska (och hustruns) är stor; han har svårt att
minnas tidig barndom och första skolåren. Sammanfattande kodning av anknytningen är till
en början ett avfärdande mönster, Ds (dismissing), efterhand tydliggörs en upptagenhet av
anknytningserfarenheterna, E (enmeshed-preoccupied) med inslag av olöst trauma, U (unre-
solved), en skyddslöshet inför fadern och svår mobbning i skolan utan upplevt stöd från
någon vuxen.

Affekter. Av antalet affektuttryck under den första psykoterapiperioden är 70% negativa
och bland dessa finns flest uttryck av SF = skam– förödmjukelse, 40%, följt av FS = fruktan
–skräck och KP = kval–pina. I den andra perioden är hälften av affektsvaren negativa, bland
dessa dominerar fruktan: FS, 36%, nära följd av uttryck för skam– förödmjukelse, 31%.
Ökning av antalet positiva affektuttryck mellan perioderna är tydlig och förmågan att reflek-
tera över emotionella reaktioner ökar och affekthämningen minskar. Likaså minskar
ambivalensen och upplevelseförmågan (uppmärksamhet på sina reaktioner och toleransen
inför dem) och förmågan att uttrycka och artikulera känslouttryck blir större.

Perceptgenetisk testning. ”Man med belastning i tidig anknytnings- och separationsfas.
Torde handla om ett otillräckligt modersobjekt, vars otillräcklighet han med en tunn fernissa
av idealisering försöker täcka över. Det finns brist i form av distans, är inte främmande för att
modersobjektet använde patienten för att ‘fylla ut’ sina egna (orala) behov. Att det fanns
någon form av missbruk i familjen (jmf. oidipalserien) skulle inte förvåna mig. Ur denna
komplicerade anknytningssituation kom patienten ut med ångestladdning och skyddslöshet.
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Det torde finnas ett nedvärderingstrauma hos mannen förknippat med någon brist hos
föräldraobjekten. För att hantera det otillräckliga modersobjektet utvecklade patienten tidigt
klyvningsstrategier för att ‘hålla henne på distans’ och detta tillsammans med undandragande.
Att han under en period sökte tröst i övergångsobjekt var övergående. Den oidipala över-
byggnaden är inte utan komplikationer. Där finns lakuner med nedvärdering och dåligt faders-
objekt. Framförallt ångest kring attackerande fadersobjekt. Men mannen torde ha funnit ‘sitt
eget instrument/verktyg’ för att hantera situationen som vuxen man.”

Kommentar. Mannen har före hustruns graviditet lyckats finna ett levnadsmönster som
han är trygg med: undvikit kraven i yrkesrollen han är utbildad för och försörjt sig på tillfäl-
liga arbeten, på fritiden ägnat sig åt en individuell sportutövning, riskfylld och utmanande
(jmf. det perceptgenetiska utlåtandet). Levnadsmönstret påminner om moderns, enligt ho-
nom en tillbakadragen och tystlåten kvinna med ”mindervärdeskomplex”, troligen präglad
av sin barndom med far och bror som utagerande alkoholister (jmf. perceptgenes). Hon för-
sörjde sig på diversearbeten och ägnade sig åt en individuell sport. Också i valet av partner
liknar han modern: hustrun är stark och dominant. Hans vardag fungerar utom när han kän-
ner sig hindrad av hustrun att ägna sig åt sporten eller vid konflikten mellan fadern och
hustrun, som sätter sig upp mot fadern, något som han själv aldrig har vågat. Då reagerar han
med oro, illamående och yrsel. Den tunga depressiva reaktionen och oron, utlöst inom de två
första månaderna av hustruns graviditet, är annorlunda: han orkar inte arbeta och orkar inte
sportutövandet. Livslusten är borta, han har oro och ångest med hjärtklappning och ser orsa-
ken i beskedet om graviditeten.

I psykoterapiberättelsen bekräftas mot slutet graviditeten att, vid sidan om oron för att
det kommande barnet skall inkräkta på hans liv, så har hustruns depression från 7:e graviditets-
veckan ruckat på den balans som han haft genom identifikationen med modern: han skall bli
far (man), har inte möjlighet att utöva sporten och har ingen stark partner att luta sig emot.
Idealiseringen av föräldrarna och hustrun bryts ner genom tålmodig och trägen bearbetning i
terapin och ger honom insikter som leder till ett annorlunda sätt att förhålla sig. Han inser
hur faderns hot mot och nedvärderande av honom har påverkat honom och ser sin sorgsna
förvirring i relationen till modern (jmf. PORT, han blev gråtfärdig vid anknytningsbilden).
Han vågar tala om svåra skolår, då han mobbades, utan stöd från vuxna. Vid psykoterapins
slut är han stolt i sin fadersroll, har återupptagit sportutövningen och planerar att satsa på en
gren i yrket som han är utbildad för.

Man 3
Orsak till kontakten: Krisreaktion med beslutsångest och depression med tvångsmässiga

självmordstankar före barnets födelse. Symtomen uppträder kring graviditetsvecka 30.
Mannens initiala beskrivning av sina svårigheter: ”Det akuta problemet är att känslorna

för barnen och min fru är helt borta. Orkar inte med familjen ... har blivit förälskad i en annan
kvinna. Förälskelsen ger mig en vision om en helt annan tillvaro där jag är kreativ, glad och
engagerad. Allt som hör till min familj är grått och trist.”

Intervjufrågor. Mannen är 29 år, gift med en jämnårig kvinna, var drygt 20 år vid första
barnets födelse. Han studerar vid högskola. Det väntade barnet föds under tiden för
psykoterapin som omfattar 29 sessioner. Första kontakttillfället äger rum i 32:a gravi-
ditetsveckan.

IV. Korttidspsykoterapi med kvinnor och män
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Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på teman.
Tema Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen

Mannen själv (172) ”jag tvivlar på allt, känslomässigt inga alternativ, vill ut på
tunn is men är för rädd”

Parrelationen (144) ”när jag pratat med henne blir jag insnärjd av en skum
känsla, modet försvinner”

Äldre barnen (62) ”svarar inte upp mot mina egna förväntningar och bilder:
‘pappa-duktig-tecknet’”

Förälskelsen (54) ”förälskelsen ger mig en vision om helt annan tillvaro där
jag är kreativ och glad”

Skolan, arbetslivet (44) ”en djävla kompromiss med kurserna hela tiden, går inte
ihop med barn”

Föräldrar, barndom (42) ”de talade inte om känslor, ingen respekt för min värld;
ingen fysisk kontakt”

Modern (32) ”håller nere alla känslor, kan inte ta det lugnt, ska va fint,
kontrollerad”

Nyfödda barnet (31) ”barnet kommit, en propp gick ur, känslomässigt
avstängd, hopplöshetskänsla”

De sociala kontakterna (20) ”värderingarna i vår kultur, om man och kvinna. ‘Den
djävla tryggheten ...’”

Fadern (18) ”mest farsan jag vänt mig till, om depressionen, enligt
honom ärftligt”

Mor-farföräldrar (14) ”mamma började arbeta när jag var tre månader. Mormor
tog hand om mig då”

Graviditet  (9) ”känner mig som en skurk att jag svikit i helt fel läge nu
när hon är gravid”

Självmordstankarna (9) ”har ständigt fantasier om självmord, tvångstankar om
olika sätt att ta mitt liv”

Svärföräldrarna (7) ”de lever i en skyddad värld, har alltid älskat varandra, går
hand i hand fortfarande”

Sex och samliv (3) ”jag har inte lidit av att inte ha sex nu när barnet skall
födas”

Intergenerationsfrågor (1) ”morfar begick självmord före min födelse, tungt att veta
detta, är det ärftligt?”.

Anknytning. Anknytningserfarenheterna visar brist på närhet, isolering, ensamhet och
tomhet i relationen framför allt till modern; känslomässig avstängdhet i familjerelationerna.
Kritiska händelser är morfaderns självmord nära före hans födelse, tystnaden kring denna
familjehemlighet, som han varit ovetande om tills han själv skulle få barn, moderns depres-
sion efter hans födelse, som han inte har vetat något om förrän han under psykoterapin ställer
frågor till fadern, modern vågar han inte ta upp sådana frågor med. Hans berättelse visar
stumhet, brist på engagemang, avbrott och svängningar både i sinnestillstånd och innehåll
och ett tvivel på sig själv, näst intill förvirring. Det är som om han hållits utanför skeenden i
barndomsfamiljen, inte fått bekräftelse på vem han är. Anknytningsmönstret visar brist på
närhet och kärleksfullhet från modern, ett framför allt känslomässigt negligerande från båda
föräldrarna (ingen brist på materiell omsorg) och, från moderns sida, en bindning präglad av
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rädsla, ”gått som katten kring het gröt”. Det framkommer en total frånvaro av känslomässiga
reaktioner till föräldrarna och en stark hämning i relationen till modern. Sammanfattande
kodning av anknytningsmönstret: avfärdande, Ds (dismissing) med avstängdhet och svår
ambivalens. Tendens till desorganiserat mönster, Do (disorganized), bedömt på grundval av
tomheten, avbrotten och en nästan total känslomässig avstängdhet i berättandet och brist på
minnen från barndomen.

Affekter. Av de 75% negativa affektuttrycken i första psykoterapiperioden är SF = skam –
förödmjukelse den mest dominerande, 63%, följdes av FS = fruktan–skräck och KP = kval–
pina. I den senare delen av psykoterapin är FS den vanligast förekommande negativa affek-
ten, 35%, följd av SF och SK = skuld; fler positiva affektuttryck förekom i den andra perio-
den. Ambivalens, tvivel och affekthämning präglar de känslomässiga reaktionerna under den
första delen av psykoterapiberättelsen men minskar i den andra. Utagerade känsloutbrott
förekommer i större utsträckning i första perioden medan förmågan att reflektera över emotio-
nella reaktioner och möjligheter att finna en känslomässig balans ökar i den andra perioden.
En större förmåga till reflektion blir tydlig i slutet av psykoterapin ifråga om upplevelsen av
känslomässiga reaktioner och i hur han känslomässigt uttrycker sig.

Perceptgenetisk testning. ”Anknytningsserien har ‘tyngd’ i slutsekvensen med växling-
arna mellan idealisering och upplösningsångest. Serien avslutas med tecken på brist i
anknytningsrelationen och är utan C-fas: patienten torde ha uppenbara problem med
anknytnings-närhetsrelationer. Övriga PORT-serier utmärks av undandragande, som kan kopp-
las med depressiv tendens i DMT-serie 2. Instabilitet i könsidentiteten där identitetsklyv-
ningen i DMT-serie 1 är ett särskilt allvarligt tecken. Problem med hantering av aggressiva
affekter som ”isoleras” på väg mot att ”utslätas”. Sammantaget gäller det en man med brist
och ångestladdning i tidig anknytningsrelation som avsatt spår i den fortsatta objektrelations-
och identitetsutvecklingen. Tecken på undandragande mot depressivitet och ”isolering mot
utslätning” som avvärjning av affekter med aggressiv färgning.”

Kommentar. Mannen är deprimerad, tvivlar på sig själv och om han skall bli kvar hos
familjen, på sin förälskelse och på studierna (jmf. identitetsklyvningen i DMT-serie 1). Han
har tidigare inte reflekterat över sig själv, har gjort vad som förväntats och i mycket följt
hustruns vilja. Han ser likheter mellan sig och modern, kontrollerad och perfektionistisk,
som har hållit nere alla känslor med dåligt tålamod som följd: ”jag kom alltid i sista rum-
met”. Modern beskrivs som en ”riktig martyr”, att gå emot henne var ”helt hopplöst”. Han
undrar över ”den skumma känslan” som han kallar melankoli, han tappar bort sig i stunden i
en längtan. Han frågar sig om ”den skumma känslan” också kommer från modern. Enligt
fadern led hon av en depression efter sin fars död (i samband med hans egen födelse), sedan
ryckte hon upp sig – ”den käcka generationen”. Efterhand i terapin frågar han sig varför han
upplever kontakten med hustrun instängd och bunden och kan, efter motstånd, se en kopp-
ling till relationen med modern. Han är rädd för att göra hustrun illa, skulden mot hustrun
och barnen ger näring åt beslutsångesten som hindrar honom att bryta upp. Han funderar
över om det är modern som han gör uppror mot.

Hans tvångsmässiga självmordstankar och det depressiva tillståndet utlöses vid en tid-
punkt i slutet av graviditeten som sammanföll i tid med morfaderns självmord före hans egen
födelse. Han känner sig ”drabbad” av detta samband, undrar om sådant är ärftligt och berät-
tar ”fruktansvärda fantasier” om självmord: ”det är bättre att vara utan farsan än att ha en som
sätter dom på fel spår, känns som att vara en smittobärare.” Tvivlet släpper när han flyttar
från familjen och skjuter upp studierna. Förälskelsen är omtumlande för honom och ställer
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honom inför nya krav i vardagen. Han anstränger sig att bli en bra pappa och känner ofta
glädje med barnen. Han tar kontakt med sin far, som menar att depressionen är ärftlig, både
han själv och farfar hade varit deprimerade i perioder. Han ifrågasätter om det egentligen är
fadern som var deprimerad. Vart tog moderns depression vägen? Han avslutar psykoterapin
fast besluten att bearbeta separationsångesten och skulden mot hustrun (modern) och bar-
nen, sin överdrivna anpassning till andra och sin stora prestationsångest.

Man 4
Orsak till kontakten: Panikångest inför ett blivande faderskap, vill inte ha barnet, känner

sig trängd i relationen till den gravida kvinnan som både vill ha barnet och ett samboförhål-
lande. Panikreaktionerna började i samband med beskedet om graviditeten, 31/2 månader
framskriden. Barnet föds under tiden för psykoterapikontakten.

Mannens initiala beskrivning av sina svårigheter: ”... hade beslutat att aldrig mer gå in
i en sådan relation som den som ledde till min tidigare skilsmässa. När min partner sade att
hon var gravid föll mycket ihop. Samma historia igen, jag har varit otydlig, jag får panik.”

 Intervjufrågor. Mannen är nästan 40 år, frånskild sedan drygt 2 år, har två barn i det
tidigare äktenskapet. Han väntar ett tredje barn som föds under tiden för psykoterapin. Han
har sedan 1 år tillbaka en relation med det blivande barnets mor, 4 år yngre, som han (mot
sin vilja) är sammanboende med. Han är egen företagare. Psykoterapin påbörjas i 20:e
graviditetsveckan och omfattar 15 sessioner.

Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på teman.
Tema Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen
Mannen själv (121) ”svårt för konflikter, är väl att jag både vill och inte vill ha,

känns instängt, har skuld”
Parrelationen (117) ”återigen låst, får panik; just för gråtens, för husfridens

skull flyttade jag till henne”
De äldre barnen (97) ”barnen är det viktigaste i livet, men deras mor har helt

styrt min kontakt med barnen”
F.d. hustrun (69) ”jag miste självrespekten, blev tung i äktenskapet, hon

ger mig skuld, jag är svikaren”
Graviditeten (32) ”jag var tydlig med att inte vilja ha barn, fick reda på

graviditeten efter 3,5 månader”
Modern (23) ”hon manipulerar fortfarande, jag har gjort allt för

mammas skull, det är skuld, alltid!”
Fadern (20) ”‘passar det inte så gå!’ – pappa sade det inte bara en

gång – en sådan kränkning”
Arbete, ekonomi (16) ”har svårt engagera mig i jobbet och det har blivit

svårighet med krediten”
Ofött, nyfött barn (15) ”babyn är jättesöt, mjölken rinner, jag kan inte glädja mig,

men hon har fått sin baby”
Föräldrar, bardom (7) ”de skulle inte förstå om jag bröt upp, får skuldkänslor när

jag tar konflikt med dom”
Syskonen (5) ”en bror fått samma symtom som jag, apatisk, han blev

inlagd på psykiatrisk klinik”
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Sociala kontakter (5) ”har behov av kontroll över känslor, tankar även i relation
till kompisar, frihetsbehov”

Sex och samliv (2) ”antingen kompis eller sex, får aldrig ihop det”
Intergenerationsfrågor (2) ”mors far dog innan hon föddes, styvfadern drack, far

drack, ville inte ha det jobbet”

Anknytning. Hans anknytningserfarenheter ger ett inskränkt, torftigt och tungt intryck av
tidiga relationer; kritiska händelser är ständiga hot om stryk, bortstötning och skuldfram-
kallande krav. Han förmedlar en ofta avbruten, korthuggen berättelse, är fixerad vid nutida
relationssvårigheter med tydliga likheter med tidigare erfarenheter då han har varit domine-
rad och manipulerad av modern, ofta och abrupt bortstött av fadern, som han ändå upplever
en närhet till (med en valör av längtan). Anknytningsmönstret kännetecknas av brist på kär-
leksfullhet från modern, ambivalens med bortstötande och bindning i relationen till båda
föräldrarna som också känslomässigt negligerade honom och som ställde krav utan lyhörd-
het för honom som person. Han känner sig fortfarande bunden vid modern genom skuld, hon
är insnärjande och invaderande. Berättelsen är tunn och utan formulerad ilska mot föräld-
rarna; visar motstånd mot att stanna vid minnen och upplevelser från uppväxten samtidigt
som berättelsen förmedlar vanmakt. Sammanfattande kodning av anknytningen: i början av
psykoterapin ett avfärdande mönster, Ds (dismissing); efterhand dominerar en upptagenhet
av det negativa beroendet framför allt till modern med en mycket tydlig upprepning i relatio-
nerna till sambon och f.d. hustrun (rädslan att stå på sig, låta sig manipuleras, starka skuld-
känslor). Mönstret får alltmer karaktär av insnärjt/upptaget, E (enmeshed-preoccupied) med
olösta traumatiska erfarenheter, U (unresolved).

Affekter. I den första psykoterapiperioden dominerar negativa affektuttryck (80%). Bland
dessa tar SF, skam–förödmjukelse det största utrymmet, 30%, följd av FS = fruktan– skräck
(han rids av en ständig beslutsångest) och VR = vrede – raseri (i de verbala uttrycken i
psykoterapiberättelsen). Antalet positiva och negativa affektuttryck i första och andra
psykoterapiperioden visar ingen större skillnad (73% negativa i den andra) även om det är
proportionellt fler positiva och färre negativa affektsvar mot slutet av psykoterapin. Tydliga
skillnader visas i hanterandet av de affektiva reaktionerna i jämförelsen mellan perioderna:
minskning av ambivalenta svar och i utagerande av affekten, mindre internalisering – häm-
ning – och större förmåga att balansera känslomässiga reaktioner och ökad upplevelse- och
uttrycksförmåga i affektuttrycken.

Perceptgenetisk testning. ”Mannen torde ha svårigheter i att artikulera internaliserade
objektrelationer (‘diffusa objektrelationer’; jmf. särskilt anknytnings- och oidipalserien –
men även att han är utan C-fas i samtliga serier). Särskilt anmärkningsvärt är att han inte
rapporterar barnet i anknytningsserien, som tyder på en tidig brist/deprivation med oförmåga
till genuina och autentiska närhetsrelationer. Mannen använder primitiv klyvning för att han-
tera separations- och övergivenhetsrelationer, den enda tydliga avvärjningsstrategi som finns
att koda i serierna. I fyra av serierna finns indikationer på identitetsosäkerhet (‘fel kön’),
särskilt markant vad gäller den oidipala-sexuella identifikationen; detta i kombination med
uttryck för (sensomotorisk) oro för situationer, som kräver artikulering av autentisk oidipal-
/könsprofil. Sammanfattningsvis en man med svårigheter att artikulera en genuin identitets-
profil, vilket bottnar i en tidig brist i anknytningsrelationen. Han är hänvisad till primitiv
klyvning som stereotyp försvarsstrategi som torde vara förknippad med en viss oberäknelig-
het om man kommer honom för nära i den direkta kontakten – relationen.”
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Kommentar. Mannens beslutsångest gör honom till offer för andras dominans. Han har
försökt finna balans mellan att skydda sin integritet och ge efter för dåligt samvete mot
tidigare hustrun, sina barns mor, som anklagar honom för att ha svikit familjen (hon hade
tagit ut skilsmässa) och som manipulerade hans möjligheter att träffa sina barn. Han har
hjälpligt lyckats ”få ihop” ansvaret för företaget, umgänget med barnen, gränssättning mot
förra hustrun, skapandet av eget hem med relationen till en kvinna, som han vill ha ett särbo-
förhållande med, utan barn. Vid beskedet om ”särbons” graviditet, efter 3,5 månader, känner
han sig återigen lurad; partnern blir ledsen, hennes uttryck för att vara sviken får honom att
flytta hem till henne.

Han bearbetar skuldkänslor i relationen till modern, som han alltid känt sig manipulerad
av, inser kränkningen fadern utsatt honom för, men känner ändå förståelse från fadern, som
han uttrycker en längtan efter. Han inser likheten med fadern som hela sitt liv gått emot sin
egen vilja och stannat på hustruns ärvda gård, fastän han ”haft egna planer”. Han inser bris-
ten på känslor i sitt liv: har aldrig kunnat leka eller njuta, aldrig varit förälskad, är rädd för
närhet och kroppskontakt och har aldrig ”fått ihop sexualitet med ömhet och närhet.” Han
beskriver paniken som kulminerar sista graviditetsmånaden: företagets ekonomi hotas, f.d.
hustrun får hjärtproblem, barnen vill inte träffa honom, sambon tvingas, på grund av kompli-
kationer, till kejsarsnitt, parrelationen ”närmar sig moment 22” och han själv får andnings-
svårigheter. Då barnet är fött blir han apatisk, sambon är ledsen och upprörd, sonen anklagar
honom för att ”tortera” hans mor (f.d. hustrun) genom att skaffa ett nytt barn.

En månad efter barnets födelse kan han ta sig ur känslan av katastrof och se mer nyktert
på vad som hindrar honom. Han funderar över hur tidiga relationsmönster påverkar honom i
nutid. Han inser sitt ansvar för barnen, också det nyfödda, som börjar väcka hans tillgiven-
het. Han når samförstånd med sambon och uppskattar henne alltmer och markerar distans till
föräldrarna. Han avslutar med att säga: ”jag behöver bli bättre på att lyssna på mig själv, bli
tydligare mot andra och på att kunna säga ifrån utan att ‘bli elak’ och styras av skuld.”

Man 5
 Orsak till kontakten: Kris i parförhållandet med debut under kvinnans graviditet. Skils-

mässan blir aktuell då barnet är drygt 1 år. Han reagerar med oro, nedstämdhet och magont
och påbörjar psykoterapikontakten när barnet är 16 månader.

Mannens initiala beskrivning av sina svårigheter: ”Min sambo vill separera, jag har fått
magbekymmer, är mycket ledsen. Hon säger att jag inte tar ansvar; hon har haft två aborter,
jag är sårad av att hon anklagar mig för att inte ha ställt upp, fick inte chans att prata med
henne, jag ville haft barn då, hon tog besluten om abort själv.”

Intervjufrågor. Mannen är 30 år och bedriver forskningsstudier, partnern är flera år yngre
och studerar. Paret har ett barn som vid första kontakten i psykoterapin är 16 månader. Psyko-
terapin omfattade 12 sessioner.

Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på teman.
Tema Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen
Parrelationen (117) ”kris under graviditeten, två år sedan, varit så nere, har

inte varit sedd av henne”
Mannen själv (60) ”jag kan inte bli arg, blir ledsen, är en snäll person, ned-

tryckt, får oro i magen”
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Barnet (58) ”svårt med honom, han har inte fått gränser, har sömn-
problem, vaknade aggressiv”

Sambon (45) ”en propp av rädsla och ilska, ego och rädsla, hon har
velat ha mig till farsa”

Fadern (27) ”irriterar sig på småsaker, har inte tagit tag i stora saker,
hjärnskada? besvärlig”

Aborter (27) ”två aborter, så fel att mannen kommer in så sent, be-
slutet var redan fattat”

Modern (23) ”hon hade tre missfall före mig, behandling innan jag
föddes för fostret skulle fästa”

Föräldrar barndom (15) ”viktigt få kontakt med föräldrarna nu, få reda på hur han
varit, hur de tänkt, känt”

Barndomskompisen (15) ”han har mer stöttat min sambo än mig fast det är min
kompis, jag blir svartsjuk”

Svärmor  (15) ”sambon tycker hon ger skuldkänslor, vill inte ha
mamman som barnvakt”

Graviditeter (14) ”om graviditeter i en relation, då skall man höra vad den
andra partnern vill”

Svärfar  (14) ”trög, tar inga initiativ, ingen närhet, lämnade hennes mor
ett år efter graviditeten”

Sex och samliv (9) ”hon talar om psykisk våldtäkt, jag har aldrig gjort något
mot hennes vilja”

Arbetssituationen (7) ”min forskning blir beroende av hur det går för mig, hur
jag utvecklas”

Livshändelser (4) ”föräldrarna har inte tagit tag i stora saker, när jag
mobbades brydde sig ingen”

Systern (4) ”har pratat med henne och mamma om allt, mamma har
favoriserat henne”

Anknytning. Berättelsen om tidiga nära relationer saknar substans, inger tomhetskänsla
och antyder ensamhet, brist på bekräftelse och ger intryck av en litenhet som om han under-
värderar både sig själv och sin uppväxt. Kritiska händelser har varit omständigheter kring
hans egen födelse efter moderns tre missfall (graviditeten krävde behandling för att fostret
skulle ”fästa”) – ”övervärderad graviditet” (jmf. Raphael-Leff, 1991). Den tidiga kontakten
med modern ger intryck av vilsenhet, tafatthet och längtan. Relationen till modern är kär-
leksfull men ambivalent, han sveks då hon lade sin kraft på att dämpa effekterna av faderns
lynnighet och gick dennes ärenden. Föräldrarna negligerade honom som separat individ och
det fanns ett rollomkastande mönster i relationen till dem båda; ouppklarad bindning med
längtan i relationen till modern som både var överbeskyddande och svek. Sammanfattande
kodning av anknytningen: osäker; stängt av, projicerar sin längtan, efter att inte blivit sedd av
föräldrarna, på sambon som han har idealiserat och därför inte kunnat uppmärksamma hur
hon mådde. Avfärdande anknytningsmönster, Ds (dismissing), men upptagenhet av sambon
E (enmeshed), och olösta trauman, U (unresolved) som kränkningar, negligering, mobbning
utan upplevt vuxenstöd.

Affekter. Negativa affektuttryck dominerar den första psykoterapiperioden, 70%, och störst
utrymme tar affekten SF = skam– förödmjukelse (över hälften av de negativa affekterna),
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följd av FS = fruktan–skräck och KP = kval–pina. Färre negativa affektsvar framträder mot
slutet av psykoterapin, 46% (40 % av svaren var SF). I bearbetningen i psykoterapin visar
han efterhand ett annorlunda hanterande av sina emotionella reaktioner: större förmåga till
balans, mindre affekthämning (internalisering); förmågan att uppmärksamma och stå ut med
de känslomässiga reaktionerna ökar, likaså uttrycksförmågan, både emotionellt och begrepps-
mässigt.

Perceptgenetisk testning. ”Kännetecken på brist i anknytningsrelationen som han försö-
ker avvärja med primitivt helgestaltförsvar. Tendens till idealisering – i förlängningen mot
mer neurotisk reaktionsbildning (DMT 2) – för att parera mot nedvärdering av objektet (själv-
uppfattningen?). Enstaka inslag av identitetsklyvning (separationsserien och jmf. även ge-
nombrott av upplösningsångest i oidipalserien). DMT 2 tyder på omskakande men avgränsad
traumatisk erfarenhet. Använder primitiv klyvning som försvar (jmf. polariteten idealisering
– devaluering), som kan innebära att det blir objektet som nedvärderas. Det finns en förläng-
ning på neurotisk nivå mot affektisolering – särskilt affekter med aggressiv valör (ej T-fas i
DMT 1 och 2). Ett markant drag torde vara undandragande – passivitet med ett stråk av
depressivitet.”

Kommentar. Mannen överraskas av partnerns beslut att separera efter lång tid av tecken
från henne på att hon inte mådde psykiskt bra. Mannen har inte uppfattat hennes tecken (jmf.
det avfärdande anknytningsmönstret). I stället har han försökt trösta henne och ”intellektua-
liserat” relationen utan att förstå hennes situation. Hotet om separation väcker honom (jmf.
PORT, separationsserien) och han blir helt ”uppslukad” av sambon och hennes motiv. Han
har idealiserat och överbeskyddat henne och ”övervärderat” relationen (jmf. PORT, anknyt-
ningsserien och DMT 2 och anknytningsmönster till modern). Han har själv ”övervärderats”
och överbeskyddats samtidigt som han hade blivit sviken: han upplevde att modern favoriserade
systern och var upptagen av relationen till fadern och dennes lynnighet. Detta kan förklara
hans självnedvärdering som förstärkts av faderns aggressiva utfall mot och brist på bekräftel-
se av honom.

Sambon bär med sig tidiga traumatiska upplevelser och är ambivalent och otrygg, enligt
honom. Han har inte förstått varken hennes tärande ambivalens till två avbrutna graviditeter
(där han vid den andra har förberett sig för ett kommande barn och inte varit delaktig i
beslutet om abort, vilket sårar honom) eller hennes panikreaktion och depression efter det
gemensamma barnets födelse. Han inser efterhand hur egna och sambons tidiga erfarenheter
spelar roll för missuppfattningen av varandra. Han börjar tala om sin uppväxt, då han under
lång tid blivit mobbad utan att föräldrarna stöttade honom. Han inser att han inte bekräftat
sin egen son (pojken har sömnsvårigheter, är ”aggressiv” och ”utan gränser”). Han accepterar
alltmer sambons beslut och förstår att det är fel att avfärda de egna föräldrarnas betydelse för
sitt vuxna liv och inser alltmer det ansvar som föräldrarollen kräver. Han kommer ur sin
depression, magbesvären upphör och han är besluten att vidareutveckla sin identitet som
man och far.

Man 6
Orsak till kontakten: Panikångest vid beskedet om makans graviditet. Kan absolut inte

tänka sig att bli far.
Mannens initiala beskrivning av sina svårigheter: ”En svår konflikt, det är ett moraliskt

dilemma, det finns risk för missfall och ett missfall skulle lösa mina problem på kort sikt
men jag känner att jag gör min maka illa genom mina känslor.”
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Intervjufrågor. Mannen är 35 år och gift sedan flera år tillbaka med kvinna i ungefär
samma ålder. Han har ett serviceyrke. De väntar sitt första barn. Psykoterapin påbörjas i 6:e
graviditetsveckan och återupptas när barnet är fött. Antal sessioner är 30.

Narrativa teman. Teman, frekvens och citat som exempel på teman.
Tema Illustrativa citat ur narrativa teman i psykoterapiberättelsen

Mannen själv (50) ”känner ‘kniven på strupen’ är tvingad under tidspress att
hitta ‘rätt’ känslor”

Faderskapet (47) ”känner hatiska känslor mot barnet, rent fysiskt motbju-
dande att bli pappa”

Barnet (43) ”rädsla att förlora behärskningen, göra barnet illa och
begå psykisk misshandel”

Fadern (30) ”han är fåordig, frågat om han velat ha barn; inte upplevt
jag fått nåt egentligt svar”

Föräldrar, barndom (28) ”funderar över om uppväxten var känslokall. Trauman?”
Parrelationen (25) ”vill inte såra henne och kräva abort; tror hon väljer barnet

och hoppas jag ändrar mig”
Modern (22) ”hon är omhändertagande, dominerande, tar inte hänsyn

till andra människors känslor”
Graviditeten (17) ”makans nacksmärtor: läkare sagt graviditet lindrar,

påverkat att hon önskar barn?”
Syskon (14) ”pratat med syskonen, de har relationsproblem”
Tankar om abort (11) ”motviljan mot faderskapet så starkt, hustrun får välja,

abort eller att vi separerar”
Hunden (9) ”alldeles förstörd, ledsen, min hund har oväntat dött, ‘nu

kan ingenting bli värre’”
Sex och samliv (4) ”hustrun pratar om fler barn, definitivt emot, känslan

återverkar på sexuella samvaron”
Arbete och ekonomi (4) ”barnet tvingar fram oönskade beslut kring både bostad,

arbete, inkräktar på mitt revir”
Intergenerationsfrågor (1) ”far föddes som s.k. oäkta barn, farmor ogift, högkyrklig

sträng miljö, han lämnades”

Anknytning. Torftig, tom och känslofattig beskrivning av tidiga relationer; inga minnen,
fragmentarisk och knapphändig berättelse, har svårt att ge en bild av närstående personer;
kritiska skeenden som han återkommer till är, dels fadern som föddes utom äktenskapet av
en kvinna som lämnade honom till sina ytterst stränga föräldrar – vilket hållits hemligt, en
skam i familjen. Han undrar över om detta trauma bidrog till den känslomässiga torftighet
som präglade hans egen uppväxt. Dels moderns dubbla budskap: (enligt beskrivningen) om-
händertagande men egoistisk, dominant, saknar helt lyhördhet. Han har inte funderat över att
barndomen skulle betyda något för hans vuxna person, har motstånd mot att stanna upp och
försöka minnas; återkommer till beskrivningar som ”kärv” och ”känslofattig” i sina försök
att återge sina tidiga relationer. Anknytningsmönstret präglas av brist på kärleksfullhet, bort-
stötande och negligering framför allt från modern – som också skapat beroende samtidigt
som hon invaderat honom. Berättelsen präglas av brist på sammanhang, frånvaro av ilska,
torftigt känslomönster och oförmåga att minnas. Sammanfattande kodning av anknytningen:
avfärdande, Ds (dismissing) och olöst trauma, U (unresolved) med tendens till desorganise-
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ring, Do (disorganized). Han har svårt att erinra sig relationer under barndomen och med
föräldrarna. Kan panikgenombrotten förklaras av denna avskurenhet och känslomässiga tom-
het?

Affekter. Negativa affektuttryck förekommer i hög grad i första perioden, 88% av samtli-
ga affektuttryck. Bland dessa upptar SF = skam–förödmjukelse och FS = fruktan–skräck,
31% vardera. Betydligt fler positiva och färre negativa (39%) affektuttryck förekommer i
senare delen av psykoterapin. Balanserande av och reflekterande över känslomässiga reak-
tioner ökar i den andra psykoterapiperioden; utagerandet av affekter minskar liksom att en
betydlig minskning av affekthämningen sker i den andra perioden. Både uppmärksamheten
och toleransen visavi emotionella reaktioner och möjligheten att uttrycka dem ökar. En note-
ring är att det i mannens psykoterapiberättelse finns betydligt färre affektuttryck totalt, 5,6
per session i förhållande till genomsnittet för samtliga 12 psykoterapiberättelser: 12,6 per
session med en spridning: 9,0 – 19 i övriga 11 berättelser (jmf. Levant, 2001).

Perceptgenetisk testning. ”Man med brist i tidig anknytningsrelation och ångestladdning
för att han aldrig blev sedd som ett litet barn med dess behov att tillgodose. Är inte främ-
mande för att han tidigt kom att söka kompensation genom nära identifikation med något
husdjur (hund, katt, annat?). Allmänt gäller svårigheter att artikulera införlivade objekt-
relationer. Inte alltför stor dramatik kring separation och differentiering men det finns en
grund för beroendeproblematik som får starkare genomslag på oidipal nivå. Torde ha pro-
blem med den fallisk-oidipala identiteten, där han blir otydlig i konturerna. Han har tillgång
till neurotiska försvar för att hantera sin oidipala problematik – som är ångestladdad. När
han är pressad på detta plan, kan han ta till projektion som strategi för att förlägga sina
problem på omvärlden. Mest skönjbar är mannens oidipala problematik med otydlig identi-
tet som man. Problematiken har rottrådar ner i anknytnings- och separationsdomänen. Sam-
mantaget: tidig och svår problematik.”

Kommentar. Mannen reagerar med panikångest när hustrun får positivt graviditetsbe-
sked. Han är sviken på löftet som makarna givit varandra, att aldrig skaffa barn, men respek-
terar hustruns känslor, hon vill ha barnet och han vill inte tvinga fram en abort – en konflikt.
Han känner både psykiskt och fysiskt obehag inför tanken på faderskapet. Det sexuella sam-
livet har kringgärdats av oro för oönskade graviditeter och försök att finna lämpligt skydds-
medel – han ångrar djupt att han inte har låtit sterilisera sig. Han tycker inte illa om barn, om
någon annan har föräldraansvaret, men har själv ångest för att göra ett eget barn illa genom
att inte älska det, undvika det och rentav hata det (jmf. projektion i perceptgenesen). Det
finns en olust inför oönskade förändringar (jmf. Willi et al., 2001): att bli tvingad till beslut
om arbete, bostad, samliv, husdjursinnehav (jmf. perceptgenesen). Han söker orsaker till sin
reaktion i uppväxten men känner sig avstängd från minnen och känslor. Kontakt med fadern
ger ingen förklaring, då fadern har svårt att uttrycka vad han känner och tycker. Han värjer sig
mot moderns förväntan på barnbarn och att hon aldrig kan respektera hans vånda. Panik-
reaktionen byts i förtvivlan när hans hund oväntat dör: ”nu kan ingenting bli värre” (jmf.
PORT). Han är uppgiven, uteblir från en session; vid nästa kontakt diskuterar han sakligt om
det kommande barnet och kan tänka på barnet utan panik. Han ber om uppehåll i terapin.

Han återkommer när barnet är 9 månader. Han har dittills ”klarat sig” genom att inte
närvara vid förlossningen och genom att låta hustrun ensam ta hand om barnet. Då barnet
själv börjar krypa till honom reagerar han igen med panikångest. Samtalen präglas av stum-
het och tröghet i beskrivningen av honom själv och barnet, syskonens relationsproblem och
rädslan för att hustrun ska vilja ha fler barn. Han talar om det kärva klimatet och frånvaron av
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kroppskontakt i barndomen och funderar över betydelsen av, dels faderns tidiga trauma, född
utom äktenskap, lämnad av sin mor till sina föräldrar som i skam hemlighöll hur det förhöll
sig och uppfostrade fadern strängt och känslokallt, dels moderns omvårdnad utan lyhördhet,
hon ”kör över” andra. Han kämpar för att finna en identitet som pappa och söker hitta sina
egna möjligheter till kontakt med barnet som han vill ge andra erfarenheter än dem han själv
fått.

II. Narrativa teman, anknytningsmönster, affektuttryck och
perceptgenetisk rapportering i tolv psykoterapiberättelser i ett
förändringsperspektiv
Narrativa teman
Härledda teman ur 12 berättelser redovisas, rangordnade efter förekomst, i Tabell 1.

Tabell 1. Teman i psykoterapiberättelserna
Teman i kvinnornas Antal % * Teman i männens Antal % *
psykoterapiberättelser   tillfällen psykoterapiberättelser  tillfällen

Parrelationen – mannen 478 24,4 Mannen – egen identitet 567 21,0
Kvinnan – egen identitet 465 23,8 Parrelationen – kvinnan 544 20,2
Modern 203 10,4 Föräldrar/barndom 240 8,9
(Relation till) nya barnet 117 6,0 (Relation till) nya barnet 213 7,9
Fadern 90 4,6 Fadern 198 7,3
Graviditet, kropp 87 4,4 (Relation till) äldre barn 183 6,8
Arbete, ekonomi 75 3,8 Modern 158 5,9
Svärföräldrar 73 3,7 Arbete, ekonomi 119 4,4
Livshändelser 70 3,6 Graviditet 110 4,1
(Relation till) äldre barn 67 3,4 Sociala kontakter 79 2,9
Syskon 65 3,3 Svärföräldrar 64 2,4
Föräldrar, barndom 45 2,3 Relationer, förälskelser 54 2,0
Sociala kontakter 40 2,0 Abort 38 1,4
Mor- och farföräldrar 28 1,4 Syskon 36 1,3
Sex och samliv 28 1,4 Mor- och farföräldrar 31 1,2
Relationer, förälskelser 17 0,9 Livshändelser 18 0,7
Abort 6 0,3 Sex och samliv 18 0,7
Intergenerationsfrågor 3 0,2 Husdjur 9 0,3

Självmord 9 0,3
Intergenerationsfrågor 7 0,3

* Procent av alla teman.

Kommentar. Dominerande teman hos både kvinnor och män är parrelationen och den
egna identiteten. Kvinnorna är något mer upptagna av parrelationen och männen av den egna
identiteten. Därefter följer relationen till föräldrarna och det nyfödda barnet, kvinnorna först
av den egna modern, därefter det nya barnet och fadern. Männen uppehåller sig oftare vid
föräldrarna och barndomen, därefter relationen till fadern, äldre barn och sedan modern.
Nedan beskrivs ”reflekterande funktion” kring innehållet i de mest frekventa teman i slutet
av psykoterapin (period 2). Därefter kommenteras tema ”livshändelser” i samma period.
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Tema ”parrelationen”
”Reflekterande funktion”  hos kvinnorna. Förvirring, hämning och nedtryckthet, förkla-

ringar och förståelse är reaktioner som i början av terapin uppträder hos de tre kvinnor som
utsattes för männens aggressiva utfall. Mot slutet ökar reflekterandet över möjligheter till
förändring: en kvinna förmår mannen att delta i psykoterapin; den andra kvinnan är ihärdig i
att vilja diskutera med mannen om hans aggression mot henne och mot slutet av hennes
terapi blir ett samtal dem emellan möjligt, då han ber henne om ursäkt och skyller sitt beteen-
de på egen depression, panikångest och svartsjuka i samband med hennes förlossning; den
tredje kvinnan tar allt större utrymme för sig och barnet och förmår mannen att acceptera
kontakt med socialsekreterare. De två kvinnor som bearbetar sin längtan efter djupare förståelse
från mannens sida, reflekterar över sin besvikelse och ser på relationen på ett mer realistiskt
vis. En kvinna reflekterar över sin egen dominans som en orsak till att mannen är rädd för att
uttrycka vad han känner inför henne.

”Reflekterande funktion” hos männen. Mannen med aggressivt utagerande mot hustrun
och barnet reflekterar över orsaken till sin reaktion och inser att den inte är adekvat i nuet.
Två av männen funderar över hur egna hämningar och skuldkänslor styr dem och över hur de
tydligare skall kunna uttrycka känslor och tankar utan att styras av rädsla för och ”manipula-
tioner” från partnern; en av männen funderar över hur olusten och hämningen tillsammans
med hustrun liknar hans reaktioner i relation till modern. En man inser sin idealisering av
partnern och reflekterar över, och gör ihärdiga försök, att få tillstånd ett samarbete kring
vårdnaden av barnet efter skilsmässan. Den sjätte mannen försöker ”göra det bästa av situa-
tionen” och respekterar på ett rationellt plan hustruns önskan om barn. Genomgående finns
reflektioner över hur tidigare mönster i relationen till egna föräldrar spelar roll i nutiden.

Tema ”den egna identiteten”
”Reflekterande funktion” hos kvinnorna. Två kvinnor som båda försökt förstå och skona

”den andre” i relationen (modern, mannen), näst intill självutplåning, funderar alltmer över
egna känslor och behov som de också, mot slutet av terapin låter komma till uttryck. En
kvinna reflekterar över vad det kostat henne psykiskt att alltid ha behövt vara ”den starka” i
relationer och att göra sin ”klassresa”; en kvinna funderar över hur ovan hon är att ”ta plats”
med sina behov, hur hon skall kunna ”tillåta sig att lyssna på sig själv och inte ständigt bita
ihop”. En kvinna blir medveten om sina stressreaktioner och sin oro och funderar över hur
hon skall få ihop sin konstnärliga verksamhet med samvaron med och skötseln av barnen.
Den kvinna som haft svårigheter att bli gravid och haft upprepade missfall reflekterar över
hur detta har stressat henne, över ”vem hon är som kvinna” och varför hon känner så litet
tillfredsställelse i livet.

”Reflekterande funktion” hos männen. Mannen med hotfullt beteende och aggressions-
utbrott inser hur detta stör honom i arbetslivet. Från att tidigare ha betraktat det legitimt att
”reta sig på andra” frågar han efterhand ”vad det är med honom själv”, varför han blir så
uppretad. Två män som idealiserat föräldrar och uppväxt, klarar att undan för undan reflek-
tera över hur nedvärderade de båda blev av fadern och hur de mobbades i skolan utan att
någon vuxen bistod dem. En av männen förstår att han aldrig har ”lyssnat på sina egna käns-
lor”, endast gjort vad andra förväntat sig av honom och en annan man kommer till insikt om
och reflekterar över hur han låtit sig styras av andra, ofta ”tappat lusten” på grund av skuld-
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känslor och låtit andra dominera honom. Den sjätte mannen reflekterar över varför han rea-
gerade med sådan ”oresonlig ångest” vid graviditetsbeskedet och funderar över varför han
inte vet om vad han känner.

Teman ”modern”, ”fadern”, ”föräldrar” och ”barndom”
”Reflekterande funktion” hos kvinnorna. En kvinna inser det destruktiva hos modern i

att ”utplåna sig själv” och inser sin likhet med henne. Dessutom undrar hon över sin egen far
som inte har separerat från henne själv och hur detta påverkar henne. Kvinnan som i början
av psykoterapin avfärdade föräldrarnas betydelse för sitt vuxna liv, reflekterar senare över
hur hon har påverkats av föräldrarnas ”barnslighet”. Två kvinnor funderar över hur de har
präglats av modern, som inte tålde kritik och som aldrig lyssnade på och var förtrolig med
dottern. De sörjer båda denna brist men också faderns ”gränslöshet” och det skamfyllda i att
ha blivit utnyttjade av pappan. Här finns paralleller till den kvinna som blev sviken som liten
av modern, som lämnade henne ensam med en berusad far och hans onyktra vänner. En kvinna
kan efterhand reflektera över sin ambivalens till modern som var ”oreflekterat dominant” och
fadern som var känslomässigt frånvarande – hon undrar över om detta har betydelse för att
hon känner sig så stressad.

”Reflekterande funktion” hos männen. Mannen med stark ilska mot styvfadern säger att
han vill närma sig honom och diskutera relationen och funderar också över om det går att
undslippa skuldkänslorna i relationen till modern. Liknande funderingar har en annan man i
slutet av psykoterapin, då han tar kontakt med föräldrarna för att ”prata ut”. Två män kan, i
början av psykoterapin, inte inse hur förhållandet till föräldrarna under barndomen haft be-
tydelse för tillståndet i nusituationen, men båda vågar erkänna, i smärtsam insikt, faderns
hotfullhet och nedvärderande av dem och båda funderar över hur de skall kunna bli annor-
lunda och bättre fungerande i sin papparoll. En man reflekterar över likheten mellan skuld-
känslor i relationen till modern som styrt honom i hela hans liv och i relationen både till den
förra hustrun och sambon som han också låter sig ”styras av”. Mannen som uttrycker oför-
måga både att ”känna efter” och ”uttrycka vad han egentligen känner” inser hur han liknar
sin tystlåtne och svårkontaktade far i detta.

Teman ”det nyfödda barnet” och ”äldre barn”
”Reflekterande funktion” hos kvinnorna. Två kvinnor reflekterar över hur de skall kunna

tillgodose barnets behov och ägna sig åt barnet trots att de motarbetas av mannen. Genom
bearbetning av sin rädsla för mannens aggressivitet, lyckas de upprätta gränser kring sig och
barnet. Två kvinnor oroar sig över om barnet har tagit skada av osämjan mellan föräldrarna
och en annan kvinna om barnet har tagit skada av hennes depression; alla tre funderar över
vad de kan göra för att reparera en eventuell skada. En av dessa tre kvinnor har frågor om den
då knappt ett-årige sonen som slår och attackerar henne: kan han redan ha tagit efter fadern
som har misshandlat henne i sonens åsyn? Hon undrar över hur hon skall bemöta barnet. En
kvinna, då hon lyckats bemästra den dominerande panikångesten, upptas alltmer av hur hen-
nes barn skall få den trygghet och bekräftelse som hon själv aldrig har fått.

”Reflekterande funktion” hos männen. Mannen som initialt saknade tolerans både för
barnets skrik och blöjbyten blir allt mindre provocerad. Han börjar fundera över varför han
har betett sig ”irrationellt”. Mot slutet av terapin skäms han och inser hur stolt han är över
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sitt barn. Tre män reagerar med depression och ångest vid beskedet om partnerns graviditet.
De menade att deras livssituation skulle förändras på ett för dem negativt vis och att de inte
var införstådda med att skaffa barn. En av dessa män är mot slutet av psykoterapin glad över
barnet som han vill ”ge allt”; en av dem säger i samband med att han avlutar sin terapi: ”nu är
det ungarna det gäller, dom är det viktigaste.” Den tredje av dem är vid terapins slut fortfa-
rande känslomässigt återhållsam men ändå fast övertygad om att barnet skall få en annan
uppväxt än han själv haft och han strävar efter att få kontakt med barnet. Två män ”vaknar
upp” ur krisen som upptagit dem och undrar över hur barnet har påverkats och uttrycker att
de ”vill utveckla sig i rollen som pappa”.

Tema ”livshändelser”
”Reflekterande funktion” hos kvinnorna. Fler traumatiska erfarenheter kommer fram i

kvinnornas berättelser än i männens (70 tillfällen hos kvinnorna och 18 hos männen). Det är
fem kvinnor som alla berättar om minst två svåra livshändelser som drabbat dem och de
reflekterar efterhand över hur dessa händelser har påverkat dem: tre har lämnats bort som
små; två har mobbats under skoltiden utan upplevt stöd av föräldrarna, den ena berättar
också om faderns självmord och social skam; två har förlorat en viktig och kär morförälder
som fungerade som stöd – som den ena av dem uttryckte det: ”den ende som brydde sig om
mig.” Båda dessa kvinnor hade haft missfall innan de blev gravida med det nu nyfödda bar-
net: den ena är tyngd av denna händelse och börjar efterhand i terapin också att reflektera
över en kronisk sjukdom hos äldre barn. Hon har tidigare, oreflekterat, varit inställd på att
göra det bästa möjliga av situationen utan att tänka över hur hon själv blivit påverkad av den;
den andra av dessa kvinnor talar inte mycket om sitt missfall men blir gravid vid två tillfällen
under pågående psykoterapi, hon känner sig ”som en riktig kvinna”, men båda dessa gravi-
diteter slutar i missfall. Hon reagerar med besvikelse men har svårt att artikulera djupare
känsloreaktioner. Efterhand börjar hon reflektera över besvikelsen och varför det är svårt för
henne att fullfölja en graviditet. Hon börjar också fundera över vad uppsägningen från ett för
henne viktigt arbete har betytt och hur hon påverkats av att ha svikits i en tidigare och för
henne värdefull parrelation. En kvinna återkommer till den förödmjukande ”klassresa” som
hon gjort och hur ensam och isolerad hon blivit genom den.

”Reflekterande funktion” hos männen. Tre män berättar om svåra livshändelser; två reflek-
terar över mobbning under skoltiden utan att föräldrar och lärare uppmärksammade dem. En
av dessa män är upptagen av stressreaktionen i en yrkesverksamhet som han tvingats lämna
för att han inte orkade med den; den andre mannen berättar om två aborter som partnern
beslutat om utan hans samtycke – han hade sett fram emot att få barn (jmf. Kero, 2002). Den
tredje mannen reflekterar över skammen som han alltid känt för att vara adopterad och senare
över adoptivföräldrarnas skilsmässa då fadern lämnade familjen utan att upprätthålla kon-
takten med sonen. Tre män är upptagna av aktuella bekymmer som bearbetas: förälskelsen i
en annan kvinna; tvist med f.d. maka om umgänge med barnen i det tidigare förhållandet; ett
betydelsefullt husdjurs död.

Anknytning
Anknytningsmönster. I Tabell 2 redovisas kategoriseringen av kvaliteten i anknytningen

till egna föräldrar och i Tabell 3 visas kvinnornas och männens klassificerade anknytnings-
mönster.
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Kommentar. En viss skillnad i den beskrivna kvaliteten i anknytningen framkommer mel-
lan gruppen kvinnor och gruppen män (jmf. ”Antaganden” sid. 205). Hos fem kvinnor note-
ras ett rollomkastande mönster i relationen till modern. Hos samtliga sex kvinnor framträder
ett invaderande beteende från modern och hos fem av dem från fadern; hos tre av kvinnorna
kan det från faderns sida ha handlat om en sexualiserad relation. Männens beskrivning av
föräldrarelationen har inslag av negligerande, överdrivna krav och bindningsmönster från
moderns sida (bindning ”genom skuld” framkom i fyra av berättelserna). Från faderns sida är
negligerande och överdrivna krav mest framträdande: i flera av berättelserna framkommer,
från tidigt, brist på känslomässig bekräftelse och accepterande av sonens grundläggande
egenskaper.

För klassificeringen av anknytningsmönster gäller för samtliga kvinnor och män att ”avfär-
dande” mönster (Ds) tillsammans med mönster av olöst och obearbetad sorg och olösta trauman
(U) dominerar. Anmärkningsvärt är att tre kvinnor och två män initialt visar avfärdande (Ds)
mönster som under psykoterapin kommer att övergå i ett mönster av typen (E), ”insnärjt”,
”upptaget” (jmf. fallbeskrivningarna). Mönstret omsätts primärt inte till de egna föräldrarna
utan i förhållande till svärföräldrar och partner. Det tyder på att det finns motstånd mot att
inse att mönstret gäller i relationen till egna föräldrar. Detta uppfattas av terapeuten som en
tendens hos personerna att ”projicera” förhållanden från tidig barndom mot den aktuella
situationen – med möjlighet till bearbetning av ”mekanismen” i psykoterapin.

IV. Korttidspsykoterapi med kvinnor och män

Tabell 2. Kategorisering av kvaliteten i anknytningen till egna föräldrar
Kvinnornas (K) och männens (M) anknytning till egna föräldrar

Till modern Till fadern

K M K M K M K M K M K M
ja ja nej nej ja/ ja/ ja ja nej nej ja/ ja/

nej nej nej nej

Kärlekslös 4 4 1 0 1 2 2 2 3 0 1 4
Bortstötande 2 3 3 0 1 3 2 4 3 1 1 1
Negligerande 4 6 1 0 1 0 3 6 2 0 1 0
Kravfylld 4 6 0 0 2 0 3 6 1 0 2 0
Rollomkastande 5 4 1 2 0 0 3 3 3 3 0 0
Bindande 2 6 4 0 0 0 1 1 5 5 0 0
Invaderande 6 4 0 2 0 0 5 2 1 4 0 0

Tabell 3. Klassificerade anknytningsmönster (Obs! en person kan ha klassificerats med
mer än ett mönster)
Klassificering Kvinnor Män

Trygg, säker S (Secure) 0 0
Avfärdande Ds (Dismissing) 4 5
Överdrivet upptagen E (Enmeshed) 2 3
Olöst sorg, trauma U (Unresolved) 6 5
Desorganiserad Do (Disorganized) 3 3
Oklassificerbar CC (Cannot classify) 1 0
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 Tre kvinnor har ett uppenbart ambivalent förhållande till tidig anknytningsrelation (jmf.
fallbeskrivningarna) vilket sammanfaller med klassificeringen desorganiserat (Do) anknyt-
ningsmönster. Kvinnorna har påtagliga svårigheter att artikulera hur relationen till föräldrar-
na egentligen såg ut. Tre män klassificeras med desorganiserat mönster, en man med stark
ambivalens, med uppenbara svårigheter att minnas barndomen, avstängdhet i relationen till
föräldrar och abrupta kast i berättelsen.

Någon påtaglig skillnad mellan kvinnornas och männens anknytningsmönster framkom-
mer inte (jmf.  ”Antaganden” sid. 205).

Förändring i synen på egna anknytningserfarenheter mot slutet av psykoterapin. För
kvinnorna nummer 1, 3, 4 och 5 blir tendensen att idealisera föräldrarna mindre framträdan-
de mot slutet av terapin. Istället verkar uppfattningen, ofta som en konsekvens av en smärt-
sam bearbetning och omprövning av relationen till föräldrarna, bli mer ”realistisk”. Kvinna
nummer 4 är initialt i terapin pressad av sin ambivalenta hållning till både modern och part-
nern. Efterhand inser hon sin ambivalens och vari den kan ha sin grund, men förmår alltmer
resonera kring sina ”svängningar” och bakgrunden till dessa. Kvinna nummer 2, som i början
av terapin hävdar att hon ”är färdig med sin relation till föräldrarna”, blir alltmer reflekte-
rande och inser sin sorg över föräldrarnas ”barnsliga sätt” mot henne under uppväxten. Kvinna
nummer 6 inser hur hennes längtan efter ”villkorslös kärlek” hänger samman med längtan
efter en moderlighet, som den egna mamman var oförmögen till. En genomgående tendens
hos kvinnorna är att använda terapin för att bearbeta tidiga och svåra erfarenheter. Detta leder
till ökade möjligheter att få perspektiv på och hantera aktuella omständigheter.

Man nummer 1 är ”irriterad” på sina föräldrar som han känner sig invaderad av. Han
reflekterar i terapin över hur han skall kunna ”hålla dem på avstånd” samtidigt som han anser
det viktigt att de skall ha möjlighet att umgås med barnbarnet. Efterhand i terapin riktas
irritationen alltmer mot svärfadern som han uppfattar som alltför påträngande. Att irritatio-
nen mot svärfadern kan innehålla ett ”projektivt element” diskuteras i terapin. Man nummer
5 avfärdar till en början att föräldrarna har haft betydelse för hans eget beteende som vuxen.
Det enda som upptar honom är en ”blind fixering” vid sambon, som vill skiljas. Så småning-
om genomskådar han hur denna ”fixering” hänger samman med hans uppväxt och varför han
”stängt av” föräldrarnas betydelse för hur han hanterar relationen till partnern. I detta för-
lopp finns paralleller till det terapeutiska förloppet hos man nummer 2. Man nummer 4
kommer till insikt om hur skuldkänslorna till modern – hon hade styrt både hans utbildning
och yrkesval – upprepas i relationen till såväl förra hustrun som sambon. Både man nummer
3 och man nummer 6 saknar inledningsvis förmågan att inse hur upplevda aktuella svårighe-
ter har något att göra med de tidiga relationerna till föräldrarna. Efter hand i terapin blir de
alltmer benägna att försöka reda ut hur de tidiga relationerna har sett ut.

Affekter
Affekter. Av Tabellerna 4a och 4b framgår förekomst av och skillnader mellan neutrala,

positiva och negativa affekter i period 1 och 2. Affektuttrycken utgår från de av Tomkins
härledda grundaffekterna (jmf. Nilsson, 1998) med tillägg av 3 affekter enligt Monsen et al.
(1986) och Monsen (1994).
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Kommentar. Fler kvinnor än män har registrerade affektuttryck av förvåning och överrask-
ning (FÖ) i den första perioden. I den andra perioden finns ungefär lika många registreringar
i båda grupperna. Kvinnorna har fler affektuttryck av typen FG, förnöjelse–glädje, i den
första perioden medan männen har fler uttryck av typen IU, intresse–upphetsning. I den
andra perioden är uttrycken av IU och FG i stort sett lika hos kvinnorna och männen. Antal
uttryck av typen ÖT, ömhet– tillgivenhet, ökar hos männen i den andra perioden.

 Hos både kvinnor och män är SF, skam– förödmjukelse den oftast förekommande nega-
tiva affekten i båda perioderna; FS, fruktan–skräck, är näst mest frekvent i båda perioderna
hos männen och i första perioden hos kvinnorna. KP, kval–pina, som tar sig uttryck i ledsen-
het, nedstämdhet och sorg, var näst vanligast hos kvinnorna i den andra perioden följd av FS.
Kvinnorna uttrycker vrede något oftare än männen i båda perioderna medan männen har fler
uttryck av A, avsky, i period 1 och SK, skuld, i båda perioderna med en ökning i frekvens i
period 2. För männen i båda perioderna gäller några fler uttryck för misstänksamhet och
svartsjuka.

Av Tabell 5 framgår skillnaderna mellan perioderna i antalet neutrala, positiva och nega-
tiva affektuttryck. Signifikansprövning av skillnaden mellan antalet positiva och antalet ne-
gativa affekt-uttryck mellan perioderna hos kvinnor respektive män genomfördes med
Wilcoxon Signed Ranks Test.

Tabell 5. Antal affektuttryck i första och andra perioden (Wilcoxon Signed Ranks Test)
Neutral affekt Positiva affekter Negativa affekter

Kön Period Period Period Period z p Period Period z p
1 2 1 2 1 2

Kvinnor 18 21 95 143 –1.6 0,11 311 260 –2,0 0,05

Män 10 24 101 195 –2,2 0,03 365 257 –2,2 0,03

Alla 28 45 196 338 –2,8 0,01 676 517 –3,0 0,003

Kommentar. Både kvinnor och män har fler registrerade positiva och färre registrerade
negativa affektuttryck under den andra psykoterapiperioden. Skillnaderna är något större
bland männen. Den största tillförlitligheten i signifikansprövningen ger jämförelserna i grup-
pen med kvinnor och män sammantaget.

Upplevelse av och uttryck för affekterna. Med utgångspunkt från Monsen et al. (1986)
och Monsen (1994) kategoriserades affektsvaren och poängsattes med avseende på upple-
velse av affekten: uppmärksamhet och tolerans respektive förmåga till uttryck av affekten:
emotionell och begreppsmässig (skala 1–5; jmf. ovan). Av Tabell 6a och 6b framgår poäng-
medelvärdet för samtliga affekter i den första och den andra psykoterapiperioden för både
kvinnor och män. Signifikansprövning av skillnaden mellan poäng i den första respektive
andra perioden genomfördes med Wilcoxon Signed Ranks Test.
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Tabell 6a. Affektiv upplevelseförmåga i de båda perioderna för kvinnor och män (Wilcoxon
Signed Ranks Test)
Upplevelseförmåga

Uppmärksamhet Tolerans

Kön Period 1 Period 2 z      p Period 1 Period 2 z p

Kvinnor 2,2 3,0 –2,2    0,03 2,2 3,0 –2,2 0,03

Män 2,2 3,4 –2,2    0,03 2,1 3,3 –2,2 0,03

Alla 2,2 3,2 –3,1    0,002 2,2 3,1 –3,1 0,002

Tabell 6b. Affektiv uttrycksförmåga i de båda perioderna för kvinnor och män (Wilcoxon
Signed Ranks Test)
Uttrycksförmåga

Emotionell Begreppsmässig

Kön Period 1 Period 2 z      p Period 1 Period 2 z p

Kvinnor 2,2 3,0 –2,2    0,03 2,2 3,1 –2,2 0,03

Män 2,1 3,2 –2,2    0,03 2,1 3,2 –2,2 0,03

Alla 2,2 3,1 –3,1    0,002 2,1 3,2 –3,1 0,002

Kommentar. Poängsättningen av den affektiva upplevelse- och uttrycksförmågan visar ge-
nomgående högre poäng i den andra perioden. För kvinnorna och männen sker, relativt sett,
en lika stor förändring.
Hanterandet av affekten. Varje affektuttryck bedömdes utifrån om affekten agerades ut mot
omgivningen (externalisering), eller om den hämmades (internalisering) och inte alls kom
till uttryck gentemot omgivningen. Vidare om affekten gav uttryck för ambivalens eller om
uttrycket speglade ett reflekterande, dvs att det fanns balans i hanterandet. I Tabell 7 redovi-
sas affekthanterandet hos kvinnorna och männen.

Tabell 7. Hanterandet av affekten ( Wilcoxon Signed Ranks Test)
Kvinnor, antal uttryck Män, antal uttryck

Hantering Period 1  Period 2 z p Period 1 Period 2 z p

Externalisering 95 65 –1,8 0,07 99 42 –2,2 0,03

Internalisering 199 105 –1,8 0,07 242 79 –2,2 0,03

Ambivalens 33 29 –0,41 0,70 67 38 –2,2 0,03

Balans 97 226 –2,0 0,05 67 317 –2,2 0,03
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Tabell 8. Kvinnornas och männens hanterande av känslomässiga reaktioner i de båda perio-
derna sammantaget jämförs. Skillnader i jämförelsen mellan kvinnor och män prövades med
Mann Whitney U Test.

Tabell 8. Kvinnors och mäns hanterande av affektuttryck (Mann Whitney U Test)
Hantering Antal uttryck totalt

Kvinnor Män z p

Externalisering 160 141 –1,49 0,14

Internalisering 304 321 –0,78 0,43

Ambivalens 62 105 –1,36 0,17

Balans 323 384 –0,82 0,41

Kommentar. Kvinnorna och männen visar förmåga till ökad balans av sina affektiva reak-
tioner i den andra psykoterapiperioden. Externalisering respektive internalisering av affektut-
trycket är mindre framträdande under den senare delen av psykoterapin. Noterbart är en
kraftig minskning av affekthämning (internalisering) och mindre ambivalens i affektuttryck-
en hos männen i den andra perioden (Tabell 7). Jämförelsen mellan kvinnor och män i hanteran-
det av affektuttrycken totalt ger ingen signifikant skillnad (Tabell 8).

Sammanfattningsvis gäller att skillnaden mellan de båda perioderna i terapin visar sig i
ett större antal positiva och färre negativa affekter i den andra perioden (Tabell 5); ökad
förmåga till affektiv upplevelse- och uttrycksförmåga hos både kvinnor och män i period 2
(Tabell 6a och b); större balans i affektuttrycken hos samtliga mot slutet av terapin (Tabell
7).

Perceptgenetisk testning och rapportering. Anmärkningsvärt är att samtliga kvinnor och
män, enligt de perceptgenetiska utlåtandena, visar brist i tidig anknytningsrelation: djup
brist hos fem kvinnor och hos alla sex männen (en kvinna rapporteras med ”viss brist”).
”Djup brist” går tillbaka på kodningar i anknytningstemat, som förekommer hos 6,2% i ett
normalmaterial (n = 581) enligt Nilsson och Svensson (1999). I övrigt framkommer beskriv-
ningar av allvarliga problem hos i stort sett samtliga personer: primitiva försvar, uttryck för
ångest och depression, osäker identitetsutveckling, och svåra traumatiska erfarenheter. Bakom
dessa beskrivningar finns kodningar, som enligt PORT- och DMT-manualerna är vanliga i
kliniska grupper men sällsynta i normalgrupper. En detalj, värd att lyfta fram, är att de tre
kvinnor som beskrivs med ”negativ laddning till fadersobjektet”, samtliga misshandlades av
sina respektive manliga partners.

I stort bekräftar de perceptgenetiska utlåtandena vad som framkom i psykoterapiberät-
telserna: att det handlade om kvinnor och män med tidiga och allvarliga problem.
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Diskussion
Ett syfte med studien har varit att tränga bakom symtomet, det dysfunktionella beteendet,
som föranledde korttidspsykoterapin och öka kunskapen om utsatta kvinnors och mäns belä-
genhet i samband med barnafödandet. De kvinnor och män som ingick i studien var inte
belastade av andra svårigheter, kända för mödra- eller barnavårdscentralen, än de psykiska
besvär som var skälet till psykoterapin. Det handlade om en till synes, psykologiskt och
socialt, ”normal” grupp med relativt sett hög utbildningsnivå. Utgångspunkten för studien
var önskan om att få ökad förståelse för hur den ”normativa” kris, den förändring som ett
barns ankomst medför, aktualiserar tidigare latent psykologiskt belastande ”bagage” hos
individen och hur detta kan avlastas genom korttidsterapeutisk insats. Det visade sig att
kvinnorna och männen i studien avslöjade anmärkningsvärt ”tung” problematik, synliggjord
både i psykoterapiberättelserna och i de perceptgenetiska testen. Redovisningen av innehåll
i och analys av terapiberättelserna har givits stort utrymme för att ge tillgång till det mångfa-
cetterade underlaget för studien.

Kunskap från teman i berättelserna
Psykoterapiberättelserna kan betraktas som utsagor, vilka, som Main (1999) påtalade, kan
användas som kunskapskällor för att få grepp om en vuxen persons tidiga anknytning. Berät-
telserna bekräftar antagandet att de psykiska påfrestningarna hos både kvinnorna och män-
nen framför allt gällde den egna identiteten, parförhållandet, relationen till egna föräldrar,
kontakten med barnet och svåra livshändelser. De skillnader mellan kvinnor och män som
föreligger visar att kvinnorna uppehöll sig något mer vid parförhållandet och männen vid
frågor som berörde den egna identiteten. Relationen till modern upptog större utrymme i
kvinnornas berättelser medan männen i större utsträckning reflekterade över barndomen som
helhet och relationen till fadern. Den största skillnaden ligger i vilka psykiska belastningar
som kommer till uttryck hos kvinnorna och hos männen under bearbetningen i psykoterapin.

Egen identitet. För kvinnornas del handlade det om att vara belastad och utnyttjad, om
sorg och brist på stöd. För männens del handlade det om skam över sitt ursprung, rädsla för
vad mansrollen innebär, rädsla för konflikter parat med skuld, nedvärderande av och tvivel på
sig själv och med en känslofattighet gränsande till tomhet. Detta kan sammanfattas i att för
kvinnornas del gällde fler tillkortakommanden i relationer till andra; för männen handlade
det om en skör självuppfattning. Till synes hade kvinnorna och männen klarat av att hantera
dessa brister tidigare i livet. Att befinna sig i situationen med ett kommande eller nyfött barn
blev övermäktigt för dem och utlöste problematik, som egentligen torde ha funnits latent
under hela deras tidigare liv.

Parförhållandet. Hos kvinnorna fanns besvikelse över partnerns brist på förståelse för
dem på ”ett djupare plan”; men också vilsenhet och sorg över att partnern drog sig undan
eller blev aggressiv när hon ville tala om det kommande barnet eller ägnade sig åt det nyfödda
barnet. Det förekom ambivalens och otrygghet i relationen och en upplevelse av att manipu-
leras av mannen som provocerades. I männens berättelser framkom tvivel på relationen med,
hos några av dem, en önskan om att bryta upp från den. Det framkom stor irritation riktad
mot partnern, som tog sig uttryck i aggressionsutbrott och hos en man som våldsbenägenhet.
Männen gav också uttryck för rädsla, skuld, hämning och nedstämdhet i kontakten med

IV. Korttidspsykoterapi med kvinnor och män
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partnern, hos några med inslag av idealisering. Gemensamt för kvinnorna och männen var att
otillfredsställda behov i nära relationer från barndomen kom till synes, för kvinnorna som
längtan efter förståelse och bekräftelse och för männen som besvikelse på föräldrarnas bete-
enden i relationen till dem.

Anknytning. Antagandet att de psykiska påfrestningarna kan spåras till tidiga anknyt-
ningsmönster i relationen till de egna föräldrarna, mönster som också kommer till synes i
relationen till barnet, bekräftades. Samtliga kvinnor och män hade otryggt anknytningsmönster
i den tidiga relationen till egna föräldrar. De perceptgenetiska rapporteringarna avslöjade
djup brist i anknytningsrelationer hos de sex männen och hos fem av kvinnorna. Sättet som
anknytningsintervjun användes på i studien – som en struktur för att tolka psykoterapi-
berättelsen – gav viktig information. Genom att noggrant studera och följa hur anknytnings-
mönstret uttrycks, så som en psykoterapiprocess tillåter, avslöjades att det parallellt med ett
avfärdande mönster till föräldrarna fanns en överdriven upptagenhet i nutida relationer, framför
allt till partnern och till svärföräldrarna. Detta avspeglades också i inställningen till det
väntade eller nyfödda barnet. En sådan ”projektion” på närstående i nutid av brister i eget
tidigt anknytningsmönster, är viktig att uppmärksamma och förhålla sig till som terapeut.
Det kan användas konstruktivt i syfte att öka förståelsen för hur aktuella relationsmönster
kan hänga samman med tidiga erfarenheter (Main, 1999). Något som också framkom var att
mönster, som initialt tolkades som avfärdande gentemot de egna föräldrarna, genom bearbet-
ningen i psykoterapin efterhand förändrades mot en större upptagenhet av relationen till
föräldrarna och vad relationen hade haft för betydelse för deras fungerande som vuxna och i
den aktuella situationen i synnerhet.

Det är skillnad mellan kvinnornas och männens beskrivning av sina anknytningserfaren-
heter. Hos kvinnorna dominerade rollomkastning i relationen till modern. Från tidigt fick de
ta på sig en brådmogen roll som förstående och hänsynsfull – ett för stort krav som blir till en
belastning på barnet. Samtliga beskrev också modern som invaderande. De sex männen be-
skrev otillräcklighet i föräldrarnas relaterande till dem, men de kände sig också bundna av
mödrar, som hade ställt krav på dem, omöjliga att leva upp till. Fem av kvinnorna talade om
en invaderande fadersfigur, hos tre kvinnor fanns tecken på ett incestuöst invaderande. Män-
nen berättade om fäder som var krävande och utan möjlighet att se sonens behov och bekräfta
honom.

Beskrivningen av det väntade eller nyfödda barnet förändras efterhand i terapiberättel-
serna. Mot slutet av terapin uppträder funderingar över vad förhållandet som föranlett tera-
pin inneburit för barnet. Det yttrade sig som skuldkänslor och oro för att barnet kunde ha
tagit skada. Det kom också till uttryck som sorg över situationen som varit. Detta känneteck-
nade framför allt det avslutande skedet i terapiberättelserna. Att arbeta som psykoterapeut
med personer som väntar eller precis fått ett barn kräver lyhördhet för eventuella skuldkäns-
lor i relation till barnet, viktiga känslor att bearbeta i terapin.

Affekter. Skam– förödmjukelse är den affekt som dominerar både kvinnornas och män-
nens berättelser, initialt och i senare delen av psykoterapin. För kvinnornas del handlade det
om att ha försökt skona andra och om att ha låtit sig belastas i relationer både till den egna
modern och partnern utan att ha fått sin längtan efter samförstånd och bekräftelse tillfreds-
ställd (jmf. Birbrajer & Glas Kullbratt, 2003). Kanske denna längtan – jämte bristen på
skydd mot både moderns och faderns invaderande beteende – låg bakom de tre kvinnornas
förklarande och förstående hållning i relationen till mannen som misshandlade dem. Genom
bearbetningen i terapin kunde synen på mannen efterhand förändras, som medförde ett annat
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förhållningssätt till honom, vilket i sin tur innebar krav på en förändring hos honom. För
männens del är skammen kopplad till tidiga förödmjukande upplevelser, som har skadat
självkänslan, men också till upplevda förödmjukelser i parförhållandet, som framför allt har
att göra med att känna sig tvingad in i något som de var oförberedda på: ett barn på väg utan
att ha känt det som ett eget val; att äktenskapet kändes fel; sveket att lämnas av partnern utan
någon förklaring. En tendens värd att notera är att skuldkänslorna hos männen ökar mot
slutet av terapin. Eventuellt kan det vara så att terapin medförde att centreringen på dem
själva försköts mot relationen med partnern och till barnet. Detta är i linje med att antalet
affektuttryck av typen ÖT, ömhet– tillgivenhet fördubblades hos männen mot slutet av tera-
pin.

Som framgått har Monsen et al. (1996) betonat betydelsen av affektiv medvetenhet för
psykiskt välbefinnande. Att öka den affektiva medvetenheten var ett viktigt inslag i terapin.
Tillsammans med tidspressen som motiverande faktor – det gällde att få situationen kring det
väntade eller nyfödda barnet att fungera snarast möjligt – gjorde detta att den korttidsterapeutis-
ka insatsen blev så pass framgångsrik som utfallsdata tyder på. Både kvinnorna och männen
uppnådde en ökad medvetenhet om sina känslomässiga reaktioner, som bidrog till att vidga
förmågan till ”reflekterande funktion”. Hos kvinnorna och männen fanns det kvar skam-
känslor, rädsla, oro och uttryck för sorg även mot slutet av terapin, men de negativa affekt-
uttrycken minskade betydligt i den andra perioden. Den växande förmågan till reflektion
tillsammans med minskningen av negativa och ökningen av positiva affektuttryck gjorde att
både kvinnorna och männen bättre kunde hantera vardagen och i högre grad bli känslomäs-
sigt närvarande i relationen till barnet. I detta avseende finns ingen skillnad mellan kvin-
norna och männen.

Perceptgenetiska utlåtanden. I de perceptgenetiska utlåtandena framkom att det hand-
lade om personer med svår problematik från tidiga anknytningsrelationer. I flera utlåtanden
finns inslag som tydligt bekräftar psykoterapiberättelserna, vilket kom att utgöra ett stöd vid
tolkningen av berättelserna och vid bedömningen av utfallet av terapierna.

Utfallet av den psykoterapeutiska insatsen
De psykoterapeutiska insatserna som varit föremål för studien har i stort varit gynnsamma.
Den terapeutiska ansatsen bedöms överensstämma med den ansats för fokuserad kort-
tidspsykoterapi som Fonagy (1998a) har beskrivit som en effektiv förebyggande insats i
samband med barnafödande. Kvinnorna och männen formulerade själva fokus för terapin.
Men den anknytnings- och affektteoretiska ansats som var utgångspunkt för terapierna torde
också ha bidragit till det gynnsamma utfallet. Slade (1999) hade uppfattningen att korttids-
terapi egentligen inte är en tillräcklig insats för att i grunden förändra osäkra anknytnings-
mönster. Utfallet i studien tyder på att förändringar är möjliga – tillräckliga för att förstå och
bättre kunna hantera de nya omständigheterna det innebär att få ett barn. Dessutom avslöjar
psykoterapiberättelserna att ett nytt och annorlunda sätt att se på och berätta om egna
anknytningserfarenheter och livserfarenheter (jmf. Holmes, 1998a, 1998b) successivt kom-
mer till uttryck och den ”reflekterande funktionen” förbättras (Fonagy & Target, 1997). Kvin-
norna och männen utvecklade efterhand i terapin ökad uppmärksamhet på och tillgänglighet
till egna affektiva upplevelser och kunde också på ett bättre sätt uttrycka upplevelserna.
Detta bör gynna möjligheten till en affektreglering av godo för det väntade eller nyfödda
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barnet (Fonagy et al., 2002). Resultatet blev också en omvärdering av relationerna till de
egna föräldrarna som bl.a. tog sig uttryck i flera av terapierna som en önskan om att barnet
skulle få möjlighet till umgänge med sina mor- och farföräldrar.

Reflektioner om tillförlitligheten hos studiens resultat. För att öka tillförlitligheten av
utfallen mot bakgrund av den dubbla rollen som psykoterapeut och forskare har olika strate-
gier använts. Först kan det vara viktigt med följande påpekande: erfarenheten som psykote-
rapeut – att medvetandegöra egna känslomässiga reaktioner och förmå använda dem ”objek-
tivt” utan att låta sig påverkas eller påverka den andre genom att agera ut dem i den inter-
personella kontexten – är också användbar i forskarrollen där det handlar om analys och
tolkning av data. Strategierna hänvisade till ovan var följande:

– psykoterapierna var avslutade två år innan granskningen och analysen av dem påbörjades;
– genom att applicera anknytningsintervjuns frågor på terapiberättelserna gavs ökad möj-

lighet till ett objektivt förhållningssätt i relation till kvinnornas och männens egna
anknytningserfarenheter och mönster;

– genom att kvantifiera antalet positiva och negativa affektuttryck och genom att poängsätta
medvetenhetsnivån hos affektuttrycken i början och i slutet av samtliga berättelser,
gavs möjligheter till en relativt ”objektiv” bedömning av förändringen av den terapeutiska
insatsen;

– den oberoende blindtolkningen av de perceptgenetiska testen möjliggjorde en bedömning
av kvinnornas och männens grundläggande problematik, som kunde jämföras med den
som framkom i terapiberättelserna;

–  kvinnorna och männen kunde på egen begäran avsluta psykoterapin, när de kände att
de klarade av att hantera sin situation – en indirekt bekräftelse på att en förändring till
det bättre hade skett.

Slutsats
Studien avslöjar och belyser, utifrån en anknytnings- och affektteoretisk ansats, psykiska
belastningar hos kvinnor och män som väntar eller just har fått ett barn. Genom att använda
klargörande, interpersonella och affektreglerande interventioner i terapin kunde de i regel
tidiga och allvarliga störningarna göras tydliga och medvetna. Detta i sin tur förväntas göra
föräldrarna mer lyhörda för barnets grundläggande behov och öka deras känslomässiga till-
gänglighet i relationen med barnet. Förhoppningsvis kan utfallet från studien bidra till att
belysa psykiska svårigheter hos kvinnor och män i samband med barnafödande och visa
vikten av korttidspsykoterapeutiska insatser som kan vara en värdefull hjälp för att förbättra
situationen för psykiskt belastade kvinnor och män som väntar eller just har fått barn.
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