
                                                

INSTITUTIONEN FÖR  
BETEENDEVETENSKAP OCH LÄRANDE 
 
581 83 Linköping   013-281000 

”Det finns hjälp att få” 
Vad föräldrar upplever verksamt i 

samspelsbehandling vid en 
spädbarnsverksamhet 

Lotta Nordström 

Psykoterapeutprogrammet 
magisteruppsats 
Höstterminen 2008 
Handledare: Marie Wadsby 



 

 

                                         Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna uppsats är lyfta fram vad föräldrar upplever som verksamt i 
samspelsbehandlingen vid en spädbarnsverksamhet, vilken i sina metoder utgår 
från anknytningsteorin. Jag har genom Spädbarnsverksamheten i Jönköpings län 
kommit i kontakt med sex föräldrar, som på olika sätt har upplevt 
samspelssvårigheter med sitt spädbarn och fått hjälp till förändring.  
 
Genom kvalitativa intervjuer har jag frågat föräldrarna om deras upplevelser och 
sedan kopplat detta till anknytningsteorin, dess metoder och tidigare forskning.  
 
Resultatet visar att behandlarens personlighet, trygghet i relation till behandlaren 
och metoden Marte meo (videoinspelning) är inslag i behandlingen, som 
föräldrarna upplever har betydelse i deras förändring av samspelet. Föräldrarna 
får hjälp med att stärka sin lyhördhet inför barnet, vilket påverkar 
omvårdnadsbeteendet hos föräldern i en positiv riktning. Detta är av vikt för att 
barnet ska få möjlighet att bygga upp en trygg anknytning. 
 
Undersökningen visar att det är viktigt att behandlaren kommer in i rätt tid, 
vilket kräver att professioner som kommer i kontakt med spädbarnsfamiljer 
måste känna till Spädbarnsverksamheten, för att kunna remittera i tid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                   Abstract 
 

 
The purpose of this essay is to highlight what parents experience as helpful in 
the interaction treatment with their baby, which in its methods is based on 
attachment theory. I have through the “Parent-baby clinic” in the county of 
Jönköping been in contact with six parents, who in various ways have 
experienced difficulties in the interaction with their babies, and who have 
received help to change. 
 
Through qualitative interviews, I have asked parents about their experiences and 
then linked it to attachment theory, its methods and previous research. 

 
The result shows that the personality of and confidence in the treatment staff and 
the method of Marte meo (video recording) are important elements in the 
treatment, and something that parents experience are of  significance for their 
change in interaction. The parents are helped to strengthen their sensitivity for 
the child, which affects their nursing behaviour in a positive direction. This is 
important if the child will have an opportunity to get a secure attachment. 
 
The study shows that it is important that the treatment starts in the right time, 
which requires that professionals who come in contact with these families know 
that the treatment exists and can refer in time. 
 



 

 

                                                Förord 
 
 
Framförallt vill jag tacka och uttrycka min respekt för er föräldrar som har delat 
med er av era erfarenheter. Det har känts som en ynnest att få intervjua er och 
blicka in i er värld, en värld fylld av känslor och upplevelser. Utan er hade 
denna uppsats överhuvudtaget inte varit möjlig. 
 
Sedan vill jag också tacka Åsa, Helene och Kerstin vid Spädbarnsverksamheten 
i Jönköpings län. Det var modigt av er att släppa in mig i er verksamhet. Ni 
kunde ju inte riktigt veta var det skulle hamna. 
 
Min handledare, Marie Wadsby, har hela tiden funnits vid min sida och varit 
behjälplig med synpunkter. Tack för att du snabbt och smidigt har hjälpt mig 
framåt. 
 
Sist vill jag nämna mina kollegor och min familj, som under en längre tid har 
hört mig mumla om sammanfattningar, syften, metoder och teorier. Ni har haft 
ett tålamod som hjälpt mig genom tvivlande stunder om att kunna slutföra 
arbetet. Tack för er uppmuntran och att ni stått ut. 
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                             ”DET FINNS HJÄLP ATT FÅ” 
Vad föräldrar upplever verksamt i samspelsbehandling vid en 
spädbarnsverksamhet                                          
 
                                             
                                            Bakgrund 
 
Uppsatsen inleds med en redovisning av anknytningsteorin, dess  behandlings- 
metoder och en del av den forskning/utvärdering som finns idag. Detta är 
utgångspunkten för min undersökning. Jag kommer också beskriva 
Spädbarnsverksamheten i Jönköpings län, genom vilken jag fått kontakt med de 
föräldrar som ingår i den aktuella studien.   
 
 
                                    Anknytningsteorin 
 
John Bowlby (1907-1990) 
 
Bowlby var den engelske barnspsykiater och psykoanalytiker, som skapade 
grunden för anknytningsteorin. Historiskt sett har den utvecklats ur 
objektrelationsteorin inom psykoanalysen, men använder sig även av begrepp 
från evolutionsteori, etologi, kontrollteori och kognitiv psykologi (Bowlby, 
1994).  
 
Bowlby ägnade sig åt att studera vad som är motivationen till att utveckla nära 
känslomässiga relationer, det han benämnde anknytningssystemet. Han menade 
att krafterna bakom barnets känslomässiga utveckling finns snarast utanför än 
inom barnet (Broberg et al., 2006). Bowlby betonade således betydelsen av 
verkliga händelser i barnets liv. Hur en optimal situation för ett litet barn skulle 
kunna se ut, beskrev han i en populärversion av en tidigare WHO-rapport: 
 
                  Spädbarnet och det lilla barnet bör få uppleva ett varmt, intimt och obrutet  
                     förhållande till sin mamma (eller ett permanent moderssubstitut – en person som  
                     ständigt är som en mor för honom), ett förhållande som skänker båda parter 
                     tillfredsställelse och njutning. Det är detta komplexa, rika och givande  
                     förhållande till modern under de tidiga levnadsåren, vilket varieras på  
                     oräkneliga sätt i relationer till fadern liksom till bröder och systrar, som av 
                     barnpsykiatrier och många andra numera anses ligga till grund för utvecklingen 
                     av personligheten och den psykiska hälsan (Bowlby, 1953/1965 s.13 i  
                     översättning av Broberg et al., 2006 s. 40).  
                          
Då Bowlby arbetade för WHO, hade han inte utvecklat den anknytningsteori, 
som han senare beskriver i sina tre verk ”Attachment and Loss” (Bowlby, 1997, 
1998a, 1998b). Han utgick dock bl.a. från sina erfarenheter inom WHO, då han 
senare utvecklade teorin.  
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Bowlby använde ordet instinkt i stället för drifter. Han såg att vissa djurarter 
utvecklade ett starkt band till en individuell modersgestalt utan maten som 
förmedlare. Detta överförde han till människan och kopplade ihop det med att vi 
söker en trygg hamn, oavsett om denna föder oss eller inte. Han menade att: 
”anknytningsbeteendet är varje form av beteende som leder till att en person når 
eller bibehåller närhet till någon annan klart identifierad individ som uppfattas 
som bättre i stånd att klara världen” (Bowlby, 1994). Mest påtagligt blir detta 
när barnet/personen är rädd, utmattad eller sjuk och lugnas genom tröst och 
omvårdnad. Biologiskt sett har det också en skyddsfunktion. 
 
Bowlby myntade uttryck såsom kontrollsystem i stället för psykisk energi och 
utvecklingsspår fick ersätta faser. Hela tiden utgick han ifrån verkliga händelser 
och menade t.ex. att separationsångest är en normal reaktion på ett hot om eller 
annan risk för förlust. Försvarsprocessen såg han som ett sätt att skydda 
individen: ett sätt för individen att kunna stänga av signaler som skulle kunna 
aktivera anknytningsbeteendet i en olämplig situation (Bowlby, 1994). Detta kan 
t.ex. kopplas till situationer då barnet upplever föräldern otillgänglig. 
Drivkraften bakom detta är barnets egna affekter (Broberg et al., 2006). Bowlby 
tryckte mycket på att förälderns sätt att kommunicera med sitt barn har stor 
betydelse för dess utveckling. Dvs. om föräldern ger välvillig respons bara till en 
del av barnets känslomässiga kommunikation och avvisar andra, lär sig barnet 
att förneka de känslor som är avvisade. Bowlby kallade detta för defensivt 
uteslutande, vilket fyller en viktig funktion i barnets liv just då, men kan få 
förödande konsekvenser på sikt (Broberg et al., 2006). 
 
Barnets anknytningsbeteende motsvaras hos föräldern av omvårdnad om och 
känslomässiga bindning till barnet, det s.k. omvårdnadsbeteendet. Ett beteende 
som förändras i takt med att barnet blir äldre. De erfarenheter vi gör i livet 
påverkar vårt omvårdnadsbeteende. Bowlby ansåg att omvårdnadsbeteendet har 
starka biologiska rötter, men att senare upplevelser formar det. Beteendet 
förstärks genom det gensvar det får hos barnet. Således har både anknytnings- 
och omvårdnadsbeteendet en tendens att vara över tid, då de båda beteendena 
”självförlänger” och stärker varandra (Bowlby, 1994). 
 
En tredje viktig grundkomponent i vårt beteende, är vårt utforskande. När ett 
barn känner sig tryggt, börjar det söka sig ut i omgivningarna (startar redan 
andra halvåret). Barnet vill undersöka hur världen ser ut. Om ett friskt barn vet 
att föräldern finns tillgänglig och reagerar positivt på anrop, vågar det sig också 
utanför denna relation och är nyfiken på det som finns runtomkring. Man kan 
likna anknytningssystemet vid en termostat som slås av vid upplevd trygghet 
och möjliggör på så sätt ett nyfiket utforskande av världen. Närhet och avstånd 
till anknytningspersonen styrs av det jag tidigare benämnde kontrollsystemet. 
Barnet använder sig av kommunikationsmetoder som blir alltmer sofistikerade 
ju äldre barnet blir (Bowlby, 1994; Broberg et al., 2006).  
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Ungefär samtidigt som barnet söker sig bort från sin ”trygga bas”, börjar det 
utveckla en bild av föräldern inom sig och en arbetsmodell av sig själv i samspel 
med föräldern. De erfarenheter vi gör genom vårt utforskande och sökande 
tillbaka till föräldrarna, samt de inre arbetsmodeller av självet och en eller flera 
anknytningsgestalter, som byggs in i tänkandet under barndomen, anses vara 
centrala faktorer i personlighetens sätt att fungera livet igenom. Även om de 
spår vi följer i livet kan förskjutas åt antingen ett gynnsammare eller mindre 
gynnsammare håll, avtar vår förändringskapacitet med stigande ålder. Den 
försvinner dock aldrig helt, men kräver nya erfarenheter som är så pass starka 
upplevelser att våra inre arbetsmodeller kan omvärderas (Bowlby, 1994; 
Broberg et al., 2006). 
 
Mary Ainsworth (1913-1999) 
 
Ainsworth började samarbeta med Bowlby på 50-talet och myntade begreppet 
trygg bas. Hon studerade hur barnet använder denna trygga bas, genom 
forskningsarbete i Uganda och USA. Det är Ainsworths och hennes 
medarbetares observationer, som ligger till grund för vår kunskap om samspelet 
mellan anknytning och omvårdnad under de första åren i livet (Broberg et al., 
2006). 
 
Utifrån de observationer Ainsworth och hennes medarbetare gjorde, utvecklade 
hon en metod för att kunna se barnets balans mellan utforskande och 
trygghetssökande, samt barnets förmåga att använda sig av föräldern som en 
trygg bas. Hon kallade denna metod för Främmandesituationen (Strange 
Situation Procedure, SPP). Metoden används på barn mellan 1 och 2 år, genom 
att observera barnet tillsammans med anknytningspersonen under c:a 20 min. 
Den görs i en trevlig miljö med fri lekyta och åldersadekvata leksaker. En för 
barnet främmande person kommer in i rummet och föräldern lämnar barnet kort 
vid två olika tillfällen. Hela sessionen videoinspelas, för att senare kunna kodas 
(Broberg et al., 2006). 
 
Utifrån bl.a. de observationer som Ainsworth m.fl. gjorde enligt Främmande- 
situationen, har tre organiserade anknytningsmönster utkristalliserats (Broberg et 
al., 2003; Howe et al., 2000): 
  

- Det tryggt anknutna barnet har en inre förvissning om att det alltid kan 
återvända till ”den trygga hamnen”, för att få beskydd om behov skulle 
uppstå. Föräldern är tillgänglig och förutsägbar, sensitiv och accepterande 
och tillåter barnet att utveckla en god psykologisk förståelse av sig självt, 
andra och relationer till andra.  

 
- Ett undvikande anknytningsmönster (otryggt) utvecklas hos barnet om 

föräldern ständigt avvisar dess anknytningsbeteende. Barnet upplever då 
omgivningen som förutsägbart fientligt inställd vid uttryck av negativ 
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affekt och stress. Barnet lär sig att vårdarens fysiska och/eller 
psykologiska tillgänglighet minskar när emotionella krav ställs på 
honom/henne. Föräldern blir irriterad och stressad om deras barn är 
krävande, behövande och påstridigt. Barnet lägger då band på sina behov 
av föräldern och tränger bort känslor av ilska, som kan associeras med 
förälderns otillgänglighet (defensivt uteslutande).  

 
- Ambivalent anknytning (otrygg) utvecklas i relationer där föräldrarnas 

samspel med barnet är mer oförutsägbart lyhört. Problemet är att barnet 
får svårt att ”läsa av” föräldern. Vårdare som svarar inkonsekvent på 
barnets behov skapar en miljö som upplevs oförutsägbar och okänslig, 
men inte nödvändigtvis avvisande och fientlig. Barnets signaler av 
ängslan väcker inte omvårdarens respons. Det finns ingen 
överensstämmelse mellan barnets behov och den vuxnes uppmärksamhet, 
intresse och sätt att svara an. Barnet lär sig inte att det självt kan reglera 
samspelet med föräldrarna och får därigenom mindre förtroende till sin 
egen förmåga. 

 
Som dessa anknytningsmönster beskriver, läggs stor vikt vid hur barnets tas 
emot av föräldern och hur föräldern svarar an i olika situationer. Ainsworth 
utvecklade sina tankar omkring förälderns känslighet eller lyhördhet och 
utvecklade fyra dimensioner, som kan observeras och värderas (Broberg et al., 
2006). Den första dimensionen handlade om förälderns lyhördhet/brist på 
lyhördhet för barnets signaler och kommunikation, vilket handlar om förälderns 
förmåga att tolka barnets signaler och kunna ge det gensvar som är mest adekvat 
i stunden. Den andra dimensionen handlar om balansen mellan förälderns 
positiva och negativa känslor för barnet, vilket har att göra med acceptans kontra 
bortstötande. Den tredje rör förälderns förmåga att respektera barnets integritet 
och egna önskningar och handlar således om graden av samarbete/inblandning. 
Den sista dimensionen berör förälderns tillgänglighet eller brist på denna och 
avser både den psykiska och fysiska tillgängligheten. Tillsammans blir dessa 
dimensioner ett mått på den kvalitativa lyhördheten i förälderns omvårdnad som 
kan ha betydelse för utvecklingen av barnets anknytningsmönster. 
 
Mary Main 
 
Main, en yngre kollega till Ainsworth, har fortsatt den forskning som Ainsworth 
påbörjade med Främmandesituationen och upptäckte ytterligare ett anknytnings- 
mönster. Detta benämndes desorganiserat och påvisas hos barn som lever med 
både oförutsägbara och avvisande vårdare. Det blir mycket svårt för barnet att 
anpassa sig till en sådan miljö och att organisera sitt anknytningsbeteende för att 
öka omvårdnad och säkerhet. Dilemmat är ännu värre om föräldern också är 
anledningen till barnets stress. Vissa föräldrar upplevs som skrämmande – de 
begår övergrepp och upplevs som farliga och oförutsägbara. Andra upplevs som 
skrämda – de är psykologiskt och fysiskt otillgängliga därför att deras egen 
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stress upptar deras emotionella resurser. I båda dessa fall är föräldern orsak till 
barnets ängslan. Ängslan aktiverar anknytningsbeteendet, skapat för att hålla 
barnet nära anknytningspersonen där omsorg och skydd kan sökas. Om 
omsorgspersonen är orsak till ängslan så ökas rädslan och ängslan, när barnet 
närmar sig anknytningspersonen. Den adaptiva strategin för att överleva i en 
farlig och oförutsägbar värld är att undvika närhet i relationer. Det är bättre att 
kontrollera än bli kontrollerad (Howe et al., 2000). 
 
Main har, tillsammans med sina kollegor, utvecklat en anknytningsintervju för 
vuxna (AAI) (Ainsworth & Eichberg, 1993; Broberg et al., 2006). Genom denna 
kan man påvisa huruvida anknytningsmönstret är hållbart över tid och om det 
går att hitta kopplingar mellan förälderns och barnets anknytningsmönster. 
Forskare på Institute of Child Development vid University of Minnesota har 
gjort omfattande studier där man följt upp barn som har bedömts enligt 
Främmandesituationen och senare med AAI under tonåren och i vuxen ålder. 
Man har då kunnat visa på att anknytningsmönstren är tämligen stabila, vilket 
gäller både de organiserade och det desorganiserade (Broberg et al., 2006; 
Sroufe et al., 2005). Man har också kunnat påvisa att det finns samband mellan 
förälderns inre arbetsmodell och den modell barnet utvecklar (Broberg et al., 
2006). 
 
Peter Fonagy 
 
Fonagy har i sin grupp i London, fortsatt med att undersöka innebörden i 
förälderns sätt att möta barnets emotionella upplevelser (Broberg et al., 2006; 
Fonagy, 1996, 2007). 
 
Både forskare och andra teoretiker har funderat vidare på Ainsworth beskrivning 
av förälderns lyhördhet och sett att det inte alltid finns ett direkt samband mellan 
lyhördheten hos föräldern och kvalitén på barnets anknytningssystem. Således 
bör det finnas andra faktorer som spelar in i barnets uppbyggnad av en 
organiserad/desorganiserad anknytning. Fonagy menar att förälderns förmåga att 
kunna mentalisera är betydelsefullt i sammanhanget. Tillsammans med sina 
kollegor har han funnit att förälderns förmåga att kunna reflektera över sin egen 
inre värld är direkt kopplad till förmågan att känslomässigt kunna ta hand om 
sitt eget barn. Att ha en bra mentaliseringsförmåga ökar således möjligheten att 
kunna förstå sitt barn och hjälpa det att förstå omvärlden. Dessa föräldrar är 
bättre på att kunna härbärgera sitt barns känslor och kunna ge tillbaka dem i en 
mer lättsmält version, vilket innebär i sin tur att barnet aldrig behöver 
överväldigas av kraftfulla känslor, som det är för litet för att kunna hantera. Det 
räcker således inte att föräldern är lyhörd för sitt barn, utan den behöver även ha 
ett bra reflekterande inre sinne, som blir till hjälp i samspelet med barnet. Det är 
dessa föräldrar man ofta ser pratande till sitt barn genom att sätta ord på det som 
händer, ska ske och även på det som föräldern tror sker inom barnet. Dessa 
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föräldrar har också förmåga att hålla isär sitt eget och barnets känsloliv på ett bra 
sätt. 
    
 
    Anknytningsbaserad samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer 
 
Mycket av den spädbarnsverksamhet som idag bedrivs inom olika verksamheter 
både i Sverige och utomlands, bygger bl.a. på anknytningsteorin. Praktiker har 
sett hur viktig anknytningen är för barnet och dess fortsatta trygghet. 
 
För att ge läsaren en bild av de olika samspelsbehandlingar som kan användas i 
en spädbarnsverksamhet, ger jag här en redovisning av de mest omskrivna 
(Broberg et al., under utgivning). Gemensamt för dem är att: 
 

- Behandlaren måste vara känslomässigt och fysiskt tillgänglig för 
föräldern. 

- Behandlaren har fokus på förälderns lyhördhet och barnets känslomässiga 
signaler. 

- Behandlaren hjälper föräldern att bli öppen för att erbjuda barnet ett 
utrymme där relationsproblematiken kan bearbetas genom lek och 
samspel. 

- Metoden erbjuder tillgång till en terapeut som kan fungera som en trygg 
bas för dyaden under behandlingen. 

 
Dessa kriterier är sammanfattade av de kanadensiska klinikerna Cohen, 
Lojkasek och Muir (Broberg et al., under utgivning) 
 
Watch, wait & wonder (WWW) 
 
Denna metod har utvecklats i Kanada av den ovan nämnde Muir och 
medarbetare. Metoden bygger på att föräldrarna ska lära sig att uppmärksamma 
barnets spontana aktiviteter. Det innebär att man är på golvet tillsammans, där 
det finns leksaker framplockade som är anpassade till barnet. Föräldern ska följa 
barnets lek, utan att ta över eller styra den. Föräldern får inte avbryta såvida det 
inte föreligger någon fara för barnet. Dock är det viktigt att han/hon svarar på 
den kontakt barnet söker och deltar i leken på barnets villkor. Därav orden 
uppmärksamma (watch), avvakta (wait) och förundras (wonder). Efteråt pratar 
man om det som hänt under leken. Målet är att föräldern ska bli mer medveten 
om på vilka sätt barnet talar om vilket stöd det behöver (Broberg et al., under 
utgivning; Hwang & Wickberg, 2001). 
 
Barn- och föräldrapsykoterapi 
 
Denna behandlingsmetod utgår ifrån Fraiberggruppens terapeutiska 
interventionsprogram för polikliniskt behandlingsarbete med spädbarnsfamiljer 
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och bygger på psykoanalytisk tradition (Berg Brodén, 1992; Broberg et al., 
under utgivning). I arbetet utgår man ifrån vardagssituationer, där det handlar 
om att hjälpa föräldern att uppfatta och tolka barnets signaler och behov. 
Föräldern behöver ändra sitt beteende och bemöta barnet på ett nytt sätt. Det kan 
gälla matsituationer, lek, sömn mm. Målet är att ge föräldern en ny upplevelse, 
så att en förändring av de inre representationerna (Stern, 1996) blir möjlig. Detta 
sker genom att föräldern känner sig duglig och kan hjälpa sitt barn. Den dag 
föräldern känner sig tillräcklig trygg i sin nya roll, är det dags att fortsätta 
arbetet på egen hand. Behandlingen på Viktoriagården i Malmö bygger bl.a. på 
denna teori och metod (Berg Brodén, 1989, 1992). 
 
STEEP (Steps Toward Effective Enjoyable Parenting) 
 
Programmet har sin utgångspunkt i det longitudinella forskningsprojektet i 
Minnesota (Broberg et al., 2006; Egeland & Erickson, 2004; Sroufe et al., 2005). 
Metoden går ut på att stärka kvalitén i föräldra-barnrelationen. Behandlingen 
bygger på gruppträffar som innehåller samspel, måltider och en strukturerad 
gruppdiskussion, då barnen passas av barnvakter. Man betonar relationen mellan 
behandlaren och föräldern, vilket gör att man bl.a. inte använder sig av några 
vikarier i verksamheten (Broberg et al., under utgivning). 
 
Lyhördhetsträning 
 
Som Ainsworth m.fl. poängterade, betyder förälderns lyhördhet mycket för 
barnets anknytningsbeteende. Vilka interventioner som används för att träna upp 
förälderns lyhördhet ser olika ut i skilda verksamheter. Broberg m.fl tar i sin 
kommande bok upp exempel på hur nära kroppskontakt, genom att ha barnet i 
bärsele på magen, kan öka förälderns förmåga att vara lyhörd. En förklaring kan 
vara att detta underlättar för föräldern att känna barnets rytm och därigenom 
uppfatta dess signaler. Det skulle också kunna förklara varför spädbarnsmassage 
ökar kvalitén på samspelet mellan barn och förälder. 
 
På Birkagården i Göteborg, ett barn- och familjebehandlingshem, använder man 
sig av en metod som benämns dubbling. En teknik där behandlaren förstorar 
barnets behov, genom gestaltning. En slags förstärkning av det barnet uttrycker 
till föräldern, för att denne ska bli varse vad det är barnet vill och vilka behov 
det uttrycker (Körner, 2005). 
 
På Gryningen, en dagvårdsverksamhet i Karlskoga, använder man i vardagen en 
miljöterapi som ska stärka föräldern i att kunna tolka barnets signaler och öka 
dialogen dem emellan (Neander, 1996). Ett sätt att arbeta som är vanligt inom 
spädbarnsverksamheter i Sverige. 
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Videobaserade interventioner 
 
I Sverige är Marte meo (av egen kraft) troligtvis den mest använda metod, där 
videofilmning ingår. Metoden utvecklades i Nederländerna av Maria Aarts och 
är en modell, där man betraktar spädbarnets samspel med sin vårdare (Hedenbro 
& Wirtberg, 2000). Det centrala i Marte meo-arbetet är att uppmärksamma och 
tydliggöra de resurser och förmågor som möjliggör utveckling. Dock betonar 
man, att det inte handlar om att blunda för de hinder och problem som föräldern 
uttrycker i samspelet. Man fäster stor vikt vid familjens egen livsberättelse och 
ser den som basen. Samarbetet bygger på att skapa ett förtroende och en trygg 
relation med de man hjälper. Metoden kombinerar filmning, som analyseras och 
återgivs till föräldrarna, med föräldrasamtal. 
 
Broberg m.fl. beskriver i sin kommande bok ytterligare en videobaserad metod 
som utvecklats i Nederländerna. Den förkortas VIPPP, vilket står för Video-
feedback Intervention to Promote Positive Parenting. Den används vid 
hembesök hos familjerna vid ett begränsat antal tillfällen. Målet är även här att 
öka förälderns förmåga att uppfatta barnets signaler och besvara dem lyhört. Vid 
återgivning av filmen följer man fyra teman: 
 

- Anknytning och utforskning; hjälpa föräldern att se skillnaden på när 
barnet behöver en trygg bas och när det är i sitt utforskande beteende och 
vad som är barnets behov i de olika skeendena. 

- Ge röst åt barnets signaler; sätta ord på det som barnet uttrycker. 
- Lyhördhetskedjan; förklara för föräldern varför det är viktigt att svara 

snabbt på barnets signaler. 
- Dela känslor; uppmuntra känslomässig kontakt genom att föräldern tonar 

in både positiva och negativa känslor hos barnet. 
 

Metoden bygger på att en arbetsallians byggs upp mellan föräldern och 
behandlaren före dess att mer känsligt material från filmen diskuteras.  
 
Filmning av förälder och barn kan även ingå som en del i andra metoder, men är 
då ett komplement och inte ett huvudinstrument. 
 
Circles of Security Project (COS) 
 
Detta är en amerikansk interventionsmodell utarbetad av Marvin m.fl. i Virginia 
(Broberg et al., under utgivning; Marvin et al., 2002). Man jobbar med barn och 
föräldrar i grupp, där grundtesen är att barnet måste ha en trygg bas, för att våga 
utforska världen. I behandlingsprogrammet får således föräldrarna lära sig hur 
viktigt det är att de kan förmedla denna trygghet till barnet genom föräldra- 
formeln: var alltid större, starkare, klokare och snällare. Det innebär att alltid 
följa barnets behov, då detta är möjligt, samt ta ”kommandot” (take charge) när 
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det är nödvändigt. Metoden vill förmedla till föräldrarna att ett tryggt samspel 
innebär att det även förekommer sammanbrott i samspelet mellan förälder och 
barn, men att dessa går att reparera. 
                                         
 
                                         Behandlingsresultat 
 
Internationellt har utvärderingar av spädbarnsbehandling visat mycket positiva 
resultat (Socialstyrelsen, 1993). En motivering till varför så goda och snabba 
resultat visar sig just i en spädbarnsbehandling, kan vara att föräldern redan är i 
en omvälvande och ny situation, som kräver anpassning och omdaning. I denna 
situation är föräldrar mer benägna till förändringsarbete (Stern, 1996).  
 
Internationellt har det under 1990- och 2000-talet gjorts flera metaanalyser av 
anknytningsbaserade behandlingar med föräldrar och barn. Broberg m.fl. 
redogör i sin kommande bok för tre av dessa studier. I den första studien har 
forskarna valt att analysera effekter av interventioner som är riktade mot 
mammors lyhördhet och barns anknytningsmönster (van IJzendoorn et al., 
1995). Analysen bygger på 12 behandlingsprogram för anknytningsproblematik. 
Resultaten visar en måttlig effektstorlek på ökningen av mammans lyhördhet 
och en mindre (men dock signifikant) på barnens anknytningskvalitet. De 
program som nått bäst resultat var de som koncentrerat sig på att förändra 
mammans beteende och de som använt sig av personlig kontakt, för att lära 
mammorna lyhördhet eller video för att demonstrera barnens beteende. 
 
Jag har tidigare nämnt Minnesota-projektet, som har gjort större studier omkring 
anknytningsmönstrets stabilitet över tid. De har också utvecklat den tidigare 
beskrivna STEEP-metoden (Egeland & Erickson, 2004; Sroufe et al., 2005). 
Egeland m.fl. (2000) har gjort en utvärdering av 15 anknytningsbaserade 
behandlingsverksamheter, där de kom fram till att verksamheter som erbjöd 
långvariga och täta kontakter i spädbarnsfamiljer uppnådde goda resultat. 
Liksom i STEEP poängterade forskarna relationen mellan mamman och 
behandlaren och menade att resultatet pekar på att helst skulle insatserna ha 
påbörjats redan under graviditeten. När behandlingskontakterna innehöll stöd 
och återkopplingar på beteende i kombination med samtal om anknytnings- 
erfarenheter och inre representationer fungerade de som en god hjälp för 
föräldrar, speciellt i multiriskfamiljer. 
 
Broberg m.fl. skriver i sin kommande bok, att den senaste metaanalysen som 
gjorts är baserad på 70 studier. I denna analys jämför man behandlingar för att 
öka förälders lyhördhet med dem som avser att förbättra barns anknytning. Även 
här är det relationen mamma-barn som står i fokus. Liksom i den första 
beskrivna metaanalysen var behandlingar som hade ett tidsbegränsat och tydlig 
behandlingsfokus mest effektiva. Studien visade att de interventionsprogram 
som inte använde sig av video var bättre på att förändra barnens 
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anknytningsmönster, men de förändrade inte förälderns lyhördhet i lika stor grad 
som de metoder som använde videokamera (Bakermans-Kranenburg et al., 
2003). 
 
I dessa studier ser vi att både korta och längre behandlingar visar på goda 
resultat. Kanske är det så att vissa barn och föräldrar behöver en längre kontakt, 
för att kunna förändra samspelet, medan andra gör det under kortare tid? Detta 
kan hänga ihop med vilka problem som fanns i familjen från start. I en 
psykosocialt hårt belastad familj behövs kanske en längre insats för att få till 
förändringar i samspelet. Studierna visar också att olika interventioner kan ge 
lika goda resultat. Detta har även Stern refererat från en jämförande studie 
mellan en psykoanalytisk inriktad psykoterapi med en samspelsbehandling som 
var inriktad på moderns (och även barnets) konkreta beteende. Båda terapi-
formerna gav goda resultat och man fann inga större skillnader i behandlings- 
resultaten (Jaksjö, 2006; Stern, 1996). Vi behöver kanske ställa oss frågan om 
vad som är bäst för vem? 
 
Vad det gäller forskning i Sverige, finns det en som är systematisk (Wadsby, 
Sydsjö & Svedin, 2001). Denna utvärdering är gjord på Föräldra-
spädbarnsverksamheten Hagadal i Linköping, som har ett intensivbehandlings- 
program på 6 veckor för mammor med spädbarn i åldern 0-6 månader. 
Utvärderingen omfattar 63 mammor med barn. Samspelet har skattats både av 
behandlarna själva och utomstående barnpsykologer i början och slutet av 
behandlingen. Behandlarna har gjort observationer i vardagen och 
barnpsykologerna har studerat videofilmer, som de är ovetandes om när de 
spelades in under behandlingstiden. I båda grupperna har man funnit en 
signifikant positiv förbättring i samspelet mor-barn. Mammorna har också 
intervjuats om förändringar i samspelet och är samstämmiga med de resultat 
som framkommit. Mammornas inställning har förändrats under 
behandlingstiden. I början var 34 positivt inställda till behandlingen mot 56 i 
slutet. 
 
Övriga utvärderingar som gjorts vid olika spädbarnsverksamheter i Sverige är i 
huvudsak av kvalitativ karaktär. Ofta har detta skett genom intervjuer med 
remittenter, behandlare och föräldrar. Överlag kan man visa på goda 
behandlingsresultat. Bland de första spädbarnsverksamheterna som startade i 
Sverige var Viktoriagården i Malmö, Gryningen i Karlskoga och Maskan i 
Stockholm (Berg Brodén, 1989,1992; Neander, 1996; Skagerberg & Karlsson, 
1997). Vid en utvärdering på Viktoriagården kunde man peka på att 
samspelstonen mellan mor-barn hade förändrats hos flertalet som gått igenom 
behandlingen. Samspelstonen var före behandlingen positiv hos 7% av paren, 
mot 86% efter behandlingen. På Maskan gjordes en utvärdering av mor-barn 
relationen tre år efter avslutad behandling. Utvärderingen som gjordes av en 
utomstående psykolog visade att 9 av 10 mor-barn par hade fått hjälp och att en 
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trygg anknytning hade utvecklats. Majoriteten av mödrarna var också nöjda med 
behandlingen och beskrev att de upplevde att resultaten var bestående. 
 
Blivande psykologer vid Umeå universitet gjorde en utvärdering av 
spädbarnsverksamheten Tidigt Föräldrastöd i Skellefteå (Linnes & Näsström, 
2004). Denna visade att tendensen i den undersökta gruppen var att samspelet 
med barnet ökade och relationen mellan förälder-barn förbättrades, vilket 
innebar att barnets möjligheter att utvecklas i en trygg relation också ökade. 
Föräldrarna upplevde att de utvecklades och stärktes i sin föräldraroll genom 
behandlingen.  
 
I en utvärdering av samverkans- och mellanvårdsprojektet Gungan, har man 
intervjuat personal och föräldrar om behandling och resultat (Cederström, 2006). 
Framförallt föräldrarna är mycket positiva till både behandlarna och 
behandlingen. Oavsett vilka förväntningar föräldrarna haft, beskriver de hur de 
tämligen snart fick ett stort förtroende för personalen på Gungan. Alla föräldrar 
uppfattar att det fått avgörande hjälp med de svårigheter de sökt för, även om 
några upplevde att det fanns mer kvar att göra. De har svårt att peka på vad det 
var som hjälpte dem, förutom filmningen, men under intervjuerna kom det fram 
att deras stora förtroende för personalen har varit viktigt. Likaså personalens 
lyhördhet, respektfulla bemötande och att både föräldrar och barn har blivit 
sedda. Föräldrarna poängterar även hur viktigt det varit att behandlingen har 
förts i en dialog och att de inte känt sig tvingade till något. Den har också varit 
flexibel och behandlarna har förmedlat både professionalism och trygghet. Både 
behandlarna och föräldrarna beskriver positiva förändringar hos enskilda 
familjemedlemmar och i samspelet mellan barn-förälder.  
 
Samma år som Gungan utvärderades gjorde en psykoterapeutstuderande vid 
Linköpings universitet en undersökning vid spädbarnsverksamheten i Uddevalla 
(Jaksjö, 2006). Även denna pekade på att en majoritet av föräldrarna ansett sig 
bli hjälpta. Föräldrarna betonar framförallt relationen till behandlaren och sätter 
nästan likhetstecken mellan denna och behandlingen. 
 
Under 2006 påbörjades en större utvärdering av behandling vid verksamheter för 
späd- och småbarnsfamiljer i Sverige (Neander, 2006). Denna utvärdering 
omfattar Gryningen i Karlskoga, Lindan i Lindesberg, Lundvivegården i 
Skövde, samt Björkdungen i Örebro. Syftet med studien är att följa familjerna 
under 1½ år med avseende på förändringar på kort och längre sikt. Dessa 
förändringar ska undersökas i förhållande till givna behandlingsinsatser. Studien 
omfattar 101 familjer, är prospektiv och bygger på vetenskapligt beprövade 
självskattningsintrument. 
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                        Spädbarnsverksamheten i Jönköpings län 
 
Spädbarnsverksamheten i Jönköpings län startade hösten 2006 och tillhör 
organisatoriskt primärvården inom Landstinget. Personalen är tre utvecklings- 
ledare, vilka är utplacerade i var sitt sjukvårdsområde. En av utvecklingsledarna 
är socionom, de övriga två socialpedagoger. De är också utbildade Marte Meo-
terapeuter, samt instruktörer i spädbarnsmassage. Utvecklingsledaren i 
Jönköpings sjukvårdsområde har även en samordnarfunktion. 
 
Verksamheten leds av en styrgrupp, som träffas fyra gånger om året. Denna 
består av de tre utvecklingsledarna, deras närmsta chef, samt Landstingets 
barnhälsovårdsöverläkare, som också är medicinskt ansvarig för verksamheten. 
 
Mål för verksamheten är att erbjuda familjer med behov av stöd i föräldra-barn 
relationen tillgång till samspelsbehandling och stöd i föräldraskapet. 
Målgruppen för behandlingsarbetet är familjer med ofödda barn, spädbarn och 
barn upp till två år, där det finns brister eller en risk för brister i barnets 
anknytning. Behandlingsarbetet bedrivs i första hand hemma hos familjen. 
Verksamheten ska också ge stöd och handledning till övrig personal inom 
landstinget och kommunerna om samspel och anknytning. 
 
Familjerna remitteras muntligen eller skriftligen. Målsättningen är att snabbt 
komma igång med behandlingsarbetet. Kontakt med remittent tas vid behov 
under behandlingens gång och alltid vid avslut. Då familjer själva tar kontakt, 
genomförs först ett bedömningssamtal tillsammans med Barn- eller 
Kvinnohälsovården.  
 
Utvärdering av behandlingsarbetet görs genom enkäter till föräldrar och 
personal inom två månader efter avslutad behandling. Remittenten lämnar också 
in en egen utvärdering. 
 
Spädbarnsverksamheten bygger på en humanistisk grundsyn där varje individ 
har ett lika värde. Den tror på människans egen förmåga att utvecklas, men 
också att människan utvecklas i relation till andra. Förhållningssättet är 
salutogent, vilket innebär att se till familjens resurser och bygga vidare på dem, 
snarare än att fokusera på problemen och svagheterna. Behandlingen bedrivs 
systemiskt, med barnets behov i fokus. Behandlingsarbetet utgår från 
anknytningsteorin. Planering av behandlingen sker i samarbete med familjen. 
Insatsen kan innehålla samtal, Marte Meo, miljöpedagogik, spädbarnsmassage 
och nätverksarbete. 
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                                                Syfte 
 
Syftet med min undersökning är att ta reda på vad föräldrar, som genomgått 
samspelsbehandling inom en spädbarnsverksamhet, upplever att behandlingen 
innehåller, som har gjort att de idag känner sig tryggare i samspelet med sitt 
barn.  
 
Jag vill också koppla de svar jag får från föräldrarna till anknytningsteorin, dess 
behandlingsmetoder och forskning, för att se om där finns beröringspunkter. En 
viktig beståndsdel i samspelsbehandling vid spädbarnsverksamheter i Sverige är 
just anknytningsteorin. Vad i föräldrarnas svar tyder på att det är deras 
omvårdnadssystem, som hos barnet motsvaras av anknytningssystemet, som 
man påverkar genom behandlingen? 
 
Mina personliga skäl till att göra undersökningen handlar om att få ta del av 
föräldrarnas erfarenhet av behandlingen, för att få impulser till mitt eget arbete 
med barn och föräldrar. 
 
 
                                               Metod  
 
                
                                          Val av metod  
 
Denna studie har en kvalitativ ansats och metoden för datainsamlingen har varit 
genom enskilda intervjuer. Syftet med denna ansats och metod har varit att 
utforska intervjupersonernas upplevelse av och deras perspektiv på vad det är i 
behandlingen som har hjälpt dem till förändring. Kvale skriver att ”syftet med 
en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening” (Kvale, 1997, s 13).  
 
Då jag valt att knyta mitt arbete till anknytningsteorin, har detta till viss del styrt 
de frågor som finns med i intervjuguiden (bilaga 1). Valet av teori har styrts 
både av mitt eget intresse och Spädbarnsverksamhetens metoder, som bygger på 
bl.a. anknytningsteorin. Utifrån detta får uppsatsen anses vara mer deduktiv till 
sin karaktär, det vill säga förutom att teorin till viss del styr de frågor jag ställt 
kommer jag även att referera till den i efterföljande resultatdiskussion. 
 
 
                                                Urval    
 
Jag träffade behandlarna inom Spädbarnsverksamheten vid två tillfällen före det 
att undersökningen startade. Första gången presenterade jag mig och mina 
tankar, för att se om de var intresserade av att medverka till min undersökning. 
Efter detta hade vi en del mail-kontakt och träffades några månader senare, för 
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att jag bl.a. skulle utforma urvalskriterier för den grupp av föräldrar jag ville 
intervjua. 
 
Efter diskussion beslöt jag att fem urvalskriterier skulle vara uppfyllda, för att 
föräldern skulle kunna bli aktuell för intervju: 
 

- Behandlaren skulle ha träffat föräldern och barnet vid minst 5 tillfällen. 
- I relationen skulle det finnas allvarliga problem i samspelet, som skulle 

kunna påverka barnets anknytning i negativ riktning. 
- Föräldern skulle själv uppleva att det var något i samspelet, som inte 

kändes bra. Sakna något i sin omsorgsförmåga, för att kunna ta till sig sitt 
barn fullt ut. 

- Välmotiverad förälder, som var öppen för/ville ha hjälp. 
- En uttalad positiv förändring, som handlade om samspelet mellan förälder 

och barn. 
 
Behandlarna har sedan utifrån dessa kriterier valt ut vilka föräldrar som kan bli 
aktuella och frågat dem om de vill ställa upp i en intervju. Jag har fått namn och 
telefonnummer, för att kunna kontakta de föräldrar, som visat intresse och sagt 
ja för deltagande i undersökningen. 
 
 
                                       Undersökningsgrupp 
 
Jag har intervjuat 6 föräldrar i åldern 30-36 år. Enligt SCB:s socioekonomiska 
indelning fanns det i föräldragruppen representanter för både arbetare och 
tjänstemän (Statistiska centralbyrån 1982). Gruppen bestod av 5 kvinnor och en 
man. I resultatredovisningen har jag valt att använda hon om intervjupersonen, 
då syftet med undersökningen inte har varit att jämföra mammor med pappor. 
Alla föräldrar, utom en, var förstagångsförälder. I en av familjerna fanns det två 
äldre barn. En av förstagångsföräldrarna hade fött tvillingar. Alla föräldrar levde 
ihop med den andre föräldern. 
 
Barnets ålder, då behandlingen påbörjades, har varierat mellan 3 veckor och 10 
månader, med ett medeltal på 4,4 månader. Längden på behandlingen har varat 
mellan 2 och 6 månader (medeltal 3,3 månader) med vanligtvis en träff i veckan. 
I någon familj har man under en period träffats oftare. Fyra behandlingar var 
avslutade vid undersökningstiden. I en av dessa familjer skulle ett avslutnings/ 
uppföljningssamtal hållas inom en snar framtid. En behandling var pågående 
och en i slutskedet.  
 
Behandlarna har fått beskriva vilka problem som fanns i relationen mellan 
förälder och barn, då behandlingen började. De har använt beskrivningar såsom 
att föräldern inte pratade med sitt barn, gärna lämnade över det till den andre 
föräldern, orkade inte trösta barnet, orkade inte bry sig, samt hade en dålig tilltro 
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till sig själv som förälder och i och med detta visade upp en stor osäkerhet i 
föräldraskapet. Genomgående saknade föräldrarna glädjen över att ha fått ett 
barn. Behandlarna har också beskrivit att barnet kunde vända sig bort från 
föräldern och i en familj konsekvent sökte kontakt med den andre föräldern. 
Även relationsproblem mellan föräldrarna fanns med i någon familj. Dessa 
beskrivningar stämmer väl överens med föräldrarnas egna berättelser, då jag 
intervjuat dem. Beskrivning av förändringarna har även de varit samstämmiga 
och handlar i huvudsak om att det idag finns ett gott samspel mellan barnet och 
föräldern, samt en glädje och stolthet över att vara förälder. Denna 
samstämmighet tyder på att det var ”rätt” urvalsgrupp jag träffade, vilket jag på 
detta sätt kollade upp. 
 
 
                                           Insamlingsmetod 
 
Jag utarbetade en intervjuguide (bilaga 1), som jag har utgått ifrån under alla 
intervjuerna. Under första intervjun la jag till en fråga, annars har inga ändringar 
gjorts. Jag gjorde ingen testintervju. Intervjuerna har genomförts under maj, juni 
och juli månad, 2008. 
 
Jag har fördjupat mig inom varje frågeområde genom att ställa följdfrågor och 
låtit svaren komma efterhand. Det innebär att vissa frågor inte behövts ställas 
och att svaren har kommit i olika ordning. Jag har i slutet av varje intervju tittat 
över så jag inte missat något viktigt frågeområde. Typen av intervju stämmer väl 
överens med begreppet den öppet riktade intervjun (Lantz, 1993). Denna syftar 
till att förstå meningen med olika fenomen kopplat till individens livsvärlden. 
Den är beskrivande och fokuserar på bestämda teman, samt är öppen för 
flertydigheter och förändringar. Alla intervjuer har spelats in. 
 
Intervjuerna har i samtliga fall gjorts hemma hos föräldern. Detta har varit ett 
val som gjorts av den enskilde. I samtliga fall har jag erbjudit att vi kan träffas 
på min arbetsplats (Jönköping kommun) eller annan neutral plats. Ingen av 
föräldrarna har dock valt något av dessa alternativ.  
 
 
                                           Bortfall 
 
Ingen av de tillfrågade föräldrarna har enligt behandlarna sagt nej till att bli 
intervjuade. Det är heller ingen som har hoppat av under undersökningens gång. 
 
 
                       Bearbetning och analys av intervjuerna 
 
För att inte missa nyanser och pauser, har jag valt att arbeta med intervjuerna 
direkt. Alltså har själva inspelningarna varit mitt forskningsmaterial. Jag valde 
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detta sätt, för att undvika översättningen från tal- till skriftspråk, som jag hade 
fått uppdra åt någon utomstående, vilket hade blivit en tolkning i sig (Kvale, 
1997). 
 
Efter intervjuerna har jag lyssnat igenom dem och skrivit ner de svar föräldrarna 
har gett på varje fråga. Jag har både skrivit ner svaret och även ordagrant tagit 
med en del citat. Då jag läst igenom svaren, har jag ibland upptäckt att svaret 
mer hör till ett annat frågeområde. Jag har då gått tillbaka och lyssnat på svaret 
återigen, för att se om jag uppfattat det riktigt. När jag gått igenom svaren har 
vissa teman utkristalliserats och jag har fört samman de svar som tillhör samma 
tema. Under tiden som jag skrivit ner svaren under de olika teman, har jag 
lyssnat på banden igen och gjort en del ändringar efterhand. Allt som har 
citerats, har lyssnats igenom flera gånger. När jag började närma mig slutet av 
arbetet med resultatredovisningen, lyssnade jag återigen igenom banden, för att 
lyssna efter det jag eventuellt inte hade uppfattat eller uppfattat felaktigt. Det var 
också för att gå tillbaka och få en helhetsbild av varje intervju och se om denna 
stämde med det sammanlagda resultatet. 
 
I resultatredovisningen har jag förtydligat texten genom att citera föräldrarna. 
Av etiska skäl har jag valt att inte märka ut vem som sagt vad. Citaten fördelar 
sig på föräldrarna enligt följande; 1 förälder - 2 citat, 1 förälder - 3 citat, 2 
föräldrar - 4 citat, 1 förälder - 6 respektive 8 citat. Dock är citaten olika långa, 
vilket innebär att även om en förälder har citerats vid fler tillfällen, kanske inte 
den sammantagna längden på citaten är större än en förälder som citerats färre 
gånger. Alla citat är återgivna så ordagrant som möjligt. I några citat har jag fått 
byta ut något ord, för att göra meningen mer förståelig i skriftspråk. I de fall jag 
har utelämnat något ord eller någon mening, har detta punktmarkerats. 
 
                                           
                                         Kvalitetsvärdering 
 
Inom kvalitativ forskning används framförallt validitetsbegreppet (Svensson, 
1996). Svensson menar att i den kvalitativa studien är reliabilitetsbegreppet mer 
sammanflätat med validitetsbegreppet. Han skriver, att om validiteten är god är 
också reliabiliteten det. 
 
Kvale menar att validering i kvalitativ forskning, metod och analys innefattar 
kontroll av trovärdighet, en försäkran att det finns empiriska belägg och att man 
har gjort en rimlig tolkning (Kvale, 1997). Han sträcker sig så långt som till att 
det handlar bokstavligen om att övertyga läsaren om att analysen är trovärdig 
och att resultaten är användbara. Nyttan av resultatet är således en del av 
undersökningens validitet. 
 
Jag kommer att i metoddiskussionen följa upp resonemanget omkring kvalitén i 
uppsatsen, genom att titta på om intervjuerna och analysen är gjorda på ett sätt 
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som ger trovärdighet åt resultatet. Jag vill också titta på nyttan av en sådan här 
undersökning och vad jag kunde ha gjort annorlunda, för att ökat användningen 
av det jag kommit fram till.  
 
 
                                            Etiska övervägande 
 
Vad det gäller de etiska övervägande jag gjort under arbetets gång, har jag utgått 
från de forskningsetiska principer som tagits av det Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990). Förutom den information som 
har lämnats vid behandlarens förfrågan, har jag lämnat information muntligt 
både vid första telefonkontakten och vid intervjun. Denna information har de 
intervjuade även fått i skriftlig form innan intervjuns start (bilaga 2), samt haft 
möjlighet att fråga vidare om. 
 
I min information har jag tryckt på att deltagandet är helt frivilligt och att de har 
möjlighet att dra sig ur när som helst. Jag har informerat om syftet med 
undersökningen och vem jag är och i vilket sammanhang jag befinner mig. 
Intervjupersonerna är helt anonyma och ingen annan än jag har tagit del av de 
intervjuer som gjorts. Inspelningsmaterialet har förvarats inlåst och kommer att 
förstöras efter undersökningens genomförande och avslut. Utöver den 
information intervjupersonerna har fått både muntligt och skriftligt, har jag även 
lämnat utrymme för ytterligare frågor och undringar under intervjuns gång. 
 
I två fall var behandlingen pågående, då jag intervjuade föräldern. Jag har efter 
intervjun frågat behandlaren om hon märkt ifall intervjun påverkat 
behandlingarna på något sätt, vilket hon säger sig inte ha märkt av. Däremot har 
ett par föräldrar sagt att de tycker det varit kul att få reflektera över det de varit 
med om under behandlingstiden. 
 
 
                                                Resultat 
 
Resultatet av undersökningen kommer här att redovisas under följande sex 
teman:  
 

- Start på problemen och första kontakten med Spädbarnsverksamheten 
- Första mötet med behandlaren 
- Egna och gemensamma mål 
- Behandlingsmetoder som varit till hjälp i förändringsarbetet 
- Behandlarens personlighet/sätt, som spelat en roll i förändringsarbetet 
- Omgivningens och Spädbarnsverksamhetens betydelse i förändrings- 

arbetet 
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Därefter sammanfattas de upptäckter som gjorts vid intervjuerna och beskrivits 
under de olika temana. 
 
 
      Start på problemen och första kontakten med Spädbarnsverksamheten 
 
Samtliga 6 föräldrar beskrev att det blev fel redan från starten. Det vill säga 
nästan direkt efter barnets födelse. Tre av föräldrarna beskrev långdragna, 
smärtsamma och komplicerade förlossningar, som påverkade dem både fysiskt 
och psykiskt. Två av föräldrarna var redan fysiskt nedsatta före förlossningen. 
Tre av föräldrarna låg inlagda på sjukhuset, utan sina barn, efter förlossningen. 
En förälder för att gå igenom en operation, som påkallats av födandet. De andra 
två föräldrarna var inlagda inom psykiatrin p.g.a. amningspsykos.  
En förälder blev deprimerad efter förlossningen och fick hjälp inom öppen-
psykiatrin: 
 

  Jag har ju haft en depression innan, om man säger så. Jag tror det berodde mycket på det.  
  För det är större risk att det blir så när man blir förälder….Jag kände bara, varför måste 
  det drabba mig just nu. Jag som hade längtat så länge efter barn och så blev det så   
  här….Samhället är ju sådant att när man får barn, det är så rosenskimrande. Men den är 
  ju inte sann egentligen. Det är ju väldigt tufft. Det är en stor omställning och det är inte  
 det där rosenskimrande. 

 
En annan förälder beskrev hur oförberedda de var inför barnets ankomst, då 
graviditeten ej var planerad och upptäcktes först efter tre månader: 
 

  Jag skulle kanske t.o.m. haft hjälp innan eller kanske fått prata med någon. För både jag 
  och min sambo kände att vi låg efter tre månader och eftersom vi inte hade gått och 
  väntat och längtat efter barn, så fick vi sex månader….Hela tiden låg vi efter. Så jag var 
  nog inte i mig, riktigt så där, jag hade nog inte blivit klar.  

 
Familjens problem beskrev en förälder vara att de var så frustrerade över att inte 
klara av alla de nya situationer som uppstod i hemmet. Hon beskrev att de kände 
sig stressade och oroliga och att situationen blev ohållbar, då alla dessa 
reaktioner gick ut över varandra. Föräldrarnas relation blev således allt sämre 
och de kunde inte stötta varandra i föräldraskapet. 
 
Ingen av föräldrarna kände tidigare till Spädbarnsverksamheten och det var 
endast en av dem som själv aktivt sökte hjälp, för att få bättre kontakt med sitt 
barn. Hon pratade med sin BVC-sköterska, som förmedlade kontakten med 
Spädbarnsverksamheten. 
 
I de övriga fem familjerna var det någon i den professionella omgivningen som 
reagerade på situationen och hjälpte dem vidare: 
 

  Jag kunde inte ta till mig mitt barn. Jag hade inte den där känslan att …lyckokänslorna. 
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  Nej, jag tog inte till mig henne. Det var mest min man som skötte henne i början. Jag  
  orkade inte och se´n…struntade i vilket ungefär. 

 
Samma förälder rekommenderades genom psykiatrin och av BVC att ta hjälp av 
Spädbarnsverksamheten. 
 
En förälder sökte barnläkarhjälp, då hon trodde att barnet fått eksem. Läkaren 
konstaterade att det inte var något fysiskt fel med barnet, men frågade föräldern 
hur hon själv hade det. Föräldern berättade då hur det stod till och att hon inte 
alls mådde bra. Läkaren berättade om Spädbarnsverksamheten och erbjöd sig ta 
kontakt med den. 
 
I en av de familjer där föräldern fått en amningspsykos, sattes behandlare från 
Spädbarnsverksamheten in i familjen från det att föräldern började komma hem 
från sjukhuset på permissioner. Barnet var då c:a 1 månad gammalt. Denne 
förälder kom inte riktigt ihåg, men tror att kontakten förmedlades genom 
psykiatrin. 
 
BVC fanns även med i bilden för den förälder som genomgått operation efter 
förlossningen. Eftersom hon inte orkade besöka BVC, sökte sköterskan upp 
henne i hemmet och frågade om hon kunde ta en kontakt med Spädbarns- 
verksamheten, för att föräldern skulle kunna få hjälp. 
 
I den sista familjen förmedlades kontakten med Spädbarnsverksamheten genom 
en psykologkontakt i öppenvården.  
 
Föräldrarna berättade tämligen samstämmigt om hur det har gått till från det att 
de fått information om Spädbarnsverksamheten. Efter att de blivit tillfrågade, 
om det är ok att träffa en behandlare, har det gått fort. Redan inom ett par dagar, 
i ett fall samma dag, har behandlaren ringt upp föräldern och bokat in första 
mötet. Föräldrarna beskrev detta som positivt och använde uttryck som att 
hjälpen kom i rätt tid, då jag verkligen behövde och var mottaglig för den. 
Någon nämnde att de fick hjälp innan det hade gått för långt. Flera föräldrar 
beskrev också att det var bra att behandlaren kom hem till dem:  
 

  Hon kom ju hem hit. Man behövde ju inte åka iväg någonstans….Man blir ju lite så där  
  avskärmad i början, då man inte mår bra. 
 
  Det var positivt att man fick hjälp här hemma. Att inte behöva åka iväg, utan att man  
  kunde få stöd här hemma i stället. 

 
 
                               Första mötet med behandlaren 
 
Fem av föräldrarna beskrev det första mötet med behandlaren som en positiv 
upplevelse. En förälder beskrev att hon redan från start kände att hon kunde lita 
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på behandlaren. Hon beskrev henne som en varm och trygg människa. Hon 
tyckte att hon redan vid telefonsamtalet fick intrycket av att behandlaren var 
gullig. Liknande omdöme uttryckte även en annan förälder, som beskrev 
behandlaren mjuk och trevlig. Någon tyckte att behandlaren brydde sig redan 
från start och var lätt att prata med: 
 

  Det var så skönt att från början till slut få häva ur sig till någon som brydde sig, kände 
  jag. 

 
En förälder upplevde situationen konstig och uttryckte skamkänslor över att 
behöva ta hjälp: 
 

  Första gången kändes det lite konstigt. Man kände sig lite värdelös som förälder ….  
  Varför kan alla andra och inte vi? Det finns familjer som har 4, 5, 6, 7, 8 barn och det går  
  grant och vi klarar inte en.   

 
Första träffen användes i samtliga fall till att prata. Prata om det som varit, 
varför det blivit fel och hur det kändes idag. En förälder uttryckte vikten av att 
behandlaren fick reda på bakgrunden till situationen. En annan förälder beskrev 
hur bra det var att prata och ta det försiktigt steg för steg. Endast en förälder tog 
upp att behandlaren beskrev hur de kunde arbeta tillsammans och vilka metoder 
behandlaren använde sig av. 
 
                                
                                     Egna och gemensamma mål 
 
Två av föräldrarna beskrev att de hade egna mål med behandlingen. Den ena 
föräldern ville att barnet skulle söka henne mer. Före behandlingen var det 
endast den andre föräldern som gällde. Tidigare hade hon inte orkat med barnet 
och dess behov, samt känslomässigt stängt av kontakten med det. Den andre 
föräldern ville framförallt må känslomässigt bättre och få moderskänslor för sitt 
barn, så att en kontakt dem emellan skulle kunna etableras. 
 
De fyra övriga föräldrarna hade inte några speciella tankar med vad de ville 
uppnå med behandlingen eller som en förälder uttryckte det: 
 

  Jag fattade först inte vad hon gjorde här. Det är något som har kommit efter några  
  gånger. Det verkar lovande.  Det känns bra. Tryggt och lugnt att hon är här. 

 
En förälder beskrev att hon var så trött att hon inte riktigt orkade tänka på hur 
det skulle bli. Dessutom gick allt så snabbt från det att hon sagt ja till 
behandlingen och till dess att behandlaren kom, att hon inte hunnit fundera så 
mycket på det. Föräldern visst inte heller vem behandlaren var och vad hon hade 
att erbjuda. 
 



 

 21

Vad det gäller gemensamma övergripande mål, som diskuterades, var det två 
föräldrar som berättade att de fanns med tidigt i behandlingen. I det ena fallet 
handlade det om att föräldern skulle få känslor för sitt barn och i det andra att 
föräldern skulle komma närmre sitt barn och lära känna det. I det senare fallet 
var det behandlaren som uttryckte dessa tankar och föräldern fick svara om det 
var ett bra mål för henne och barnet. Föräldern sa att hon egentligen inte hade 
någon större lust till detta då, men kände ett ansvar för sitt barn och gick med på 
att ha detta som ett gemensamt mål. 
 
En förälder beskrev hur de satte upp mål för veckan: 
 

  Vi berättar hur veckan har varit då osv. Funkar vissa saker då, går vi kanske på nästa grej  
  och provar. Det mesta som hon säger, det bara funkar. 

 
I övrigt uttryckte ingen av föräldrarna att de har haft egna eller gemensamma 
mål under behandlingen, utan man har tillsammans tagit tag i det som föräldern 
har upplevt vara det aktuella problemet och arbetat med det tills man har hittat 
en lösning. Detta sätt att arbeta uttryckte flera föräldrar varit viktigt i 
behandlingen eller som en förälder uttryckte det: 
 

  Behandlaren anpassade det till vad jag behövde. 
 
 
         Behandlingsmetoder/faktorer som varit till hjälp i förändringen 
 
Filmning  
 
Alla föräldrar, utom en, beskrev filmandet som betydelsefullt. Behandlaren har 
då videofilmat föräldern och barnet i olika vardagssituationer. Sedan har hon 
redigerat filmen och återgett viktiga och positiva episoder till föräldern. En 
förälder trodde t.ex. inte att hon hade ögonkontakt med sitt barn, vilket visade 
sig inte stämma. Filmen visade att det fanns ögonkontakt dem emellan, vilket 
har sporrat föräldern till att arbeta vidare med att få barnets uppmärksamhet: 
 

  Hon tittade jätteväl och lyssnade på när man sa hennes namn och allting, fast vi inte 
  upptäckte det när vi gjorde det. Men hon fångade det på filmen och lyckades pricka in  
  det. 

 
En annan förälder upptäckte också genom filmen hur barnet tittade på henne. 
Tidigare var hon inte medveten om detta: 
 

  Hon kände för mig….Hon tittade ju mycket på mig på filmen. Hon tittade ju faktiskt 
        bara på mig, fast det var en massa ljud runtomkring….Jag blev varm. 
 
Filmandet lärde mig att tala med barnet, beskrev en annan förälder. Genom 
filmen visade behandlaren hur kontakten såg ut mellan föräldern och barnet: 
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  Hon försökte plocka fram det positiva, för att väcka mitt intresse. För att jag ska komma 
  närmare. Det tycker jag är bra. Det väcker känslor inom mig på något sätt. Filmen är som 
  ett bevis på att barnet vill närmre mig också. Jag måste ge någonting tillbaka. 

 
Ytterligare en förälder beskrev hur viktigt det var att få se samspelet med barnet. 
Hur de pratade med varandra: 
 

  Det var jätte-upplyftande. Man ser verkligen att man har ett samspel. Man kunde 
  verkligen se det. Innan har man inte trott eller man blir så blind, så man tror inte att det 
  finns något eller man tänker inte på det snarare. 

 
En förälder uttryckte att filmen var viktig och menade att bilden säger mer än 
tusen ord. Man såg sig själv, hur man gjorde, vilket hon tyckte måste var svårt 
för någon annan att beskriva. Hon tyckte sig ha fått förklaringar, då hon och 
behandlaren tittade på filmerna tillsammans, som gjorde att hon bättre förstod 
sig själv och vad det var hon gjorde. Genom filmandet tyckte hon behandlaren 
visade på hur hon svarade an på barnet och också gav tips och idéer, som har 
hjälpt henne. T.ex. hur man kan utveckla leken och förändra den. 
 
Samma förälder sa att hon behövde se samspelet med barnet på film, annars 
hade hon nog inte riktigt litat på det eller trott att det verkligen fanns så många 
positiva delar i det: 
 

  Hon visar att det händer mycket, även fast man inte märker det eller ser det…det är 
  så mycket man inte tänker på…det har stärkt mig. 

 
Samtal 
 
Det var framförallt fyra av föräldrarna som betonade vikten av rena samtal. En 
av dessa fyra berättade att de pratade mycket, då hon var ledsen. De samtalen 
gav henne tröst och stressade henne inte (vilket omgivningen kunde göra), utan 
gjorde att hon kunde slappna av. Det gav henne också hopp, att höra att andra 
gått igenom liknande saker och klarat sig bra. 
 
På ungefär samma sätt som ovan beskrev en annan förälder sina samtal med 
behandlaren. Hon berättade hur hon mådde dåligt och grät en del. Behandlaren 
lyssnade, analyserade och hjälpte henne att tänka annorlunda: 
 
        Jag bytte mina negativa tankar till något positivt i stället….Det öppnades en väg att leva  
         vidare i stället för att gå mot botten....Jag hade så mycket negativt tänkande, hopplöshet. 
 
En förälder beskrev hur de pratade mycket i början av behandlingen. Detta 
hjälpte henne att få tillbaka självförtroendet, att vara stolt över det hon klarade 
av. Behandlaren visade på hur negativt hon pratade om sig själv, även i relation 
till sitt barn. Upptäckten har lett till att hon idag pratar med sitt barn på ett 
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annorlunda sätt och vill framförallt förmedla en positiv känsla. Detta sätt att 
prata använder hon även i situationer då hon vill lugna barnet. 
 
Genom samtalen tyckte en förälder att hon har kommit till insikt om att det inte 
behöver vara så svårt att vara förälder. Detta har lett till att en stor del av hennes 
osäkerhet har försvunnit och att hon inte behöver krångla till saker i 
föräldrarollen. Grunden till hennes osäkerhet ansåg hon härstammade från BB-
tiden: 
 

  Min amning kom inte igång på BB. Detta har hängt kvar liksom. Det här att jag inte 
  klarar av det. Hängt med hela tiden, att jag inte klarar av det, fast jag gör det. 

 
 
Praktisk handledning 
 
Behandlarna har även gett praktisk handledning i vardagen. En förälder beskrev 
att hon tidigare haft svårt att få barnet att somna under dagen. Vid ett tillfälle, då 
behandlaren var i familjen, slumrade barnet till i förälderns famn. Behandlaren 
sa då att hon skulle lägga ner barnet i sin egen säng och instruerade föräldern att 
hela tiden prata med barnet och stoppa om det i sängen. Det fungerade och 
numera går det bra att göra likadant på kvällen. Denne förälder trodde tidigare 
att det måste vara alldeles tyst runt barnet och att de behövde tassa runt på tå. 
Detta gällde både vid sov- och matsituationer. Hon kunde nu se att det var den 
spändhet som föräldrarna förmedlade till barnet, som störde det. Idag kan hon 
förmedla ett lugn, som även gör barnet lugnare och mindre lättstört. 
 
En annan förälder beskrev hur hon fick hjälp med att få en annorlunda kontakt 
med sitt barn. I stället för att gå runt och bära på flickan, så visade behandlaren 
på hur föräldern kunde lägga ner barnet och prata med henne. Successivt byggde 
de upp något nytt i relationen. Denna kontakt gjorde barnet mer förnöjsamt och 
mindre gnälligt, vilket påverkade föräldern på ett positivt och lugnande sätt. En 
känsla som föräldern kunde förmedla tillbaka till sitt barn och därigenom skapa 
en bättre kommunikation, som idag även har hjälpt föräldern till att kunna skilja 
på barnets olika skrik. Genom att barnet är mer förnöjsamt, ger detta föräldern 
mer tid för sig själv och återhämtning av krafter. Hon har idag även med sig 
barnet mer i det praktiska arbete hon gör, t.ex. vid disk och matlagning. Hon 
beskrev känslan efter att behandlaren varit där och hjälpt henne: 
 

  När hon hade varit här, fick man en energikick….Då provade jag att gå ut och att duscha  
  och det funkade. Så den biten har behandlaren hjälpt mig med. 

 
Två föräldrar tyckte att det har varit bra att lära sig baby-massage. Framförallt 
har detta skapat en närhet till barnet: 
 

  Det är den där närheten man får. Man blir ju nära varandra på ett annat sätt. Hud mot hud  
  är ju ganska viktigt med spädbarn. I och med att jag inte ammade, så blev det ju inte den  
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  där hudkontakten direkt. Så det här blev ju mer hudkontakt. 
 
Råd och stöd 
 
Flera föräldrar beskrev hur de fått hjälp genom att behandlaren har tipsat dem 
om hur de kan göra i olika situationer. En förälder berättade bl.a. att hon frågade 
behandlaren om hur hon kunde göra barnet mindre oroligt. Hon kände sig själv 
så trött att hon inte kunde tänka logiskt. Behandlaren hjälpte henne med olika 
förslag, vilka föräldern prövade och tyckte var till god hjälp i situationer, som 
fungerat dåligt tidigare. Bl.a. gällde detta hur föräldern skulle bete sig för att 
fånga barnets uppmärksamhet i oroliga situationer, när det hände mycket runt 
omkring dem. 
En av föräldrarna kände sig osäker i matsituationen och frågade behandlaren, 
som berättade hur hon kunde göra. Någon gång använde de även filmandet som 
en hjälp vid matbordet. 
 
Två av föräldrarna beskrev att en del av stödet har varit i form av läxor. 
Behandlaren har då gett föräldern en uppgift som handlar om något som hon ska 
pröva i relation till barnet. Detta har man sedan pratat om vid nästa träff. Följt 
upp hur det har känts och hur pass bra det har fungerat. En förälder beskrev att 
läxorna har även kunnat handla om hur föräldrarna är mot varandra, vilket hon 
tyckte har skapat ett bättre samarbete och en större förståelse för varandra. Det 
blir som att jobba med helheten, ansåg samma förälder. Hon nämnde också att 
hon fått lära sig mer om barnets utveckling och behov.  
 
Tiden 
 
Under första temat nämndes hur viktigt det var för föräldrarna att behandlingen 
startade så snart de var beredda att ta emot hjälp. Under intervjuerna kom det 
även fram att kontinuiteten och att behandlaren har gett föräldrarna den tid de 
behöver, har varit viktigt. En förälder betonade också vikten av att besöken var 
täta. Hon beskrev att detta underlättade förmågan att kunna hålla kvar det de 
gjorde tillsammans från gång till gång. Som t.ex. i det här att lära sig baby- 
massage. 
 
    Behandlarens personlighet/sätt, som spelat en roll i förändringsarbetet 
 
Tre återkommande ord som föräldrarna använde sig av då de ska beskriva 
behandlaren och dens betydelse i förändringsarbetet är förstående, lugn och 
trygghet. En förälder beskrev att behandlaren var lugn och stressade henne inte, 
utan det fick ta den tid det tog: 
 

  Det går inte att stressa fram en förändring….Är jag lugn, känner nog barnet av det med. 
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En annan förälder tyckte att behandlaren var trygg och att detta gav henne 
trygghet. Denna trygghet påverkade i sin tur även förälderns relation till sitt 
barn. Samma förälder beskrev också hur den tryggheten skapade en tillit till 
behandlaren och visshet om att hon förstod henne. Hon menade att tryggheten är 
viktig och en grund för resten, utan denna går det inte att lita på andra: 
 
         Man blev inte avbruten mitt i och hon lämnar mig inte så….Det är också en trygghet.   
          Man känner inte, att nu går hon härifrån. Vad gör hon med mina berättelse nu, utan att    
          hjälpa mig någonting? Liksom man känner trygghet, att hon alltid hjälper. Varje gång   
          hon kommer avslutar vi den här saken färdigt. Så vi inte öppnar, utan att stänga igen. 
 
En förälder beskrev att behandlarens lugn och förståelse, gjorde att hon själv 
kunde lasta av sig skuld. Innan hade hon anklagat sig själv, för att hon inte hade 
fått hjälp tidigare. Hon trodde sig inte om att med ord kunna förklara hur hon 
upplevde sin situation. Då behandlaren förstod henne och uttryckte detta 
gentemot föräldern, kunde hon släppa dessa anklagelser gentemot sig själv. 
 
Ett annat återkommande tema är behandlarens kunnighet och förmåga att kunna 
använda denna på ett ödmjukt och matchande sätt. En förälder beskrev att hon 
upplevde behandlaren mycket kunnig och att det kändes att hon hade gjort det 
här förut. Behandlaren gav bra uppbackning och hjälpte föräldern att ge barnet 
förutsättning för en tryggare anknytning: 
 

  Jag tänkte att hon är nog själv en bra mamma och vet hur man ska göra. 
 
En av föräldrarna tyckte det var svårt att sätta fingret på behandlarens kunnighet 
och använde följande ord: 
 

  Det är verkligen rätt kvinna på rätt plats, för hon är ju som man i den rollen ska va,  
  misstänker jag. Hon är ju så lugn och saklig och mänsklig. Jag vet inte hur hon gör,   
  men det hon gör, hon lyckas hitta de där små, små bitarna och liksom prickar rätt och  
  allting bara funkar. Som hon brukar säga ibland, men jag gör ju ingenting. Det är ju ni  
  som gör. Ja, men någonting gör du och vad du än gör, så gör du det bra, brukar vi säga 
  till henne….Hon lyckas väl hitta rätt ord, så allting faller på plats….På något sätt får 
  hon oss att göra rätt saker. 

 
En förälder använde ordet naturlig om behandlaren, men beskrev också hennes 
kunnande: 
      

  Hon kan sitta på golvet och hon kan sitta i stolen. Hon kan krypa på golvet med  
  barnet….Hon visar att jag och hon är på samma nivå hela tiden….Men hon har alltid   
  en röd tråd i huvudet. Om jag har svängt en annan väg eller gått för långt, så försöker 
  hon föra mig tillbaka och försöker förklara varför det blir så eller att det kanske inte är  
  bra att tänka så. Hon vägleder alltid till en annan väg, om det är fel. Om vi inte har  
  samma tankar eller så. Hon tvingar mig inte att göra så, men låter mig prova. Vi kanske  
  prövar det eller gör det som en läxa. Att träna på det. Vi får se nästa gång vi träffas om 
  det är bra eller dåligt. Hon frågar mig alltid om mina känslor och hur det har gått. 
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Behandlarens förmåga att lyssna återkom ofta i berättelserna. Föräldrarna kände 
att någon har lyssnat, brytt sig och förstått dem. Detta har bidragit till att de 
vågat tala om det som känts svårt och jobbigt. 

        
 

   Omgivningens och Spädbarnsverksamhetens betydelse i förändringsarbetet 
 
Hälften av föräldrarna beskrev att deras nätverk (familj, släkt och vänner) har 
haft en viss betydelse för att en förändring skulle komma till stånd. I ett fall var 
föräldern tydlig med att säga att behandlingen stod för 1/3 och att nätverket och 
socialtjänsten stod för de andra två tredjedelarna. Nätverkets betydelse var 
framförallt att hon varje dag hade besök och således inte behövde känna sig 
ensam. Hennes mamma sov också över i början, då den andre föräldern jobbade 
natt. 

 
En av de tre föräldrarna har sin släkt lite längre bort, men uttryckte att det var 
viktigt att kunna ringa och prata med dem, om det som hände. Att ha någon 
utanför att kunna lita på. Den tredje föräldern hade sin svärmor och pappa 
boende hos sig under var sin period den första tiden. Hon upplevde ett stort stöd 
från familjen, även ett moraliskt sådant. 

 
De övriga tre föräldrarna la ingen större vikt vid nätverket. En förälder beskrev 
hur hon, genom samtal med en kurator, fick hjälp med hur hon skulle relatera till 
familj och släkt, så att de inte tog över hennes föräldraroll. En annan förälder 
berättade att det inte är så många i deras närhet, som vet om hur de haft det. Det 
är en av anledningarna till varför nätverket inte varit så betydelsefullt: 

 
 Det är väl ingenting man vill basunera ut till alla man känner. Utan man vill hålla det lite 

       för sig själv och gör man det då kan man ju å andra sidan inte få någon hjälp från någon   
       annan. Om man inte säger vad som är fel. 

 
Fyra av föräldrarna har fått extra stöd genom samtal med kurator, psykoterapeut 
eller psykolog. Likaså har föräldrarna i en familj gått på familjerådgivning, för 
att få hjälp i deras parrelation.  

 
Två av föräldrarna nämnde att något som underlättat samspelet med barnet, är 
att barnet växer och utvecklas som det ska. Detta underlättar i relationen, genom 
att barnet klarar mer på egen hand och att man får mer gensvar från barnet. Det 
är också lugnande för föräldern att se att allt är ok med barnet. Här fyller BVC 
en stor funktion, genom att de bekräftar förälderns observationer, vilket tre av 
föräldrarna gav uttryck för. 

 
Två av föräldrarna var mycket tydliga med att poängtera att det är behandlingen 
som gjort att en förändring överhuvudtaget har kunnat komma till stånd. Alla 
föräldrar var överens om, att utan behandling skulle de inte varit där de är idag. 
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Ingen kände någon oro för att kunna trilla tillbaka till det tillstånd som rådde 
innan behandlingen startade. 

 
En av de två föräldrar som uttryckte sig ha egna tankar/mål med behandlingen 
(vilka sammanföll med de gemensamma), sa att hon idag var nöjd med 
situationen och tyckte sig ha nått målet att få moderskänslor för sitt barn: 

 
  Jag kan njuta av livet och det lilla livet som ligger där med [barnet]….och det säger alla  
  omkring mig också, att de ser att jag mår bra nu. 

 
Den andra föräldern, med det egna uppsatta målet att barnet skulle vända sig 
mer till henne, sa att de snart är där. Nu handlade det mer om att de behövde tid 
tillsammans, för att kunna stärka relationen. 
En av de föräldrar som uttryckte tankar att hon inte hade några direkta mål med 
behandlingen, var ändå helt nöjd med sin situation idag och tyckte inte hon 
behövde några fler förändringar i samspelet med sitt barn: 
 

  Jag hade inte några direkta mål med behandlingen, men det känns mycket bättre  
  idag….Jag känner mig inte så osäker som mamma idag. 

 
Övriga tre föräldrar uttryckte tankar om att de var nöjda med den förändring de 
lyckats åstadkomma. De kunde dock se att det fanns mer att jobba med i relation 
till barnet: 
 

  Det är en ganska viktig sak att kunna och det är väl något jag känner att jag vill jobba  
  mer på, att lite snabbare få hennes uppmärksamhet, så hon tittar på mig. För ibland  
  kan det va så att man känner att det är viktigt, att jag måste få henne att lyssna på  
  mig. Det där skulle jag verkligen vilja jobba vidare på. 
 
  Det är stor skillnad från då behandlingen startade…. Jag har tagit till mig mitt barn idag,  

        men det är en bit kvar…. Det är inte så som det är med mina andra barn….Inte så  
        normalt. 
 

  Vår dotter är inte helt trygg än med oss….Att hon kan vara självständig en liten, liten 
  stund. För så fort hon inte ser oss så blir hon jätteledsen….Det går ju bättre och bättre.  
  Man får ju prova successivt, 10 sekunder, 30 sekunder sådär. Det är en jättelång resa. 

 
Denna sista förälder kopplade dotterns otrygghet till att de själva inte kände sig 
helt bekväma med varandra och i sin föräldraroll: 
 

  Trivs inte vi med varandra. Hur kan då vår dotter trivas med oss i sådana fall, om  
        inte vi trivs med oss själva. Allting måste ju gå i harmoni om det ska fungera. 
 
Hälften av föräldrarna trodde att de kanske, på egen hand, så småningom hade 
kunnat uppnå den förändring de idag ser i samspelet med sina barn. De var dock 
övertygade om att det hade tagit mycket längre tid, än med den hjälp de fått 
genom behandlingen. Övriga föräldrar var tydliga med att de inte hade kunnat 
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uppnå förändringen på egen hand och en av dem sa att de idag kanske inte hade 
levt tillsammans som en familj, om de inte hade fått hjälp från 
Spädbarnsverksamheten.  
 
                                                
                                            Sammanfattning 
 
Alla föräldrar i undersökningen sa att det blev fel i föräldrarollen och kontakten 
med barnet redan från start. Tre av föräldrarna fick tillbringa tid på sjukhuset, 
utan barn. En av dem för operation, påkallad av förlossningen och de andra två 
för behandling av amningspsykos. En förälder blev deprimerad och fick hjälp 
inom öppenpsykiatrin. De två andra föräldrarna beskrev sig inte kunna hantera 
omställningen till föräldraskapet p.g.a. att de var oförberedda eller upplevde 
alltför stor frustration, som de ej kunde hantera på ett bra sätt. 
 
Ingen av föräldrarna kände till Spädbarnsverksamheten sedan tidigare. En 
förälder sökte på eget initiativ hjälp för relationen till barnet på BVC. I de övriga 
familjerna var det någon i den professionella omgivningen som reagerade, gav 
information om Spädbarnsverksamheten och även förmedlade kontakt med 
densamma. De professionella som förmedlade kontakten var, förutom BVC; 
barnläkare, vuxenpsykiatrin och psykolog i öppenvården.  
 
Samstämmigt beskrev föräldrarna att från det att de blivit informerade om 
Spädbarnsverksamheten och sagt ja till en kontakt, har denna etablerats snabbt. 
Redan inom ett par dagar har behandlaren ringt upp föräldern och bokat in ett 
möte. Denna snabbhet har varit viktig, då föräldrarna har upplevt att hjälpen 
kom i rätt tid, då de behövde den som mest. Flera föräldrar beskrev också att det 
var bra att behandlaren kom hem till dem, då de inte hade orkat ta sig 
någonstans. 
 
Fem föräldrar beskrev det första mötet som en positiv upplevelse och betonade 
att behandlaren gav ett sympatiskt och förtroendeingivande intryck. En förälder 
var mer tveksam till första mötet p.g.a. egna skamkänslor inför att behöva ta 
emot hjälp. Första träffen användes i första hand till att prata. Framförallt att 
föräldern fick berätta om sin situation och hur den upplevde den.  
 
Under intervjuerna utkristalliserades fem olika behandlingsinslag, som 
föräldrarna ansåg har bidragit till förändringen. Dessa var filmning, samtal, 
praktisk handledning, råd och stöd, samt tiden: 
 

- Filmen upplevde de har bekräftat, att ett positivt samspel fanns och 
uppmuntrat till fortsatt arbete. Den har också bidragit med förståelse om 
vad det är som sker i relationen mellan dem som förälder och barnet och 
hur barnet söker kontakt. 
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- Samtalen har varit viktiga för att få ordning på tankar och känslor, samt 
bygga upp ett eget självförtroende. 

 
- Genom praktisk handledning har behandlaren i vardagen kunnat visa på 

hur man kan hitta lösningar i situationer som föräldrarna upplevt sig ej 
kunna hantera på egen hand. Två föräldrar beskrev även hur viktigt det 
var för närkontakten med sitt barn, att de fick lära sig babymassage. 

 
- Råd och stöd har givits i form av tips och idéer från behandlaren, som 

föräldrarna har kunnat ta till sig, pröva, använda eller förkasta. Ibland har 
stödet varit i form av läxor, som följts upp och utvärderats vid nästa träff. 
En förälder nämnde att det varit bra att få lära sig mer om barnets 
utveckling och behov. 

 
- Det har varit viktigt att föräldrarna har fått den tid de behövt av 

behandlaren. Detta gällde både längden, kontinuiteten och tätheten på 
träffarna. 

 
Det framkom i intervjuerna att behandlarens personlighet/sätt har påverkat 
förändringen i en positiv riktning. Föräldrarna beskrev framförallt att 
behandlaren har haft ett lugn och en förståelse, men också har kunnat förmedla 
trygghet. Det senare har även påverkat deras egen relation till barnet. 
Föräldrarna har också upplevt behandlaren som kunnig inom sitt yrkesområde 
och naturlig i sitt agerande gentemot familjen. 
 
Tre föräldrar sa att de har haft ett visst stöd i sitt nätverk. Fyra föräldrar har även 
fått ytterligare professionell hjälp i form av samtal med kurator, psykoterapeut, 
psykolog eller familjerådgivare.  
 
Oavsett om föräldern har haft egna eller gemensamma uppsatta mål med 
behandlingen, upplevde flera föräldrar, att det ändå var viktigast att jobba med 
det problem som var mest aktuellt i stunden. Det vill säga, att få hjälp med att 
hitta lösningar på det som inte fungerade tillfredsställande i vardagen.  
 
En förälder som sagt sig ha både egna och gemensamma mål, var idag helt nöjd 
med samspelet med sitt barn. Detta uttryckte även en förälder, som startade 
behandlingen utan mål. Tre föräldrar tyckte att det fanns mer att arbeta med, 
medan en uttryckte att det nu var tiden som behövdes för att relationen och 
samspelet med barnet skulle stärkas ytterligare. 
 
Alla föräldrar var entydiga med att de inte hade uppnått den relation och det 
samspel de har med sitt barn idag, om de inte hade fått hjälp av Spädbarns- 
verksamheten. Hälften av dem trodde att de kanske så småningom hade kunnat 
förändra relationen på egen hand, medan de övriga var säkra på att de aldrig 
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hade kunnat få till en förändring med enbart egen kraft. En förälder sa att de 
idag kanske inte hade levt tillsammans som familj, om de inte hade fått hjälp. 
                                           
 
                                          Diskussion 
 
 
                                     Resultatdiskussion 
 
Anknytningsteorin och forskning visar på att de faktiska förhållandena omkring 
det lilla barnet är viktiga för hur dess anknytningssystem utvecklas (Bowlby, 
1994; Broberg et al., 2006; Sroufe et al., 2005). Jag syftar då främst på 
föräldrarnas förmåga att ge barnet optimala förutsättningar genom en god 
omsorg, lyhördhet och empati. Utifrån detta resonemang blir det tydligt att ju 
tidigare insatser sätts in för att hjälpa föräldrarna, desto större chans att barnet 
utvecklar en trygg anknytning. I min undersökning betonade alla föräldrar att det 
var viktigt att hjälpen kom i tid och att det gick snabbt, då de väl bestämt sig. En 
förälder uttryckte även tankar om att hon hade behövt hjälp innan förlossningen, 
för att ha varit mer förberedd inför föräldraskapet. Egeland m.fl.s (2000) 
forskning pekar just på att insatser bör komma redan under graviditeten. Utifrån 
Fonagys forskning omkring mentalisering blir detta logiskt (Broberg et al., 
2006; Fonagy, 1996, 2007). Om föräldern får mentalt förbereda sig inför 
föräldraskapet genom samtal omkring sin egen person, bör detta vara en hjälp i 
att kunna sätta sig in i barnets känsloliv. Ju mer medveten föräldern är om sin 
egen historia och hur den format henne, desto mer benägen är hon att möta 
barnet som en egen individ, som måste få hjälp att forma sitt liv. Ett liv som inte 
är detsamma som förälderns. Genom att föräldern blir mer trygg, ökar 
möjligheterna att barnet får en trygg anknytning. Naturligtvis måste den som för 
samtalen vara kunnig och medveten om hur anknytningssystemet byggs upp och 
kan överföras mellan generationer.  
 
Ett annat återkommande tema under intervjuerna handlade om att bilden av hur 
det är att bli förälder inte stämmer med den man får innan eller som en förälder 
uttryckte det; ”Varför var det ingen som hade talat om för mig hur jobbigt det 
kan vara?” En annan förälder uttryckte att det inte alls är så rosenskimrande som 
det beskrivs av andra föräldrar och i tidningar. Detta tema dyker även upp i en 
undersökning vid en spädbarnsverksamheten i Uddevalla (Jaksjö, 2006). 
Betyder detta att MVC behöver föra in ett nytt resonemang i sin verksamhet 
eller har blivande föräldrar svårt att införliva bilden av en jobbig småbarnstid? 
Vill vi som blivande föräldrar prata om det som är negativt? Det kanske ligger i 
sakens natur att vi vill se fram emot en lycklig spädbarnstid. 
 
Fyra av föräldrarna i min undersökning ”drabbades” av svåra komplikationer 
under och efter förlossningen. Komplikationer som yttrade sig både fysiskt och 
psykiskt. Tre av dessa föräldrar uppmärksammades snabbt och fångades upp av 
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professionella inom psykiatrin och BVC. Kanske var detta viktigt för att 
behandlingen fick en lyckad utgång? I alla fall uttryckte föräldrarna att detta var 
viktigt i sammanhanget. Liknande utfall har visat sig vid den tidigare nämnda 
undersökningen i Uddevalla (Jaksjö, 2006). Där uttryckte föräldrarna att 
behandlingen hade initierats i en kaotisk situation, då de varit i kris och i behov 
av utomståendes initiativ för att komma till behandling. Detta pekar på vikten av 
att alla professionella som möter föräldrar med små barn vet om vilka 
möjligheter det finns för dem att få hjälp. Spädbarnsverksamheterna ute i landet 
behöver således var duktiga på att ”sälja in sin vara”. 
 
Nyblivna föräldrar är i en situation som kräver förändring och anpassning. Detta 
gör dem mer mottagliga för behandling än då barnet blivit äldre och 
anknytnings- och omvårdnadssystemet är mer konfirmerat. Bowlby (1994) 
beskrev det som att de båda systemen ”självförlänger ” och stärker varandra. 
Även Stern (1996) skriver om föräldrarnas mottaglighet för förändring genom 
behandling under spädbarns-/småbarnstiden. Forskning pekar på att behandling 
av föräldrar och små barn visar genomgående på goda resultat (se under 
avsnittet behandlingsresultat). I min undersökning gav behandlarna och 
föräldrarna en tämligen samstämmig bild av hur läget var innan behandlingen 
startade. De problem som fanns i samspelet skulle kunna leda till en otrygg 
anknytning för barnet. Nu uttalade alla föräldrar en stor tillit till behandlaren, 
vilket för mina tankar till föräldrarnas egna anknytningssystem. Eftersom det 
inte fanns någon bedömning av denna, vet vi inte hur den såg ut. Kanske var det 
så att föräldrarna själva hade en tämligen trygg anknytning? Kanske hade 
resultaten blivit annorlunda i en annan föräldragrupp? Forskning pekar på att 
förälderns inre arbetsmodell har stor betydelse för hur barnet utvecklar sin egen 
inre modell (Broberg et al., 2006). Jag kan tänka mig att föräldrar med egen 
otrygg anknytning kan få svårare med tillit och förtroende i en 
behandlingssituation och att det då tar längre tid för förändring. 
 
Flera föräldrar uttryckte att det var bra att behandlaren kom hem till dem, då det 
kan vara svårt att ta sig ut med ett litet barn. Framförallt kan det vara jobbigt att 
göra det, när man redan tycker att problemen är många. Det är lätt att 
behandlingen tappar styrfart, genom att förälder och barn inte dyker upp på 
avtalad tid. Kontinuiteten upplevde föräldrarna som viktig. Både att det fanns en 
täthet mellan träffarna, att de höll på över en sammanhållen tid och att man varje 
gång avslutade det man höll på med. Kanske var det också viktigt att inte 
behöva visa andra att man har problem? Jag tänker framförallt på den förälder 
som kände skamkänslor inför att behöva ta emot hjälp. Cohen och hans kollegor 
betonar att vid en anknytningsbaserad samspelsbehandling måste behandlaren 
vara fysiskt och känslomässigt tillgänglig för föräldern (Broberg et al., under 
utgivning). Genom att behandlarna kom hem till familjerna, blir de påtagligt 
fysiskt närvarande, då de för stunden fullt ut bara finns till för den familj de 
besöker. Att behandlarna var känslomässigt tillgängliga beskrev föräldrarna med 
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ord som att de kände att behandlaren förstod dem väl och ”anpassade” 
behandlingen till dem.  
 
Föräldrarna i min undersökning var tämligen eniga om att det var viktigt att 
arbeta med det som hände i stunden. Att leva med ett spädbarn handlar om att 
vara i nuet, för att kunna vara lyhörd inför barnet och svara an på dess signaler. 
Ur denna synvinkel blir det begripligt att de övergripande målen inte blir så 
viktiga. Det är den trygga basen som behöver skapas och då behöver föräldern 
stöttning här och nu. Kan det vara detta föräldrarna syftade på – att få hjälp med 
att bli en trygg punkt i barnets liv? Flera föräldrar upplevde behandlaren som 
trygg och lugn, vilket betydde mycket i deras eget förändringsarbete. En förälder 
berättade att detta påverkade henne direkt i relationen till sitt barn. Cohen m.fl. 
(Broberg et al., under utgivning) menar att behandlaren ska fungera som en 
trygg bas för dyaden under behandlingen, vilket min undersökning visar 
fungerar i praktiken.  
 
Ett återkommande tema i mitt ”sökande” inom teori och forskning, har varit 
föräldrarnas lyhördhet inför barnet. Ainsworth utvecklade fyra dimensioner av 
lyhördhet, som man kan använda sig av i en helhetsbedömning av föräldrarnas 
förmåga att lyssna in barnet (Broberg et al., 2006). Även Cohen m.fl. lyfter 
fram, att i en anknytningsbaserad samspelsbehandling ska behandlarna ha fokus 
på föräldrarnas lyhördhet och barnets känslomässiga signaler (Broberg et al., 
under utgivning). I Spädbarnsverksamheten i Jönköpings län använder man sig 
bl.a. av den videobaserade interventionen Marte meo (Hedenbro & Wirtberg, 
2000) Då föräldrar berättade om vilka metoder de upplevt ha hjälpt dem att 
förändras, nämnde alla utom en filmningen. Föräldrarna beskrev att de genom 
återgivning av filmsekvenser ”väcktes” av barnet. Barnet visade att det ville ha 
kontakt och detta fick föräldern att känna annorlunda för sitt barn. De sa också 
att det gav dem lust att ge något tillbaka. Denna beskrivning passar in i 
Ainsworths (Broberg et al., 2006) dimension av lyhördhet, som bl.a. handlar om 
förälderns psykiska tillgänglighet. I två av de metaanalyser jag tidigare beskrivit 
(van IJzendoorn et al., 1995; Bakermans-Kranenburg et al., 2003) kom man 
fram till att just användandet av videokamera ökade förälderns lyhördhet, vilket 
alltså även bekräftas i min undersökning.  
 
Neanders (1996) beskrivning av hur de använder miljöterapi på Gryningen, 
berör också begreppet lyhördhet, men handlar mer om förälderns förmåga att 
adekvat svara an på barnets signaler, en annan dimension av begreppet (Broberg 
et al., 2006). I Jönköpings Spädbarnsverksamhet använder man ordet 
miljöpedagogik, men i föräldrarnas beskrivning av behandlingen kan nog detta 
likställas med miljöterapi och anses handla om föräldrarnas träning av lyhördhet 
inför barnet, samt hitta bra sätt att svara an. Detta upplevde samtliga föräldrar att 
de fått hjälp med. 
 



 

 33

Ett annat resultat av visningen av filmsekvenserna var, enligt föräldrarna, att de 
såg sig göra bra saker med barnet. Sådant de tidigare varit omedvetna om. Detta 
höjde självkänslan och hjälpte dem att växa i sin föräldraförmåga. Marte meo-
metoden bygger på idén att lyfta fram det som fungerar och inte endast fokusera 
på problemen (Hedenbro & Wirtberg 2000). Något som också höjde 
föräldrarnas självkänsla, var de samtal som framförallt hölls i början av 
behandlingen. Dessa samtal tyckte flera föräldrar avlastade dem skuldkänslor, 
skapade insikt och gjorde framförallt att de kände sig ”lättade”. Jag tänker att 
föräldrar som är uppfyllda av egna negativa känslor, inte fullt ut är 
känslomässigt tillgängliga för sitt barn. Här snuddar vi åter vid lyhördheten hos 
föräldrarna och hur viktig den är för att skapa ett gott samspel. Jag tänker också 
att föräldrarna får hjälp med att hålla isär sina och barnens behov/känslor, vilket 
hänger samman med Fonagys resonemang om att kunna reflektera över sin egen 
inre värld och därigenom öka sin förmåga att förstå och hjälpa barnet i 
utvecklingen av dess inre känsloliv (Broberg et al., 2006; Fonagy, 1996, 2007). 
 
De praktiska inslagen i behandlingen var av lite olika slag. Föräldrarna berättade 
bl.a. att de fick hjälp vid läggnings- och matsituationer. Även då det var dags för 
lek och annan samvaro, fanns behandlaren med och gav råd och stöd i hur 
föräldern skulle kunna gå tillväga. Föräldrarna upplevde att de fick god hjälp, 
men att de själva fick välja hur de skulle göra. De uttryckte att behandlaren 
fanns där, men att de själva gjorde jobbet. Ingen förälder kände sig kränkt, utan 
upplevde att de blev bemötta med respekt. Samma sak uttryckte föräldrar i den 
undersökning jag tidigare redovisat från samverkans- och mellanvårdsprojektet 
Gungan (Cederström, 2006). Dessa interventioner är mer riktade mot barnets 
och förälderns beteende, vilket enligt forskning (Stern, 1996) ska ge lika goda 
resultat som mer psykoanalytiskt inriktad behandling. Cohen m.fl. säger att 
behandlaren har ett ansvar för att hjälpa föräldern att bli öppen för att erbjuda 
barnet ett utrymme där relationsproblematiken kan bearbetas genom lek och 
samspel (Broberg et al., under utgivning). För mig låter det som att behandlarna 
har lyckats med detta, genom att ge föräldrarna redskapen för att också senare 
kunna gå vidare på egen hand. 
 
Hälften av föräldrarna sa att de nog så småningom hade kunnat uppnå samma 
resultat utan behandling, medan de andra ansåg att de inte hade kommit dit de är 
idag utan hjälp från Spädbarnsverksamheten. Oavsett om föräldrarna hade 
kunnat uppnå samma resultat själva, är det osäkert hur lång tid det hade tagit och 
vad som hade hänt med barnen under tiden. Ett litet barn kan inte vänta, utan 
behöver hjälp här och nu. Ska man bygga upp en trygg relation och ett bra 
samspel mellan barn och förälder, bör detta starta så tidigt som möjligt, för att få 
goda effekter på barnets anknytningssystem. Här har alla runtomkring en 
småbarnsfamilj ett gemensamt ansvar eller som Bowlby uttryckte det redan år 
1951: 
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                              Just as children are absolutely dependent on their parents for sustenance 
                              …so are parents, especially mothers, dependent on a greater society  
                                   ….If community values its children its must cherish their parents    
                                   (Broberg, 2000). 
 
                                            
                                           Metoddiskussion 
 
Intervjuerna med föräldrarna var upplagda så att jag kunde återkomma till 
samma område och även fördjupa mig inom de områden jag tyckte var 
intressanta. Jag gav mig också tid att fråga om och kollade att jag uppfattat saker 
rätt. T.ex. återgav jag flera gånger det jag hört, för att föräldern skulle kunna 
korrigera mig. Intervjuerna gjordes hemma hos föräldrarna, vilket de själva 
valde. Jag tror att detta påverkade dem i positiv riktning, genom att miljön var 
trygg och deras egen arena. Gjorde det hela mer avslappnat och gav 
förhoppningsvis mer tillträde till eftertanke och ärlighet. Både tid och plats är 
viktig för resultatet (Kvale, 1997). Intervjun varade omkring en timma, vilket 
jag upplevde var så länge koncentrationen höll sig på topp. 
 
Jag gjorde ingen provintervju, vilket kan vara en nackdel. Jag hade då kunnat få 
synpunkter på en del frågor och kanske idéer om andra. Intervjumallen 
uppfattades fungera bra ändå och ingen förälder uppgav sig sakna någon fråga. 
Efter första intervjun la jag till en fråga, så kanske får denna anses också vara 
provintervjun. Min egen erfarenhet av att arbeta med föräldrar och små barn 
kändes som användbar i sammanhanget. Området var inte nytt för mig, vilket 
underlättade för mig att förstå föräldrarna. Kanske styrde den mig även på ett 
negativt sätt genom att min förförståelse kan ha varit hindrande i min 
nyfikenhet; ”Jag vet ju hur det till viss del går till”. 
 
Jag hade inte träffat föräldrarna tidigare och jag har inte själv arbetat inom 
Spädbarnsverksamheten. Detta informerades föräldrarna om och de visste att jag 
kom ”utifrån” och gjorde detta i min utbildning. Kanske fanns där ändå en 
känsla av att jag skulle kunna berätta om detaljer för behandlarna. Jag var noga 
med att informera om min sekretess och att inga enskilda åsikter skulle avslöjas 
för någon utanför intervjusituationen. Det går dock aldrig helt att bortse ifrån att 
människor som intervjuas kan känna sig utlämnade och osäkra på vad som 
kommer fram. Nu träffade jag föräldrar som var nöjda med behandlingen och 
där positiva framsteg gjorts. Det är naturligtvis lättare att dela med sig av sina 
erfarenheter i ett sådant läge. Jag upplevde föräldrarna som ”uppriktiga” och att 
de ville dela med sig av sina upplevelser på ett så tydligt sätt som möjligt. Det 
visade de genom att emellanåt rätta mig, be mig ställa om frågan och ta god tid 
på sig vid svarandet. De var också mycket givmilda och öppna med att berätta 
om svåra känslor och situationer, vilket tyder på en viss trygghet i mötet. 
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Endast en intervju gjordes med varje förälder. Inom forskning har det visat sig 
vara bra att flera intervjuar eller att man gör om intervjun, för att vara säker på 
innehållet (Svensson, 1996). Detta får man ha med i beaktandet av resultatet. 
Likaså kan det vara bra att förena olika metoder, t.ex. en intervju med en enkät. 
Både ett sätt att få mer information, men det kan framförallt vara värdefullt för 
att ”dubbelkolla” de svar man får. Hjälper till vid bedömning av validiteten.  
 
Jag valde att arbeta direkt med ljudupptagningen. Hade alltså inte en utskrift av 
intervjuerna. Jag anser detta varit en fördel, då analysen sker direkt utan 
mellanled. Detta sätt att arbeta är möjligt med ett så litet material som jag hade 
(sex intervjuer). Hade vi varit två som lyssnade och analyserade intervjuerna, 
kunde det ha stärkt validiteten genom att materialet hade blivit mer 
genomdiskuterat. Kvale, (1997) beskriver att man även kan använda sig av 
kommunikativ validitet, vilket avser att forskarens tolkningar kommuniceras och 
förhandlas med personer som är bekanta med eller involverade i det 
sammanhang som studerats. I mitt fall skulle det kunna vara de tre behandlarna i 
Spädbarnsverksamheten. 
 
Vad får anses vara nyttan av en sådan här undersökning, förutom att den stillar 
min egen nyfikenhet och ger behandlarna respons på det de gör i sitt arbete? Det 
är viktigt att fråga de människor vi möter i vår vardag och ”utsätter” för olika 
behandlingsmetoder om det de får vara med om. Genom att låta människor 
berätta, får vi en spegling av vad de upplever som verksamt och resultatgivande. 
Då jag valde ut föräldrar, som hade förändrat sin situation genom behandlingen, 
visste jag redan att den gett resultat. Jag visste dock inte vad det var i 
behandlingen som fungerade. Genom att ha fått liknande svar från flera 
föräldrar, får ändå svaren anses ha giltighet. Jag kollade också upp vad för övrigt 
som kunde ha påverkat resultatet, men fick i huvudsak svaret att behandlingen 
varit viktigast i sammanhanget. För alla föräldrarna var det avgörande. Jämför 
man min undersökning med andra liknande intervjuer ökas sannolikheten för att 
hitta ett giltigt resultat, vilket jag till viss del har gjort i diskussionen ovan. Detta 
behöver dock göras i större utsträckning, genom flera jämförande 
undersökningar. 
 
Sådana här undersökningar kan vara en god hjälp i bemötandet av dessa 
föräldrar och i vilka metoder vi väljer. Nu pekar forskning på att många olika 
metoder är verksamma vid spädbarns/samspelsbehandling. Dock finns det 
gemensamma nämnare, vilket jag har kopplat till min undersökning i 
resultatdiskussionen (Broberg et al., under utgivning). 
 
I tider då vi av bl.a. ekonomiska skäl stramar åt och drar in på behandlings- 
verksamheter, är det viktigt att peka på goda resultat. Spädbarnsverksamheten i 
Sverige räknas i första hand som en förebyggande verksamhet och är inte utifrån 
våra lagar tvingande för kommun och landsting att bedriva. Det har genom åren 
visat sig att dylik verksamhet ofta får stryka på foten (Socialstyrelsen, 1993). 
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För att våra småbarnsföräldrar ska få fortsatt stöd, måste vi visa på resultat. 
Denna undersökning kan vara ett led i rätt riktning. Det är också viktigt att 
koppla praktik till teori och empiri. 
 
  
                                              Slutsatser 
 

- Det är viktigt att behandlaren kommer in i tid. Det vill säga när läget är 
som mest akut och behov av hjälp stort. Det visar att alla professioner 
som kommer i kontakt med spädbarnsföräldrar måste veta att 
Spädbarnsverksamheten finns och hur kontakten förmedlas. Redan på BB 
behöver personal uppmärksamma de föräldrar som befinner sig i 
riskzonen för att få samspelssvårigheter med sitt barn. T.ex. i samband 
med långa och svåra förlossningar, depressioner och amningspsykoser. 
Här kan även MVC göra en insats, genom att vara observanta, då de 
möter blivande föräldrar. 

 
- Föräldrarna tyckte de fått god hjälp genom råd, stöd och praktisk 

handledning. Det har varit viktigt att behandlaren har låtit dem själva 
välja hur de vill använda sig av dessa redskap, vilket de bl.a. beskrev med 
orden, att de blivit bemötta med respekt.  

 
- Att filma förälder och barn, för att sedan återge detta, är ett kraftfullt och 

verksamt instrument för familjer. Hjälper dem både med att se det som 
fungerar bra, vilket stärker, men kan också visa på hur föräldern missar 
barnets signaler. I det senare fallet kan föräldern få hjälp med att bli mer 
lyhörd inför sitt barn. Lyhördheten är viktig i förälderns omvårdnads- 
beteende, för att kunna hjälpa barnet till en trygg anknytning. 

 
- Behandlarens personlighet och bemötande är betydelsefullt i 

förändringsarbetet. Föräldrarna betonade framförallt behandlarens 
förmåga att kunna förmedla ett lugn, en trygghet och en förståelse.  

 
- Behandlaren behöver ha kunskap och erfarenhet av att föra terapeutiska 

samtal med föräldrarna. Dessa samtal kan avlasta skuld, skapa insikt och 
hopp om möjlig förändring.  

 
- Flera föräldrar betonade behandlarens kunnighet, att hon visste vad hon 

gjorde. Detta skapade trygghet och tillit i relationen. Denna trygghet i 
dyaden är viktig i anknytningsbaserad samspelsbehandling i 
spädbarnsfamiljer. 

 
- Tiden är viktig ur fler aspekter än att behandlaren kommer in i rätt tid. 

Föräldrarna ville ha kontinuitet och få den tid de kände sig behöva. Trots 
detta blev inte behandlingarna speciellt långa, då förändringar inträdde 
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snabbt, vilket hänger ihop med att föräldrar och barn i denna situation är 
förändringsbenägna. Detta är ett argument för att satsa på tidig 
samspelbehandling i spädbarnsfamiljer.  

 
 

                                        Fortsatt forskning 
 
Intressant vore att titta på föräldrarnas och barnens anknytningssystem. Jag 
avser då att med hjälp av Främmandesituationen (Broberg et al., 2006) och AAI 
(Ainsworth och Eichberg 1993; Broberg et al., 2006) mäta barnets och 
förälderns anknytningssystem före och efter behandling. Finns där en  
förändring som går att mäta eller är det mer förälderns och omgivningens 
upplevelse och observation som får räknas? Vid en sådan undersökning måste 
barnet vara äldre än i min undersökning (mellan 1 och 2 år). 
 
Det finns säkert familjer som genomgått behandling, men resultatet kanske inte 
är lika positivt som i min undersökning. Orsakerna kan ju vara flera till detta; 
djupare problematik, föräldrar som inte är lika motiverade till förändring, annat i 
omgivningen som får företräde, matchning familj - behandlare stämmer dåligt 
mm. Om man frågar dessa föräldrar, vad de ansett vara verksamt i behandlingen, 
skulle vi då få samma svar?  
 
Man kan bredda undersökningen genom att jämföra fler intervjuer. Antingen 
genom befintliga undersökningar eller genom att intervjua fler föräldrar. 
Rapporterar föräldrar liknande syn på vad som hjälpt dem? 
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                                                 Bilaga 1 
  
 
Intervjuguide 
 
 

1. Hur kom du i kontakt med spädbarnsverksamheten? 
 
2. Vad var anledningen till att du sökte hjälp? 

 
3. Hur var det då att vara förälder (trygghet i föräldrarollen, känslor inför 

barnet, relationen förälder-barn)? 
 

4. Vad är dina tankar/funderingar omkring att det var så (omkring 
svårigheterna, vad det berodde på)? 

 
5. Hur var det att träffa behandlaren första gången? Något speciellt du 

kommer ihåg? 
 

6. Vad var dina mål/tankar om vad du ville uppnå? 
 

7. Satte ni upp något/några gemensamma mål med behandlingen? 
Vilket/vilka? 

 
8. Hur arbetade ni tillsammans? 

 
9. Vad har varit viktigt i detta arbete, för att det skulle till en förändring? 

 
10. Var det något speciellt i behandlarens personlighet/sätt som var viktigt för 

dig i ditt förändringsarbete? 
 

11. Vad anser du det var som hjälpte dig? 
 

12. Finns det något i din omgivning som har påverkat förändringsarbetet? På 
vilket sätt? 

 
13. Hur upplever du dig som förälder idag (trygghet i rollen som förälder, 

relation till barnet, omsorgsförmåga)? 
 

14. Vad är största skillnaden mot hur det var innan behandlingen? 
 

15. Tycker du att dina/era mål, som ni satte upp, är nådda? 
 

16. Skulle du ha uppnått förändringen utan behandling? 
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17. Tror du att förändringen kommer att hålla i sig? 
 

18. Tycker du att något skulle ha varit annorlunda i behandlingen? 
 

19. Hur skulle du beskriva behandlingen för en utomstående? 
 

20. Är det något mer du vill tillägga? 
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                                                          Bilaga 2 
 
 
Information till dig förälder som deltar i intervju för uppsatsarbete  
 
 
Jag heter Lotta Nordström, är socionom och har arbetat med behandling av barn 
och familjer i snart 15 år. Just nu studerar jag halvfart på Linköpings universitet, 
IBL, psykoterapeut- utbildningen, steg 2. Under termin 6 gör vi en undersökning 
som ska utmynna i en D-uppsats. Ämnet för uppsatsen väljer vi själva utifrån 
intresseområde.  
 
Syftet med min uppsats är att undersöka vad det är i en samspelsbehandling med 
förälder och spädbarn som medverkar till en positiv skillnad/förändring. Till min 
hjälp har jag Spädbarns- verksamheten i Jönköpings län, som förmedlat 
kontakten med er föräldrar. 
 
Undersökningen görs genom intervjuer med en förälder år gången. Denna 
intervju tar mellan 1 – 1½ timma. Själva intervjun spelas in och sparas till dess 
att uppsatsen är godkänd. 
 
Alla medverkande är anonyma och inga avslöjande detaljer kommer att tas med 
i redovisningen. Inspelningarna kommer att förvaras inlåsta och ingen mer än 
jag kommer att lyssna på dem. 
 
Deltagandet bygger helt på frivillighet och ni föräldrar har rätt att dra tillbaka er 
medverkan när som helst. Ni har också möjlighet att få ta del av det färdigställda 
materialet. 
 
Jag uppskattar er medverkan och att ni ställer er tid och erfarenhet till mitt 
förfogande. Er hjälp gör det möjligt för oss behandlare att utveckla vårt arbete, 
för att kunna hjälpa föräldrar i liknande situationer, som ni har varit. 
 
 
Jönköping 2008-05-11 
 
 
M.v.h.  Lotta Nordström 
 
 


