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Affektreglerande förmåga hos mammor till prematura riskbarn 
Carolina Laine & Jenny Sima 

 
Affektreglering är ett begrepp som inom modern anknytningsteori 
används för att beskriva förälderns följsamhet, lyhördhet och stöd för 
barnet att reglera och organisera affekter, upphetsningsnivå och 
erfarenheter. Förälderns förmåga avseende detta antas kunna påverka 
barnets förmåga till självreglering. I syfte att studera om faktorer som 
att föda ett prematurt riskbarn och paritet påverkar mammans förmåga 
till affektreglering har en teoretiskt grundad skala skapats utifrån 
variabler som ingår i The Parent-Child Early Relational Assessment 
(ERA), ett kvantitativt bedömningsinstrument av samspelskvalitéer. I 
jämförelse mellan 17 mammor till prematurfödda riskbarn 
(VLBW/ELBW) och en matchad kontrollgrupp, videofilmade i 
samspelssituationer då barnen varit 3, 18 och 24 månader (korr. för 
prematurfödda), framkommer en signifikant lägre affektreglerande 
förmåga hos förstföderskor som har ett prematurt riskbarn. Samband 
avseende barnets självreglerande och mammans affektreglerande 
förmåga har delvis påvisats men kräver vidare studier för att kunna 
bekräftas. Slutsatsen är att förstföderskans föräldrablivande vid en 
prematuritet försvåras av barnets medicinska komplikationer. 
 
Nyckelord: Prematuritet, neurobiologisk risk, ERA, affektreglerande 
förmåga, paritet, föräldrablivande. 

 
 

I n l e d n i n g  
 
Varje graviditet och därpå följande födelse innebär en omvälvande process. Barnet 
genomgår en intensiv utveckling, både fysisk och psykisk, som inleds under 
graviditeten och fortsätter under de första åren. Samtidigt innebär ett barn en 
utvecklingsprocess för dess föräldrar. Oavsett om det är första barnet eller tredje, står 
föräldrarna inför att ta hand om ett nytt liv. 
 
Huvudsakligen har forskningen i fråga om prematuritet fokuserat på barnets utveckling. 
Även om detta är ett viktigt perspektiv finns det samtidigt anledning att närmare studera 
den påverkan prematuritet har på föräldrablivandet. Dock begränsas denna studie till att 
endast omfatta kvinnans föräldrablivande – detta utan att någon form av värdering av de 
olika föräldrarnas betydelse eller ställning har gjorts.  
 
Utifrån teorier om graviditetsprocess, föräldrablivande och anknytning (Brazelton & 
Cramer, 1991; Raphael-Leff, 1991; Stern, 1996 m.fl.) kan man anta att kvinnans 
föräldrablivande och omsorgsgivande förmåga försvåras dels av den prematura födelsen 
men även av andra faktorer så som barnets eventuella medicinska komplikationer eller 
hennes paritet.  
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Det finns idag stöd för tanken att det nyfödda barnet, trots sin biologiska omogenhet och 
beroende av föräldraomsorg, redan från födelsen är utrustat med en rudimentär förmåga 
till samspel med den närmaste omgivningen (Aitken & Trevarthen, 1997; Brazelton & 
Cramer, 2001; Gerhardt, 2005; Sonnby-Borgström, 2005; Trevarthen, 2001). Trevarthen 
(2001; Aitken & Trevarthen, 1997) skriver om människans centrala nervsystem som 
designat för en hjärna-till-hjärna interaktion där båda parter ömsesidigt påverkar 
varandra. Denna påverkan visar sig i form av en ömsesidig emotionell reglering, något 
som även framkommer i interaktionen mellan prematura barn och deras mammor. 
Denna intersubjektiva reglering når sin kulmen i och med barnets utveckling av det 
talade språket och självmedvetenhet. 
 
Trots att denna studie inte strävar efter att fastställa barnets anknytning till mamman, 
faller ämnesområdet omsorgsgivande förmåga inom ramen för anknytningsbegreppet. 
Senare tids anknytningsforskning har till allt större del kommit att fokusera på 
omvårdnadskvalitéer (Broberg, Granqvist, Ivarson & Risholm Mothander, in press). 
Utan att lämna den grundläggande anknytningsforskningen har förståelsen för dessa 
biologiska, instinktiva beteenden och mönster utvidgats och kommit att innefatta mer 
komplexa, subtila kvalitéer av omvårdnad såsom exempelvis emotionell tillgänglighet 
och affektreglerande förmåga (Schore, 2001; Sroufe, 2000; Trevarthen, 1998; 2001).  
 
Ett sätt att studera kvinnans föräldrablivande är att undersöka hennes kapacitet att 
reglera barnets affekter med hjälp av sina egna. Detta kräver att hon kan se barnet som 
en separat individ och på så vis ha förmågan att skilja ut barnet från exempelvis sitt eget 
personliga trauma av ett förtidigt föräldrablivande. En effekt av denna kapacitet, som 
fortsättningsvis kommer att benämnas som affektreglerande förmåga, antas kunna 
överföras och även synas i barnets självreglerande förmåga (Schore, 2001; Sroufe, 
2001). Utifrån detta blir det intressant att studera huruvida mammans affektreglerande 
förmåga påverkas av en prematur födelse med medicinska komplikationer hos barnet. 
Dessutom är det intressant att utforska om denna förmåga kan antas ha ett samband med 
barnets självreglerande förmåga vid ett senare utvecklingsskede.  
 
Mammans affektreglerande förmåga är dock inte ett validerat teoretiskt begrepp. Det är 
multidimensionellt och innefattar kvalitativt olika aspekter av föräldraskap och 
interaktion vilket medför svårigheter i operationalisering. I denna uppsats görs ett 
försök att utifrån teoretiska antaganden skapa en skalindelning baserad på observerbara 
beteenden för att kunna närma sig detta begrepp i ett explorativt, hypotesgenererande 
syfte.  
 
Den aktuella uppsatsen ingår i ERA-projektet, ledd av psykolog Pia Risholm 
Mothander. Materialet är hämtat ur en större studie genomförd vid Karolinska 
Sjukhusets neonatalavdelning under början av 1990-talet. ERA-projektets sample består 
av 20 mamma-barn par med prematurfödda barn som inom neonatalvården klassats ha 
en mycket låg (Very Low Birth Weight = födelsevikt under 1 500 gram) eller extremt 
låg (Extremely Low Birth Weight = födelsevikt under 1000 gram) födelsevikt samt 20 
matchade mamma-barn par med fullgångna barn, vilka fungerat som kontrollgrupp. 
Syftet med ERA-projektet är att mäta affektiva kvalitéer och beteenden i samspelet 
mellan mamma och barn. Undersökningsdeltagarna har inom ramen för huvudprojektet 
deltagit i ett flertal studier och bedömningar av vilka denna uppsats baseras på 
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videoinspelade samspelssituationer. Det i denna studie använda videomaterialet är 
insamlat av psykolog Eva-Marianne Gerner.  

Föräldrablivande 
Föräldrablivandet kan sägas ha psykobiologiska rötter. Broberg m. fl. (under tryckning) 
sammanfattar moderna anknytningsteorier som utgår från att människan föds med 
förutsättningar för en omvårdnadsförmåga. Omvårdnadsförmågan baseras dels på 
biologiska behov av att föra livet vidare, och dels i den utvecklingspsykologiska 
processen att utveckla en könsidentitet som börjar stabiliseras under andra levnadsåret.  
 
Under barnets andra år förekommer ofta en period med exempelvis docklekar där 
flickan imiterar föräldern av samma kön och fantiserar kring en egen mammaroll i 
framtiden. I puberteten tar sig detta mer konkreta uttryck då en begynnande sexualitet 
och frågor kring den egna reproduktiva förmågan väcks. När den unga kvinnan träffar 
en partner och blir förälskad aktualiseras frågan åter och når sin kulmen när hon under 
graviditeten ställs inför realiserandet av sin föräldraroll. (Brazelton & Cramer, 1991; 
Raphael-Leff, 1991; Stern & Bruschweiler-Stern, 1999) 
 
Man kan anta att det bakom önskan att bli förälder ligger ett antal mer eller mindre 
generella motiv. Förutom den rent biologiska önskan att föra släktet vidare, odödlighet, 
kan det handla om att nu själv få ta hand om och älska ett barn. För kvinnan innebär 
detta att gå in i mammarollen och dels identifiera sig med sin egen mamma från 
barndomen, dels få möjlighet till en andra chans att ställa saker till rätta. (Brazelton & 
Cramer, 1991; Raphael-Leff, 1991) 
 
En annan aspekt av önskan att få ett barn kan handla om en slags sund narcissism. 
Fostrets trygga placering inuti livmodern ger kvinnan en känsla av att vara uppfylld, att 
hennes kropp är potent och produktiv. Det verkliga barnet kan i sin tur tjäna som ett 
slags förlängning av mamman. Barnet speglar henne och blir till en aspekt av henne 
själv som hon stolt visar upp. Barnet kan även ge möjlighet till en ‘dubbel 
identifikation’ där kvinnan separerar ut sig från sin egen mamma men samtidigt 
identifierar sig med henne i mammarollen, och med sitt barn utifrån den egna tidigare 
upplevda barnrollen. (Brazelton & Cramer, 1991) 
 
Winnicott (1987) beskriver graviditeten som en tid där kvinnan gradvis går från ett slags 
självupptagenhet till en annan. Under en period kan man då säga att upplevelsen blir att 
mamman är barnet och barnet är mamman, ett slags sammansmältning. När barnet 
sedan föds är hon beredd att ta emot det och känner intuitivt dess behov, något som 
Winnicott menar sker naturligt och inte kan läras in. Han benämner detta tillstånd som 
en modersupptagenhet (ordinary devoted mother) där varje barn, under normala 
förhållanden, har turen att födas och bli omhändertagen av en mamma som är specialist 
på just dess specifika behov. Mamman behöver inte påminna sig om att ta hand om sitt 
barn – barnet finns i hennes medvetande och hon ser till att det får vad det behöver. Man 
kan tänka att mamman via sin modersupptagenhet och identifikation av sitt själv med 
barnet stöder barnets utveckling tills dess det är redo att bli mer självständigt, autonomt. 
Steget över till en större autonomi sker genom att mamman gradvis frustrerar barnets 
behov inom gränserna för dess kapacitet.  
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Även Stern (1996; Stern & Bruschweiler-Stern, 1999) beskriver hur födelsen av ett barn 
innebär en djupgående omställning för kvinnan. Han kallar denna psykiska organisation 
för modersmentalitet och sätter in denna i vad han benämner som moderskaps-
konstellationen. Denna mentalitet är dock, i kontrast till Winnicotts modersupptagenhet, 
inte biologiskt betingad utan präglad av samhällets normer och värderingar. Framför allt 
handlar det för kvinnan om att känna sig kompetent som mamma, dels kunna älska sitt 
barn villkorslöst och dels väcka barnets kärleksfulla gensvar. Modersmentaliteten växer 
fram under graviditeten och kommer att vara dominerande från barnets födelse och 
framåt, ibland flera månader – i andra fall åratal. 
 
Under realiserandet av denna nya psykiska organisation behöver kvinnan till viss del 
bearbeta sin nuvarande, men i huvudsak från barndomen ihågkomna, relation till den 
egna mamman. Hon behöver även bearbeta sin egen blivande identitet som mamma och 
den kommande relationen till sitt barn. Detta beskriver Stern (1996) som ’tre dialoger’ 
vilka tillsammans med fyra teman bildar moderskapskonstellationen:  

- Livsutvecklingstema. Livsutvecklingstemat består av tankar kring kvinnans förmåga 
att inom sig skapa och nära en ny varelse. Hon kan frukta att barnet inte kommer att 
överleva, att hon inte är/kommer att vara en tillräckligt god kvinna och mamma.  

- Tema kring primärt relaterande. Hos kvinnan väcks tankar kring hennes förmåga att 
gå in i en modersupptagenhet, att kunna älska sitt barn och bli älskad tillbaka. Detta 
primära relaterande är vad den icke-verbala relationen bygger på. Det består av ett 
affektivt samspel som bildar grunden för anknytningen mellan mamma och barn. 

- Stödnätverk. Kvinnan behöver kunna söka det sociala och emotionella stöd från 
omgivningen som hon behöver för att helhjärtat kunna gå in i relationen till barnet. 

- Reorganisation av identiteten. Slutligen bygger tankarna kring moderskaps-
konstellationen på kvinnans behov av att skifta identitet. Från att vara sin mammas 
barn, sin mans hustru etc. till att, för en period, i huvudsak vara sitt barns mamma. I 
denna process har hon även ett behov av andra kvinnor, kanske framför allt sin egen 
mamma, som kan tjäna som modell för hur denna föräldraidentitet ska se ut. 

 
För förstföderskan blir omorganisationen av identiteten mer omvälvande än vid senare 
graviditeter. Första barnet förändrar kvinnan i grunden, hon går för första gången från 
att i huvudsak vara dotter-till-sin-mamma till att vara mamma-till-sitt-barn. En stor del 
av detta berör en förändring av balansen mellan narcissism och altruism (Stern, 1996). 
Vid övergången från att vara kvinna till att bli mamma kommer fokus, likt Winnicott 
beskriver, att behöva flyttas från hennes egna till barnets behov. 

Graviditetsprocessen 
Graviditeten kan ses som en tid av förberedelse och väntan inför den nya relation som 
kommer med ett barns födelse. Likt hur kvinnan bär och väntar på barnet kan man tänka 
att hon på ett symboliskt plan bär och väntar på sig själv som mamma (Raphael-Leff, 
1991). Alla de tankar och fantasier kring barn och föräldraskap som hon haft genom 
livet blir nu föremål för en inre bearbetning under arbetet med att i sin självuppfattning 
integrera den nya identiteten som mamma. Återuppväckandet av gamla erfarenheter kan 
leda till en önskan hos kvinnan att reparera egna frustrationer och upplevelser av 
hjälplöshet genom att försöka ge barnet en mer positiv erfarenhet (Brazelton & Cramer, 
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1991). Samtidigt ger uppväckandet av dessa starka affektiva minnen upphov till en 
uppluckring av gränser. Liksom de rent fysiska kroppsgränserna mellan själv och annan 
blir diffusa under graviditeten finns en tendens att psykiska processer mer eller mindre 
tillfälligt leder till att gränserna mellan fakta och fantasi samt mellan då och nu flyter 
samman.  
 
Om dessa återuppväckta minnen och därpå följande bearbetningar leder till att kvinnan 
kan acceptera bilden av sina egna föräldrar som tillräckligt bra, trots fel och brister, får 
hon lättare att gå in i och närma sig det verkliga barnet utan att tidigare erfarenheter 
alltför mycket skymmer bilden (Raphael-Leff, 1991). Fraiberg, Adelson och Shapiro 
(1975) kallar dessa erfarenheter spöken i barnkammaren (ghosts in the nursery) och 
betonar risken med att dessa minnen, om de inte medvetandegörs, aktualiseras i 
relationen till barnet som en sammanblandning av dåtid och nutid.  
 
Sonnby-Borgström (2005) beskriver hur affektivt laddade minnen tjänar som länk 
mellan då och nu i kombination med fantasier och förväntningar inför framtiden. 
Förekomsten av spöken i barnkammaren behöver således inte vara enbart negativ för 
anknytningen mellan mamma och barn. Alla bär på minnen av tidigare anknytningar 
och det är dessa minnen som gör kärleken till en annan person möjlig. Mammans 
förmåga till empati och intoning med barnet bygger på egna tidigare positiva 
upplevelser, men även upplevelser av mer negativ karaktär kan förekomma. Om dessa 
tidigare negativa erfarenheter blir för dominerande hos mamman finns en risk att hon 
inte kan vara följsam i samspelet med barnet. Interaktionen kan då präglas av att 
föräldern visar undvikande och defensiva attityder mot delar av barnets beteenden, vilka 
tolkas ur förälderns eget förflutna snarare än i den aktuella situationen (Brazelton & 
Cramer, 1991). 
 
Med de ovan beskrivna teorierna kring föräldrablivandet kan man tänka att graviditeten 
innebär ett tillfälle för bearbetning och omorganisering av identiteten. Graviditeten 
präglas av en psykologisk process där den blivande mamman behöver gå från att våga 
tro på graviditeten, till att så småningom tro på fostret och slutligen på barnet som ska 
komma (Raphael-Leff, 1991). Denna utveckling följer tre faser och tenderar att 
överrensstämma med den gängse indelningen av graviditeten i tre trimestrar.  
 
Under den första fasen, där kvinnan behöver börja lita till graviditeten, tenderar hon att 
pendla mellan att vara helt uppslukad av tankar på graviditeten och det kommande 
föräldraskapet (Brazelton & Cramer, 1991) och att stundtals helt glömma bort den 
(Raphael-Leff, 1991). Stern och Bruschweiler-Stern (1999) menar att då graviditeten 
fortfarande inte känns säker vågar inte kvinnan helt och fullt gå in i tankar och fantasier 
kring barnet. Kvinnans längtan och önskan att få ett barn följs av rädslan att barnet ska 
vara skadat, vilket ofta visar sig i hennes drömmar om att föda ett defekt barn 
(Brazelton & Cramer, 1991; Raphael-Leff, 1991). För att skydda sig själv, barnet och 
graviditeten från dessa ambivalenta känslor behöver hon utveckla en idealisering av 
barnet (Brazelton & Cramer, 1991).  
 
Relationen gentemot den egna mamman aktualiseras ofta i form av bilden av den 
ihågkomna mamman från kvinnans egen barndom. Dessa minnen och fantasier 
kombineras med kraften att utveckla en föräldraidentitet och leder till att hon successivt 
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börjar anpassa sig till en ny självbild, där föräldraidentiteten är en del (Raphael-Leff, 
1991). Behovet att anpassa självbilden leder även till att kvinnan tenderar att regrediera 
något och bli mer beroende i förhållande till andra viktiga personer i sin omgivning 
(Brazelton & Cramer, 1991; Raphael-Leff, 1991). 
 
Andra fasen inleds i och med att graviditeten börjar synas samtidigt som kvinnan börjar 
känna de första fosterrörelserna. Med detta övergår hon till att allt mer fantisera och 
tänka kring fostret som en separat individ. Fantasierna kring barnet kulminerar under 
denna period, och möjliggör början till anknytning mellan den blivande mamman och 
det kommande barnet, för att i slutet av denna fas och början av den tredje ha 
stabiliserats (Brazelton & Cramer, 1991; Raphael-Leff, 1991; Stern, 1996; Stern & 
Bruschweiler-Stern, 1999). Fantasierna har sin grund i kvinnans barndom och bygger på 
hennes lekar och tankar om att en gång själv bli mamma (Stern, 1996).  
 
Kvinnans fantasier och inre bild består av tre barn: det verkliga, det fantiserade och det 
osynliga – men verkliga – fostret (Brazelton & Cramer, 1991). Det är proportionen 
dessa olika aspekter av barnet tar i den blivande mammans psyke som avgör i vilken 
grad bilden av det verkliga barnet kan framträda för henne (Hoffmann, 2000). Den inre 
bilden av det fantiserade barnet utgörs dels av den perfekta tremånaders babyn och dels 
det defekta barnet, fylld av de tidigare negativa erfarenheter och affekter kvinnan bär 
med sig från sin egen barndom. I bearbetandet av dessa fantasier skapar den blivande 
mamman grunden för sin förmåga att relatera till det verkliga barnet, med dess fel och 
brister, utan att överväldigas av dessa (Brazelton, 1994). Men, Brazelton och Cramer 
(1991) beskriver även hur mammans fantasier om det perfekta barnet väcker en rädsla 
att dessa på något sätt ska kunna skada det verkliga barnet. Denna rädsla leder till en 
mental förberedelse för risken att få ett defekt barn. Vidare menar dessa författare att 
denna förberedelse, även om den inte kompenserar för sorgen, kan vara till hjälp vid 
exempelvis en prematur födsel.  
 
Relationen till det osynliga fostret kan sägas vara en sammanslagning av det verkliga 
och det fantiserade barnet. Kvinnan känner fostret inom sig, men det hon läser in i detta 
bygger till största delen på projektioner. Hon har vare sig tillgång till syn, hörsel, lukt 
eller direkt kontakt med fostret. Trots detta följer och känner både den blivande 
mamman och fostret av varandras rytm. Kvinnan är ofta medveten om fostrets vaken-
perioder. Att fostret å sin sida reagerar på hennes aktiviteter kan hon till exempel märka 
då hon utsätts för kraftiga yttre stimuli som oväntade ljud.  
 
Reaktioner på aktivitet kan ses som en grundläggande, ickeverbal kommunikation 
mellan den blivande mamman och fostret. Man kan tänka att mamman puttar på magen 
och får ett svar, eller att fostret sparkar och mamman känner siluetten av en fot på 
magens hud. Det kommande barnet blir då hos mamman början till ett eget subjekt och 
därmed inleds även en rudimentär objektrelation mellan dem. I detta skede är 
relaterandet dock i huvudsak fyllt av mammans fantasier om det blivande barnets 
intentioner och sinnesstämning. Hon kan tolka dess sparkar, när hon sitter i en viss 
ställning, som möjliga protester mot ett minskat rörelseutrymme alternativt som signaler 
på att det är aktivt och leksuget. På så sätt kan man i ett avseende säga att det är 
mamman som uppfinner barnet (Raphael-Leff, 1991). 
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Genom att ge det kommande barnet delar av sig själv lägger hon grunden för en reell 
objektrelation, baserad på hennes tidigare medvetna och omedvetna bilder och känslor 
om sig själv, sitt barn, de egna föräldrarna och andra viktiga relationer (Brazelton & 
Cramer, 1991; Raphael-Leff, 1991). Detta liknar hur varje ny relation bär spår av alla 
tidigare erfarenheter av relationer (Brazelton & Cramer, 1991). Båda parter i en relation 
bär på sina unika ’representationer av samspel’ baserade på tidigare konkreta samspels-
situationer och den erfarenhet som kommit av det skedda, de tolkningar som gjorts och 
de fantasier som väckts. I tolkningen av den aktuella situationen väcks de 
representationer som har sin bas i exempelvis familjetraditioner, rädslor och 
förhoppningar (Stern, 1996).  
 
I relationen mellan mamma och barn tillskriver mamman vanligen det verkliga barnet 
de egenskaper som hon tycker är positiva och på så vis tjänar projektionerna som grund 
för tillhörighet och empati. De aktuella projektionerna utgörs av dominanta temata 
(Stern, 1996) från mammans tidigare liv. När dominanta temata, projektionerna, blir allt 
för starka och verklighetsfrämmande finns en risk att den verkliga relationen mellan 
mamma och barn tar skada. Barnet kan då i vissa situationer förväntas fylla rollen av det 
perfekta eller det misslyckade barnet. Brazelton & Cramer (1991) menar att barnet i 
mötet med mamman uppfattas som en blandning av hennes projektioner och det hon 
samtidigt objektivt ser som barnets person, behov och känslor. Denna dubbla perception 
av barnet är ständigt närvarande och påverkbar från båda håll.  
 
Slutet av graviditeten, den tredje fasen, präglas av mammans tro på fostrets 
livsduglighet utanför livmodern vid en eventuell prematur födsel (Raphael-Leff, 1991). 
Den stora uppgiften utgör här förberedelsen för att ta emot det verkliga barnet. Hennes 
representationer och starka fantasier kring barnet behöver tonas ned till förmån för att 
skydda både mamma och barn från besvikelsen av de oundvikliga skillnaderna 
(Brazelton & Cramer, 1991; Stern, 1996; Stern & Bruschweiler-Stern, 1999). Känslor 
av förväntan inför barnet blandas nu med sorg över att graviditeten går mot sitt slut 
(Raphael-Leff, 1991).  
 
Raphael-Leff (1991) beskriver två olika attityder till graviditet och föräldraskap som 
kvinnan kan anta; följsam (facilitator) eller styrande (regulator). Dessa två attityder ska 
inte ses som beskrivningar av verkliga personer utan snarare som två ytterligheter på en 
flytande skala. Dock, menar Raphael-Leff, att kvinnan under graviditeten tenderar att 
anta mer eller mindre av den ena eller andra attityden, vilken kvarstår i relativt stabil 
form den första tiden av barnets liv. Olika händelser, exempelvis födelsen av ett 
prematurt barn, kan däremot förändra mammans attityd och hon kan då gå över till att 
anta den motsatta attityden: 
 
Den följsamma attityden innefattar en hängivenhet till graviditeten, där kvinnan låter sig 
uppslukas av tankar och upplevelser och samtidigt drar sig undan den yttre verkligheten. 
Denna attityd präglas av en tillit till de naturliga, intuitiva processer som sker. Med 
denna följsamhet kommer ofta en önskan om en naturlig förlossning och en rädsla för 
de störande inslag som exempelvis sjukhusmiljö och personal kan medföra i mötet 
mellan den blivande mamman och det efterlängtade barnet. Den följsamma 
mammarollen kan ses som en strävan att försöka följa och anpassa sig till barnet. 
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I den styrande attityden finns en strävan att in i det längsta bevara den nuvarande 
identiteten och en fasa för de fysiska förändringar som sker och kommer att fortsätta ske 
med kroppen under och efter graviditeten. Attityden präglas av ett behov av att känna 
kontroll och förlossningen blir därför ett hotande moment. Därför finns ofta en önskan 
att denna ska ske i en sjukhusmiljö omgiven av experter och med tillgång till 
exempelvis anestesi till hjälp att bevara den egna kontrollen under förlossningen. Den 
styrande attityden innefattar en mammaroll vars uppgift är att lära barnet följa fastlagda 
rutiner. Detta utifrån uppfattningen att barn har ett behov att socialiseras av vuxna 
människor. 

Anknytning 
I den begynnande objektrelationen utifrån den blivande mammans tankar kring 
föräldrablivande, fostret och det fantiserade barnet läggs även grunden för en början till 
anknytning hos mamman till det verkliga barnet (Brazelton & Cramer, 2001; Raphael-
Leff, 1991; Risholm Mothander, 1999; Stern, 1996). Genom denna process skapas den 
modersupptagenhet hos mamman som hjälper henne att anpassa sig inför den 
kommande uppgiften att se och möta det verkliga barnets behov (Risholm Mothander, 
1999; Stern, 1996; Winnicott, 1987).  
 
Raphael-Leff (1991) utvecklar tankarna kring kvinnans prenatala anknytning och menar 
att en positiv prenatal anknytning är beroende av att den blivande mamman genom sina 
fantasier och drömmar investerar delar av sig själv i fostret samt känner tillit till att 
graviditeten ska gå bra. De kvinnor som inte ger sig hän i fantasier kring det kommande 
barnet tenderar att utveckla en mer neutral prenatal anknytning, där endast kvinnans 
drömmar kommer att reflektera hennes rädslor och farhågor. Exempelvis när det 
föreligger hot mot graviditeten kan det vara nödvändigt för kvinnan att inte fantisera för 
mycket eftersom hon står inför risken att förlora barnet, hon kan inte låta det bli 
verkligt. Vid en negativ prenatal anknytning domineras hennes fantasier av att fostret är 
skadat eller defekt. Hon fasar för att barnet ska bli ett monster som kommer att visa upp 
hennes eget defekta jag. Att fostret ska skadas eller inte få tillräckligt med näring under 
graviditeten alternativt att hon själv skadas av graviditet, foster eller förlossning. Hon 
kan även bli fixerad kring de farliga ämnen och livsmedel som hon läst eller hört att hon 
bör undvika under graviditeten.  
 
För en kvinna med en följsam attityd utgör fostret en omedveten identifikation med 
hennes eget fantiserade babysjälv. Hon tillskriver det kommande barnet positiva och 
önskvärda kvalitéer och uppfattar det som både responsivt och kommunikativt. Den 
idealiserade identifikationen skapar en sammansmältning mellan henne och fostret. En 
kvinna med en styrande attityd identifierar även hon fostret med delar av sitt eget 
babysjälv men dessa tillskrivningar består av förnekade aspekter vilka hon ser som 
potentiellt farliga och hotande för sitt vuxna jag. Fostret upplevs som parasitiskt och 
hon behöver hålla en klar gräns mellan sig själv och fostret, som två separata enheter. 
(Raphael-Leff, 1991) 
 
Kvinnans ambivalens, hennes positiva och negativa fantasier om relationen till sitt 
kommande barn kvarstår till viss mån efter förlossningen (Brazelton & Cramer, 1991; 
Raphael-Leff, 1991). De positiva aspekterna av dessa fantasier, som utgör den prenatala 
anknytningen, underbygger efter förlossningen en begynnande postnatal anknytning 
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(Raphael-Leff, 1991). De negativa aspekterna skapar i sin tur ett behov av förändring. 
Mamman börjar ifrågasätta bilden av sig själv och behöver då vända sig utåt för att 
finna stöd för detta, framför allt hos det nyfödda barnet och i dess responser på henne 
(Brazelton & Cramer, 1991).  

Barnets utveckling 
Barnet är redan från födelsen utrustat med en begynnande förmåga urskilja sig själv 
från, och relatera till, föräldern (Stern, 1985). Mognaden av denna förmåga sker inom 
kvalitativt olika områden av socialt relaterande. Stern (1996) beskriver även barnets 
utveckling i fem kliniska fönster som är viktiga att ta i hänseende när man i kliniskt 
syfte studerar en mamma-barn dyad.  
 
I likhet med Stern, beskriver Brazelton (1994) hur barnets utveckling sker i ett antal 
språng. Han kallar dessa för touchpoints och menar att det är viktigt för kliniker att 
känna till dessa i mötet med nyblivna föräldrar och deras barn. Framför allt då varje 
språng föregås av en period av desorganisation hos barnet men som även påverkar 
systemet, familjen eller föräldern som det tillhör. Desorganisationen leder till en 
regression eller avstannande i barnets utveckling av andra förmågor för en period. 
Sprången utgörs av de uppgifter som är centrala för barnet i den aktuella åldern och kan 
exempelvis röra teman som mat, sömn eller att lära sig gå. 
 
Eventuella problem i relaterandet, som kan vara av kliniskt intresse, tar sig olika uttryck 
beroende på var barnet befinner sig i sin psykologiska utveckling. Exempelvis kan en 
mammas alltför starka behov av kontroll skönjas i olika aspekter av samspelet beroende 
på barnets intersubjektiva förmåga: 

− 0-2,5 månader: I studier av samspelet mellan förälder och barn handlar centrala 
teman om mat, sömn, dygnsrytm, gråt och tröstande. Mammans interaktiva uppgift 
är att hjälpa barnet reglera sin nivå genom att på ett objektivt sätt kunna läsa dess 
signaler. Framgången av detta är beroende av båda parters responsivitet och 
sensitivitet (Stern, 1996). Stern (1985) beskriver hur barnets uppvaknande själv 
baseras på amodal perception och vitaliseringsaffekter. Hur barnet har en medfödd 
kapacitet att översätta sinnesupplevelser från en modalitet till en annan, samt hur 
detta i kombination med den emotionella grundtonen i det upplevda varandet 
(vitaliseringsaffekter) ger barnets första upplevelse av psykisk organisation och 
känsla av själv.  

− 2,5-5,5 månader: Under denna period börjar rutiner kring mat och sömn vara 
grundlagda. Istället karaktäriseras denna period av det sociala samspelet i ansikte-
mot-ansikte situationer. Barnets förmåga till socialt utbyte börjar ta form. Det kan 
kontrollera blicken, har utvecklat ett socialt leende och börjar vokalisera, vilket 
väcker motsvarande responser hos mamman. De problem mamman kan ha haft i den 
tidigare fasen tenderar nu att istället visa sig i samspelet, genom exempelvis 
överkontroll (Stern, 1996). Barnets begynnande psykiska organisation skapar en 
känsla av kärnsjälv som utvecklats ur relaterandet ansikte-mot-ansikte via uttryck 
och blickar. Fysiska och upplevelsemässiga gränser mellan själv och andra 
förtydligas och barnet utvecklar en subjektiv upplevelse av agens. Erfarenheten av 
själv-med-andra reglerar barnets självupplevelse och då framför allt via regleringen 
av upphetsning (arousal) (Stern, 1985).  
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− 5,5-9 månader: Denna period präglas av samspel med leksaker, objekt. Frågor kring 
kontroll kan nu översättas i valet av aktuell leksak, initiativ och avslutande av 
aktiviteter (Stern, 1996). 

− 8-12 månader: Barnets allt tydligare känsla av subjektivt själv ger det förmågan att 
dela inre upplevelser, intersubjektivitet. Det börjar kunna tolka intentioner i den 
andres handlingar och utvecklar en medvetenhet om sin egen autonomi med stöd av 
mammans affektintoning – anpassning till det barnet emotionellt kommunicerar 
(Stern, 1985). Samspelet präglas av barnets ökande förmåga till intersubjektivitet 
och allt stabilare anknytning. Det börjar nu vända sig ut mot världen och mammans 
behov av kontroll rör exempelvis avståndet dem emellan (Stern, 1996).  

− 18-24 månader: Denna period karaktäriseras av barnets erövrande av det talade 
språket. I kombination med den ökade rörligheten och fysiska förmågan leder 
exempelvis mammans behov av kontroll till problem rörande gränssättning (Stern, 
1996). Barnets känsla av verbalt själv ger det förmågan att organisera sitt själv med 
hjälp av ord. Barnet börjar kunna samordna sina upplevelser och beteenden. Det ser 
sig själv som ett objekt och har förmågan till symboliska handlingar i form av verbal 
kommunikation (Stern, 1985). 

  
Kulmen i barnets självutveckling nås när barnet genom sitt verbala själv når förmågan 
att beskriva och se på sig själv ur ett historieberättande perspektiv. Runt 3 års ålder 
(Stern, 1985) börjar känslan av ett narrativt själv utvecklas. Barnets integration av de 
olika aspekterna av socialt relaterande ger förmågan till en medveten upplevelse av 
kontinuitet och identitet. Det börjar kunna organisera sina upplevelser i sammanhang 
med en början, mitt och slut. Liksom tänkande i då, nu och framtid. 

Samspel och relaterande 
Barnet och mamman ingår i ett affektivt kommunikationssystem där den ena partens 
beteende utlöser en respons hos den andra. Både intensiteten och det affektiva 
budskapet förmedlar till den andra parten dels en innehållsaspekt, dels en reglerande 
aspekt i interaktionen som visar hur beteendet tagits emot och kan modifiera 
samspelsupplevelsen (Brazelton & Cramer, 1991). Även om båda parter i systemet 
påverkar och förändrar varandra, har denna påverkan framför allt ett stort inflytande på 
barnets utveckling och förmåga att lära sig känna igen sina känslor (Tronick, 1989). 
Mamman ställs i och med födelsen inför ett nytt hållande av barnet utanför livmodern. 
Detta hållande kan symboliseras av den fysiska kontakten med barnet, men innefattar 
även den psykiska härbärgerande förmågan hos mamman (Winnicott, 1987; 1991; 
2003).  
 
Den typ av hållande som Bion (1993) kallar containment innefattar en djupare 
känslomässig och mental förmåga hos mamman som är beroende av barnets kapacitet 
att väcka känslor hos mamman och mammans kapacitet till öppenhet för barnets behov, 
rêverie. Detta kan beskrivas som att mamman med ett slags ‘drömsk’ jämnt svävande 
uppmärksamhet tar in det barnet kommunicerar via projektiv identifikation. Hon tillåter 
sig att känna de känslor som uppstår inom henne och lämnar sedan tillbaka dessa till 
barnet i en modifierad form som barnet lättare kan uthärda och förstå. Detta leder till att 
barnet på ett sätt närmar sig verkligheten, kan se vad som sker i dess inre och på ett 
bättre sätt närma sig det yttre, exempelvis modern, utan att denna relation alltför starkt 
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präglas av dess egna projiceringar. Viktigt är att mammans roll inte enbart består av en 
ren spegling av de projicerade emotionerna utan snarare av ett aktivt deltagande att göra 
någonting med dessa. 
 
Vidare utgår Bion i sin teori om tänkandet från antagandet att barnet föds med ett antal 
förföreställningar om verkligheten. Som, när de i en emotionell upplevelse möter sin 
motsvarighet i den yttre verkligheten, har förutsättningen att med hjälp av en närvarande 
mamma (eller annan primär omsorgsgivare) övergå till egna tankar och slutligen bilda 
medvetna koncept. För att detta ska bli möjligt krävs dock en förmåga hos barnet att 
utstå viss grad av frustration. I avsaknaden av ett objekt upplevs frustration och ur detta 
skapas möjligheten att bilda en tanke eller bild av objektet, att tänka kring sina 
upplevelser. Genom att mamman upplåter en del av sitt psyke till barnet och hjälper det 
att tänka kring sina upplevelser skapas en möjlighet för barnet att integrera en 
medvetenhet och självkännedom utifrån upplevelsen av sig själv.  
 
I alla psykiska skeenden är upplevelsen central. Hoffmann (2000) definierar upplevelser 
i en flytande skala från ett rent genomlevande av situationen till ett sista stadie av 
meningsskapande och kunskapsbyggande. Liksom Bions förföreställningar i möte med 
verkligheten är det den primära upplevelsen som står till grund för senare kunskap. För 
att ha möjlighet att dra lärdom menar Hoffmann att det måste ske upprepade primära 
upplevelser av fenomenet i fråga. Han exemplifierar detta med beskrivningen av ett 
barn som bränner sig. Det som leder till erfarenhet är mammans bearbetning av 
upplevelsen tillsammans med barnet. Hon signalerar med sitt ansiktsuttryck markerade 
uttryck av den aktuella känslan som barnet förmedlar, vilket innefattar en viss 
modifiering av upplevelseinnehållet. Vidare tjänar hennes vokaliseringar som en 
introduktion in i språket. Vid nästa möte med hög värme minns barnet och kan för sig 
själv på ett rudimentärt sätt ha en uppfattning om fenomenet värme och de sensationer 
och upplevelser detta kan leda till.  
 
I relationen till sin mamma, och hennes förmåga att svara till barnets behov utvecklas 
även barnets upplevelse av sitt eget varande. Detta varande leder till att barnet kan 
känna sig verkligt. Barnet lär sig känna de känslor som mamman identifierar. Genom 
detta får barnet dessutom en upplevelse av hur det är att vara en mamma som sätter 
någon annan i första rummet. Ur dessa upplevelser byggs en tillförlitlighet där mamman 
successivt utsätter barnet för frustration av dess behov. Denna frustration bygger inte på 
att barnet ska uppleva en känsla av vanmakt eller övergivenhet utan på att mamman 
hjälper barnet att bära frustrationen och stöttar det i känslan så att barnet kan ta ett kliv 
fram i utvecklingen. (Winnicott, 1987) 
 
Det nyfödda barnets hjärna är neurologiskt omogen och de första två åren innebär därför 
en intensiv tillväxt av olika synapser inom hjärnan. Trevarthen (1994) beskriver ur ett 
neurologiskt perspektiv hur medfödda system i hjärnan, det Bion (1993) kallar 
förföreställningar, möter upplevelser i verkliga livet och på så vis motiverar 
utvecklingen av specifika områden i barnets kortex. Lärandet, enligt Trevarthen, är inte 
en direkt konsekvens av erfarenheten utan även beroende av kommunikation och 
reglering via andra individer och deras mer utvecklade hjärnor.  
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En central aspekt av samspel blir då förmågan att skapa ett ömsesidigt dyadiskt tillstånd 
(Tronick, 1989). Detta tillstånd bygger på uppmärksammandet av den andres intentioner 
och anpassningen till varandra. Trevarthen (1974/2002) menar att det i huvudsak är 
mammans förmåga att följa barnet som skapar följsamheten i samspelet. I alla 
mänskliga relationer, inte enbart den mellan mamma och barn, utgör interaktion mellan 
två parter en emotionellt reglerande påverkan på den andres hjärna (Trevarthen, 1994; 
1997; 2001). För spädbarnet är detta centralt då det inte på annat vis kan uttrycka sina 
behov eller upplevelser. Barnet behöver kunna uppfatta och svara på mamman men 
även påverka hur mamman känner och vad hon kommer att uppfatta och därmed även 
göra (Trevarthen, 1997). Denna påverkan kan beskrivas som en projektiv identifikation, 
där det preverbala barnet behöver kunna skapa samma känsla hos mamman som det 
själv upplever. Mamman i sin tur behöver kunna ta emot dessa projektioner och hjälpa 
barnet att differentiera mellan olika känslotillstånd och behov (Teurnell, 2000). Denna 
kommunikationsform är till skillnad från projektiv identifikation i mognare ålder varken 
destruktiv eller på annat sätt negativ, utan ska ses som en nödvändighet i utvecklingen 
av ett själv.  
 
Brazelton och Cramer (1991) beskriver hur denna preverbala kommunikation förutsätter 
att barnet klarar att hålla en homeostatisk kontroll. Det behöver kunna reglera sin 
medvetenhetsgrad samt motoriska aktivitet och reflexer för att kunna ingå i en 
interaktion med föräldern. För ett fullgånget barn sträcker sig utvecklandet av förmågan 
till homeostatisk kontroll vanligtvis över första veckan för att sedan följas av att barnet 
börjar kunna uppmärksamma mammans signaler och själv signalera i syfte att 
interagera. Mamman å sin sida behöver kunna anpassa nivån av stimulans utifrån det 
individuella barnets kapacitet. Hennes identifikation med barnet stöder hennes inlevelse 
med barnets försök att uppnå denna kontroll. När hon kan uppmärksamma dessa försök 
att nå kontroll stärks hennes egen känsla av kompetens som förälder. Samspelet de 
första två månaderna präglas sedan av barnets alltmer utvecklade sociala beteenden 
såsom leenden, vokaliseringar och ansiktsuttryck som väcker mammans 
uppmärksamhet. På detta alltmer utökade samspel följer en period då båda parter hjälps 
åt att utveckla barnets förmåga till responsivitet och återhämtande av psykisk balans. 
 
Stern (1984) menar att barnet i samspel bygger upp inre representationer av interaktiva 
erfarenheter som baseras på upprepningar av olika samspelssituationer. Dessa 
representationer bildar med tiden scheman-att-vara-med vilka baseras på konkreta 
samspelssituationer men kan innehålla upplevelser av både verklig och inbillad 
karaktär. Samspelet utgörs av iakttagbara beteenden som innehåller subjektiva affektiva 
grundtoner, vitaliseringsaffekter. Dessa affekter, liksom i musiken, följer en temporal 
struktur och bygger på så vis upp en sammanhängande mening i upplevelsen. 
Exempelvis i lek kan ett ögonblick bestå av ett slags förväntansfull spänning som snart 
följs av ett annat likt tonerna i en melodi. Även Trevarthen (1996; 1997; 2001; 
Trevarthen, Kokkinaki & Fiamenghi, 1999) använder liknelsen till musiken för att 
beskriva en följsamhet i samspelet mellan mamma och barn, en förmåga till rytmisk 
interaktion som även ett prematurfött barn uppvisar. Denna intersubjektivitet vilar i en 
intuitiv imitation av kroppsrörelser. 
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Sonnby-Borgström (2005) sammanfattar den samtida forskningen kring affektiv 
kommunikation och konstaterar utifrån detta att språket utvecklas ur en social process. 
Denna utveckling föregås av en preverbal kommunikation som är biologiskt bestämd 
och sker spontant. Likaså är den spontana reaktionen på dessa tidiga signaler en intuitiv 
automatisk process hos föräldern. Med andra ord kan man säga att vi automatiskt 
uttrycker våra affekter i ansiktsmimiken och att detta sedan väcker automatiska 
imitativa reaktioner hos mottagaren samt motsvarande känsloupplevelser, en emotionell 
smitta. Dock spelar, förutom ansiktsmimiken, även beröring, tonfall, ögonkontakt och 
gester viktiga roller i den icke-verbala kommunikationen. Med exempelvis leendet 
smittar barnet föräldern med sitt känslotillstånd och får till svar sin egen känsla i 
mammans ansikte likt en positiv spegelbild som leder till en positiv värdering av självet 
vid upprepning. Detta är en cyklisk process där ömsesidiga imitationer stärker känslan 
av samhörighet i relationen som i sin tur leder till fortsatta imitationer i samspelet.  
 
Imitation som företeelse och viktig beståndsdel i barnets utveckling av sitt själv är ingen 
ny tanke. Inom utvecklingspsykologin har man under lång tid fört fram tanken att barnet 
i mammans ansikte även ser sig själv och då kanske framför allt lyft fram risken med att 
mamman inte speglar barnet utan snarare reflekterar sitt eget inre tillstånd (Winnicott, 
1967). Den form av imitation som Sonnby-Borgström (2005) återger innehåller till viss 
del den äldre teorigrunden men bygger framför allt på mer samtida forskning 
(Trevarthen, 1997, 2001; Trevarthen et al., 1999). 
 
Imitationen i sin mest basala form är en direkt återupprepning av känslouttryck eller 
rörelser som med tiden kvalitativt kan varieras men som fortfarande har en likhet i form 
och rytm (Stern, 1984; Trevarthen, 1998; Trevarthen et al., 1999). På detta vis menar 
Trevarthen (1974/2002) att emotioner guidar kognitioner. Detta bildar vidare en bas för 
intersubjektivitet och leder då tillbaka till mammans imitation av barnet som centralt i 
barnets utveckling (Trevarthen, 2001). Denna kvalitativt nya dimension av imitation 
kallar Stern (1984) för affektintoning, då upprepningen snarare handlar om barnets 
känslotillstånd än dess beteende. Om mamman inte förmår att uppfatta vad barnet 
känner, eller uppfattar känslorna felaktigt, kan barnet i förlängningen få svårt att lita på 
sina egna känslor i samspel med andra.  

Affektreglering 
För ett optimalt och ömsesidigt utvecklande samspel krävs det framför allt av mamman 
att hon kan anpassa sitt beteende till barnet. Barnet är i detta hänseende beroende av 
förälderns kapacitet att läsa sitt barn, att reglera dess affekter och respektera dess 
stimuluströsklar, med andra ord; att svara följsamt. För detta krävs att mamman är 
närvarande, både kognitivt och emotionellt (Brazelton & Cramer, 1991). Omformulerat 
kan man säga att den stora uppgiften med föräldrablivandet efter barnets födelse är 
utvecklandet av en affektreglerande förmåga. Det är dock på sin plats att problematisera 
benämningen ‘utveckling’ gällande denna förmåga hos mamman. Man kan tänka att 
detta är en process som pågått hela hennes liv och först nu ska realiseras och på så vis 
menas med utveckling snarare ett fullföljande av en vilande kapacitet hos mamman. Till 
sin hjälp med denna uppgift har hon barnets responser på hennes ageranden. 
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Mammans förmåga till affektreglering är central för barnets utveckling och mognad av 
självreglerande funktioner (Aitken & Trevarthen, 1997; Schore, 2001; Sroufe, 2000; 
Trevarhen, 2001). Tidiga samspelserfarenheter påverkar organiseringen av hjärnan och 
utvecklingen av adaptiva förmågor och funktioner. Detta, menar Schore (2001), talar för 
en direkt relation mellan den socioemotionella omgivningen och hjärnans utveckling 
och i förlängningen barnets mentala hälsa. Framför allt utgör dessa tidiga erfarenheter 
en stark påverkan på utvecklingen av funktioner i höger hjärnhalva vilka antas utgöra 
grunden för barnets senare anknytning. På så vis har barnets psykiska hälsa även 
fysiologiska motsvarigheter och därav är den också psykobiologisk.  
 
Det är framförallt respekterandet av barnets trösklar i form av en stressreglerande 
funktion som är centralt i definitionen av begreppet affektreglering. För att barnet ska 
kunna internalisera en god självreglerande förmåga krävs att mamman har en förmåga 
att kunna reglera barnets upphetsningsnivå och förutsäga vilka situationer som riskerar 
överväldiga barnet (Sroufe, 2000). Stern (1996) beskriver detta som att barnet har behov 
av en sympatiskt inställd person som intuitivt svarar på de uttryckta känslorna på ett 
följsamt, men varierat, sätt. Barnet själv är utrustat med en nedärvd förmåga att imitera 
andra personers uttryck och emotioner (Trevarthen, 1996). Man kan tänka att det är 
mammans affektreglerande förmåga som internaliseras i barnet och leder till dess 
självreglerande kapacitet. Hur mamman upplever meningen i barnets beteenden och 
uttryck samt hennes individuella affektiva uttryck av förnöjsamhet eller oro bestämmer 
hur barnet kommer att värdera sin egen kapacitet, vad det klarar av eller inte (Brazelton 
& Cramer, 1991). De problem som kan uppstå senare i utvecklingen med exempelvis 
raseriutbrott, bristande impulskontroll eller andra beteendeavvikelser kan relateras till 
denna första, tidiga, ömsesidiga interaktion och motsvarar då brister i barnets 
självreglerande förmåga (Tronick, 1989).  
 
Grunden för barnets självreglerande förmåga beror av mammans kapacitet att sensitivt 
och följsamt anpassa intensiteten i det hon förmedlar till barnet. Hon behöver utifrån sin 
stressreglerande funktion lära sig att inte överstimulera barnet och hitta en balans där 
hon kan respektera barnets behov av att stundtals vända sig bort för att återhämta sig 
och reglera mängden stimuli (Brazelton & Cramer, 1991). Vidare kan barnets 
självreglerande förmåga ses som en direkt funktion av mammans imitation av dess 
affekter. Detta då imitationen återupprepar barnets känslotillstånd vilket barnet i sin tur 
imiterar och använder som stöd för att reglera det ursprungliga tillståndet (Trevarthen et 
al., 1999). Det är internaliseringen av mammans empatiskt speglande respons som inom 
barnet kommer att representera ett tillstånd. Denna internalisering, tillsammans med den 
egna emotionella upphetsningen leder till en sekundär representation av 
känslotillståndet hos barnet. Mammans speglande uttryck är markerade på så vis att 
båda parter vet att det inte är mammans egen upplevelse som avspeglas i hennes ansikte. 
Med denna vetskap kan barnet ta till sig hennes respons som en reglering av dess eget 
tillstånd. Ur detta växer hos barnet en förmåga till mentalisering fram, där det kan 
reflektera inledningsvis över sitt eget, men senare över andras tillstånd. Detta menar 
Fonagy är basen för barnets egen förmåga att reglera sina affekter (2003; Fonagy, 
Gergely, Jurist & Target, 2002).  
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Prematuritet 
När ett barn föds prematurt förändras förutsättningarna för både barnets utveckling och 
föräldrablivandet. Barnet är neurologiskt omoget och föräldrarna har svårt att få kontakt 
med barnet och läsa dess svaga signaler (Stjernqvist, 1999). Parallellt med den oro för 
barnets överlevnad och de frågor kring barnets utveckling som väcks (Stern, 1996), 
måste föräldern även hantera sin egen osäkerhet, ambivalens inför barnet och sitt 
prematura föräldraskap.  
 
Det prematura barnet föds därmed till en yttre verklighet som det varken fysiskt eller 
psykiskt är moget för. Barnets biologiska utveckling sker normalt inom den skyddande 
livmoderns väggar, där stimuli dämpas och tas in utifrån barnets förmåga. Istället måste 
nu barnet själv reglera sinnesintryck det egentligen inte är redo för ännu. Risken är 
överhängande att barnet överstimuleras (Stjernqvist, 1999) och då reagerar med att bli 
hyper- eller hyposensitivt för stimuli (Brazelton, 1994; Brazelton & Cramer, 1991).  
 
Primärt före barnets förmåga att kunna interagera socialt ligger dock behovet av att 
kunna reglera sitt medvetandetillstånd. Det prematura barnet har svårt att själv klara av 
detta och upprätthålla ett vaket tillstånd där det kan interagera och möta förälderns 
blick. Detta gör det svårare för mamman till det prematura barnet att få den försäkran 
hon behöver på att barnet är där och är hennes. För föräldern blir det viktigt att lära sig 
förutsäga barnets mottaglighet för stimuli och på så vis hjälpa barnet till 
uppmärksamhet. Graden av uppmärksamhet delas in i sex medvetandestadier (Brazelton 
& Cramer, 1991): 

1. Djup sömn. Mindre vanligt förekommande hos det prematura barnet, men är vid 
förekomst en god prediktor för ett välfungerande nervsystem. 

2. Aktiv sömn, REM.  

3. Dåsig. Ett mellanstadie som vid rätt stimulans övergår till ett mer alert tillstånd. 

4. Vaken, alert. Karaktäriseras av en klar blick och utgör ett för föräldrarna belönande 
tillstånd av responsivitet. Kan endast hållas glimtvis för ett prematurt barn med ett 
omoget nervsystem. 

5. Alert, men kinkig. Övergången innan barnet brister i gråt eller lugnas ned. 

6. Gråt. Framför allt en viktig kommunikationsform som drar till sig förälderns 
uppmärksamhet. 

 
Samspelet mellan det prematura barnet och dess mamma försvåras då barnet ofta är i ett 
alert men kinkigt tillstånd. Dessutom har prematura barn en högre grad av REM-sömn 
vilket gör barnets rytm mindre stabil. Mamman får negativa eller inga responser på sina 
initieringar och stressas av att hon inte kan tolka barnets rytm, vilket kan leda till en 
ökad oro hos henne (Brazelton & Cramer, 1991). Tendensen är då att hon ökar sina 
försök att nå barnet och som resultat av detta blir mer okänslig och intrusive1 (Brazelton 

                                                 
1 Intrusive direkt översatt till svenska blir inkräktande. Dock är begreppet när de används i detta 
sammanhang mer komplext och infattar dels aspekter av mammans beteende som påträngande och 
överinvolverande. Men även att hon intar en maktposition och motarbetar barnet som därmed hämmar sitt 
beteende. På grund av översättningssvårigheterna kommer detta begrepp fortsättningsvis att skrivas på 
engelska.  
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& Cramer, 1991; Field, Diego, Hernandez-Reif, Schanberg & Kuhn, 2003). Mammans 
förväntningar på att barnet ska uppmärksamma olika aspekter av hennes beteende 
kolliderar med barnets behov av en förutsägbar och följsamt responsiv förälder. Barnet 
svarar här ofta med att dra sig undan social kontakt och båda parter misslyckas då med 
att upprätthålla ett följsamt samspel (Aitken & Trevarthen, 1997). 
 
Som kontrast till detta finns andra studier där man tolkat överaktivitet hos föräldrarna 
annorlunda. Exempelvis Stjernqvist (1999) har i en studie av extremt mycket för tidigt 
födda barn (födda innan gestationsvecka 29) och fullgångna barn vid 12 månaders 
korrigerad ålder funnit att skillnaderna i samspelsstil mellan mammorna är små även om 
barnen uppvisar stora skillnader. Stjernqvist har tolkat resultatet som att det är de 
prematura barnens bidrag till samspelet som är avgörande. Föräldrarna, med sin ökade 
aktivitet, anpassar sig och kompenserar för barnets svårigheter. 
 
För mamman kan det prematura föräldrablivandet även tänkas innebära en narcissistisk 
kränkning. Barnet som är menat att tryggt växa inom henne har nu tvingats födas 
ofärdigt, och det är hennes kropp som inte har klarat av att skydda barnet från de hot 
som de båda nu står inför. I stället för att själv börja ta hand om och lära känna sitt barn 
vårdas det nu av experter som tagit över uppgiften att säkra barnets överlevnad 
(Raphael-Leff, 1991; Stern & Bruschweiler-Stern, 1999). Många gånger kan hon även 
känna ett främlingskap inför barnet som inte alls motsvarar de fantasier och 
föreställningar hon haft. Barnet hon skapat är litet, ömtåligt och riskerar kanske 
bestående men eller till och med att inte överleva (Raphael-Leff, 1991).  
 
Reaktionerna på förlossningen och de medicinska osäkerheterna leder efter den initiala 
chocken ofta till en intrapsykisk obalans hos föräldrarna. En mamma som föder ett barn 
prematurt eller med någon form av defekt drabbas många gånger av allvarliga 
funderingar som leder till en mer eller mindre tillfälligt sänkt självkänsla. Risken finns 
då att de naturligt förekommande projektionerna tar en mer negativ karaktär och barnet 
blir en besvikelse. Mamman får då svårt att objektivt uppfatta det verkliga barnet 
(Mintzer, Als, Tronick & Brazelton, 1985). Alla föräldrar blir till viss del besvikna i 
mötet med det verkliga barnet, men det utsatta barnet avviker så mycket mer från 
fantasibarnet (Stjernqvist, 1999) att mamman i sin självbild upplever en narcissistisk 
kränkning av sin förmåga att bära och föda sitt perfekta barn. I denna mening kan det 
prematura barnet ses som en spegel som reflekterar mammans men även sina egna 
brister (Brazelton & Cramer, 1991; Mintzer et al., 1985; Raphael-Leff, 1991). Mintzer 
et al. menar att detta begränsar förmågan till omsorg och leder till att mamman får svårt 
att se det objektiva barnets behov och läsa dess signaler. När mamman, ofta med hjälp 
av stöd från omgivningen, lyckas stärka sin självkänsla och därmed även lära sig 
identifiera det positiva hos barnet blir det också lättare att börja urskilja barnet från sig 
själv och sina egna projektioner. Hon behöver även få tillfälle att sörja förlusten av sina 
fantasier inför relationen och framtiden samt lära sig stå för en förstärkt reglerande 
funktion i en icke normal kontext. 
  
Förekomsten av medicinska komplikationer kan även på ett mer eller mindre medvetet 
plan leda till en osäkerhet kring huruvida hon önskar att barnet ska överleva eller inte 
(Raphael-Leff, 1991) i kombination med rädslan att barnet ska dö. Rädslan för en 
eventuell förlust av barnet kan då hindra hennes förmåga att knyta an till barnet (Stern 
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& Bruschweiler-Stern, 1999). Både mamma och barn har dessutom utsatts för en fysisk 
separation när barnet flyttats över till en neonatalvårdsavdelning som ytterligare 
försvårar den allra första tidens begynnande anknytning (Mintzer et al., 1985; Raphael-
Leff, 1991; Stern & Bruschweiler-Stern, 1999). 
 
I en studie av 3 månader gamla barn födda med mycket låg födelsevikt (VLBW) 
studerades effekten av neurobiologisk risk och mammans oro samt interaktionen där 
emellan (Schmücker et al., 2005). Resultaten gav att interaktionen mellan prematura 
mammor och högriskbarn var mer vokal och mindre responsiv i ansiktsmimiken än 
interaktionen i fullgånga dyader. Ju högre oro mamman rapporterat i förhållande till sitt 
barn desto lägre responsivitet uppvisade hon i sin ansiktsmimik. Detta framkom även i 
förhållande till lågriskbarn men då i något lägre grad. Schmücker et al. menar att detta 
beror av det trauma som prematuriteten utgör. Den förväntade glädjen byts till känslor 
av katastrof vilket leder till ångest/oro hos mamman och vidare till svårigheter att forma 
en relation.  
 
En ytterligare aspekt av den prematura födelsen är mötet med sjukvården och de 
medicinska interventioner som krävs för säkra barnets överlevnad. Till dessa 
interventioner kommer också ett antal pedagogiska eller stödjande program i syfte att 
främja barnets utveckling. Vanligt förekommande är NIDCAP (Newborn Individualized 
Developmental Care and Assessment Program). Detta program är utvecklat av Heidelise 
Als och är dels ett instrument för att bedöma barnets mognadsgrad, dels ett 
omvårdnadsprogram för att anpassa omgivningen och vården efter barnets 
utvecklingsnivå. Barnet observeras för att vårdpersonalen ska få information om 
stimuluströsklar och förmåga att återupprätta balans liksom autonoma och motoriska 
system samt medvetandegrad och självregleringskapacitet. Via empiriska studier finns 
även belägg för att dessa interventioner främjar barnets utveckling positivt (Stjernqvist, 
1999).  
 
Andra metoder bygger på stimulering av hud-mot-hud kontakt mellan mamma och barn 
utifrån tanken att detta främjar de naturliga processer som blivit avbrutna i förtid. 
Exempelvis har Nils Bergman (2001) utvecklat en känd metod som han kallar för 
Kangaroo Mother Care (kängurumodellen). Denna utgår från tanken att mamma och 
barn är ett system som inte ska skiljas åt. Barnet placeras mot mammans bröst hud-mot-
hud, vilket leder till att mamman, istället för kuvösen, fungerar som en utökad livmoder. 
Detta tillvägagångssätt strävar efter att behålla mammans funktion som livgivare och 
låta barnet vara där det naturligt hör hemma. För mammans del kan man tänka att detta 
strävar till att stödja hennes utvecklande av en modersupptagenhet och därmed följande 
naturliga omsorgsgivande kapacitet.  

Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkten att prematuritet i sig (Stjernqvist, 1999) inte behöver påverka 
mammans förmåga till interaktion med sitt barn kan man tänka sig att det finns andra 
försvårande omständigheter, riskfaktorer, som kan påverka kvalitén av mammans 
omsorgsgivande förmåga. Då en effektiv affektreglering kan antas vara viktig för 
barnets fortsatta utveckling till en autonom individ är det av intresse att se om denna 
förmåga påverkas av de omständigheter som dyaden befinner sig i. Det kan antas att 
barnets medicinska komplikationer utgör en sådan omständighet som försvårar 
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mammans bearbetning av den prematura födelsen och som kan manifesteras i mammans 
affektreglerande förmåga. Ytterligare en försvårande omständighet kan tänkas bero på 
kvinnans paritet. Detta då det för kvinnan innebär en större förändring och därmed en 
större psykologisk omställning att gå in i en föräldraidentitet när hon väntar sitt första 
barn. 
 
Syftet med denna studie är att studera två riskfaktorer som kan antas påverka mammans 
affektreglerande förmåga under barnets första tid. Dessa riskfaktorer utgörs dels av 
barnets medicinska komplikationer vid födelsen och dels mammans paritet. Vidare 
studeras eventuella samband mellan mammans affektreglering och barnets 
självreglerande förmåga. 
 
Frågeställningarna blir således:  

- Finns det en skillnad avseende affektreglerande förmåga hos mammor till prematura 
barn med medicinska komplikationer i jämförelse med mammor till fullgångna 
barn?  

- Påverkar mammans paritet i kombination med barnets medicinska komplikationer 
hennes affektreglerande förmåga?  

- Finns det något samband mellan mammornas affektreglerande förmåga vid 3- 
månaderstillfället och barnens förmåga till självreglering vid 3,18 samt 24 månaders 
ålder (korrigerad för prematurfödda)?  
 

M e t o d  
 
För bedömningen av samspelet mellan mamma och barn har Roseanne Clarks (1985) 
The Parent-Child Early Relational Assessment (ERA) använts. ERA bygger på en 
kvantitativ datainsamlingsmetod och syftar till att studera affektiva kvalitéer och 
beteenden inom samspelet. Då dessa fenomen per definition är komplexa behöver 
materialet, för att skapa mening och förståelse, tolkas utifrån en annan referensram än 
det rent kvantitativt naturvetenskapliga. Bearbetning och tolkning av data har skett 
utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som grundar sig i moderna psyko-
dynamiska teorier kring barnets utveckling, föräldrablivande och graviditetsprocess.  

Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna kommer från ett projekt på Karolinska Sjukhuset och består 
av 17 prematurfödda och 20 fullgångna (kontrollgrupp) barn samt deras mammor. Med 
prematuritet har avsetts barn med en födelsevikt under 1500 gram (VLBW). Utvalda för 
studien har varit de barn som motsvarat detta kriterium födda från april 1989 och därpå 
följande födslar fram till april 1990. På KS neonatalavdelning sågs vid tiden för 
inspelningarna föräldrarnas närvaro och fysiska kontakt med barnet som positivt och 
uppmuntrades av personalen (Gerner, 1999). I materialet ingick inledningsvis 20 
prematura barn men då ett selektionskriterium för denna studie var medicinska 
komplikationer har 3 prematura barn uteslutits ur undersökningsgruppen. Några av 
mammorna var av utländsk härkomst, övriga deskriptiva data presenteras i tabell 1.  
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Som kontrollgrupp valdes fullgångna barn födda efter vecka 38 och med en Apgar på 
10, fem minuter efter födelsen. Barnen matchades med de prematura barnen utifrån 
mammans ålder, utbildning och paritet samt barnets kön. Dessa barn är födda från april 
1990 och därefter påföljande utifrån fastslagna matchningskriterier fram till november 
1990.  
 
Varje barns medicinska risk (0-4) bedömdes utifrån ett ackumulerat antal 
komplikationer:  

- hjärnblödning 

- vitsubstansskador 

- kirurgisk slutning av en öppetstående ductus arteriosus (PDA)  

- långvarigt andningsunderstöd och sepsis (allmän blodförgiftning beroende av 
bakteriell infektion) 

 
Tabell 1. Deskriptiva data 
 
 Undersökningsgrupp 

n=17 
Kontrollgrupp 

n=20 
 antal range medel antal range medel 
Barnets kön:       
 Pojkar 6   8   
 Flickor 11   12   
Födelsevikt  696-1482 g 1044 g  2750-4160 g 3419 g 
Gestationsvecka  25-33 28  39 39 
Antal riskfaktorer  1-4 2  0 0 
Paritet:       
 Förstföderska 9   8   
 Omföderska 8   12   
Mammans ålder  24-41 28  22-40 32 

 

Material 
Den använda bedömningsmetoden, ERA, är uppdelad i tre delar; förälder, barn och 
dyad. Varje del består av ett antal olika dimensioner. Avseende föräldern finns sex olika 
dimensioner; tone of voice, parental affect, parent´s characteristic mood, parent´s 
expressed attitudes toward child, parental affective and behavioral involvement och 
parental style med 29 variabler. För barnet finns fem dimensioner; child´s affect, child´s 
characteristic mood, behavioral/adaptive abilities, activity level och communication 
med 27 variabler. Dyaden bedöms utifrån dimensionerna affective quality of interaction 
och mutuality med 8 variabler. 
  
Metoden är validerad och har visat sig korrelera signifikant med ett antal liknande 
verktyg som mäter grad av anknytning hos barnet till mamman (Clark, 1999). Vidare 
genomfördes av Clark, under 1999, en normering av materialet för att ytterligare stärka 
konstruktvaliditeten. För detta ändamål användes data från 359 mamma-barn par 
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bedömda vid 12 månaders ålder, under fri lek. Efter detta gjordes en faktoranalys där 
materialet delades in i åtta subskalor; 3 för förälder, 3 för barn och 2 för dyad.  

Procedur 
Varje mamma-barn spelades in på VHS under en ansikte-till-ansikte situation vid tre 
tillfällen då barnen var 3, 18 och 24 månader gamla (korrigerad ålder för de prematura 
barnen). Samtliga inspelningar gjordes på Karolinska Sjukhuset. De aktuella 
sekvenserna består av 5 minuters fri lek med uppmaningen till mammorna att ‘bete sig 
som vanligt’. Under inspelningen tillhandahölls ett antal åldersadekvata leksaker.  
 
Videosekvenserna avidentifierades sedan och sorterades inom varje ålderskategori i 
slumpmässig ordning. Kodning och bedömning i enlighet med ERA-metoden av dessa 
samspelssituationer har sedan gjorts av tre oberoende bedömare (varav en av författarna 
till denna rapport) som varit blinda för om videosekvensen visat ett prematurt eller 
fullgånget mamma-barn par.  
 
Under kodningen antog bedömaren stegvis ett av de tre möjliga perspektiven; barnets, 
mammans alternativt bedömarens egen upplevelse av samspelet mellan de båda. Varje 
enskild variabel bedömdes separat, utan hänsyn till eventuell dimensionstillhörighet, på 
basis av intensitet, duration och frekvens. Utbildning i metoden genomfördes av 
psykolog Pia Risholm Mothander (PRM), som tränats till reliabilitet av Roseanne Clark.  
 
Interbedömarreliabilitet har fastställts genom att 25% av de totalt 120 samspels-
sekvenserna har kodats dubbelt med PRM. För 3-månaderstillfället är reliabiliteten 
mellan bedömare r = .77 (Std = .11). För 18-månaderstillfället; r = .74  
(Std = .09). Vid det sista tillfället, 24 månader, är reliabiliteten r  =  .72 (Std = .09).  

Databearbetning 
Materialet är från början indelat i olika dimensioner (Clark, 1985) samt vid ett senare 
tillfälle genom en faktoranalys indelat i olika subskalor (Clark, 1999). Dessa subskalor 
är statistiskt konstruerade och håller, hos en normalpopulation bestående av ett år gamla 
barn och deras mammor, en hög intern konsistens (Cronbachs alpha .78 < till > .91).  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka effekter av ett multidimensionellt 
begrepp, affektreglering. Utifrån denna komplexitet har det varit mer relevant att skapa 
en skalindelning baserad på en teoretisk förståelse snarare än ett statistiskt konstrukt. Ur 
de 29 variabler som mäter affekter och beteenden hos mamman skapades således en 
skala bestående av 10 variabler som sammantaget strävar att mäta mammans 
affektreglerande förmåga: 

- Connectedness, avser att visa på mammans genuina intresse för barnet, hennes 
förmåga att vara intonad, uppmärksam och medveten om barnets emotionella 
tillstånd. Skalan sträcker sig från att vara distanserad, ouppmärksam alternativt visa 
upp ett ‘spelat’ engagemang till att vara närvarande, engagerad och att visa på en 
förmåga att se barnet som en separat individ.  

- Intrusiveness, avser tendenser till att vara överinvolverad och påträngande. Detta 
inkluderar överkontroll och hämmande av barnets egna initiativ. Skalan går ifrån att 
vara mycket dominerande till att respektera barnets autonomi.  
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- Consistency. Denna variabel bedömer hur förutsägbara och konsistenta förälderns 
beteenden och responser upplevs vara ur barnets perspektiv. Detta gäller emotionell 
stabilitet och förutsägbara beteenderesponser över tid men innefattar även en 
upplevd kongruens i uttryckta budskap, exempelvis i röstläge och minspel.  

- Parent Reads Child´s Cues and Respons Sensitively and Appropriatly, avser att 
mäta förälderns förmåga att förstå barnets behov och önskningar, vara inkännande, 
samt kunna svara barnet. Exempelvis förälderns förmåga att anpassa sitt fysiska 
hållande av barnet eller att svara på barnets behov av uppmärksamhet, så som tilltal, 
beröring eller annan fysisk kontakt. Skalan går från att mamman är ofokuserad, 
icke-responsiv eller misstolkar barnets signaler, till att hon är empatisk, läser 
signaler och svarar barnet på ett adekvat sätt.  

- Contingent Responsivity to Child´s Positive or Age-Appropriate Behavior. Denna 
variabel mäter hur ofta och hur snabbt föräldern svarar på barnets handlingar och 
signaler. Mammans förmåga att vara följsam och responsiv samt 
uppmärksammande av positiva åldersadekvata beteenden vilket upplevs som att 
barnet kan känna att dess ageranden har betydelse för mamman. Responserna kan 
synas i ansikte eller gester alternativt vara verbala.  

- Contingent Responsivity to Child´s Negative or Unresponsive Behavior. Även denna 
variabel mäter hur ofta och hur snabbt förälderns svarar på barnets handlingar och 
signaler. Däremot handlar det nu om beteenden som i förälderns perspektiv är icke 
önskvärda eller dåliga, vilket upplevs som att barnet kan känna att dess ageranden 
har betydelse för mamman. Responser på barnets uttryckta kinkighet, behov av att 
dra sig tillbaka och/eller ignorerande av mamman kan synas i mammans ansikte 
eller gester alternativt vara verbala. Skalan sträcker sig mellan att genomgående 
tolka barnets beteende negativt till att inte alls visa negativa responser.  

- Amount and Quality of Visual Contact With Child, avser att mäta mammans 
förmåga till ett genuint visuellt hållande, snarare än ett rent observerande av sitt 
barn. Skalan mäter frekvens och mängd av ögonkontakt och upplevd genuinitet i 
blicken i kontrast till tomt stirrande.  

Röstläget kan anses vara ett mått på observerbar affekt:  

- Angry, Hostile Tone of Voice, bedömer graden av irritation, fientlighet och ilska i 
mammans röst.  

En sinnesstämning är ett mer stabilt och långvarigt mått än en affekt, den förändras 
inte från ett ögonblick till nästa: 

- Anxious Mood, avser att mäta en sinnesstämning präglad av ångest eller oro. Detta 
manifesteras av ett agiterat och spänt uttryck hos mamman, i så väl ansiktsuttryck 
som i språk.  

- Angry, Hostile Mood, avser att mäta fientligt, irriterat och argt beteende och/eller 
ansiktsuttryck. (Clark, 1985) 

 
Vid en reliabilitetsprövning visar denna skalindelning en god intern konsistens 
(Cronbachs alpha = .87).  
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För att kunna studera eventuella samband mellan mammornas affektreglerande förmåga 
och barnets självreglerande förmåga användes Roseanne Clarks subskala: Infant 
Subscale 6: Infant Dysregulation and Irritability som mått på denna förmåga hos 
barnen. Även denna skalindelning visade på en god intern konsistens (vid 3 månader 
Cronbachs alpha = .83, 18 månader Cronbachs alpha = .83, 24 månader Cronbachs 
alpha = .89) för den aktuella undersökningsgruppen. Följande variabler ingår i denna 
skala: 

- Expressed Negative Affect, denna variabel avser att mäta ansiktsuttryck, 
verbaliseringar och gester som uttrycker en generell negativ affekt. Manifesteras i 
gråt, gnäll, raseriutbrott, frustration och ilska. Skalan sträcker sig från en hög 
intensitet och frekvens till avsaknad av negativ affekt eller kortvariga tillfälliga 
episoder av irritation.  

- Irritability/Angry mood, avser att mäta ett sinnestillstånd, mer långvarigt och stabilt 
än ovan, av barnets återkommande uttryck av ilska, frustration och aggressivitet. 
Detta kan inkludera skrik, slag och bitande.  

- Emotional Lability, avser att mäta barnets regleringskapacitet avseende omfång och 
intensitet i affektiva uttryck. Detta sträcker sig från extrema uttryck av frustration, 
ilska och upphetsning till adekvat emotionell responsivitet i situationen. Alternativt 
plötsliga svängningar i sinnesstämning eller affekt.  

- Assertion/Aggresivity. Denna variabel avser att mäta barnets förmåga att uttrycka 
sina behov och önskningar i kontrast till ett mindre adaptivt, krävande eller fysiskt 
aggressivt sätt att få kontroll över situationen. Detta kan inkludera verbaliseringar, 
handlingar och lek-temata. Förmågan att förmedla behov och önskningar tydligt och 
kraftfullt med ett samtidigt accepterande av en struktur och gränser satta av 
föräldern.  

- Impulsivity, avser att mäta barnets förmåga till impulskontroll. Skalan sträcker sig 
från att inte alls kunna kontrollera sina omedelbara och intensiva reaktioner vid 
frustration till att uppvisa en förmåga att inhibera den spontana impulsen. Detta kan 
ta sig fysiska eller verbala uttryck, alternativt leda till ett utökat risktagande.  

-  Self-Regulation/Organizational Capacities, avser att mäta barnets förmåga att 
organisera och reglera sitt känslotillstånd i respons till inre eller yttre stimuli 
alternativt frustration. Skalan sträcker sig från ett disorganiserat beteende bestående 
av hyperaktivitet eller labilitet till en förmåga att engagera sig i omgivningen och 
samtidigt bevara en stabil känsla av själv, visa intresse, kunna fokusera och uppvisa 
en frustrationstolerans. (Clark, 1985) 

Etiska aspekter 
Alla deltagare har givit sitt tillstånd till att materialet får användas till forskning. Aktuell 
studie är godkänd av etikprövningsnämnden i Stockholm 2005. Avseende eventuell 
identifikation av undersökningsdeltagarna har ingen i forskningsgruppen fått tillgång till 
vare sig personuppgifter eller övriga testresultat som genomförts. Vissa bakgrundsdata 
såsom exempelvis om mamman är förstföderska eller omföderska finns dock. Vi anser 
därför att de etiska överväganden som borde göras har gjorts och menar att det inte 
föreligger någon risk för oavsiktlig kränkning av någon enskild individ, dessutom 
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kommer materialet inte användas för studier av enskilda mamma-barn dyader utan 
tolkningar av resultatet sker endast på gruppnivå. 
 

R e s u l t a t  
 
Vid en tvåvägs oberoende variansanalys (ANOVA) framkommer en signifikant 
huvudeffekt av medicinska komplikationer avseende mammornas affektreglerande 
förmåga vid 3 månaderstillfället; F1 = 6.614, p = .015, ŋ2 = .167. Till detta kommer en 
signifikant interaktionseffekt avseende medicinska komplikationer och mammans 
paritet; F1 = 4,851, p = .035, ŋ2 = .128, vilket illustreras nedan i Figur 1.  
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Figur 1. Affektreglerande förmåga vid 3-månaderstillfället  
 
Vid beräkning av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient inom gruppen för 
prematura riskbarn korrelerar mammornas affektreglerande förmåga vid 3-
månaderstillfället medelstarkt med barnens självreglerande förmåga vid alla tre 
mättillfällen. Detta samband är dock endast signifikant vid 18-månaderstillfället. 
Kontrollgruppen visar överlag svagare korrelationer, inga av dessa korrelationer är 
heller signifikanta. Samtliga samband presenteras i tabell 2.   
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Tabell 2. Korrelation inom grupperna mellan mammornas affektreglerande 

förmåga vid 3-månaderstillfället och barnens självreglerande förmåga 
vid 3-, 18- och 24-månaderstillfällena  

 Prematura barn med 
medicinsk risk 

Fullgångna barn 

Mättillfälle rxy sign. rxy sign. 

3 månader .481 .051 .317 .173 
18 månader .649 .005 .290 .215 
24 månader .329 .197 .135 .570 

 
 

D i s k u s s i o n  
 
Då denna studie ingår i ERA-projektet har valet av metod föregått syftet. En av 
författarna till denna uppsats, JS, var med och kodade materialet utifrån alla variabler 
som ingår i ERA. Denna kodning gjordes dock förutsättningslöst, det vill säga innan 
några hypoteser ställts. Bedömningarna gjordes även utan vetskap om dyadernas 
tillhörighet i undersöknings- eller kontrollgrupp. Detta är en viktig aspekt då det i 
studier visat sig att man tenderar att visa mer positiva responser gentemot ett spädbarn 
om man tror att det är fullgånget (Stern et al., 2000). Det faktum att denna studie ingått i 
ett större projekt förklarar även valet av kvinnan/mamman – istället för pappan eller 
båda föräldrarna tillsammans – som studieobjekt. Då materialet inte erbjudit möjligheter 
att närmare undersöka pappans föräldrablivande har detta heller inte kunnat utvecklas.  
 
Ett problem med denna studie har varit att det i efterhand inte går att känna till de 
exakta betingelserna för inspelningstillfällena. Det finns en beskrivning av proceduren, 
men inte på vilket sätt instruktionen har framförts. En central fråga gällande detta är hur 
styrande instruktionen har varit. Utifrån tanken att instruktionen varit styrande kan detta 
ha medfört en extra stress, vilken skapat oro hos mammorna. Denna oro kan däremot ta 
sig olika uttryck beroende av de olika mammornas personlighet och genom detta 
möjligen ha lett till tydligare skillnader dem emellan. Den eventuella påverkan skulle på 
så sätt ha lett till att mammans sensitivitet och affektreglerande förmåga ställts på sin 
spets och borde därmed inte ha verkat menligt för studien.  
 
En ytterligare aspekt är mammans medvetenhet om att hon och barnet är observerade 
och deltar i ett forskningsprojekt, vilket kan ha påverkat mammornas agerande och 
förhållningssätt i situationen. Förmodligen har detta medfört en nervositet från 
mammans sida och kan även ha gjort henne mer hämmad avseende beteenden som 
värderas som mindre socialt önskvärda. Däremot har inspelningsförhållandena och 
medvetenheten om deltagandet i ett projekt varit gällande för både de fullgångna och 
prematura dyaderna, vilket därmed inte borde kunna ha någon effekt på skillnader 
grupperna emellan.  
 
Några av kvinnorna var av utländsk härkomst och kan därav ha haft andra kulturella 
värderingar. Avseende dessa kulturella skillnader är det svårt att avgöra vilken betydelse 
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de kan ha haft för bedömningen av deras samspel med sina barn. Dock har variablerna 
bedömts utifrån frekvens, duration och intensitet, vilket värderats lika oberoende av 
kulturella skillnader. 
  
Operationaliseringen av affektreglering som begrepp kan även den problematiseras. 
Framför allt det faktum att det i litteratur kring föräldrarollen och barnutveckling finns 
mycket skrivet om affektreglering men få, dock inga av oss funna, operationaliseringar 
som visar på hur detta konkret kan mätas. Skalindelningen i denna studie är därför 
skapad utifrån en teoretisk förståelse, i test för intern reliabilitet visar denna skala på en 
god begreppsvaliditet. Med tanke på studiens begränsade omfång har det inte funnits 
möjlighet till extern validering utan studien ska istället ses som explorativ och 
hypotesgenererande. Dock är ERA en externt validerad metod som i sina 
operationaliseringar av beteenden visat sig överrensstämma med gängse verktyg för 
bedömning av anknytning mellan mamma och barn (Clark, 1999). Dessa 
operationaliseringar innehåller variabler som överrensstämmer med de konkretiseringar 
av affektreglerande förmåga som beskrivs av exempelvis Schore (2001), Sroufe (2000), 
Aitken och Trevarthen (1997) m.fl. Detta kan tas som intäkt för att det, trots viss 
osäkerhet, varit möjligt att i hypotesgenererande syfte skapa en skalindelning som avser 
mäta denna förmåga. 
 
Kvarstår gör då det faktum att denna förmåga liksom de olika tankarna kring 
föräldrablivande och graviditetsprocess är subtila och komplexa fenomen som till stor 
del är intrapsykiska. Stern (1996) betonar dock att det är i samspelet mellan mamma och 
barn som dessa nyanser visar sig genom konkreta uttryck i mammans interaktion med 
barnet. Exempelvis tidigare erfarenheter och fantasier som mamman bär med sig kan 
inte påverka barnet vare sig positivt eller negativt om de inte tar sig uttryck i hennes 
beteende. I operationalisering av skalan och tolkning av data har bedömningarna 
därmed gjorts utifrån hur dessa subtila fenomen kan antas manifesteras i samspelet.  
 
Då fokus för denna studie har legat på mammans affektreglerande förmåga har det inte 
funnits utrymme att teoretiskt skapa en skala för barnets självreglerande förmåga. För 
denna operationalisering har istället den av Rosanne Clarks subskalor använts som 
ligger närmast en teoretisk förklaring av begreppet självreglering. Även om 
operationaliseringen av de ingående variablerna är externt validerade är denna subskala 
statistiskt skapad och förlorar därmed möjligheten till ett mer multidimensionellt 
perspektiv. 
 
Ytterligare problem för att kunna mäta eventuella samband mellan mammans 
affektreglerande förmåga och barnets självreglering uppstår i det lilla antalet 
undersökningsdeltagare. Även om det framkommit medelstarka samband mellan de två 
variablerna är antalet deltagare så få att det är svårt att uppnå signifikans, trots att man 
kan ana att detta skulle ha varit fallet med fler deltagare (Borg & Westerlund, under 
tryckning).  
 
Det är även på sin plats att problematisera valet av just mammans affektreglerings-
förmåga som prediktor för barnets utveckling av en självregleringskapacitet. Det finns 
givetvis andra sätt som skulle kunna utgöra lika goda prediktorer på barnets 
självreglering. Exempelvis skulle man kunna studera graden av engagemang, verbala 
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kvalitéer eller initiativtagande hos mamman. Alternativt studera barnets egna 
förutsättningar, även om detta inte skulle innefattas av en samspelsstudie.  

Mammans affektreglerande förmåga och paritet 
Hypotesen att barnets medicinska komplikationer innebär en påfrestning när det gäller 
mammans kapacitet till en affektreglerande förmåga bekräftas i materialet. Att föda ett 
barn som drabbas av medicinska komplikationer verkar leda till inledande svårigheter i 
samspelet mellan mamma och barn. Att barnet drabbas av exempelvis en hjärnblödning 
väcker naturligt oro och rädslor kring barnets överlevnad hos mamman samtidigt som 
det är svårt för sjukvården att ge några säkra besked avseende medicinska bedömningar 
och framtida konsekvenser. Detta sätter mamman i en situation där framtiden blir osäker 
samtidigt som även nuet kan upplevas som skrämmande och oförutsägbart. Stern (1996) 
beskriver detta som att föräldrarna hamnar i ett representationsmässigt vakuum. Det 
tillfälle till reparation – en andra chans – som föräldraskapet kan innebära har i ett slag 
försvårats av yttre omständigheter. De ideal och förhoppningar mamman målat upp 
inför föräldraskapet blir för stunden oåtkomliga och ouppnåeliga. 
 
Dock visar det sig att denna riskfaktor, barnets medicinska komplikationer, är kopplad 
till paritet. Det är för förstföderskorna som barnets medicinska komplikationer försvårar 
utvecklandet av den affektreglerande förmågan. En naturlig tolkning av detta skulle 
kunna vara att detta beror av att förstföderskan vid barnets födelse ännu inte är 
‘mamma’. För en omföderska som föder ett prematurt riskbarn kan man anta att även 
om varje barn är unikt och innebär en ny relation, har hon ändå en bas i sina tidigare 
erfarenheter av omsorgsgivande – att vara mamma. En förstföderska står inte enbart 
inför ett nytt barns födelse och den emotionella investeringen att kunna knyta an till 
detta barn utan även inför att för första gången avsluta sin egen graviditetsprocess och 
tillika föräldrablivande. Att inlemma i sin identitet ett föräldraskap.  
 
Barnets medicinska komplikationer kan dessutom aktualisera frågor kring det fortsatta 
livet, barnets hälsa och fungerande hos mamman. Hon kan i och med detta ställas inför 
omständigheter som starkt påverkar hennes tillit till sig själv som förälder och därmed 
förmågan att knyta an till det verkliga barnet. Mintzer et al. (1985) har i en longitudinell 
studie av fem familjer med förstfödda barn, som haft synliga defekter från födelsen, 
undersökt föräldrarnas upplevelser och förmåga till följsamt samspel. De menar att 
komplikationerna ytterligare försvårar den psykiska obalans som naturligt uppstår vid 
födelsen av det första barnet. Trots att det prematura barnet inte behöver ha en synlig 
defekt kan man anta att detta påverkar mamman på liknande sätt. Alla föräldrar 
investerar delar av sig själv i sitt barn. Vanligtvis är dessa positiva om inget oförutsett 
inträffar, som att föda ett barn med någon form av defekt, vilket då riskerar att 
representera en negativ del av förälderns själv. Till de naturliga identifikationerna med 
barnet kommer även det faktum att mamman vid den prematura födelsen mentalt 
befinner sig mitt i graviditetens andra fas. En fas då bilden av det fantiserade barnet är 
som starkast. Hennes naturliga instinkt att mot slutet av graviditeten neutralisera 
idealiseringen av det fantiserade barnet har ännu inte påbörjats.  
 
Utifrån tanken att prematuriteten utgör en narcissistisk kränkning av kvinnans 
reproduktiva förmåga kan man tänka att mamman på ett djupare plan även upplever att 
hon fött det i fantasin defekta barnet och blivit dess dito moder. Då graviditeten till viss 
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del handlar om att bearbeta tidigare erfarenheter och en omorganisering av identiteten 
kan det tänkas att en del spöken i barnkammaren finns kvar och riskerar att bli 
dominanta. Mammans behov av att få avsluta de inre processer som initierats under 
graviditeten kan tänkas leda till att hon hamnar ur fas med utvecklingen (Stern, 1996). 
Hennes psykologiska föräldrablivande befinner sig på en nivå som ännu inte innefattar 
mötet med det verkliga barnet. Den avbrutna graviditetsprocessen leder till att 
mammans omsorgskapacitet, som är beroende av det Winnicott (1987) kallar 
modersupptagenhet och Stern (1996) som modersmentalitet, behöver utvecklas i 
närvaro av det verkliga barnet.  
 
Denna avbrutna graviditetsprocess hos mamman kan tänkas visa sig i den högre nivå av 
oro/ångest och närvaro av ilska som återfinns i mammornas interaktion med de 
prematura riskbarnen i denna studie. Antagligen påverkar detta förmågan till intoning 
med barnet och anpassning till ett ömsesidigt samspel, vilket kan antas vara vad som 
visar sig i den lägre förmågan till affektreglering. Wijnroks (1999) har i en studie av 52 
mammor till barn födda med en mycket eller extremt låg födelsevikt (VLBW och 
ELBW) studerat mammans rapporterade ångest/oro i samband med det prematura 
barnets födelse samt deras förmåga till sensitiv responsivitet, engagemang, 
aktivitetsnivå och intrusiveness i samspelet med barnet vid 6 månaders ålder. Mammor 
med hög rapporterad oro/ångest visade samma engagemang som de med lägre 
rapporterad oro/ångest men var mer aktiva och intrusive i samspelet med sitt barn. Detta 
skulle kunna visa på en svårighet att se det objektiva barnet, läsa dess signaler och svara 
på dess behov. 
 
Ett prematurt barn kan vara svagt i sina signaler och ha svårt att kontrollera sin egen 
homeostas. Barnet når endast stundtals en aktiv, uppmärksam nivå och är därför 
svårtolkat för mamman (Brazelton & Cramer, 1991; Stjernqvist, 1999). Till denna 
svårighet för barnet att nå ett alert tillstånd kommer även det faktum att det prematura 
barnet oftare än andra barn befinner sig i ett kinkigt tillstånd. Vilket även det kan tänkas 
vara en av orsakerna till den observerade ökningen av ångest/oro och ilska. För 
mamman kan detta göra det svårt att känna sig kapabel att tillfredsställa barnets behov 
och därmed känna att hon är en bra mamma till sitt barn. På så vis borde även 
mammans prematuritet vara del av de karaktäristika vi tillskriver det prematura barnet, 
då det kan antas att dyadens prematuritet gemensamt skapar andra förutsättningar för 
anknytningen och det tidiga samspelet. 
 
Men även de stunder det prematura barnet uppnår ett alert tillstånd i samspelet, behöver 
det lägga stor energi för att upprätthålla en grundläggande kontroll över 
medvetandegrad, stimulustolerans och motorik. Dessa svårigheter med självreglering 
leder många gånger till överstimulering och därmed avvisande av mammans sociala 
initiativ. Exempelvis vänder barnet bort ansiktet för att det inte orkar möta mammans 
blick eller på annat sätt interagera socialt (Trevarthen et al., 1999). Utan tillit till en 
redan integrerad föräldraidentitet kan man anta att ett sådant beteende väcker en 
osäkerhet hos förstföderskan över sin kompetens som förälder och gör det svårare för 
henne att anpassa sig till barnet och lära sig dess behov och signaler. Veddovi et al. 
(2004) har i en studie funnit att förstföderskor, vars barn hade svårt att nå en vaken, alert 
medvetandenivå visar högre stress över sitt föräldraskap samt depressiva symtom vid 
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barnets ettårsdag. De tolkar detta som att det är barnets svaga signaler som leder till 
denna reaktion hos en oerfaren mamma. 
 
Trots att denna studie inte fokuserat på eventuell klinisk depression hos mammorna 
finns likheter med de resultat Murray (1997) redovisar utifrån en studie av deprimerade 
mammor till medicinska riskbarn. Hon menar att en deprimerad mamma tenderar att bli 
tillbakadragen eller intrusive och fientlig till sitt högriskbarn. Detta antar Murray beror 
delvis på barnets svårigheter att etablera ögonkontakt och därmed belöna mamman och 
ge henne ett värde som förälder. Vidare menar hon att denna okänslighet i samspelet 
från mammans sida predicerar senare utvecklingssvårigheter hos barnet.  

Barnets självreglerande förmåga 
Det finns naturligtvis många faktorer som spelar in i barnets självreglerande förmåga. 
Det faktum att det prematurfödda barnet redan från början har svårigheter att reglera sitt 
medvetandetillstånd och uppmärksamhet borde givetvis utgöra en stor del av 
förklaringen till svårigheter med självreglerande förmåga även vid senare ålder. 
Ytterligare en aspekt av detta är de teorier som tidigare beskrivits, exempelvis av Schore 
(2001), Trevarthen (1998; 2001; Aitken & Trevarthen, 1997) och Sroufe (2000), kring 
människans behov av social interaktion och dess påverkan på barnets utveckling. 
Utifrån antagandet att barnets utveckling är psykobiologisk torde även mammans 
ageranden vara av vikt för barnets självreglerande förmåga och utvecklande av 
autonomi. I denna uppsats är sambandet mellan de prematurfödda riskbarnens 
självreglering och mammans affektreglerande förmåga som starkast vid 18 månaders 
ålder, vilket inte motsvarades i kontrollgruppen. Ett grundantagande är att dessa 
riskbarn varit svagare i sina signaler och otydliga för mammorna avseende deras behov, 
vilket skulle kunna ha medfört konsekvenser för mammans föräldrablivande i 
kombination med hennes egen prematuritet.  
 
Effekten av detta borde vidare återspegla sig i de konkreta samspelshandlingarna och de 
prematura riskbarnsmammornas sämre affektreglerande förmåga skulle därmed kunna 
utgöra en del av förklaringen till barnets sämre självreglering (Stern, 1996). De resultat 
som i denna studie visar att förstföderskan ännu inte hunnit utveckla en god 
affektreglerande förmåga då barnet är 3 månader (korrigerad ålder) gammalt kan därför 
tänkas utgöra en del av det samband mellan mammans och barnets affektreglerande 
förmågor som påvisats vid 18 månaders ålder. Detta bekräftas delvis av Cox, Hopkins 
och Hans (2000) som i en studie av prematura högriskbarn funnit att mammans tidigare 
erfarenheter och anknytningsmönster är en starkare prediktor av barnets trygga 
anknytning än barnens medicinska komplikationer tillika hälsotillstånd. Även Stern 
(1996) menar att barnets patologi uppstår som resultat av det preverbala samspelet. 
Detta ska inte ses som ett kausalitetssamband men Stern menar att de primära 
symtomen alltid finns i samspelet. Man kan tänka att mammans vetskap om barnets 
prematuritet och medicinska komplikationer påverkar båda parter i samspelet och i 
förlängningen då barnets utveckling.  
 
Det faktum att inget samband kunnat påvisas mellan de fullgångna mammornas 
affektreglerande förmåga och barnens självreglerande förmåga skulle kunna tolkas som 
att mammans affektreglering inte verkar ha något samband med barnets senare 
utveckling. Även om så kan vara fallet finner vi för troligt att detta resultat antagligen 
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beror på den låga variansen i använda skalsteg, restriction of range. En mamma som får 
en hög poäng avseende affektreglerande förmåga och därmed antas ha ett barn med 
motsvarande hög poäng på självreglerande förmåga hamnar så nära varandra att det är 
svårt att i ett litet sample kunna påvisa samband. Vid en svagare affektreglerande- eller 
självreglerande förmåga tas istället en större del av skalan i bruk och på så vis uppstår 
en större varians i poängen där möjligheten att mäta samband statistiskt blir större.  

Självläkande kraft 
Att brister i förstföderskornas affektreglerande förmåga i förhållande till ett riskbarn 
endast visar sig vid tremånaderstillfället kan antas bero av flera orsaker. Initialt är det 
viktigt att ta ställning till utvecklingen av interaktionen mamma-barn och närmare 
fundera över vad som är karaktäristiskt och relevant i förhållande till barnets olika 
åldrar.  
 
Vid tremånaderstillfället har barnet fortfarande ett stort behov av mammans hjälp med 
direkt reglering och imitation i samspelet, som vid denna ålder präglas av ansikte-mot-
ansikte situationen. Det icke-verbala barnet behöver även mer kropps- och ögonkontakt 
samt är beroende av mammans lyhördhet och anpassning till dess signaler. Vid 18 
månader är barnet mer aktivt. Barnet har nu utvecklat en mentaliseringsförmåga så till 
vida att det kan skilja ut mammans egna känslor från hennes imitation av barnets 
tillstånd. Det har även en större förmåga att själv bidra, initiera och fullfölja påbörjade 
samspelssituationer. Vid två års ålder börjar barnet ha utvecklat ett eget språk och 
interaktionen kan nu byggas mer på verbaliseringar och gränssättning.  
 
Både Brazelton (1994) och Stern (1996) lyfter i detta fram vikten av att se till barnets 
utvecklingsstadier när man studerar samspelet mellan mamma och barn. De 
grundläggande livsfrågorna som exempelvis tillit, anknytning, beroende eller kontroll 
tar sig olika uttryck i olika åldrar och ställer därmed även olika krav på föräldern. Med 
detta i åtanke kan man anta att det som vid tre månaders ålder kan operationaliseras som 
förälderns affektreglerande förmåga kanske på ett övergripande plan mer handlar om 
sensitivitet för barnets behov och signaler. För att studera hur detta skeende utvecklas 
över tid behöver sensitiviteten möjligen operationaliseras på olika sätt för varje ålder.  
 
En sista och för denna studie troligare tolkning är att förstföderskornas eventuella 
prematuritet läker med tiden. Den naturliga processen att bli mamma blir fördröjd men 
inte avbruten. I samspelet med sitt barn skapas en självläkande kraft där båda parter tar 
igen delar av det de förlorat. Detta bekräftas av Brazelton och Cramer (1991) som 
studerat hur föräldrar till prematura barn tenderar att i interaktion med sitt barn ha 
mindre kroppskontakt, lägga mindre tid på ansikte-till-ansikte interaktion och leenden 
och vokaliseringar än andra föräldrar. En skillnad som minskar med tiden och runt 12 
månader är helt borta.  

Interventioner 
Slutligen kan de interventioner som syftar till att värna barnets biologiska/fysiska 
utvecklingsmöjligheter behöva lyftas fram som ett område värt att studera. Det finns en 
risk att mötet med sjukvården ytterligare förstärker vad som här diskuterats som 
mammans narcissistiska kränkning vid en prematur födsel. På neonatalavdelningen är 
mamman omgiven av exempelvis läkare eller sjuksköterskor som för henne kan framstå 
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som mer kompetenta och kapabla att vårda det barn hon själv misslyckats med att 
skydda. 
 
Dessa viktiga, ofta livsnödvändiga, funktioner är givetvis ett stöd för föräldrarna men de 
innebär även ett intrång på det närmast slutna system som mamman och barnet normalt 
består av under den första tiden. Winnicott skrev redan 1966 om vikten av att inte i 
onödan gå in och störa det nyblivna mamma-barn paret. Han menade att mammans 
omvårdnadskapacitet var något som var långt mer subtilt och abstrakt än vad 
pedagogiska interventioner kan tillföra. I stället ansåg han att den viktigaste insatsen 
handlar om att stärka moderns tilltro till att vara tillräckligt bra – good enough 
(Winnicott, 1987) eftersom föräldraskap mer handlar om ett implicit, intuitivt vetande; 
en naturlig process.  
 
Ur detta perspektiv blir det viktigt att en förstföderska med ett prematurt riskbarn får 
stöd och respekt i det svåra arbetet med att avsluta graviditetsprocessen och övergången 
till ett verkligt föräldraskap i närvaro av barnet (Risholm Mothander, 1999). I boken 
Sent before my time, beskriver Cohen (2003) hur den naturligt intensivt privata 
upplevelsen av mötet mellan mamma och barn kan bli till ett trauma när det i 
neonatalvården tvingas bli offentligt. Detta kräver en ömsesidig tillit mellan mamman 
och hennes omgivning, vilken även innefattar sjukvårdspersonalen, där mammans värde 
som förälder och primär omsorgsgivare till barnet bekräftas och förstärks.  
 
En viktig utgångspunkt är då att utgå från mammans behov och hennes individuella sätt 
att närma sig föräldraskapet. Exempelvis kan Raphael-Leffs beskrivning av attityder till 
detta tjäna som en tankemodell för hur olika mammors behov ser ut (1991). En kvinna 
med en mer följsam attityd skräms av den medicinska expertisen och kontrollen, hon 
kan behöva sörja den förlorade förlossningsupplevelsen och det efterlängtade mötet med 
barnet som istället placerats i en kuvös. För henne kan personalens närvaro kännas som 
ett intrång och hon behöver beredas utrymme till att i lugn och ro närma sig sitt barn. En 
kvinna med en mer styrande attityd kan tänkas uppleva att hon hamnat i en situation 
utanför sin kontroll och därför inte vågar närma sig barnet. Hon kan behöva mer konkret 
information och pedagogiska interventioner för att återfå kontrollen och lära känna sitt 
barn.  

Slutsatser 
Observationer av exempelvis samspel mellan henne och hennes barn kan möjligen ge en 
teoretisk förståelse utifrån generella teorier men inte förklara den enskilda kvinnans 
subjektiva upplevelse. Slutsatsen av denna studie är att den prematura födelsen av ett 
barn med medicinska komplikationer inte behöver påverka mammans affektreglerande 
förmåga om hon redan tidigare inlemmat en föräldraidentitet i sin självbild. Detta leder 
till att det främst är för förstföderskan som det prematura barnets medicinska 
komplikationer försvårar den affektreglerande förmågan. Förstföderskan har ingen 
tidigare erfarenhet av att vara förälder, hennes naturliga föräldrablivande har blivit 
fördröjt och förväntas ske under icke normala omständigheter. Hon kan därmed tänkas 
få svårt att lita till sin kompetens eller duglighet som mamma. En viktig aspekt för 
kliniker att ta med sig i mötet med föräldrar och barn på neonatalvårdsavdelningen.  
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En rekommendation blir att eventuella interventioner inom neonatalvården borde inrikta 
sig på att främst stödja förstföderskan i sitt föräldrablivande när den prematura dyaden 
utsatts för medicinska komplikationer hos barnet. Dock är det svårt att tänka sig att det 
skulle finnas en generell metod som passar alla mammor. Snarare handlar det troligen 
om att uppmuntra och stärka varje unik mammas förmåga att bemöta sitt barn och 
hennes känsla av kompetens och tillit till sig själv utifrån de specifika behov hon kan 
tänkas ha.  
 
I en eventuell framtida studie vore det av intresse att dels replikera de här funna 
resultaten och dels validera den affektregleringsskala som skapats. En sådan kunskap 
skulle kunna leda till bättre förståelse för förstföderskors situation och även fungera 
som stöd för att, i preventivt syfte, finna interventioner som stöttar mammans 
föräldrablivande. I förlängningen skulle detta kunna förhindra en del av de svårigheter 
som kan uppstå i det prematura barnets utveckling. 
 
För att närmare studera eventuella effekter av mammans omsorgsgivande kapacitet och 
affektreglerande förmåga vore det även intressant att operationalisera en skala över 
barnets självreglerande förmåga. Framför allt skulle ett större antal undersöknings-
deltagare kunna ge tydligare resultat av de subtila och svåroperationaliserade processer 
som utgör dessa förmågor hos mamma och barn. 
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