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Berättelser om livet, mödraskap och gruppen – att skapa mening i en narrativ kontext 
Författare: Christina Nordenfelt, Emma Öhrn Sinnerstad 
 
 
ABSTRACT 
 
In 2007 the Prevention Unit at Södermalm in Stockholm started a group activity for parents 
and children. The group activity’s intention is to offer families support in their early 
interaction. This study is a part of providing knowledge about this intervention. The purpose 
of this study is to describe and analyze the stories which are produced by five participants in a 
support group for parents and children. This is a narrative study and the collection of material 
has been done through five qualitative interviews. As a theoretical basis narrative theory has 
been used. The result shows that the group in different ways influenced several of the 
mothers. The group leaders and the group members have had a strengthening function for the 
mothers where sharing experiences with others is central. The participants have - or are about 
to find their independence and the majority feel affirmed in their parental role. By being a part 
of the group the mothers have improved their contact with - and understanding of their child. 
These are circumstances that can improve the interaction between parents and children. 
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1. Inledning 
Att bli förälder är en viktig och på många sätt omvälvande händelse i livet. Händelsen är att se 
som en vändpunkt genom att den kan förändra perspektivet på livet och ge livet en ny 
inriktning (Hwang & Wickberg, 2001, 28). Traditionellt har fokus inom mödra- och 
barnhälsovård varit på de fysiska aspekterna av att bli förälder. I takt med att den somatiska 
vården utvecklats och förbättrats har fokus förskjutits till att också inbegripa de psykiska 
följderna av föräldraskapet (Sydsjö, Wadsby & Swedin, 1995, 4). Nyblivna föräldrar står 
inför en rad omställningar, exempelvis tilldelas de en ny identitet, föräldrarollen, vilken de 
måste integrera i sig själva. De flesta föräldrar identifierar sig självklart och instinktivt med 
sin roll och anpassar sig till den nya livssituationen. En del föräldrar behöver dock stöd i 
processen (Kihlbom, Mattson & Ström, 1994, 28-32; Wickberg, 2005, 72).  
 
Ett sätt att förstå varför vissa föräldrar har svårare att finna föräldrarollen är att se till risk- 
respektive skyddsfaktorer. Riskfaktorer innebär omständigheter som kan ha en negativ 
inverkan på relationen mellan förälder och barn (Hwang & Wickberg, 2001, 7f). Det kan 
exempelvis vara avsaknad av möjlighet till avlastning, tidigare psykisk ohälsa hos föräldern 
och en instabil relation mellan föräldrarna (Bågedahl-Strindlund, 1987, 38-48; Östberg, 1998, 
69-76). Skyddsfaktorer kan reducera konsekvenserna av riskaspekter. De kan utgöras av att 
barnet har en trygg anknytning till en förälder och att föräldern har förmåga att sätta gränser 
(Hawkins, Catalano & Arthur, 2002, 951-976).  
 
Idag finns ett ökat intresse för preventiva insatser för barn och föräldrar (Sundell & Forster, 
2005, 3). Syftet med dem är att sätta in tidigt stöd till familjer med ökad förekomst av 
riskfaktorer (Hwang & Wickberg, 2001, 52, 57). Genom interventionerna kan riskfaktorernas 
inverkan reduceras, något som kan ha positiv effekt på relationen mellan föräldrar och barn 
(Sundell & Forster, 2005, 13; Sydsjö, 1992, 120ff). 
 
Socialtjänsten är en myndighet vars ansvar är att stötta, skydda och främja individens 
utveckling - det inbegriper bland annat att sätta in preventiva åtgärder för olika grupper, 
exempelvis föräldrar och barn (Norström & Thunved, 2007, 100f). På Södermalm i 
Stockholm är socialtjänsten organiserad i en enhet för utredning och myndighetsutövning och 
en fristående utförarenhet; Preventionsenheten för barn och unga (Preventionsenheten). Den 
sistnämnda arbetar till största del på uppdrag från myndighetsdelen och erbjuder stödjande 
respektive preventiva insatser riktade till familjer. Dess arbete bygger på frivilligt deltagande 
och är öppen för områdets invånare. 2007 startade Preventionsenheten en gruppverksamhet 
för föräldrar och barn, ”Sköra föräldrar”, vilken delvis finansierades med medel från 
Länsstyrelsen. Syftet med verksamheten är att erbjuda föräldrar och barn stöd i det tidiga 
samspelet (Södermalms stadsdelsförvaltning, 2009a). 
 
Våren 2010 önskade Preventionsenheten en kvalitativ uppföljning av verksamheten ”Sköra 
föräldrar”, något som lades ut som ett uppsatsuppdrag vid Instutionen för socialt arbete, 
Stockholms universitet. Uppdraget handlade om att fördjupa kunskapen om hur de enskilda 
deltagarna upplever sin medverkan i verksamheten.  
 
Ett sätt att göra uppföljningen och få kunskap om deltagarnas erfarenheter är genom narrativ 
forskningsmetod. Den narrativa metoden syftar till att undersöka den berättelse som framställs 
och under vilka omständigheter den tillkommer (Skott, 2004, 9). Metoden är fördelaktig 
eftersom det genom berättelsen är möjligt att se både till individen och den sociala kontext 
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hon ingår i (May, 2001, 17). I föreliggande studie utgörs den sistnämnda av berättarna själva, 
uppsatsförfattarna och Preventionsenhetens huvudman, socialtjänsten. 
 
 I studien ges fem deltagare i verksamheten ”Sköra föräldrar” möjlighet att förmedla sin 
berättelse med utgångspunkt i hur de beskriver gruppverksamheten. För att förstå deltagarnas 
tankar kring gruppen och nå en fördjupad kunskap kring vad de berättar används narrativ 
metod.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att skildra och analysera berättelser vilka framställs av fem deltagare i 
en stödjande gruppverksamhet för föräldrar och barn.  
 
Studiens specifika frågeställningar är: 

• Hur framställer deltagarna sig själva i de enskilda berättelserna? 
• Är det möjligt att identifiera teman som beskriver gruppen utifrån deltagarnas enskilda 

berättelser? Om, hur kan de förstås? 
• Påverkas deltagarnas berättelser av den sociala kontexten? Om, på vilket sätt? 

 

Begreppsdefinitioner 
Berättelse: En berättelse utmärks av att den har en början, en mitt och ett slut och av att den 
består av på varandra följande händelser som sker i ett specifikt sammanhang. Händelserna 
upplevs av någon som sedan gestaltar dem. (Hydén & Hydén, 1997, refererad i Larsson, 
Sjöblom & Lilja, 2008, 32) 
 
BVC – Barnavårdscentral.  
 
Föräldragrupp: Föräldragrupper ges i barnavårdscentralens regi och erbjuds de flesta 
nyblivna föräldrar i Sverige. Syftet är att ge föräldrar kunskap om barns utveckling och att 
erbjuda en möjlighet för föräldrar att knyta kontakt med varandra. (Vårdguiden, 2010) 
 
Livsberättelse: En form av berättelse som handlar om den historia en människa förmedlar om 
sitt liv eller om valda delar av det. Individens tolkning och reflektion kring sitt liv är det 
centrala. (Johansson, 2005, 23) 
 
Mammagrupp:  Syftar på Preventionsenhetens gruppverksamhet ”Sköra föräldrar.” 
(Uppsatsförfattarnas definition) 
 
Narrativ:  Det narrativa begreppet kan beskrivas som talade eller skrivna utsagor där 
händelser framställs i en viss ordning av den som berättar. Händelserna sammanlänkas för 
lyssnaren genom att berättaren återger dem i en viss följd och förbinder de enskilda 
händelserna. Berättaren ger sin mening åt förloppet men även lyssnaren erbjuder förståelse. 
Därigenom skapar berättare och lyssnare gemensamt en mening åt det som berättas. (Elliot, 
2005, refererad i Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008, 32) 
 
Psykisk ohälsa: Enligt Världshälsoorganisationen innefattar detta ”psykiska hälsoproblem 
och påfrestningar, nedsatt funktionsförmåga i samband med stress, symtom på psykisk 
störning samt diagnostiserbara psykiska sjukdomar som schizofreni och depression”.  
(Commission of the European Communities, 2005, 4) 
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Psykosociala problem: Faktorer som kan skapa eller bidra till en ogynnsam livssituation. 
Exempel på sådana är arbetslöshet, hög arbetsbelastning och bristande socialt stöd. Det 
sistnämnda kan inbegripa både att föräldern är ensamstående och/eller har ett tunt socialt 
nätverk. (Hwang & Wickberg, 2001, 29; Sydsjö, Wadsby & Swedin, 1995, 52) 
 
Sköra föräldrar : Namn på Preventionsenhetens gruppverksamhet för föräldrar och barn. 
(Södermalms Stadsdelsförvaltning, 2007) 
 
Spädbarn: Ett barn som är mellan 0-2 år. (Hwang & Wickberg, 2001, 6) 
 
Tema: De genomgående och återkommande ämnen som på ett djupare plan beskriver vad en 
berättelse handlar om. (Uppsatsförfattarnas definition) 
 

Avgränsning och förförståelse  
I verksamheten ”Sköra föräldrar” deltar mödrar och barn. Studien behandlar inte relationen 
mellan pappa och barn och heller inte graviditeten. De mödrar som deltar i studien medverkar 
för närvarande också i verksamheten. Studiens fokus är därmed den berättelse mödrarna 
formulerar i nuet. 
 
Som nämnts ovan aktualiserades ämnet för studien genom ett uppsatsuppdrag. Valet att 
undersöka just verksamheten ”Sköra föräldrar” kommer sig av ett intresse för det tidiga 
samspelets betydelse och vikten av tidiga interventioner. Uppsatsens författare, vilka också 
genomfört studien, är föräldrar till små barn vilket påverkat intresset för ämnesvalet, 
förförståelsen och studiens tillkomst. 
  

2. Bakgrund 
I avsnittet ges en redogörelse för studiens bakgrund. Inledningsvis beskrivs berättelsen. 
Därefter presenteras verksamheten ”Sköra föräldrar” och ett fåtal begrepp inom 
anknytningsteorin vilka bedöms relevanta för studien. 
 

Berättelsen 
Berättelser formuleras av alla människor. Genom berättandet konstruerar människan sin 
tillvaro och ger mening till det hon upplever. I berättelsen ges erfarenheter betydelse och 
berättelsen blir en öppning för tolkning av individens kontext och personlighet (Johansson, 
2005, 16). Berättelsen är en subjektiv skildring av ett händelseförlopp, det som faktiskt hänt 
och det som berättas kan därigenom skilja sig åt (Hydén & Hydén, 1997, refererad i Larsson, 
Sjöblom & Lilja, 2008, 32). I berättelsen framkommer vad som är väsentligt för den som 
berättar genom att denna väljer vad som framförs. Slutligen får berättelsen en viss mening 
beroende på i vilket socialt sammanhang den framförs (Elliot 2005, refererad i Larsson, 
Sjöblom & Lilja, 2008, 32). 
 
Livsberättelsen utmärks av att berättarens egen tolkning och reflektion kring sig själv står i 
centrum (Johansson, 2005, 23). Samma sak kan berättas och belysas ur olika perspektiv och 
den kronologiska sammankopplingen av skeenden saknas ofta. Istället uppstår sammanhanget 
genom att händelser länkas ihop via berättarens associationer. Det lämnar en nyanserad, men 
ofta motsägelsefull bild av det som återges (Ekman, 2004, 21). 
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Verksamheten ”Sköra föräldrar”  
”Sköra föräldrar” vänder sig till föräldrar och barn, men i praktiken är det mödrar med barn 
som deltar. Barnets ålder har varierat från fyra veckor upp till tio månader då familjerna 
börjar i verksamheten. Mödrarna fångas ofta upp i ett tidigt skede av psykiatrin, barnavårds- 
eller mödravårdscentral vilka initierar till en kontakt med verksamheten. Erbjudande om en 
plats görs efter en bedömning av föräldrarnas situation där faktorer som psykisk ohälsa, att 
föräldern är ensamstående eller att familjen har få personer i sitt nätverk spelar in. 
(Södermalms stadsdelsförvaltning, 2009a)  
 
Genom verksamheten erbjuds föräldrar att delta i en mammagrupp som träffas en gång i 
veckan. Utöver gruppen finns det möjlighet att få enskilda samtal, babymassage och 
samspelsbehandling. Den sistnämnda är inspirerad av behandlingsformen Marte Meo och 
syftar till att undersöka hur samspelet mellan förälder och barn gestaltar sig (Södermalms 
stadsdelsförvaltning, 2009b). I Marte Meo blir familjen filmad tillsammans och föräldern ser 
sedan på filmen med en terapeut vars uppgift är att spegla samspelet mellan förälder och barn 
genom att lyfta fram i första hand positiva aspekter av det. Därigenom kan föräldern bli 
medveten om hur hon interagerar med barnet (Vik & Hafting, 2009, 287-298).  
 
För närvarande finns två grupper med 5-6 deltagare i varje. Deltagarna träffas en gång i 
veckan tillsammans med två ledare. Gruppträffarna inleds med en fikastund. Därefter samlas 
gruppen i lekrummet, där ledarna bekräftar de enskilda mödrarna i samspelet med barnet. Ett 
viktigt inslag är att mödrarna samtalar med varandra och därigenom ges tillfälle att utbyta 
tankar och erfarenheter. En gemensam sångstund där mödrar och barn får interagera med 
varandra via sånger och ramsor avslutar träffarna. (Södermalms stadsdelsförvaltning, 2009a) 

 

Anknytningsteori 
Då gruppverksamhetens idé, arbetsform och en del av kunskapsläget idag, bygger på 
anknytningsteori är det väsentligt att kort beskriva teorin och ett par av dess begrepp.  
 
Anknytning handlar om hur människan fungerar i nära relationer. Teorin beskriver hur barnet 
knyter an till och samspelar med sin förälder. Genom det tidiga samspelet bygger barnet upp 
arbetsmodeller för relationer som det bär med sig genom livet (Broberg, 2000a, 3068ff). 
Det är möjligt att urskilja olika typer av anknytning, varav två behandlas här. En trygg 
anknytning bygger på att föräldern är pålitlig och förutsägbar i sitt beteende. Den 
symboliseras av att barnet kan använda föräldern som en trygg bas och växla mellan en 
utforskande och trygghetssökande roll. Den otrygga anknytningen kännetecknas av att barnet 
inte nyttjar föräldern som en trygg bas. Det visas genom att barnet vid en återförening med sin 
förälder inte uppmärksammar denne alternativt klänger sig fast vid föräldern. Barnet blir inte 
lugnat av föräldern (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006, 186-191). 
 
I de arbetsmodeller som grundläggs genom anknytningen lär sig barnet att använda sig av sina 
tidigare erfarenheter. Synen på andra kommer att präglas av modellerna och barnets tidigare 
anknytningserfarenheter. En trygg anknytning och positiv syn på sig själv och andra ger 
förutsättningar för en god utveckling av relationer till andra människor. En otrygg anknytning 
skapar en känsla av osäkerhet hos barnet och riskerar att leda till svårigheter i dess relation 
med andra människor. Anknytningen ses därigenom som betydelsefull för hur barnet kommer 
att interagera med andra människor i sin sociala och känslomässiga miljö, både som barn och 
vuxen. (Broberg, Almquist & Tjus, 2003, 116f) 
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3. Tidigare forskning 
I avsnittet beskrivs inledningsvis risk- och skyddsfaktorer som kan påverka föräldra- 
barnrelationen. Vidare redogörs för interventioner vilka syftar till att stärka samspelet mellan 
förälder och barn. Avslutningsvis behandlas deltagarnas och ledarens betydelse vid 
gruppinterventioner. 
 
Den forskningen som redovisas i studien bedöms som relevant genom att den tar upp aspekter 
som är av betydelse för föräldra- barnrelationen med specifikt fokus på faktorer som är 
relaterade till risk respektive skydd, betydelsen av tidiga interventioner samt mödrars 
deltagande i gruppverksamhet. Urval av forskning har i första hand avgränsats till 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Även annat material förekommer dock, exempelvis 
återges material ur en rapport från Folkhälsoinstitutet då den ger en bred belysning med fokus 
på internationella och svenska förhållanden vad gäller föräldrastöd, förälderns psykiska hälsa 
och spädbarnets behov, något som bedömts relevant för studien.  

 

Risk- och skyddsfaktorer  
Riskfaktorer är omständigheter vilka kan ha en negativ inverkan på relationen mellan förälder 
och barn. Exempel på sådana är psykiska svårigheter hos föräldern och psykosociala 
omständigheter vilka kan öka risken att förälderns förmåga till omsorg om och 
kontaktskapande med barnet sviktar. Det kan innebära att det tar längre tid för föräldern att 
skapa en god relation till barnet, något som kan påverka barnets anknytning. Det finns även en 
ökad risk att barnet självt på sikt utvecklar ohälsa. (Broberg, 2000a, 3068ff; Hwang & 
Wickberg, 2001, 28f; Sydsjö, 1992, 121) 
 
Faktorer som påverkar förekomsten av psykiska svårigheter hos modern efter barnets födelse 
är tidigare psykisk ohälsa, obeslutsamhet och ängslan under graviditeten, att graviditeten är 
oplanerad och om relationen till barnets pappa är instabil (Bågedahl-Strindlund, 1987, 38-48). 
En depression efter graviditeten kan innebära att modern får svårigheter i interaktionen med 
barnet då deprimerade mödrar ger sitt barn mindre fysisk kontakt och pratar mindre med 
barnet. Följden kan bli minskad uppmärksamhet och aktivitet hos barnet (Field, 1995, 1-13). 
Stress, det vill säga att kroppen befinner sig i ett varaktigt spänningstillstånd, kan medföra 
starka känslor av otillräcklighet i föräldrarollen. Bidragande faktorer till en förhöjd stressnivå 
hos mödrar är trötthet, bristande stöd från den nära omgivningen och att det finns små 
möjligheter till praktisk hjälp (Östberg, 1998, 69-76). Både depression och stress kan påverka 
barnets anknytning negativt och leda till ökad förekomst av beteendestörningar, exempelvis 
har barn till deprimerade mödrar en högre grad av sömn- mat- och separationssvårigheter 
(Field, 1995, 1-13; Östberg, 1998, 69-76). Mödrar i familjer med hög grad av psykosociala 
problem upplever ökad svårighet att klara av föräldrarollen då de känner sig okunniga och 
otillräckliga i relation till barnet (Östberg, 1998, 69-76).  
 
Förekomsten av svårigheter eller riskfaktorer predestinerar inte att förälderns omsorgsförmåga 
eller relationen mellan förälder och barn påverkas negativt. Däremot innebär förekomsten av 
dem att det finns en ökad fara att så sker (Broberg, 2000b, 3072f). Något som kan väga upp 
riskfaktorernas inverkan är skyddsfaktorer. De definieras ofta utifrån barnets perspektiv. 
Exempel på sådana är en trygg anknytning och tydlig gränssättning gentemot barnet. Att 
föräldern är tydlig mot barnet kan verka stärkande för relationen genom att barnet vet vad som 
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förväntas av det. Att barnet ges positiv uppmärksamhet av modern då det gör något bra ökar 
sannolikheten att ett bra beteende upprätthålls (Hawkins, Catalano & Arthur, 2002, 951-976). 
 

Interventioner  
Tidiga interventioner, det vill säga insatser som påbörjas då barnet är under tre år, kan 
förbättra samspelet mellan mor och barn (Kleberg, Westrup & Stjernqvist, 2000, 123-135; van 
den Boom, 1994, 1457-1477). Mest effekt har sådana insatser som handlar om att förändra 
förälderns bemötande och lyhördhet gentemot barnet. Exempelvis har gruppinterventioner, 
vars fokus ligger på mödrars förmåga att svara upp på de signaler barnet sänder ut, visat 
positiva effekter. Mödrarna utvecklade en ökad lyhördhet för barnet och gav mer adekvata 
reaktioner på barnets beteende. Därigenom skedde en förbättring av barnets 
anknytningsförmåga. Av betydelse för hur effektiv en intervention blir är antalet 
sammankomster där fem träffar, ger samma goda resultat som fem till sexton träffar. Då 
insatsen överstiger sexton sammankomster minskar effektiviteten (Bakermans-Kranenburg, 
van Ijzendoorn & Juffer, 2003, 195-215).  
 
I familjer med hög grad av stress är det framför allt socialt stöd som verkar reducerande på 
stresstillstånd, något som ger positiv effekt på relationen mellan mor och barn (Östberg 1999, 
15-19). Vid depression bör hjälpen fokusera på att minska och lindra de depressiva inslagen 
samt att stärka moderns förmåga att ge omsorg exempelvis genom samspelsbehandling 
(Hwang & Wickberg, 2001, 37). En form av samspelsbehandling är Marte Meo vilken bland 
annat har visat sig kunna hjälpa deprimerade mödrar i interaktionen med barnet. Att modern 
uppmärksammas på hur hon agerar i föräldrarollen och i samspelet med barnet kan verka 
stärkande. Modern ges möjlighet att se barnet på ett mer närvarande sätt, något som kan öka 
hennes medvetenhet om sin föräldraförmåga (Vik & Hafting, 2009, 287-298). 

 

Gruppens och gruppledarens betydelse 
Genom gruppinterventioner ges mödrar en möjlighet att bryta social isolering och träffa andra 
i liknande situation. Mödrarna kan därigenom vidga sitt nätverk då gruppen möjliggör 
skapandet av en informell grupp med nya relationer som existerar utanför gruppen. Gruppen i 
sig har en reflekterande funktion där mödrar ges stöd genom att de delar erfarenheter med 
personer som står inför utmaningar som liknar deras egna. Ett terapeutiskt inslag är den 
spegling mödrarna får av de andra deltagarna när de tar upp olika självupplevda situationer. 
Det kan verka som en katalysator för förändring genom att mödrarna av andra 
uppmärksammas på positiva aspekter av sitt eget mödraskap. Ett vanligt inslag i gruppträffar 
är lek. Genom leken stimuleras moderns förmåga att vara närvarande och uppmärksamma sitt 
barn, något som i sig verkar stärkande på relationen. Många gruppdeltagare har till vardags 
inte möjlighet att få avlastning. Genom att gruppledarna kan ta hand om barnen en stund 
stärks föräldrarna då de får möjlighet till ett kortare andrum. Då mödrar och barn återförenas 
efter den korta separationen ges mödrarna möjlighet att se sin betydelse för barnet och glädjas 
över återföreningen. En viktig uppgift för gruppledaren är att visa mödrarna hur barnen söker 
kontakt och interagerar med modern. Det kan leda till att modern blir mer uppmärksam och 
lyhörd för barnet. (Steele, Murphy & Steele, 2010, 61-72)  
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4. Narrativ teori  
Den narrativa teorin är mångfacetterad och svår att renodla från narrativ metod (Johansson, 
2005, 20). Det här ger breda möjligheter då det gäller hur analysen kan genomföras. Utifrån 
empirin och med grund i narrativ teori och metod har uppsatsförfattarna själva utformat 
analysverktyget genom att vissa aspekter valts ut. Nedan följer en beskrivning av dessa. 
Inledningsvis skildras analysverktygen vändpunkt respektive intrig. Därefter beskrivs olika 
typer av berättelser. Slutligen beskrivs hur olika faktorer påverkar berättelsen framväxt. 
Exempelvis behandlas berättaren, lyssnaren och Preventionsenhetens huvudman, 
socialtjänsten.  

 

Vändpunkt 
En vändpunkt kan definieras som ”de kriser eller avgörande händelser i en människas liv då 
livet ställs på sin spets, då en individs karaktär avslöjas eller blottläggs” (Denzin, 1989, 33 
refererad i Johansson, 2005, 319). Vändpunkter innebär en personlig insikt om hur saker och 
ting förhåller sig och de delar in tillvaron i ett ”före” respektive ”efter”. I den västerländska 
kulturen finns ett antagande om att berättelser tar form genom vändpunkter då den 
psykologiska utvecklingen karakteriseras av att omvälvande händelser i en persons liv leder 
till förändring. Vändpunkter kan vara både individuella och gemensamma för en grupp 
(Johansson, 2005, 319f, 329f). 
 
Vändpunkten i en berättelse är inte alltid given. Karakteristisk är att den oftast följs av en 
reflektion kring att livet innan händelsen såg annorlunda ut eller att livet efter förändrats. 
Vändpunkter kan framställas på skilda sätt. De kan exempelvis vara tids- eller rumsbundna 
och finnas i uttalanden om då och nu respektive där och här (Arvidsson, 1998, refererad i 
Johansson 2005, 320f). En berättelse kan vara utformad så att den följer den kronologiska 
ordningen i det som skildras där berättaren beskriver ett ”före”, vändpunkten och ett ”efter”. 
Vändpunkten kan också förekomma och återges på flera ställen i en berättelse (Johansson, 
2005, 324f).  
  

Intrig 
Intrigen handlar om vad som är berättelsens huvudbudskap och ger svar på frågan: ”Vad vill 
berättaren säga med sin berättelse?” (Frid, 2004, 121).  Kännetecknande för huvudbudskapet 
är att det kan återkomma ett flertal gånger under berättelsens gång (a.a.). En berättelse kan 
framställas i fragmentariska delar där intrigen fogar samman delarna till en helhet genom att 
den ger de enskilda delarna mening och skapar ett sammanhang i berättelsen. Intrigen ger 
struktur och mönster år det som berättas, därigenom blir handlandet i berättelsen begripligt för 
den som lyssnar (Johansson, 2005, 333). Precis som berättelsen skapas intrigen i ett samspel 
mellan berättare och lyssnare i ett visst sammanhang. Det här blir extra tydligt då en berättelse 
återges muntligt eftersom det då finns en direkt publik som är med och formar berättelsen och 
intrigen. Relationen mellan berättare och lyssnare liksom samspelet under mötet är centrala 
för det som skapas (Johansson, 2005, 335, 340f). 
 

Typer av berättelser 
Genom att identifiera vändpunkter och intriger är det möjligt att se olika mönster i enskilda 
berättelser. Vanessa May (2001) har i sin avhandling identifierat fyra olika typer av 
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berättelser: Berättelsen om svårigheter, ”Världen-emot-mig” – berättelser, optimistiska 
berättelser och berättelser om att finna självständighet.  
 
Berättelser om svårigheter: Centralt i den här kategorin är de svårigheter som berättelsens 
huvudperson har genomgått. Personen är inte aktör i sitt eget liv utan det som händer henne 
styrs av andra där hon saknar egen kontroll och makt över vad som sker. Berättelsens röda 
tråd är de hinder huvudpersonen råkar ut för och hur hon har hanterat dessa. Huvudpersonen 
framställs för det mesta som stark och handlingskraftig trots det livet utsatt henne för. Hon 
befinner sig ändå i en maktlös position och är delvis styrd av andra vilket innebär att hon inte 
kan omskapa sitt förutbestämda liv. Vid de tillfällen då huvudpersonen på olika sätt 
åskådliggör sin styrka visas hennes motstånd mot den underordning hon sitter fast i. Genom 
att titta på hur dessa tillfällen ser ut är det möjligt att få kunskap om rådande normer och 
maktförhållanden i samhället. (May, 2001, 101f) 
 
”Världen-emot-mig” – berättelser handlar också om svårigheter men de har en dystrare klang. 
Huvudpersonen är med om ett fall och lyckas inte ta sig upp utan hennes situation präglas av 
avskildhet från omvärlden. Omgivningen vill henne illa och beskrivs som fientlig. Människor 
hon har en nära relation till står i vägen för hennes möjlighet till glädje i livet. I 
sammanhanget poängteras att huvudpersonen klarar sig trots den illasinnade omvärlden. 
(May, 2001, 102) 
 
I optimistiska berättelser börjar historien på ett bra sätt men något sker och huvudpersonen får 
problem. Det hela får dock en lösning och berättelsen slutar lyckligt efter att huvudpersonen 
kämpat sig igenom svårigheterna. Till skillnad från personerna i de två tidigare kategorierna 
har huvudpersonen en högre grad av kontroll över sitt liv men även här spelar ödet roll då de 
vändpunkter som blir mest betydelsefulla för henne inte sker genom hennes egen försorg. Hon 
har fortfarande inte till fullo kontroll över och påverkar det hon går igenom. Viktigt är att 
huvudpersonen själv aktivt strävar efter att förbättra sin situation. (May, 2001, 103) 
 
Berättelser om att finna självständighet handlar om att huvudpersonen tar eget ansvar och blir 
en självständig individ med makt över sitt eget liv. Någon gång under berättelsen sker en 
vändpunkt där huvudpersonen kommer till insikt. Genom det här får hon egen kraft och 
förmåga att förändra sitt liv till det bättre. Berättelsen präglas av hoppfullhet och framtidstro. 
(May, 2001, 103)  
 
I föreliggande studies analys har Mays olika typer för livsberättelser använts. För att 
kategorierna skulle passa de enskilda berättelserna i studien har två nya typer arbetas fram av 
uppsatsförfattarna. Typerna används i analysen och beskrivs nedan. Utgångspunkten för dem 
har varit ”Världen-emot-mig” - berättelser respektive ”optimistiska berättelser”. 
 
Berättelser om yttre stöd: Berättelsen handlar om svårigheter. Huvudpersonen är beroende av 
omgivningens stöd och bekräftelse för att komma vidare i sitt liv. Hon förmår inte utveckla en 
egen självständighet utan sätter tillit till att andra ska hjälpa henne. Berättelsen präglas av en 
omgivning som är närvarande men i otillräcklig grad. I sammanhanget poängteras att 
huvudpersonen klarar sig relativt väl trots att hon inte får det stöd hon behöver. 
(Uppsatsförfattarnas version) 
 
I den hoppfulla berättelsen har huvudpersonen olika svårigheter. Dessa präglar dock inte 
historien utan berättelsens fokus ligger på att livet är ganska bra och fungerar. De positiva 
aspekterna av livet lyfts fram. Huvudpersonen har till stor del kontroll över sitt liv, men är i 
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behov av stöd och en trygg omgivning. Huvudpersonen är positiv och strävar efter att ta 
ansvar och förändra sitt liv. (Uppsatsförfattarnas version) 
 

Den sociala kontexten 
Den enskilda livsberättelsen framställs i ett sammanhang som är med och formar berättelsen. 
Det innebär att berättelsens mening inte är självklar utan att den är beroende av olika faktorer 
såsom vem det är som berättar, för vem berättelsen framställs, när och på vilken plats den 
berättas och vad den specifika berättelsen handlar om. Då en berättelse är avhängig 
ovanstående omständigheter kommer varje berättelse att bli specifik i den enskilda 
situationen. Det är inte möjligt att skildra samma berättelse två gånger då historien som 
framställs aldrig återges identiskt. (Bäck-Wiklund, 1986; Adelswärd, 1991 refererade i 
Johansson, 2005, 260) 
 
Den framkomna berättelsen är alltså beroende av i vilken kontext den återges, därför måste 
det finnas en reflektion kring sammanhanget i berättelsens analys. Det sammanhang i vilket 
mötet mellan forskare och respondent sker kännetecknas av de relationer som utgör 
bakgrunden för mötet. Forskarens förförståelse och position blir en viktig del i kontexten 
genom att de kommer att påverka berättelsen (Johansson, 2005, 260). En del i sammanhanget 
är identitetsskapandet. Via den språkliga utsagan framställer en person sig själv på ett visst 
sätt och skapar därigenom en individuell och social identitet (Johansson, 2005, 83, 286f). Då 
en person berättar om sig själv sker en dubbel presentation, dels för lyssnaren men också för 
berättaren själv. Berättaren ger sig själv en mening och placerar sig i ett sammanhang genom 
det hon väljer att berätta (Ekman, 2004, 23). Även hur hon framställer sig har betydelse 
genom att den position en person ger sig själv i berättelsen visar hur hon identifierar sig själv. 
Exempelvis kan en berättare framställa sig som ett handlingskraftigt subjekt med möjlighet att 
påverka situationen eller som ett passivt objekt där makten över situationen placeras hos 
omgivningen. Personen kan i berättelsen också växla mellan olika roller (Kohler Riessman, 
2008, 67f). 
 
Relationen mellan forskare och respondent ingår alltid i en större kontext där en del är det 
sociala arbete som utförs i samhällets regi. Till stor del verkställs arbetet av socialtjänsten och 
individens rätt till stöd regleras i Socialtjänstlagen. Insatser som ges ska utformas efter 
individens behov och sträva efter att stärka dennas självständighet. Insatser kan exempelvis 
vara allmänna och riktade. De allmänna insatsernas fokus är att, genom förebyggande arbete, 
förbättra situationen för vissa samhällsgrupper, exempelvis för barn. De riktade insatserna ges 
på individuell nivå och kan handla om olika former av bistånd och rådgivning (Elmér, 
Blomberg, Harrysson & Petersson, 2000, 167f). Det sociala arbetet innefattar både hjälpande 
och myndighetsutövande funktioner (Ahrne, Roman & Franzén, 2003, 193). I den 
förstnämnda ingår att bistå klienten med stöd och insatser utifrån klientens individuella behov. 
Myndighetsutövning innefattar bland annat socialtjänstens ansvar för vissa grupper i 
samhället såsom barn. Enligt Socialtjänstlagen ska socialtjänsten tillse att barn och unga växer 
upp under trygga förhållanden. Om de bedömer att så inte är fallet är socialtjänsten skyldig att 
ingripa vilket de också har befogenhet till (Norström & Thunved, 2007, 100-104). 
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5. Metod 
I avsnittet följer en beskrivning av studiens metod. Avsnittet inleds med forskningsdesign och 
vetenskapsfilosofisk position. Därefter avhandlas litteratursökning och urval. Under rubriken 
narrativ metod redogörs för den narrativa metoden och insamling respektive bearbetning av 
material. Därpå följer en beskrivning av narrativ analys och en redogörelse för hur studien 
analyserats. Studiens etiska aspekter avhandlas och slutligen förs en metoddiskussion, där 
studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet behandlas.   

 

Forskningsdesign 
Föreliggande studie är en narrativ undersökning där fem kvalitativa djupintervjuer använts för 
att samla in data. Med en kvalitativ utgångspunkt ses ofta individen ur ett helhetsperspektiv i 
ett sammanhang istället för att enskilda variabler undersöks (Larsson, 2005, 92). En intervju 
sker i ett samspel och i dialog mellan forskare och respondent där den senare förmedlar 
upplevelsen av sin situation (Kvale, 1997, 18). Metoden ger respondenterna möjlighet att, 
med egna ord, beskriva sina erfarenheter, tankar och känslor kring det valda ämnet (Larsson, 
2005, 92).  
 
I studien har narrativ teori utgjort den ram som materialet tolkats utifrån. Den narrativa teorins 
bredd och omfattning har inneburit stora möjligheter till utformning av analysverktyget. 
Verktyget har tagit form under tiden för tolkning och analys av materialet. Teorin har 
påverkat empirin, exempelvis genom att den influerat intervjuernas utformning där fokus var 
de enskilda berättelserna. Teori och empiri har på så sätt ömsesidigt påverkat varandra. 
Uppsatsprocessen har därigenom skett utifrån en abduktiv strategi (Alvesson & Sköldberg, 
2005, 55). 
 

Vetenskapsfilosofisk position 
I sökandet efter kunskap har en förändring skett där språket fått en ny roll. Från att ha varit en 
avbildare och beskrivare av verkligheten ses språket som medskapare till den sociala 
verkligheten. Språket är en social aktivitet där samspelet får en framträdande betydelse för hur 
kunskap skapas. Det sker genom att identiteter formas och blir till i relation till andra genom 
berättelsen (Johansson, 2005, 18). Att använda berättelsen som kunskapskälla tillhör det 
postmoderna tänkandet, där språket fått en framträdande roll. Den vetenskapliga resan i 
föreliggande studie sker i likhet med en postmodern kunskapssyn där forskaren och det som 
utforskas ömsesidigt påverkar varandra. Kunskapen återfinns i samspelet mellan forskare och 
respondent. I det postmoderna tänkandet är språket alltså centralt som kunskapskälla 
(Alvesson & Sköldberg, 2005, 67). Att språket lyfts fram som så viktigt kan ses som att 
personen bakom berättelsen blir mindre verklig. Enligt uppsatsförfattarna är det dock 
berättaren som ger berättelsen liv genom sina erfarenheter vilket även ger henne en central 
roll.  
 

Litteratursökning 
Tidigare forskning har systematiskt sökts i databaserna Social Services Abstract, Social 
Science citation index och PsycINFO. Sökningarna har gjort i form av kombinationssökning 
där operatorerna and, not respektive or använts. Med utgångspunkt i den forskning som 
återfunnits i ovanstående sökningar har kedjesökning gjorts (Lööf, 2005, 360f). Där har också 
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databaserna Artikelsök och Libris använts. Därigenom har material som anges som referenser 
i ovannämnda sökresultat kommit att ingå i studien. Sökorden har utkristalliserats med stöd i 
studiens syfte och med utgångspunkt i informationsmaterial från Södermalms 
stadsdelsförvaltning om verksamheten ”Sköra föräldrar”. 
 
Följande sökord har använts i olika kombinationer: parent*, attach*, infant*, interven*, group 
interven*, Marte Meo. 

 

Urval 
Respondenterna har valts ut genom att en av gruppledarna för verksamheten ”Sköra föräldrar” 
ställt en öppen fråga till deltagare i båda grupperna om någon ville medverka i studien. De 
mödrar som tackade ja kom att ingå i studien. Mödrarna har deltagit olika länge i 
verksamheten, alltifrån ett par månader upp till över ett år. Genom att urvalet gjorts av mödrar 
som nu deltar i gruppverksamheten och därmed kan berätta om den och genom att mödrarna 
fått avgöra om de velat medverka i studien har ett självselektionsurval tillämpats (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, 215).  
 

Narrativ metod 
Med narrativ metod avses de sätt på vilket insamlande, bearbetning och analys av verbala och 
skriftliga berättelser sker. Beroende på forskningens syfte och tillvägagångssätt kan olika 
tekniker användas. För att komma nära respondentens livsvärld är forskningsintervjun 
användbar. I en sådan intervju kan respondenten få resonera och berätta kring ett eller ett par 
ämnen. (Johansson, 2005, 22)  
 
I narrativ metod betonas att en berättare inte är ensam i att skildra sin historia, utan 
lyssnaren/intervjuaren är alltid med och formar berättelsen (Johansson, 2005, 251).  
Lyssnaren bidrar till att ge samtalsstöd, ifrågasätta och klargöra (Norrby, 1998, refererad i 
Johansson, 2005, 252). Den här påverkan gör att berättelsen anpassar sig och tar form utefter 
både berättare och lyssnare. Berättaren kan inte enskilt framställa en viktig detalj i berättelsen 
utan framställandet förhandlas även fram i relation till vad lyssnaren tycker är viktigt 
(Adelswärd, 1991; Riessman, 1991, refererade i Johansson, 2005, 252).  
 
I forskningsintervjun är maktaspekten en oundviklig del. Situationen är hierarkisk genom att 
forskaren ställer frågor hon vill få besvarade utan att utlämna något om sig själv. 
Respondenten förväntas ge svar och tala kring ämnen vilka kan vara känsliga för henne 
(Johansson, 2005, 252). Maktrelationen är inte statisk utan går att minimera genom att 
tillämpa en solidarisk intervju där ett viktigt inslag är omsorg om och respekt för 
respondenten. Intervjuarens roll blir att lyssna och ge respondenten utrymme att fördjupa sig i 
sina upplevelser och erfarenheter (Davies & Esseveld, 1989, refererad i Johansson, 2005, 
253).  

 

Insamling och bearbetning av material 
För att samla in material har fem djupintervjuer gjorts. Fyra av intervjuerna genomfördes i de 
enskilda respondenternas hem och en intervju i gruppens lokal på Södermalm. Vid tre av 
intervjuerna närvarade respondentens barn. Båda uppsatsförfattarna medverkade vid samtliga 
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intervjutillfällen utom det första. Intervjuerna spelades in och dess längd varierade mellan 40 
och 55 min. De baserades på tre intervjuämnen (bilaga 1) vilka utarbetats med stöd i tidigare 
forskning, Preventionsenhetens arbete samt narrativ metod och teori. Ämnena presenterades 
för respondenterna och dessa fick sedan fritt resonera och reflektera kring ämnena. Vid 
intervjun delades ansvaret så att en av intervjuarna intog en något mer aktiv roll medan den 
andra var lyssnande med möjlighet att reflektera. I möjligaste mån undveks en styrning av 
respondenternas svar. Därigenom gavs de möjlighet att berätta sin historia utifrån vad de 
upplevde betydelsefullt. Ibland ombads respondenterna att förtydliga sig, det sagda stämdes 
av och följdfrågor ställdes på det som berättats. På så sätt fördjupades och nyanserades 
utsagorna. Innan den enskilda intervjun avslutades gavs respondenten möjlighet att ytterligare 
förtydliga sig och tillägga sådant hon ansåg var viktigt. Efter intervjun gavs tillfälle att prata 
igenom upplevelsen av intervjun. 
 
Innan transkribering av empirin påbörjades bestämdes hur den skulle gå till med stöd i Karin 
Ahlberg, 2004: ”Att skapa och transkribera en berättelse – en del av tolkningen”. Materialet 
transkriberades ordagrant av intervjuarna i nära anslutning till varje intervju varefter utskriften 
stämdes av mot inspelningen. Därefter gjordes en narrativ strukturering (Kvale, 1997, 174) 
genom att berättelserna strukturerades och det centrala för varje berättelse identifierades. 
Respondenternas utsagor sammanställdes enskilt i resultatdelen. Detaljrika citat har använts 
för att belysa hur respondenterna berättar kring sig själva och de olika ämnen vilka utgjorde 
grunden för intervjun.  
 

Narrativ analys 
Analysen sker genom att teorins undersökande verktyg appliceras på empirin. Syftet är att 
vidga förståelsen och ge mening åt materialet. För att analysen ska ge en fruktbar tolkning 
krävs att forskaren intar ett aktivt och värderande förhållningssätt till empirin, hur insamlandet 
gått till och till analysverktyget. Den analytiska fasen påbörjas redan vid utformande av syfte 
och frågeställning genom att forskarens förförståelse och tankar kring teori påverkar 
forskningsprocessen. (Johansson, 2005, 279f) 
 
Narrativ analys kan ske på olika sätt. Innehållsanalysen fokuserar exempelvis på berättelsens 
handling och poäng. Formanalysen svarar bland annat på frågor om berättelsen intrig och 
struktur. Den interpersonella analysen tar fasta på relationerna mellan berättaren och 
lyssnaren samt hur identiteter skapas. De olika analysformerna exkluderar inte varandra utan 
är nära sammankopplade. Det är inte möjligt att analysera en berättelses innehåll utan att 
också beakta hur den tillkommit och vad som påverkat dess tillkomst. Snarare handlar de 
olika analysformerna om vilket fokus som är centralt. (Johansson, 2005, 286f) 
 
En narrativ analys kan genomföras utifrån flera olika modeller (figur 1.1). Analysformerna 
ovan beskriver vilka frågor som ställs till berättelsen under analysen medan modellen 
(kommande sida) visar utifrån vilket perspektiv frågorna ställs. (Johansson, 2005, 288) 
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1. Helhet - innehåll 

 
2. Helhet - form 

 
3. Del - innehåll 

 
4. Del - form 

 
Figur 1.1 Modell för att klassificera narrativ analys. (Lieblich;  
Tuval-Mashiach & Ziber, 1998, 13, refererad i Johansson, 2005, 288) 
 
I modellen går två olika kategorier att urskilja. Den första kategorin tar fasta på om 
berättelsen ska analyseras som en helhet eller som en del medan den andra kategorin 
fokuserar på om det är innehållet eller formen som står i fokus för analysen. Figur 1.1 visar på 
hur de olika kategorierna kan kombineras. De fyra typerna som illustreras förekommer oftast 
inte på egen hand utan i kombination med varandra. (Johansson, 2005, 288) 
 

Analysens genomförande 
Inledningsvis analyserades de enskilda berättelserna, därefter gjordes en analys av berättelsen 
om gruppen och kontexten. Genom det här förfaringssättet har en djupare förståelse för 
deltagarna och deras reflektioner kring gruppen kunnat uppnås då de enskilda berättelserna 
ger en bakgrund och förklaring till de teman som är relaterade till gruppen. Att avslutningsvis 
se till kontexten visar hur yttre faktorer kan påverka berättelserna.  
 
I analysen för de enskilda berättelserna har utgångspunkten varit helhet-innehållsmodellen (nr 
1, se figur 1.1). Inledningsvis lästes de enskilda berättelserna för att finna mönster och 
sammanhang. Med utgångspunkt i innehålls- form- och interpersonell analys ställdes frågor 
till texten: Vilken är berättelsens handling: vad är det som skildras i berättelsen? Vilka 
vändpunkter går att identifiera i berättelsen: vilka händelser kännetecknas av ett före 
respektive efter? Vilken är intrigen: vilket är det huvudbudskap som återkommer och 
sammanbinder berättelsens olika delar? Hur ser berättelsens poäng ut: vad är det berättaren 
vill ha sagt?  Vilken identitet ger berättaren sig själv? Utifrån analys av frågorna ovan har de 
enskilda berättelserna relaterats till helheten: den typ av berättelse som kunnat identifieras.  
 
Återkommande teman i de enskilda berättelserna utgör ”berättelsen om gruppen”. Den har på 
så sätt urskiljts som en egen berättelse. Därigenom har den varit möjlig att analysera på 
liknande sätt som de enskilda berättelserna. Här har dock en del-innehållsmodell (nr 3, se 
figur 1.1) använts där specifika teman lyfts ut från texten och analyserats (Johansson, 2005, 
289). Temana är: Vilken är berättelses handling: de gemensamma teman som tas upp av 
berättarna. Vilken är intrigen: vad är det som väver samman berättelserna om gruppen? Finns 
det någon händelse som karakteriseras av ett före och ett efter, det vill säga berättelsens 
vändpunkt? Vilken är poängen: vad vill mammorna ha sagt om gruppen?  
 
För att fånga upp de omständigheter vilka påverkar berättelsens tillkomst gjordes 
avslutningsvis en kontextuell analys. Fokus var den interpersonella analysen och de frågor 
som ställdes till berättelserna var: Hur ser berättelsens situering ut, det vill säga vem talar, till 
vem och vilket är syftet med det samtal som förs? Är det möjligt att identifiera likheter 
respektive skillnader mellan berättare och intervjuare? Går det att urskilja maktaspekter och 
hur dessa har påverkat berättelsen?  
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Etiska aspekter 
Med vägledning av individskyddskravets fyra delar, informations-, samtyckes- 
konfidentialitets- och nyttjandekravet har de etiska riktlinjer som anges för forskning 
tillgodosetts (Kvale, 1997, 107-111; Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarrådet, 1999, 
1-5). Riktlinjerna innebär att de personer som deltar i forskning ska informeras om syftet med 
forskningen, om de villkor som gäller för att delta och hur deras uppgifter kommer att 
användas i forskningen. De ska också godkänna sitt deltagande, användande av de uppgifter 
de lämnar och ges information om och möjlighet att avbryta sitt deltagande om de så önskar. 
Respondenterna ska garanteras att deras deltagande i forskningen och deras personuppgifter 
behandlas konfidentiellt under forskningsprocessen och i forskningsrapporten.  
 
I ett informationsbrev (bilaga 2) gavs respondenterna information om studiens syfte och 
förutsättningar för deras medverkan. Brevet skickades till respondenterna via mail ett par 
dagar innan intervjuerna och gavs som en papperskopia vid intervjutillfället.  
 
En konsekvens av att urvalet av respondenter skedde från en begränsad grupp är att 
respondenternas anonymitet inte har kunnat garanteras gentemot personalen på 
Preventionsenheten och mot de andra deltagarna i gruppen. Efter att respondenterna lämnat 
muntligt godkännande till gruppledaren tog intervjuarna kontakt via telefon med 
respondenterna. De gavs då muntlig information om studien, om ovan nämnda förhållanden 
och tid för intervju bokades. Innan uppsatsens färdigställdes har respondenterna givits 
möjlighet att läsa och kommentera det transkriberade materialet och 
resultatsammanställningen, något som var extra viktigt då anonymiteten ej helt kunde 
garanteras.  
 
Då det finns risk att forskning kan leda till att respondenter känns igen rekommenderas att det 
finns en skriftlig överenskommelse (Kvale, 1997, 142). Som nämnts fanns det inte möjlighet 
att utlova total anonymitet för respondenterna varför dessa vid intervjutillfället fick signera ett 
samtyckesbrev (bilaga 2) där de godkände villkoren för deltagande.  
 
Konfidentialitetskravet har beaktats genom att respondenternas personuppgifter och utsagor i 
möjligaste mån har avidentifieras i den färdiga studien. Studiens arbetsmaterial har förvarats 
oåtkomligt för utomstående och förstörts efter att uppsatsen färdigställts.  
 
Det forskningsetiska kravet innebär att den forskning som genomförs skall vara till nytta och 
leda till ny kunskap (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarrådet, 1999, 1). Att belysa 
hur fem deltagare upplever att det är att medverka i en specifik gruppverksamhet kan ge en 
unik inblick i vad den enskilda individen upplever att verksamheten tillför. I det här specifika 
fallet kan resultaten bidra till ökad kunskap om hur verksamheten vid Preventionsenheten på 
Södermalm fungerar. Studien kan också innebära utökad kunskap om vilken betydelse tidiga 
interventioner har för relationen mellan förälder och barn. 
 
En annan aspekt på det forskningsetiska kravet är att forskningen inte ska leda till skadliga 
konsekvenser (Humanistisk samhällsvetenskapliga forskarrådet, 1999, 1-5; Olsson & 
Sörensen, 2007, 55ff). Intervjusituationen kan ses som ett terapeutiskt samtal där 
respondenterna ges möjlighet att berätta om sin situation för en lyssnare (Kvale, 1997, 143). 
Att sätta ord på händelser kan verka stärkande men kan också väcka tankar och känslor i 
efterhand (Öhlén, 2004, 30, 33). För att tillförsäkra att mödrarna inte lämnades utan stöd i en 
sådan situation garanterade den gruppledare, som tillfrågat mödrarna om deltagande, att det 
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skulle finnas möjlighet till uppföljning för respondenterna. Vid intervjutillfället fick mödrarna 
muntlig information om att den här möjligheten till samtal fanns.  
 
Metoddiskussion  
För att verifiera kunskap som växer fram i forskning används tre begrepp; validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet. Validitet handlar om studiens giltighet, reliabilitet om tillförlitligheten i 
de metoder som använts och generaliserbarhet behandlar frågan om forskningens resultat är 
möjliga att binda till en annan kontext. (Kvale, 1997, 207-210)  
 
I föreliggande studie är livsberättelsen i fokus. Berättelsen blir till genom interaktion och i en 
viss kontext, det betyder att det som berättas inte är statiskt och att giltigheten i det som sägs 
inte går att mäta utifrån kriterier som sant eller falskt. Berättaren konstruerar sin sanning, en 
och samma händelse kan därigenom beskrivas på olika sätt av skilda personer. Även läsarens 
position spelar in för hur denna läser och tolkar texten. Fokus i den narrativa analysen är 
således inte att finna en giltig ”sanning” utan den handlar om att visa på att företeelser går att 
se ur olika perspektiv. (Johansson, 2005, 313f)  

 

Validitet 
Bedömningen av validiteten utgår från tre kriterier där det första handlar om 
hantverksskickligheten hos studiens utförare, det vill säga vilka metoder som använts och 
utförarens oberoende och trovärdighet. (Johansson, 2005, 314; Kvale, 1997, 218-221) 
 
Genom att beskriva studiens framväxt och de metoder som använts finns en transparens vilket 
syftar till att möjliggöra för utomstående att ta del av och bedöma metodens tillförlitlighet. 
Vid insamlandet av material har djupintervjuer använts, något som medför en maktaspekt 
vilken bör beaktas. Strävan har varit att genom processen bemöta respondenterna på ett 
solidariskt och empatiskt vis för att minska maktpåverkan. Respondenterna har fått bestämma 
plats för intervjun och inom ramen för studiens ämnen givits möjlighet att fokusera på för 
dem vikiga aspekter, det sistnämnda är att se som en fördel med narrativ metod. Det kan 
också ses som en nackdel i och med att materialet kan få stort omfång och bli svårgripbart. Ett 
sätt att hantera det är genom att använda en intervjuguide istället för specifika ämnen, något 
som kan ge ett mer enhetligt material men som också begränsar respondentens möjlighet att 
välja vad hon vill berätta. I analysen används enbart en teori. Det här då det i narrativ 
forskning finns en grundtanke vilken handlar om att låta respondenternas egen tolkning 
komma fram. Det kan då finnas en fara i att tillämpa andra teorier eftersom det ökar risken att 
materialet anpassas efter den valda teorin. 
 
De respondenter som deltar tillfrågades av sin gruppledare om de ville medverka. Att 
mödrarna tillfrågades av sin ”hjälpare” kan ha inneburit att de kände att de ”behövde” ställa 
upp för att ge något tillbaka till gruppledaren. Urvalet kan också innebära att det företrädesvis 
är ”starka” mödrar som kommer till tals i studien genom att det är de som velat medverka. 
Nämnda faktorer kan ha påverkat de berättelser som framställts.   
 
Studien är ett uppsatsuppdrag, därigenom kan uppsatsförfattarnas oberoende ha påverkats. För 
att minimera påverkan har en aktiv diskussion kring studiens syfte, upplägg och 
genomförande förts mellan författarna och med uppdragsgivaren. Det har inneburit att vissa 
givna ramar accepterats, såsom metod för insamling av material, men studien har till största 
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del utformats oberoende av uppdragsgivaren genom att författarna själva valt metod, 
analysverktyg och utformat intervjuämnena.  
 
Det andra validitetskriteriet handlar om kommunikation: hur studiens utförare har meddelat 
sig med omvärlden under forskningsprocessen och hur denna argumenterar för giltigheten hos 
sin tolkning (Johansson, 2005, 314; Kvale, 1997, 221-224). Det transkriberade materialet från 
intervjuerna och resultaten har återförts till respondenterna för genomläsning och 
kommentarer. Det här för att säkerställa att respondenternas utsagor uppfattats och tolkats 
korrekt. Studien har växt fram i en dialog genom deltagande i grupphandledning där andra 
uppsatsskrivare, handledare och representant från uppdragsgivaren medverkat. Metod och 
teoretiskt perspektiv har valts utifrån studiens syfte och vetenskapliga position. Analysen 
sammanvävs också med tidigare forskning på området.  
 
Den pragmatiska validiteten, slutligen, innebär att forskningen inte ska stanna vid att 
konstatera något utan leda till någon form av praktisk användning som ger möjlighet till 
positiv förändring (Johansson, 2005, 314; Kvale, 1997, 224-227). Intentionen är att studien 
ska bidra till ökad kunskap om hur människor berättar om sig själva och om vilken betydelse 
den specifika gruppverksamhet som beskrivs har. Förhoppningen är att kunskapen kan leda 
till en utveckling av verksamheten och vidare satsning på tidiga interventioner.  
 
Genom att det skett en reflektion kring ovan nämnda kriterier och ett aktivt arbete för att 
uppfylla dem bedöms studiens validitet som hög.  
 

Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om frånvaro av systematiska och/eller slumpmässiga fel under 
forskningsprocessen (Johansson, 2005, 314). Vid insamlandet av empiri spelades utsagorna in 
för att säkerställa att allt respondenterna sa tillvaratogs. Två olika inspelningsapparater 
användes i syfte att undvika att material gick förlorat. Genom det förfaringssätt som användes 
vid transkriberingen säkerställdes att det skriftliga materialet överensstämde med det 
inspelade och vad respondenten förmedlat. Vid sammanställande av resultatdelen ströks 
sådana svar från respondenterna som kom sig av att ord lades i munnen på respondenten, då 
sådana svar blir en direkt produkt relaterad till forskarens livsvärld (Kvale, 1997, 213). 
Genom det tillämpade tillvägagångssättet vid insamlande och bearbetning av empiri har 
frånvaron av både systematiska och slumpmässiga fel reducerats.  
 

Generaliserbarhet 
Syftet med en generalisering är att utifrån ett begränsat material uttala sig om hur saker och 
ting är i ett större perspektiv. Inom det postmoderna perspektivet och i berättelseforskning 
betonas att verkligheten ständigt omformas. Resultaten i föreliggande studie visar på hur det 
kan vara och inte hur det är. De ger en öppning att se vad som berättas och hur det som 
berättas är bundet till en viss kontext. Därav blir en generalisering till en annan kontext inte 
möjlig. (Kvale, 1997, 212) 
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6. Resultat 
I avsnittet redogörs för studiens resultat. Mödrarnas berättelser presenteras enskilt med 
detaljrika citat för att belysa och ge en fördjupad bild av vad de berättar och hur de resonerar. 

 

Annas berättelse 
Knappt två veckor efter att Annas son Oskar föddes flyttade Oskars pappa till ett annat land 
och Anna blev ensam. Anna hade varit kluven till att få barn och det fanns en 
överenskommelse mellan henne och pappan att han skulle ta ett stort ansvar för barnet. Att 
pappan försvann innebar en markant skillnad för henne i hur hon föreställt sig att det skulle 
bli efter att barnet kommit. Anna kände att hon behövde hjälp och sökte sig till socialtjänsten 
för att få avlastning. Det resulterade i att hon fick kontakt med Preventionsenhetens 
gruppverksamhet för mammor samt en egen samtalskontakt. Den kontakten gav inte så 
mycket då hon inte kände sig förstådd och mycket fokus låg på Oskar och mammarollen.  
 

...jag har såhär en vanlig person Anna och så har jag en mamma Anna. Och när 
mamma Anna är såhär...//... det är den enda rollen som uppmärksammas. I det här, 
och det är bara den man fokuserar på och den tycker inte jag om.  

 
Anna tycker att mammarollen fick företräde och att hon som person försvann. Hon önskar att 
även andra aspekter av hennes liv hade fått utrymme och tagits på allvar. Om hon varit pappa 
tror hon att hon som egen person fått mer ta mer plats.   
 

…min uppfattning, jag vet inte om det stämmer men jag tror inte man hade varit så 
fokuserad på att bara, det handlar om att jag måste, bara vara med barnet. Att man 
inte hade varit så fokuserad på att det är det som är det enda viktiga i mitt liv om det 
hade varit en man i samma situation, utan där kanske man hade tänkt lite mer, ja du 
måste fortsätta med ditt vanliga liv, tror jag. 

 
Anna menar att omgivningen har svårt att föreställa sig att moderskapet kan innehålla 
ambivalenta känslor. Själv upplever hon att hon inte fått något stöd i att hantera sin egen 
ambivalens då det hos de professionella saknas beredskap och kunskap att bemöta sådana 
känslor. 
 

Det är tungt...//... Det är det. Jag tycker det fortfarande, för mig har det vart, hela 
tiden att alltså jag vill egentligen inte vara i den här situationen...//...det är ju, men 
samtidigt tycker jag mest om Oskar av alla människor som finns, så att det, det är 
jättedubbelt. 

 
Just att vara själv med ett litet barn upplever Anna som svårt. Sådana saker som att tvätta och 
dammsuga blir besvärligare att hinna med. Hon skulle önska lite mer tid för sig själv, något 
hon tror skulle hjälpa henne i relationen till Oskar.  
 

…egentligen så hade jag nog känt att det var lättare att få kontakt med honom om 
jag hade fått äta frukost i fred...//...eller kunna träffa en kompis, att kunna fokusera 
på det mötet i stället för på Oskar. Så är det. Det hade nog hjälpt mig mycket mer i 
kontaktbildandet med Oskar. 
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I biståndsbeslutet från socialtjänsten framkom att Anna sökte praktisk hjälp, exempelvis en 
avlastningsfamilj. Hon fick dock avslag då Oskar var för liten.  
 

En avlastningsfamilj, eller det behöver inte vara, man kan ju ha den på olika sätt. 
Det måste inte vara att barnet är där jättemycket. Det kan ju vara någon gång 
ibland lite bara. Man kan ha det som barnvakt, det är ju så konstigt resonemang, att 
barnet är för litet för att lämnas bort. Men istället har ju jag för att överhuvudtaget 
klara av det varit tvungen att lämna bort honom till olika som jag känner. Och det 
har ju blivit, det är mycket mer stökigt för honom. Än om det hade varit samma 
familj hela tiden. Alltså att man har det som argument tycker jag inte riktigt håller, 
just för att då blir det ju väldigt många olika personer som kanske inte känner 
honom så bra.   

 
Annas tankar kring varför hon inte fått någon praktisk hjälp handlar även om att hon alltid 
tagit hand om Oskar på ett bra sätt och att hon fått livet som ensamstående mamma att 
fungera.  
 

…jag tror att det är därför dom inte riktigt har fattat att jag har upplevt det så 
jobbigt också för att jag ändå klarat av att ta hand om honom ganska bra. Och det 
har liksom inte varit något problem i det, alltså jag har inte upplevt honom som, det 
är ju inte hans fel. Å det har inte gått ut någonting på honom så heller. Och det är 
väl det, att det har väl fungerat lite för bra för att. Ja men jag tror att då ser man 
inte riktigt att det kan vara tungt ändå. 

 
Av den hjälp Anna från början fick är det deltagandet i mammagruppen som finns kvar. Anna 
upplever att det är skönt att komma till gruppen, att ha någonting att göra och att få fika ifred 
medan ledarna tar hand om barnen. I början tyckte hon att det kändes lite konstigt att träffarna 
var ganska ostrukturerade och att det inte fanns något bestämt innehåll. Men idag upplever 
hon det som en frihet och uppskattar att deltagarna själva styr mycket av samtalet. Genom 
gruppen träffade hon en mamma som hon har kontakt med utanför gruppen.  
 

Det är kul att ha någon annan, som vet lite vad man har gått igenom och som har 
barn i samma ålder också och som man kanske kan relatera lite till... 

 
Anna tycker att det är positivt att gruppledarna har möjlighet att fånga upp mammorna om det 
behövs. För egen del erfar hon att gruppledarna varit lyhörda för hennes behov då de vid ett 
tillfälle frågade henne om hon behövde extra stöd. Det ledde till att hon idag har en ny 
samtalskontakt. Att inte själv behöva ta det initiativet var skönt. Hon känner också att 
gruppledarna har förstått att man kan uppleva rollen som mamma på olika sätt.  
 
Utöver deltagandet i mammagruppen har Anna och Oskar en gång blivit filmade tillsammans. 
Anna förstod inte riktigt poängen med det. I samtalet efter filmningen framkom att hon och 
Oskar samspelar på ett bra sätt med varandra vilket Anna upplevde redan innan. Anna har 
också fått möjlighet att delta i babymassage med Oskar men kände inte att det var någonting 
för henne.  
 

Jag gick dit mest bara för att ha någonting att göra på dagarna. Men jag tycker just 
att för mig känns det lite som en del i det, att man måste lära känna sitt barn, att det 
är fokus på det hela tiden….//... Nej jag tyckte inte att det var nåt som passade mig 
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överhuvudtaget…//…jag hela tiden har fokus på mitt barn oavsett, så blir det som 
att det, det blir för mycket...  

 
Anna upplever att hennes situation är lättare idag men att det är svårt att säga vad det 
egentligen beror på. Då hon funderar framåt och kring vad gruppen givit henne så säger hon 
att hon inte upptäckt något specifikt som hon känner att hon kan ta med sig. Hon lyfter dock 
fram vikten av att träffa andra och ta del av deras erfarenheter.   
 

Annelies berättelse 
Under graviditeten tog Annelie kontakt med socialtjänsten då hon var ensamstående och 
kände behov av stöd. Genom dem kom hon i kontakt med Preventionsenheten och en av 
ledarna som informerade om mammagruppen. Annelie tyckte att verksamheten lät intressant 
och då hennes son Axel fötts började hon i mammagruppen. I samma veva gick hon en gång 
till den grupp för föräldrar som barnavårdscentralen erbjuder. Annelie upplevde att i den 
gruppen låg fokus på att allt var perfekt. I mammagruppen på Preventionsenheten kändes det 
som att deltagarna hade mer gemensamt och stämningen var avslappnad vilket passade henne 
bättre. 
 

När jag kom till den här mammagruppen första gången. För det första var våra 
bebisar lite eller deras bebisar var lite större än Axel, han var ju bara jätteliten då, 
men det spelade inte så stor roll…//… Men i alla fall då kändes det som att man kom 
dit och alla fikade och alla kände varandra jättebra eller det var jättemysigt. 

 
Annelie trivs i gruppen och uppskattar den gemensamma fikastunden, det är lyxigt att få 
koppla av och bli lite uppassad. Hon upplever gruppen som kravlös och det är positivt att hon 
kan vara sig själv. Hon träffar flera av mammorna utanför gruppen och känner att de kan prata 
om vad som helst trots deras olika ålder och bakgrund.  
 

Dom har betytt jättemycket alla dom där tjejerna. Sen är vi ju väldigt olika allihopa, 
jag skulle aldrig ha träffat dom annars, aldrig, aldrig tror jag. Det är många som 
jag aldrig skulle ens en gång pratat med kanske, jag vet inte, om jag inte hamnat 
där. För vi är i olika åldrar, en är 44 och jag är 29 och sen finns det dom som är 21 
liksom, så det är väldigt blandat, men så har man saker gemensamt… 

 
Annelie har haft mer kontakt med en av ledarna som givit henne extra stöd i hennes 
livssituation. Hon upplever att ledaren funnits där för henne. På gruppträffarna är det skönt att 
Axel kan sitta en stund hos ledarna medan hon själv fikar med de andra mammorna. 
Gruppledarna är positiva och bekräftar att hon är viktig för Axel, något hon själv har svårt att 
se.  
 

Men som sagt, de har varit jättebra, ledarna...//... de har vart supergrymma, de 
känns nästan som ens föräldrar ibland, lite, de har alltid så bra råd och så 
uppmuntrar dom en väldigt mycket, jag betyder någonting för Axel och det kan man 
glömma bort, men de är väldigt bra på att uppmuntra en och ja se bra saker, säga 
bra saker. Så kan man också fråga om saker som man undrar över där... 

 
Annelie har blivit lovad att hon ska bli filmad tillsammans med Axel. Det är något hon ser 
fram emot. Filmningen tror hon kommer att vara till hjälp för henne hur hon ska hantera olika 
situationer med Axel, exempelvis amning, matning och läggning. Hon har vänner omkring sig 
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som hon kan fråga om råd men saknar någon som är närvarande i de olika situationerna och 
kan ge råd utifrån vad som faktiskt händer.  
 

…Det är aldrig någon som är med mig när jag lägger honom, olika situationer, 
någon som bara kunde säga men gör såhär istället eller nånting sånt, någon 
supernanny som kom hem till en, det kommer att vara intressant och se om de har 
nåt såhär att ge som tips. 

 
Via Preventionsenheten har Annelie fått en familjepedagog som kommer hem till henne ett 
par timmar per vecka. Hjälpen är bra men otillräcklig. Hon efterfrågar mer konkret stöd, 
exempelvis sovavlastning. Hon upplever att de professionella har goda intentioner men att de 
inte har tillräckliga resurser.  
 

Nu har jag fått några timmar av socialtjänsten men jag kunde inte sova ändå. Men 
det känns som att det skulle kunna finnas mycket bättre grejer och det är ju för att 
de inte har pengar. Det är inte Preventionsenhetens fel utan det är mera 
socialtjänsten som inte, alltså de får inte tillräckligt med pengar 
Preventionsenheten, de måste ju fördela det som de kan, de vill ju att det ska kosta 
så lite som möjligt och förut har jag hört att det fanns mer hjälp att få men att de 
har tagit bort det. 

 
Annelie tycker att det var tur att hon ringde socialtjänsten så att hon fick kontakt med 
mammagruppen. Hon uppskattar möjligheten att ta del av andra mammors erfarenheter och 
känner att de tips och råd hon får är värdefulla. Även gemenskapen som gruppen ger känns 
viktig och hon tar med sig egna vänner och lekkamrater till Axel. Annelie ser att den  här 
typen av verksamhet och stöd till ensamstående föräldrar behövs. Hon upplever att hon fått 
inspiration till att själv i framtiden starta någonting liknande.  
 

Paulinas berättelse 
Paulina blev tipsad om Preventionsenheten via sin sköterska på barnavårdscentralen. Hon 
behövde hjälp med att hitta en bostad och gick därför och pratade med en av ledarna. 
Bostadsfrågan löste sig inte, men Paulina fick höra om mammagruppen. Efter att dottern 
Alice fötts kontaktade Paulina Preventionsenheten igen. Hon behövde hjälp med hur hon 
skulle förhålla sig till Alices pappa då de inte längre var tillsammans. Hon fick samtal och 
stöd utav en av gruppledarna och också mer information om mammagruppen. Innan Paulina 
kom till gruppen hade hon föreställningar om deltagarna utifrån hur ledaren presenterat 
gruppen för henne.  
 

Ja, det var väl lite, det var ledaren som berättade lite mer om gruppen, det var 
precis innan jag skulle börja och då framställde hon det lite som att jamen det är 
mammor som har haft olika svårigheter kanske eller någonting psykisk ohälsa. Jag 
tänkte, gud är det bara psykfall här gamla drogmissbrukare och bara knäppgökar 
som samlas här, passar jag in där på nåt vis, men så var det ju verkligen inte. Man 
kom dit och det var ju verkligen helt normala tjejer och vissa är ju gifta och vissa 
har familj och sådär, det kan ju bara ha varit att de sökte dit för, ja boendefrågan 
kanske precis som jag eller ja nåt krångel helt enkelt eller haft en jobbig graviditet 
och har bara kommit i kontakt med dem så att jag vart ju positivt överraskad när jag 
kom till gruppen. 
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Paulina deltog också ett par gånger i barnavårdscentralens föräldragrupp. Hon trivdes inte 
särskilt bra där. Hon upplevde att föräldrarna var skrytsamma om sina liv och behövde hävda 
sig, något hon inte kunde identifiera sig med. Paulina var också den enda yngre mamman i 
gruppen, till skillnad mot Preventionsenhetens mammagrupp. Även stämningen i de båda 
grupperna skiljer sig åt. I mammagruppen är klimatet öppnare. Deltagarna har stort utbyte av 
varandras erfarenheter och tipsar och hjälper varandra. Gruppen fylls på kontinuerligt vilket 
Paulina tycker är roligt. Hon tror att de nyare mammorna har utbyte av att se vad de har att 
vänta sig när deras barn blir större. Paulina har funnit många nya vänner och känner att de 
kommer bra överens och har mycket att prata om. Viktigt är att de bekräftar varandra och att 
de kan hjälpa varandra att se saker på nya sätt. Det är naturligt att mammorna pratar om sitt 
privatliv när de ses eftersom de blivit nära vänner och träffas utanför gruppen. Om mammorna 
under träffarna blir alltför privata kan gruppledarna bryta in. Paulina tänker att det handlar om 
att de tror att det kan vara jobbigt för vissa mammor att höra om andras problem och har 
förståelse för det.   
 

Jaa, alltså vi pratar, det är inte så att man känner att för vissa kan jag berätta det 
här och vissa kan jag inte utan man har en väldigt, vi skulle kunna sitta och prata 
runt kaffebordet och det gör vi ju också men lite känns det som att nej men vi kanske 
tar det här efter gruppen. Just att nu fokuserar vi mer på att umgås och ha trevligt 
med barnen och bara ha en trevlig stund och sen när vi står utanför efter gruppen 
då kommer vi väl mer in på ja privata saker, men det är klart att ja det kommer upp 
det med ibland när vi fikar och så men ibland säger gruppledarna till att såhär nej 
men det där kan ni väl prata om efteråt. 
 

Det är bra med två gruppledare som är olika varandra. Paulina beskriver den ena som mer 
konkret och den andra som mer omhändertagande. Hon tänker att ledarna speglar olika behov 
hos deltagarna. Samtalen blir personliga och hon upplever ingen uppdelning mellan ledare 
och deltagare mer än att ledarna ibland går in och vägleder. Ledarnas närvaro känns naturlig 
och hon har inte någon känsla av att de skulle vara kopplade till socialtjänsten. Även Alice 
trivs med gruppledarna. 
 

Båda gruppledarna är ju underbara faktiskt, de är helt sanslöst gulliga och det är 
roligt att se när man kommer dit på måndagar att Alice känner igen alla, även 
barnen och mammorna och det är inga problem när man kommer dit. Hon kastar 
sig direkt i famnen på gruppledarna och dom leker, man frågar vad barnen heter 
och hon pekar så att man märker ju att hon ändå känner igen dem hela tiden. Vi har 
inte missat en enda måndag sedan det började. 

 
Något som Paulina verkligen uppskattar med träffarna är dess kontinuitet över året och att 
innehållet är ungefär detsamma varje gång. Den inledande fikastunden är viktig. Att få sitta 
ned och bli serverad kaffe och smörgås och också att barnen efter en stund leker själva med 
gruppledarna känns skönt. Träffarna avslutas med en gemensam sångstund.  

 
Så fort vi har fikat klart så går ju vi också in och sätter oss, där finns en skön soffa 
att sitta i och ungarna leker och ja, det är bara jättetrevligt helt enkelt och sen så 
sjunger vi då alltid, vi avslutar gruppen med att sjunga och det gör vi väl en kvart 
eller nåt så är det ungefär samma låtval varje gång. Där sitter vi och sjunger och då 
märker man ju hela tiden att ja men vissa ungar hänger med på Imse vimse spindel 
och andra står och dansar och blir liksom exalterade och klappar händer och andra 
är inte alls intresserade, de står och bankar på någon bokhylla eller någonting. Det 
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är väldigt lika upplägg varje gång och det känns också rätt skönt att både mammor 
och barn vet vad de har att förvänta sig och det är rutin hela tiden. Det är inga 
överraskningsmoment någonstans så att det är väldigt skönt... 

 
Paulina hoppas att hon och de andra mammorna kommer att ha fortsatt kontakt då hon slutat i 
gruppen. Något som även skulle vara roligt för barnen eftersom de är i ungefär samma åldrar. 
Hon har flera tankar kring vad hon tar med sig i relation till Alice. 
 

Man kan tänka sig som jag tar med mig i koppling till Alice, det är väl mycket de 
råd och så man har fått. Lite hur man ska eller hur man kan bete sig som mamma, ja 
men råd vad gäller just det här med att man tyckte att hon trotsar så mycket och då 
fick man ju klart för sig att nej, barn trotsar inte när de är såhär små, de testar, det 
är inte trots.  Det är, såna saker som jag har fått lite annan syn på och kanske man 
ibland kan hantera saker att när man blir väldigt stressad eller irriterad och 
egentligen bara vill liksom kasta in ungen i rummet.  Åh nu orkar jag inte med det 
här men att man har fått lite annat, nej men försök på det här sättet istället.  Ja, att 
sånt har jag väl haft rätt mycket användning av redan nu... 

 
Paulina kommer snart att sluta i gruppen och för henne känns det viktigt att det då finns 
en uppföljning. Hon tycker att det skulle vara skönt att ha någon fortsatt kontakt och 
kunna gå och prata ibland då gruppledarna har funnits med i stort sett i hela Alices liv 
och känner dem båda.  
 

Josefins berättelse  
Josefin kom i kontakt med Preventionsenhetens verksamhet genom att hon var intresserad av 
att gå på babymassage med sitt andra barn, Lotta. Av sköterskan på barnavårdscentralen fick 
hon en broschyr om Preventionsenheten och deras arbete med nyblivna föräldrar. Josefin tog 
själv kontakt och via spädbarnsmassagen kom hon också i förbindelse med mammagruppen. 
Josefin berättar att hon var osäker på om hon skulle kvalificera sig till verksamheten, men tror 
att det faktum att hon drabbades av en depression när första barnet, Sara, föddes påverkade att 
hon fick en plats i gruppen. Josefin beskriver att det första året med Sara var tungt. Hon 
förstod inte att hon led av en depression och hon kände sig ensam. Inför sitt andra barn hade 
hon bestämt sig för att det inte skulle bli så igen. 
 

Det är inte så upplyst det här med att man inte vill ha barn efter att man har fött sitt 
barn. Jag var ändå ganska ung och tyckte att va, är det, this is it liksom, vad ska jag 
göra med den här nu i ett helt år och allting bara står stilla och jag kan inte göra 
någonting, jag är ensam, jag orkar inte laga mat och hon bara skriker, jamen så och 
det kände jag inte med Lotta utan jag har haft fantastiskt ihop med henne.  

 
Josefin upplever att spädbarnsmassagen varit viktig, den har givit henne möjlighet att för en 
stund fokusera bara på Lotta. Hon känner att hon och Lotta fick en kontakt och närhet till 
varandra på ett sätt som hon upplever att hon saknade med sitt första barn.  
 
Josefin har haft svårt att förstå och tolka äldsta dotterns signaler. Genom ledarna i 
mammagruppen blev familjen erbjuden att bli filmade tillsammans. Familjen filmades ett par 
gånger och därefter satt de ned tillsammans med en av gruppledaren och gick igenom vad som 
varit bra och vad som varit mindre bra i hur de kommunicerat. Filmningen har givit Josefin 
stor hjälp i hur hon ska bemöta och förstå Sara.  
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Men nu har jag liksom lärt mig att prata med henne mer och fråga henne och 
bekräfta känslor. Istället för att säga exempelvis, på onsdag ska farmor hämta dig 
så då ser du till att inte bråka med henne för hon blev så ledsen sist, då kanske jag 
skulle säga, ni blev så ledsna sist och det var så tråkigt, försök att vara glad så att 
du mår bra istället…. 

 
Josefin är nöjd med filmningen och känner att hjälpen räcker. Hon upplever att hon fick den 
vägledning hon behövde i relation till Sara. Nu känner hon att klarar sig bra själv och att hon 
och Sara framför allt behöver tid att fortsätta närma sig varandra.  
 
När Josefin beskiver gruppverksamheten och gruppledarnas omsorg skrattar hon. Hon 
uppskattar att gruppledarna tar hand om Lotta en stund så att hon får tid att sitta i lugn och ro 
och fika och prata med de andra deltagarna. Det känns att gruppledarna är måna om att 
deltagarna ska känna sig omhändertagna. 

 
Ja, men de är såhär är det någon som vill ha mer kaffe så ställer de sig och hämtar 
det, nej men sitt du jag ska hälla upp, alltså det är sånt där som kanske kan vara lite 
såhär jaha men varför är det så bra? Men hur ofta blir man serverad, servad lite 
grann när man är mammaledig? Man servar ju alla förutom sig själv, så att det är 
ju viktigt. Och vill man ha macka då så ställer de sig upp och alltså, de är bara så 
himla snälla. 

 
För Josefin är det också viktigt att Lotta tycker om att komma till gruppen. 
 

Hon är jätteglad att vara där också. Hon tycker att det är jättekul att leka och hon 
sträcker upp armarna efter gruppledarna hela tiden så att hon är, hon trivs där och 
känner sig trygg och det är ju viktigt för mig så att jag kan känna att jag också kan 
sitta kvar och fika och jag vet att hon har det superbra. Det är ju bästa scenariot. 

 
I gruppen finns en öppenhet och stämningen mellan mammorna är avslappnad. Under själva 
träffarna upplever Josefin det som underförstått att deltagarna inte ska vara alltför negativa 
eller privata i vad de talar om, däremot är det möjligt för mammorna att enskilt ta upp saker 
med gruppledarna om de så önskar. Josefin har också kontakt med några av mammorna 
privat, bland annat promenerar de tillsammans och går på varandras barnkalas. Josefin erfar 
att mammorna stöttar varandra och hon beskriver hur hon själv kunnat använda sin tidigare 
erfarenhet av att vara deprimerad till att uppmärksamma en av mammorna som mådde dåligt. 
Det var skönt att få höra en annan mamma berätta om sin upplevelse då det bekräftade det 
Josefin själv gått igenom efter Saras födelse. Mamman har efteråt sagt till Josefin att det varit 
till hjälp för henne att få prata.  
 

Ja jag har hjälpt någon och sådär men jag skulle verkligen vilja att alla människor, 
alla mammor pratar öppet istället för att må dåligt, för att man inte känner som alla 
säger att man ska känna och säga det är för jävligt. Och det var ju det den här 
tjejen. Hon var, hon sa vad hon kände, hon hade lika gärna kunnat säga, nej jag är 
trött, jag sover dåligt men det är bra. Jag hade kanske inte märkt någonting, jag 
hade kanske inte lagt ned någon tid alls på henne… 

 
Josefin tycker att det är viktigt att man uppmärksammar att inte alla mammor mår bra efter att 
barnet fötts utan att det också kan vara jobbigt och svårt. Hon önskar att de professionella inte 
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bara nöjer sig med svaret ”jag mår bra” utan att de frågar vidare och följer upp mamman. 
Fokus bör vara både på barn och mamma. 
 
Josefin mår bra idag. Hon känner sig nöjd och tycker att hon har fått hjälp och stöd i sin 
situation. Hon tror själv att det beror på flera faktorer. Viktigt har varit att hon via sitt 
deltagande i gruppen fått hjälp med relationen till Sara, att hon och Lotta från början fått en 
bra och nära kontakt och att hon tidigt bestämde sig för att njuta av den här mammaledigheten 
som nu närmar sig sitt slut.  
 

Det är, det är det bästa året i hela mitt liv. Och det är slut nu. Så det tar jag med 
mig. Jag vill att alla ska få uppleva det här men jag vet att alla inte gör det, så det 
skulle jag vilja att alla gör mycket mer… 

 

Madeleines berättelse  
Madeleine fick kontakt med Preventionsenheten via sin barnmorska på mödravårdscentralen. 
Hon tror att anledningen var att hon haft en stökig ungdom och att barnmorskan ville vidga 
hennes kontaktnät med fler vuxna personer. Madeleine och en av gruppledarna träffades och 
hon fick information om verksamheten. Det kändes bra att prata med gruppledaren men just 
då ville Madeleine främst ha hjälp med att lösa sin bostadssituation. En kontakt etablerades 
därför  med socialsekreterare. Den kontakten gav dock ingen lösning vad gällde 
bostadssituationen och till sist ordnade Madeleine det hela med hjälp av sin familj. Madeleine 
upplevde det som jobbigt att socialtjänstkontakten fanns där och den är idag avslutad.   
 

Ja den är avslutad, idag hade jag nog inte tyckt att det var något jobbigt. Men då 
när jag var nybliven mamma så var jag, ville bara, jag klarar mig själv och jag ville 
inte ha några ögon på mig.  Idag skulle jag nog inte tycka att det var något jobbigt 
alls. Men då tyckte jag det. Men det gick bra. Så fort hon såg att jag var folkbokförd 
där så. 

 
En tid innan dottern Stella föddes åkte Stellas pappa till ett behandlingshem. Det kom oväntat 
för Madeleine som haft föreställningar om att de tre skulle vara en gemensam familj. Det har 
tagit tid att acceptera situationen, men då hon väl gjorde det blev det bättre. Idag känner hon 
att hon utvecklats i sig själv och att hennes perspektiv på familjelivet förändrats.  
 

Ja, alltså jag är uppväxt i en familj där det har varit mamma, pappa barn. Och med 
syskon, så för mig har det varit det normala. Att man ska vara mamma och pappa 
och man ska kämpa ända in i det sista för att hålla ihop. Men när jag väl började 
leva som ensamstående så blev det min verklighet istället och jag tycker inte att det 
är så konstigt nu, som jag kanske tyckte när jag precis skulle bli det. Så jag känner 
mig säkrare. Alltså jag har ju alltid varit ensamstående, sen hon föddes. Jag vet ju 
inte hur det är att vara en familj… 

 
Efter att dottern Stella fötts väcktes Madeleines intresse för mammagruppen. Hon började 
även i den föräldragrupp som barnavårdscentralen erbjöd vars träffar hon deltog i frekvent. 
Hon beskriver grupperna som mycket olika. 
 

Oj oj, det är stor skillnad. BVC gruppen, var rent ut sagt värdelös, där gick man ju 
en gång i månaden kanske. Men  jag vet inte, dom var väl intresserade och dom gick 
ju på barnvagnspromenader och sådär. Men nej, det var inte samma gemenskap 
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där. Man fick inte samma relation till de andra. Dom var inte lika intresserade av 
att lära känna andra människor på det sättet. Och sen så tyckte jag att, det är också 
lite lustigt för att jag tyckte att alla andra var så mycket äldre än mig. Men när man 
tittar på den här gruppen så är det ju stor skillnad på åldrarna också. Jag menar 
den äldsta här är typ tjugo år äldre än mig. Men här märks det inte, men där 
märktes det väldigt, väldigt tydligt, så ja.  BVC gruppen tyckte jag var en vanlig, 
som att gå på en vanlig informationsträff… 

 
Deltagarna i mammagruppen betyder mycket för Madeleine och många av dem har blivit 
riktiga vänner. De pratar inte bara om barnen då de ses utan de känner till det mesta om 
varandra. Det finns en spontanitet i deras kontakt, de ringer varandra och ses utanför gruppen. 
 

…Jag tycker att vi känner varandra ganska väl. Jag tycker att jag känner dom 
väldigt bra. Och det är tjejer som är jättekul att umgås med på fritiden. Många av 
dom är roligare att träffa än många av mina gamla vänner. Vi har lite mer 
gemensamt, barnen, det skiljer mycket när man har fått barn också, på dom andra 
vännerna. Dom förstår inte riktigt hur det, alltså att ha barn. Och dom har inte 
förändrats vad gäller grejer som man kanske förändrar när man får barn. Man ser 
på ett annat sätt på ekonomi och jobb och vad man vill göra på fritiden, festa och 
sådär, tycker man ju olika, så… 

 
Madeleine upplever att gruppledarna skiljer sig åt. Båda är engagerade och bryr sig, men de 
har lite olika fokus. Den ena ledaren känns mer ordningsam och är den som oftast tillfrågas 
vid funderingar exempelvis kring barnets utveckling. Hon uppmärksammar mammorna på 
aspekter de kanske inte tänker på själva i samspelet med barnen. Den andra ledaren är glad 
och lite vimsig och mer fokuserad på hur mammorna själva mår. Madeleine kände en viss oro 
kring gruppledarnas funktion då hon började i gruppen och var rädd att de skulle kontrollera 
hur hon var som mamma. Därför vågade hon inte visa att hon mådde dåligt över att Stellas 
pappa var borta. Hon hade föreställningar kring att hon skulle bli sedd som en dålig förälder. 
Då kunde hon inte se att man kan må dåligt känslomässigt och samtidigt vara en bra mamma. 
Med tiden förändrades relationen till gruppledarna och tankarna kring hur andra skulle 
bedöma henne. Hon vågade be om och fick hjälp att bearbeta sådant som väckts i relationen 
till Stellas pappa. I efterhand kan hon se att det varit bättre för henne om hon inte stängt in så 
mycket känslor utan vågat prata om dem tidigare.  
 

…nu känner jag så här, det inte så att jag ångrar att jag inte gjorde det (sökte hjälp 
författarnas anm.) Jag är mer bara glad över att jag tänker så nu. Att jag liksom kan 
se på saker på det sättet. Till exempel var jag livrädd för ”soc” förut, att ”soc” kan 
ta barnen ifrån en och sådana grejer. Idag är jag bara så, men gud dom är ju bara 
till för att hjälpa. Är man en bra mamma så skulle dom aldrig ta barnet ifrån en. 
Men jag var rädd för att det kunde hända fastän att man gjorde sitt bästa och har ett 
förflutet... 

 
Madeleine och Stella deltog i babymassage en kort tid. Stella var inte så förtjust i själva 
massagen men det var mysigt att få stunden med henne, att få kontakt genom olika ljud och 
skratt. Madeleine uppskattade också umgänget med andra föräldrar vilket var en betydande 
anledning till att hon gick dit.  
 
Madeleine är glad att hon började i mammagruppen, det skulle ha känts väldigt tomt utan den. 
Både hon och Stella har fått nya vänner som hon är övertygad om kommer att finnas kvar 
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även efter att de slutat. Det har varit bra att träffa mammor och dela erfarenheter och tankar 
med dem. Viktigt har varit att bolla funderingar kring uppfostran och att känslorna för barnen 
kan skifta. Att barnen ibland känns besvärliga och att det är okay att det är så. Madeleine 
känner att hon genom gruppen utvecklat en större acceptans för sig själv som mamma och att 
hon gör så gott hon kan. Gruppledarna har varit till hjälp i hur hon kan bemöta Stella och i att 
hantera olika situationer, exempelvis har hon fått lära sig hur hon kan agera då barnet gör 
något hon inte ska.  
 

Istället för att säga nej nej nej nej så ska man säga jag förstår att du vill ha den där 
leksaken eller den där grejen men det är farligt förstår du Stella så nu går vi hit 
bort. Och så ska man ge dem mycket närhet för då känner de liksom att de får. 

 
Madeleine känner att hon har utvecklats och blivit säkrare och tryggare som mamma. Hon har 
större tålamod och är mer konsekvent gentemot Stella. Viktigt har varit insikten om att hon 
inte alltid måste låta Stella få som hon vill utan att det är okay att sätta gränser. Hon tror att 
Stella känner av att hon mår bättre och har mer tålamod och att det i sin tur ger Stella mer 
tålamod.  
 
Madeleine funderar över situationen med Stellas pappa och hur de ska ha det framöver. Hon 
känner också att hon har en viss kvarstående oro som hon hoppas kommer att bli bättre med 
tiden. När hon blickar framåt är hon dock positiv.  
 

...Om jag tänker framåt. Jag ser ju ljust på livet. Nej men, jag hoppas att allting 
bara ska bli bra...//...Och sen hoppas jag bara att vi får ett bra liv. 

 

7. Analys 
I avsnittet görs en analys av studiens resultat utifrån narrativ teori. Inledningsvis analyseras 
varje berättelse enskilt, därefter följer en analys av berättelsen om gruppen. Slutligen 
analyseras hur kontexten påverkat studiens resultat. 
 

En berättelse om svårigheter 
Berättelsen präglas av de svårigheter huvudpersonen upplever i sitt liv. Hennes situation 
utmärks av maktlöshet, men hon framställs ändå som en stark person som hanterar sina 
svårigheter.   
 

Anna 
Två handlingsteman framträder i Annas berättelse. De handlar om hennes roll som mamma 
och bristen på praktisk hjälp som ensamstående. Temana går in i varandra och vävs i 
berättelsen samman med vändpunkterna och intrigen.  
 
Vändpunkterna i Annas berättelse utgörs av att sonen Oskar föds och av att hans pappa abrupt 
försvinner ur bilden. I och med att Oskar föddes förändrades Annas liv. Mammarollen tog 
över framför den hon själv upplever att hon var innan. Hon känner att hon själv försvann. Den 
andra vändpunkten innebar att de förhoppningar Anna haft kring att pappan skulle finnas med 
och ta stor del i ansvaret för sonen grusades. Annas livssituation förändrades utan att hon själv 
tillfullo kunde påverka förloppet och hon blev ensamstående. Att vara ensamstående förälder 
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kan ses som ett psykosocialt problem (Hwang och Wickberg 2001; Sydsjö, Wadsby & 
Swedin, 1995). Något som kan innebära ökade svårigheter att klara av föräldrarollen 
(Östberg, 1998). För Annas del har livet försvårats i och med att hon blev ensamstående. 
 
I sin berättelse beskriver Anna att hon inte upplever att omgivningen förstått henne och 
hennes situation. För Anna hade det betytt mycket att få en del egen tid och möjlighet att göra 
saker hon gjorde innan hon fick barn. Det här behovet känner Anna inte har tagits på allvar 
och blivit respekterat. Hon har saknat praktisk avlastning och även i det avseendet menar hon 
att de professionella lidit brist på insikt i att hon, trots att hon klarat av att vara en bra mamma 
till Oskar, är i behov av mer stöd i det dagliga livet än vad hon hittills erbjudits. Något Anna 
beskriver är att moderskapet inneburit ambivalenta känslor för henne. Hon har givits visst 
utrymme att tala om det men framhåller att det i samhället saknas insikt om att moderskapet 
inte bara är enkelt. Omgivningen har inte kunnat hjälpa henne att hantera sina känslor då det 
hos dem har saknats förståelse. Att inte känna sig förstådd är ett centralt, återkommande och 
sammanbindande tema i det Anna berättar och utgör därmed berättelsens intrig.  
 
Anna beskriver att det hos de som ska hjälpa finns föreställningar kring hur en hjälpsökande 
förälder ska vara. För en person som inte passar in i den bilden erbjuds få alternativ vilket hon 
erfarit. Hon tänker att om hon exempelvis varit en hjälpsökande pappa hade hon fått annat 
stöd. Poängen i Annas berättelse är att en person kan behöva hjälp även om hon inte passar in 
i en förutbestämd mall.  
 
Då Anna berättar om sig själv talar hon dels om sig själv som ett ”jag” och dels som ett 
”man”. Hon beskriver därigenom sig själv både som ett subjekt och ett objekt. Den identitet 
som framträder är av en person som är stark och har mycket åsikter och reflektioner. 
Samtidigt är hon sårbar genom att hon inte till fullo kan kontrollera vad som sker i hennes liv.  
I sin berättelse växlar Anna mellan att tala om hur hon klarar av sin situation med att beskriva 
de brister hon menar finns i omgivningens stöd.  
 
Annas berättelse kännetecknas av svårigheter vilka hon klarar av att lösa på ett konstruktivt 
vis. Samtidigt har hon inte till fullo kontroll över sin situation och upplever en viss 
maktlöshet. Exempelvis tänker hon att den professionella hjälpen borde vara anpassad utifrån 
att personer har olika förutsättningar och behov och hon resonerar också kring att hon skulle 
givits andra möjligheter och blivit annorlunda bemött om hon varit en annan person.   
 

En berättelse om yttre stöd 
Berättelsen handlar om olika svårigheter och huvudpersonens behov av stöd och bekräftelse 
för att komma vidare i sitt liv.  
 

Annelie 
Den handling som framträder i Annelies berättelse är att hon upplever sig i behov av stöd. 
Hon är också trött. Frånvaro av stöd från omgivningen kan leda till trötthet vilket i sig innebär 
risk för en ökad stress hos föräldern (Östberg, 1998). Av det Annelie berättar framkommer att 
hon befinner sig i en påfrestande situation där brist på sömn är en bidragande faktor till att 
hennes tillvaro är pressad.  
 
I Annelies berättelse synliggörs inte någon given vändpunkt. Det finns inget före eller efter att 
relatera till i berättelsen. Annelie ser fram emot att bli filmad med sin son då hon tänker att det 
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kommer att ge henne nya tankar och hjälp i de dagliga rutinerna med Axel. Det är tänkbart att 
filmningen kan bli en vändpunkt för Annelie om den exempelvis ger henne bekräftelse i 
mammarollen, något som skulle kunna göra henne säkrare och tryggare.  
 
Intrigen framträder klarare och utgörs av teman kring identitet och identitetsskapande. Av det 
Annelie berättar framkommer att hon upplever en osäkerhet i hur hon ska hantera och handla i 
specifika vardagliga situationer med Axel. Hon klarar av dem, men hon söker mer bekräftelse 
och uppmuntran. Hon vill ha specifika råd relaterade direkt till hur hon själv gör. Annelie talar 
om det positiva i att hon i vissa situationer känner att det är kravlöst och att hon kan vara sig 
själv. Det kan ställas i kontrast till en upplevelse av att det från omgivningen och henne själv 
finns förväntningar på hur hon ska vara. Utifrån det Annelie lyfter fram väcks tankar om en 
inre osäkerhet hos henne och att hon därför söker stöd i omgivningen. Det här kan tolkas som 
att Annelies identitet präglas av ett sökande efter att finna ett inre lugn och stabilitet.  
 
Annelie har fått en del hjälp, men upplever att den inte räcker. Den hjälp hon fått är hon nöjd 
med men hon skulle vilja ha mer stöd, mer råd, mer praktisk hjälp och avlastning och tycker 
att det borde finnas. Annelie talar om att det finns stora behov, men att samhällets resurser är 
otillräckliga. Hennes poäng är att samhället behöver satsa mer på olika typer av verksamheter 
som stöttar och hjälper föräldrar. Särskilt behöver ensamstående föräldrar hjälp.  
 
Annelie talar framför allt om sig själv i jagform, samtidigt framkommer att hon är beroende 
av andra. Hon klarar sig som det är nu, men för att hon ska kunna komma vidare i sin 
utveckling är hon i behov av omgivningens bekräftelse och hjälp för att se sina förmågor.  

 

En hoppfull berättelse 
Fokus i berättelsen ligger på att huvudpersonen mår ganska bra, trots att hon har svårigheter 
att kämpa mot. Hon har en positiv inställning och kontroll över sitt liv, men uppskattar viss 
kontinuitet.  
 

Paulina 
Det som skildras i Paulinas berättelse är hennes lyhördhet inför andra människors behov. En 
vändpunkt som kan skymtas är då Paulina för andra gången kontaktar Preventionsenheten 
efter att dottern fötts. I och med det börjar hon i gruppverksamheten. Innan hade hon 
föreställningar kring vilka deltagarna skulle vara, men då hon gått med i gruppen förändrades 
hennes tankar kring det här.  
 
Något som löper som en röd tråd genom Paulinas berättelse är ett behov av trygghet och 
kontinuitet. Hon beskriver att hon deltagit i varje gruppsammankomst sedan hon började och 
att det är skönt att träffarnas innehåll är ungefär likadant varje gång liksom att det inte är 
några större avbrott på grund av semestrar. En tolkning är att för Paulina har det betytt mycket 
att få delta i gruppen under en längre period. Tidigare forskning visar dock att ett mindre antal 
träffar ger bättre effekt än insatser som pågår under längre tid (Bakermans-Kranenburg, van 
Ijzendoorn & Juffer, 2003). Viktigt för henne är också att det ska finnas en uppföljning efter 
att gruppdeltagandet avslutats. Det här kan förstås som att det hos Paulina finns ett behov av 
förutsägbarhet och att det finns ett fortlöpande och återkommande sammanhang vilket hon 
kan lita på. Temat kontinuitet återkommer och sammanlänkar berättelsens olika delar och 
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utgör därmed dess intrig. Något som framträder i Paulinas berättelse är att hon trivs i 
mammagruppen och att den har betytt mycket för henne. 
 
Paulina talar om sig själv på två sätt, dels som ett ”jag” och dels som ett ”man”. Trots de olika 
ordvalen framställer hon sig själv som ett handlade subjekt, ett ”jag” genom hela berättelsen. 
Hon är öppen inför andra människors anspråk, exempelvis kan hon se att deltagarna har olika 
behov och att det därigenom är positivt att gruppledarna kan bemöta det. Hon har också 
förståelse för att alla kanske inte uppskattar att tala om alltför privata saker. Den identitet som 
framkommer är av en självständig, medkännande och lättsam person som dock uppskattar 
trygghet och rutiner.  
 
Utmärkande för Paulinas berättelse är att hon skildrar vissa svårigheter, men de upptar inte 
berättelsen. Istället har hon fokus på sådant som fungerar och känns bra. Hon bestämmer till 
stor del själv över sin tillvaro, samtidigt är det tryggt med vissa återkommande inslag och med 
viss förutsägbarhet.  
 

Två berättelser om att finna självständighet 
Utmärkande för dessa berättelser är att personen genom aktiva val och handlingar utvecklas 
till en självständig individ med förmåga att styra över sitt eget liv.  
 

Josefin 
Handlingen i Josefins berättelse utgörs av hennes skildring av de relationer hon har till sina 
båda barn och hur den depression hon gick igenom har påverkat och förändrat henne.  
 
Josefin beskriver två centrala vändpunkter. Båda karakteriseras av självinsikt och 
beslutsamhet. Den första vändpunkten handlar om de svårigheter Josefin upplevt i att förstå 
och kommunicera med sin äldsta dotter, Sara, något som förändrades i och med att familjen 
fick samspelsbehandling. Josefin beskriver att efter, i jämförelse med innan, familjen fick 
hjälp så har hon lärt sig prata med dottern och ge henne bekräftelse. Hon har i och med det 
blivit mer självständig och fått en ökad tillit till sig själv i föräldrarollen. Forskning visar att 
en följd av depression efter förlossningen är att relationen till barnet påverkas negativt (Field, 
1995). Samspelsbehandling kan då vara till hjälp för att förbättra moderns och barnets kontakt 
(Vik & Hafting, 2009). Den andra vändpunkten handlar om att Josefin, då andra barnet föds, 
vill att livet ska bli annorlunda än det var med första barnet. Hon är medveten om att det finns 
en risk att hon ska bli deprimerad igen och hon tar aktiva steg för att förhindra det.  
 
Ett återkommande tema, vilket genomsyrar hela Josefins berättelse, är hennes tidigare 
depression. Josefin förmedlar att depressionen påverkade hennes relation till Sara och att hon 
ville undvika att det samma skulle ske med andra barnet varför hon sökte babymassage. Där 
igenom fick hon kontakt med Preventionsenhetens mammagrupp där hon så småningom 
också fick hjälp med relationen till Sara. Josefin lyfter fram hur viktigt det är att mammor 
med depression uppmärksammas och får hjälp, något hon upplever brister idag. Det här är 
centralt i Josefins berättelse och kan därigenom sägas vara berättelsens poäng. Genom att 
depressionen återkommer vid flera tillfällen under berättelsen och också binder samman dess 
olika delar kan den ses som berättelsens intrig.  
 
Då Josefin talar om sig själv återger hon sina tankar, upplevelser och känslor i jagform. Hon 
framställer sig själv som ett aktivt subjekt. Hon ger sig själv en identitet som handlingskraftig 
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och trygg. Exempelvis beskriver hon att hon bestämt sig för att inte bli deprimerad då andra 
barnet föds och hon tar själv kontakt med Preventionsenheten för att få babymassage. Josefin 
beskriver att massagen bidrog till att hon och Lotta fick en tidig och nära kontakt med 
varandra, något hon menar gav dem möjlighet till en bra start. Tidiga interventioner har visat 
sig kunna förbättra samspelet mellan mor och barn (Kleberg, Westrup & Stjernqvist, 2000; 
van den Boom, 1994). Josefins berättelse bekräftar det här. Ytterligare en sak Josefin 
förmedlar är att hon känner sig stärkt av den hjälp hon fått vilket innebär att hon blivit mer 
självständig. Hon känner sig redo att klara sig själv.  
 
Josefins berättelse karakteriseras av att hon finner självständighet. Hennes vändpunkter 
medför att hon kommer till insikt om att hon själv aktivt kan påverka sitt liv och vad som sker 
i det. Hon bestämmer sig för att försöka undvika att få ännu en depression och inser att hon 
behöver stöd vilket hon ber om. Hjälpen hon därigenom erbjuds och tackar ja till upplever 
hon som stärkande. Hon har genom aktiv handling förändrat sitt liv och ser ljust på framtiden.  
 

Madeleine 
Handlingen i Madeleines berättelse utgörs av hennes utveckling, där mognad och att vara 
förälder är centrala delar.  
 
Det går att urskilja två vändpunkter, vilka är nära sammanlänkade med varandra. Den första 
vändpunkten handlar om att Stellas pappa åker till ett behandlingshem. Innan han försvann 
var Madeleine inställd på att de tre skulle utgöra en familj, något som överensstämde med 
hennes bild av familjelivet. Efteråt har hon reviderat sin uppfattning om hur en familj måste 
se ut och hennes tankar kring familjelivet är nu annorlunda. Den andra vändpunkten handlar 
om att Madeleine söker hjälp. Innan mår hon dåligt och är rädd att hon ska bli fråntagen Stella 
om hon visar hur hon mår. I och med att hon får hjälp att bearbeta sina känslor och accepterar 
situationen som är med Stellas pappa blir livet bättre. Hennes syn på socialtjänsten förändras.  
 
Intrigen i Madeleines berättelse är förändring vilken återkommer genom historiens gång och 
länkar samman delarna till en helhet. Hennes syn på socialtjänsten och hur de arbetar 
förändras, från att ha sett dem som en maktfaktor ser hon dem nu som människor vars uppgift 
är att hjälpa och stötta. Madeleine beskriver hur hon själv förändrats genom att hon utvecklats 
och mognat. I relation till dottern har det inneburit mer tålamod och konsekvent beteende 
vilket hon upplever har påverkat dottern och deras relation positivt. Forskning visar också att 
ett konsekvent bemötande från föräldern kan vara en viktig omständighet för att ett barn ska 
utveckla en trygg relation, något som är att se som skyddande faktorer (Broberg, 2000a; 
Hawkins, Catalano & Arthur, 2002).  
 
I berättelsen framstår Madeleine som handlingskraftig. Hon talar mestadels om sig själv som 
ett subjekt och har en aktiv roll i att förändra sitt eget liv. Den identitet hon ger sig själv 
genom berättelsen är en vuxenidentitet, där hon beskriver hur hon tar ansvar både för sig själv 
och sin dotter.   
 
Utmärkande för berättelsen är att Madeleine, trots de svårigheter hon upplever, fortsätter 
framåt och använder sig av tidigare erfarenheter som ett led i att förstå sig själv. Något 
Madeleine betonar är den insikt hon nått fram till, nämligen att man inte måste hålla allting 
inom sig själv utan att det är okay att be om hjälp. Att behöva stöd innebär inte att man är en 
dålig förälder. Man får visa sig svag. Hon ser ljust på livet. 
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En berättelse om gruppen 
Handlingen i berättelsen utgörs av fyra aspekter vilka återkommer i deltagarnas enskilda 
berättelser. De är kravlöshet och öppenhet, att dela erfarenhet, att få insikt i nya sätt att 
bemöta sitt barn samt avlastning. 
 
Deltagarna beskriver att det finns en öppenhet i gruppen och att stämningen mellan mödrarna 
är avslappnad. Det här innebär att de känner att de kan vara uppriktiga mot varandra vilket 
leder till att de trivs i gruppen. Flera nämner att även barnen känner sig hemma i gruppen. Det 
leder till en god spiral: trivseln smittar av sig mellan mammor och barn och stärker 
gemenskapen i gruppen. Gruppen är mottaglig för nya intryck, den fylls på kontinuerligt 
vilket skapar en god dynamik som deltagarna använder i relation till varandra. Att det 
kommer nya mammor ses som en möjlighet. Genom de nya mammorna kan de vana 
deltagarna se sin egen utveckling och de nya får ta del av deras kunskap. Därigenom sker en 
dubbel spegling mellan deltagarna vilket kan innebär att de ser nya sidor hos sig själva. Att få 
dela erfarenheter med andra och att få råd, stöd och tips är centralt för mammorna i gruppen. 
Viktigt är att få möjlighet att diskutera saker som händer liksom känslor i relation till barnet. 
Gruppinterventioner kan ha en stödjande effekt genom att deltagarna reflekterar varandra 
(Steele, Murphy & Steele, 2010). Att se sig själv genom andra kan leda till en ökad självinsikt 
vilket mödrarna i sina berättelser ger exempel på.  
 
Flera av mammorna skildrar att deltagandet i gruppen på olika sätt utvecklat deras sätt att 
kommunicera med och se på hur barnet beter sig. Genom gruppledarna har de fått lära sig att 
bekräfta barnet i dess känslor och givits verktyg att hantera konkreta situationer som kan 
uppkomma tillsammans med barnet. Viktigt är också att ledarna uppmärksammar hur 
mödrarna samspelar med barnet och visar dem att de är viktiga för sitt barn. Genom 
samspelsbehandling kan mödrar medvetandegöras om hur de agerar i föräldrarollen vilket kan 
verka stärkande (Steele, Murphy & Steele, 2010; Vik & Hafting, 2009; van den Boom, 1994).  
En följd av att mödrarna ges positiv bekräftelse och får konkreta råd är att de stärks i 
föräldrarollen och blir tryggare som föräldrar. Det i sin tur kan gynna barnets anknytning 
(Broberg, 2000a).  Ytterligare en aspekt som skildras och som står i kontrast till ovanstående 
är att det kan bli för mycket tonvikt på just samspelet. Det skulle kunna innebära att andra 
perspektiv som kan vara av betydelse för den enskilda inte ges tillräckligt utrymme, 
exempelvis att det kan vara komplicerat att bli förälder.   
 
Flera mammor uppskattar att de vid gruppträffarna ges möjlighet att sitta ifred, fika och 
umgås medan barnen leker med ledarna. Att få en egen stund verkar betyda mycket. Att känna 
att det finns någon annan som barnet vänder sig till och är tillsammans med kan innebära en 
avlastning och ge mödrarna ett andrum. Betydelsen av det här kan inte nog betonas och 
bekräftas av tidigare forskning (Steele, Murphy & Steele, 2010). Stunden är viktig, men ett 
par mödrar beskriver att de skulle behöva mer avlastning och praktisk hjälp. De kan ha sökt 
hjälp just för det och blivit hänvisade till gruppen, kanske för att socialtjänsten inte har 
resurser att bemöta de behov mammorna ger uttryck för. Gruppen kan då bli ett substitut för 
att fylla ett tomrum där mer praktisk hjälp hade underlättat mammornas situation.  
 
Ett kriterium för deltagande i mammagruppen är att det finns någon form av försvårande 
omständighet i familjen. Exempelvis att föräldern är ensamstående, mår psykiskt dåligt eller 
behöver extra stöd i föräldrarollen. Det här är faktorer vilka på olika sätt kan påverka 
föräldraskapet (Sydsjö, 1992; Östberg, 1998). Det är känt att det för vissa grupper av föräldrar 
finns en ökad risk för utvecklande av relationssvårigheter gentemot barnet (Broberg, 2000a; 
Hwang & Wickberg, 2001). I och med att mödrarna kommit till gruppen kan den risken ha 
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reducerats. Genom det skulle själva deltagandet i gruppen vara möjligt att karakterisera som 
en vändpunkt för mödrarna. Deltagarna beskriver också en insikt om att de är bra mödrar till 
sina barn. Något som utvecklas genom deltagandet i gruppen och blir belyst av gruppledarna.  
 
Relationerna mellan de olika gruppdeltagarna och mellan ledarna och mödrarna präglas av 
omtanke. Det väver samman berättelsen om gruppen och kan därigenom ses som berättelsens 
intrig. Mödrarna har bildat en informell grupp genom att de blivit vänner med varandra och 
ses utanför gruppen, de talar om privata saker och vet mycket om varandras livssituation. De 
bryr sig om varandra, hör sig för hur barnen har det och vad som händer i deras liv. 
Därigenom bekräftar de varandra och är uppmärksamma på hur de övriga i gruppen mår. Vid 
gruppinterventioner är möjligheten att skapa nya relationer och att dela erfarenhet med andra 
ett viktigt stärkande inslag (Steele, Murphy & Steele, 2010). Mammornas beskrivningar av 
gruppen ger indikationer på att verksamheten fungerar väl i det här avseendet. Gruppledarna 
är lyhörda för de olika mammornas behov och fångar upp dem. Mammorna beskriver att de 
känner att ledarna är måna om dem. Att omtanke är en så central del av gruppen kan bero på 
att det skapas en god spiral vilken börjar med gruppledarnas intention att på olika sätt ”ta 
hand om” mammorna. Det i sin tur bidrar till att skapa en god stämning och ger mammorna 
ökat utrymme att bry sig om varandra och sina barn.  
 
Berättelsens poäng handlar om att vara i ett sammanhang där det finns möjlighet att öppet 
dela sina erfarenheter och tankar med andra människor som det är möjligt att identifiera sig 
med. I sina berättelser beskriver de flesta av mödrarna hur mycket det betyder för dem att 
komma till och delta i gruppen.   
 

Analys av den sociala kontexten 
Berättarna är fem kvinnor. Gemensamt för dem är att de är mödrar till ett eller flera barn. 
Kvinnornas bakgrund och livssituation påverkar vad de berättar och hur de berättar sin 
historia. Exempelvis kan deras hjälpbehov, hur länge de gått i gruppen och var de befinner sig 
i livet påverka vad de väljer att fokusera på i berättelsen. Historien berättas också för någon 
som är med och skapar berättelsen där relationen mellan berättare och lyssnare är en aspekt. I 
den ingår de positioner personerna har i förhållande till varandra. Det faktum att både 
berättarna och lyssnarna i det här fallet har små barn kan verka förenande och bidra till 
samförstånd dem emellan. Att lyssnarna snart är klara akademiker inom socialt arbetet kan 
däremot verka polariserande genom att de i berättarnas ögon intar en position som närmar sig 
den professionella. Att studien är ett uppdrag och att uppsatsförfattarna har en relation till 
uppdragsgivarna kan också ha påverkat berättarna. Ramen för berättelserna är de tre ämnen 
vilka utformats utifrån studiens syfte. Ämnena har utgjort en grund för berättelsen, vilket 
troligen påverkat mödrarna genom att det de berättat kan ha varit sådant de tror att 
intervjuarna vill få kunskap om. Andra ämnen och förutsättningar hade därigenom också givit 
andra berättelser.  
 
En intention med att låta mödrarna delge sin historia är att ge dem möjlighet att göra sin röst 
hörd och att genom det få material till föreliggande studie. Anledningen till att mödrarna valt 
att delta kan vara att de vill förmedla något, exempelvis kan de ha sett sitt deltagande som en 
möjlighet att föra fram aspekter om sina liv och det stöd de fått. Flera av berättarna utrycker 
tankar kring att socialtjänsten har makt att bestämma, de talar om socialtjänsten som ”de 
andra”. De uttrycker också att socialtjänsten brister, att de inte förstår. Socialtjänsten blir till 
viss del definierad som en utomstående aktör med makt att påverka deras liv. Berättarna tar 
därigenom ett kliv tillbaka och passiveras.  Ett par av berättarna talar vidare kring 
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socialtjänstens maktposition. De har funderingar om att de ska bedömas och kontrolleras i sitt 
föräldraskap och att de därför inte vill ha kontakt. En möjlig tolkning av det är att 
socialtjänstens dubbla position, som hjälpande och kontrollerande, kan bidra till att människor 
drar sig för att söka hjälp. Det är också möjligt att den här aspekten påverkat vad mödrarna 
valt att berätta och hur de beskrivit sina erfarenheter av verksamheten.  
 
För att kunna ge hjälp på villkor som är bra för individen krävs att det finns utrymme att 
etablera en relation där maktaspekten reduceras även om den aldrig helt går att komma ifrån. 
Verksamheten vid Preventionsenheten är frikopplad från socialtjänstens myndighetsutövning. 
Vissa, men inte alla, mödrar är medvetna om det här förhållandet och den uppdelning som 
finns. Något som kanske kan förklaras med hur kontakten med Preventionsenheten etablerats. 
Oavsett om mödrarna gör en koppling eller inte så är de överlag positiva till 
Preventionsenheten och den hjälp de fått därifrån. En tänkbar förklaring är just att enheten 
inte har någon myndighetsutövande funktion, något som verkar reducerande på maktaspekten. 
Personalen har etablerat en god kontakt med mödrarna där dessa känner sig sedda, men inte 
kontrollerade. Mödrarna bemöts på ett sätt som verkar utjämnande och stärkande. Det kan ha 
bidragit till att de flesta av mödrarna funnit en plats i gruppen och till att de vågat be om 
och/eller ta vidare hjälp ifall de behövt det.  
 

8. Slutdiskussion 
I de enskilda berättelserna uppvisar mödrarna varierande grad av självständighet. Med det 
menas i vilken mån mödrarna själva ser sig som aktörer i sitt liv och i vilken utsträckning de 
upplever maktlöshet i relation till omgivningen. Mödrarna har deltagit i gruppen olika länge 
och deras livssituation skiljer sig åt, båda dessa omständigheter påverkar var mödrarna 
befinner sig i självständighetsprocessen. Vissa av mödrarna har funnit eller är på god väg mot 
en självständig position där de tar ansvar för sin livssituation och aktivt arbetar för att påverka 
det som sker. Ett par av mödrarna har inte kommit riktigt lika långt. De är starka men 
uppvisar en mindre grad av självständighet och ett större behov av omgivningens stöd. De 
befinner sig mer i sina svårigheter. De här berättelserna har varit svårare att få grepp om än de 
berättelser som präglats av en högre grad av självständighet, något som kan bero på att 
mödrarna inte haft samma distans till sina svårigheter.  
 
Samtliga mödrar har själva aktivt sökt hjälp, antingen via socialtjänsten eller mödra- 
respektive barnhälsovården. Styrkan att själv kunna söka hjälp visar på att mödrarna har insikt 
om sina behov och har en idé om att deras situation kan förändras med hjälp utifrån. Det kan 
ses som en tillgång hos samtliga mödrar. Det finns indikationer på ett förändrat synsätt inom 
mödra- och barnhälsovården där mer vikt läggs vid moderns psykiska hälsa, tre av mödrarna 
har också fått kontakt med mammagruppen via dessa professioner. Att gruppverksamheten 
finns inom socialtjänsten kan ses som att det också där finns en medvetenhet om behov av 
stöd till föräldrar som har svårigheter. Det här är positivt och överensstämmer med tidigare 
forskning som belyser vikten av tidiga interventioner för att förbättra samspelet mellan mor 
och barn (Kleberg, Westrup & Stjernqvist, 2000; van den Boom, 1994). 
 
Teman som framträder i berättelsen om gruppen handlar om samspelets betydelse, vikten av 
att dela erfarenheter och omtanke. Av studiens resultat framgår att mammagruppen på olika 
sätt har betydelse för mödrarna. Flera av mödrarna upplever att de fått bättre kontakt med och 
förståelse för sitt barn och de har vidgat sitt sociala nätverk. De här resultaten överensstämmer 
med tidigare forskning (Steele, Murphy & Steele, 2010). En aspekt är att mödrarna har 
möjlighet att delta i gruppen under relativt långt tid. Det skulle vara intressant att se om 
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resultat av verksamheten skulle förändras om antal gruppträffar reducerades. Som tidigare 
nämnts visar interventioner med ett begränsat antal träffar bättre effekt än insatser vilka pågår 
under längre tid (Bakermans-Kranenburg, van Ijzendoorn & Juffer, 2003). Exempelvis är det 
möjligt att ett visst antal sammankomster kan uppnå samma goda resultat. Att i högre grad 
begränsa deltagandet över tid skulle också leda till att fler mödrar fick möjlighet att delta i 
verksamheten. Att omtanke är en central del i mammagruppen kan ha bidragit till bildandet av 
en informell grupp. Flera av mödrarna är övertygade om att den kommer att finnas kvar och 
kanske kommer den informella gruppen i sig framöver fylla liknande funktion som 
mammagruppen gör idag. På sikt kan den informella gruppen få större betydelse än 
mammagruppen genom att den har vidgat deltagarnas nätverk med personer som kan finnas 
kvar över tid.  
 
Resultaten visar att den sociala kontexten kan ha påverkat berättelserna genom att 
sammanhanget gör att vissa saker berättas medan annat inte kommer fram. En aspekt som 
flera av deltagarna tagit upp är socialtjänstens roll och funktion. Maktaspekten inom 
socialtjänstens arbete kan av den som söker hjälp uppfattas som ett hot mot den egna 
integriteten, något som ett par av deltagarna också beskriver. Att känna sig ifrågasatt kan 
försvåra att söka och ta emot hjälp. Det tycks som att renodlandet av den hjälpande 
funktionen, såsom skett vid Preventionsenheten, minskar den upplevda hotbilden vilket 
innebär att det blir lättare att ta till sig stöd. Preventionsenheten har därigenom i sitt arbetssätt 
funnit ett bra sätt att fånga upp och arbeta med personer som är i behov av stöd.  
 
En tanke som dykt upp under studiens genomförande är möjligheten till uppföljning av de 
fem mödrar som ingår i studien. Hur skulle berättelserna om gruppen framställas efter att 
deltagarna fått distans till den? Skulle andra aspekter lyftas fram? Det skulle också vara 
intressant att göra en jämförelse mellan hur gruppdeltagarna respektive gruppledarna pratar 
om gruppen och dess betydelse. Det jämförande perspektivet skulle kunna ge en djupare 
förståelse för den specifika gruppverksamheten. Ett mer allmänt förslag till fortsatt forskning 
handlar om att ta reda på vilken typ av stöd mödrar i liknande situation får i kommuner som 
saknar en renodlad preventionsverksamhet.  
 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 Referenslitteratur  
 

Litteratur 
 
Ahlberg, K. (2004). Att skapa och transkribera en berättelse - en del av tolkningen. I C. Skott 
(Red.), Berättelsens praktik och teori - narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv 
(ss.73-83). Lund: Studentlitteratur. 
 
Ahrne, G., Roman, C. & Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet - en sociologisk 
beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet (3. uppl.). Göteborg: Korpen. 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2005). Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
 
Broberg, A., Almqvist, K. & Tjus, T. (2003) Klinisk barnpsykologi utveckling på avvägar. 
Stockholm: Natur och kultur. 
 
Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T. & Risholm Motander, P. (2006). Anknytningsteori, 
del 1. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Ekman, I. (2004). Livsberättelser och språk. I C. Skott (Red.), Berättelsens praktik och teori - 
narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv (ss.15-24). Lund: Studentlitteratur. 
 
Elmér, Å., Blomberg, S., Harrysson, L. & Peterson, J. (2000). Svensk socialpolitik (20. uppl.). 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Esiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan – Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad (3. uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik AB. 
 
Frid, I. (2004). Att ta del av en berättelse- en resa mot ett okänt mål. I C. Skott (Red.), 
Berättelsens praktik och teori - narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv (ss.117-127). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Hwang, P. & Wickberg, B. (2001). Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa. Statens 
Folkhälsoinstitut, 1651-8624 ; 2001:37. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut.  
 
Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kihlbom, M., Mattson, K., Ström, A. (1994). Uppgift förälder – Att förstå och stödja 
föräldrablivandet. Stockholm: Natur och kultur.  
 
Kohler Riessman, C. (2008). Analys av individuella berättelser. I S. Larsson, Y. Sjöblom & J. 
Lilja (Reds.), Narrativa metoder i socialt arbete (ss. 55-83). Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 



40 
 

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod – en introduktion. I S. Larsson, J. Lilja, & K. 
Mannheimer (Reds.), Forskningsmetoder i socialt arbete (ss. 91-128). Lund: Författarna och 
Studentlitteratur. 
 
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Inledning: Berättelser i det sociala arbetet. I S. 
Larsson, Y. Sjöblom & J. Lilja (Reds.), Narrativa metoder i socialt arbete (ss. 29-51). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lööf, D. (2005). Informationssökning. I S. Larsson, J. Lilja, & K. Mannheimer (Reds.), 
Forskningsmetoder i socialt arbete (ss. 347-366). Lund: Författarna och Studentlitteratur. 
 
Norström, C. & Thunved, A. (2007). Nya sociallagarna. Stockholm: Norstedts Juridik AB.  
 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm: Liber. 
 
Skott, C. (2004). Introduktion: Berättelsens betydelse. I C. Skott (Red.), Berättelsens praktik 
och teori – narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv (ss. 9-11), Lund: Studentlitteratur. 
 
Sundell, K. & Forster, M. (2005). En grund för att växa. Forskning om att förebygga 
beteendeproblem hos barn. (FoU-rapport, 2005:1). Stockholm: Socialtjänstförvaltningen. 
 
Sydsjö, G., Wadsby, M., Svedin, C. G. (1995). Barn till psykosociala riskmödrar. Från 
mödrarnas graviditet till barnen är 8 år. Stockholm: Rädda barnen.  
 
Wickberg, B. (2005). Psykologiska insatser under graviditet och postpartumtid – en metod för 
mödrahälsovården. I B. Sjögren (Red.), Psykosocial obstetrik (ss. 71-88). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Öhlén, J. (2004). Berättelser (s)om vårdande. I C. Skott (Red.), Berättelsens praktik och teori 
(ss. 25-35). Lund: Studentlitteratur. 
 

Akademiska avhandlingar 
 
Bågdahl-Strindlund, M. (1987). Parapartum mentally ill mothers and their children. 
Akademisk avhandling. Karolinska institutet Huddinge University Hospital, Department of 
psychiatry. 
 
Sydsjö, G. (1992).  Psykosociala riskgraviditeter och deras utfall. Doktorsavhandling, 
Linköping University, Faculty of Health Sciences. 
 
Östberg, M. (1999). Parenteing Stress – conceptual and Methodological Issues. 
Doktorsavhandling. Uppsala University, Faculty of Social Sciences. 
 
May, V. (2001). Lone Motherhood in Finnish Women´s Life Stories – Creating Meaning in a 
Narrative Context. Doktorsavhandling. Åbo University. 
 



41 
 

Artiklar 
 
Bakermans-Kranenburg, M.J., van Ijzendoorn, M.H. & Juffer, F. (2003). Less is more: meta-
analyses of sensitivity and attachment interventions in early childhood. Psychological 
Bulletin, 129 (2), 195-215. 
 
Broberg, A. (2000a). Belägg för betydelsen av det tidiga samspelet mellan föräldrar och barn: 
forskning kring anknytning. Läkartidningen, 97 (25), 3068-3070.  
 
Broberg, A. (2000b). Är det möjligt att bli en ”bättre” förälder?: brister i det tidiga samspelet 
förälder-barn tycks kunna förebyggas/behandlas.  Läkartidningen, 97 (25), 3072-3073.  
 
Field, T. (1995). Infants of depressed mothers. Infant behavior and Development, 18, 1-13. 
 
Hawkins, J. D., Catalano, R. F. & Arthur, M. W. (2002). Promoting science-based prevention 
in communities. Addictive behaviors, 27, 951-976. 
 
Kleberg, A., Westrup, B. & Stjernqvist, K. (2000). Developmental outcome, child behavior 
and mother–child interaction at 3 years of age following Newborn Individualized 
Developmental Care and Intervention Program. Early human development, 60, 123-135. 
 
Steele, M., Myrphy, A. & Steele, H. (2010). Identifying therapeutic action in an attachment 
centered intervention with high risk families. Clinical Social Work Journal, 38, 61-72. 
 
van den Boom, DC. (1994). The influence of temperament and mothering on attachment and 
exploration: An experimental manipulation of sensitive responsiveness among lowerclass 
mothers with irritable infants. Child Dev, 65, 1457-1477. 
 
Vik, K. & Hafting, M. (2009). The outside view as facilitator of self-reflection and vitality: A 
phenomenological approach. Journal of reproductive and infant psychology, 27 (3), 287-298. 
 
Östberg, M. (1998) Parental stress, psychosocial problems and responsiveness in help-seeking 
parents with small (2-45 months old) children. Acta paediatrica: an international journal of 
paediatrics, Scandinavian University press 87 (1), 69-76.  
 

Elektroniska källor 
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarrådet. (1999). Etikregler för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 3 mars, 2010, från 
http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf  
 
Vårdguiden. (2010). Den nya rollen som förälder. Hämtad 28 april, 2010, från 
http://www.vardguiden.se/Tema/Gravid/Efter-forlossningen/Den-nya-rollen-som-foralder/ 

 



42 
 

Övrigt  
 
Commission of the European Communities. (2005). Improving the mental health of the 
population. Green paper. Towards a strategy on mental health for the European Union. 
 
Södermalms Stadsdelsförvaltning. (2007). Delrapport till Länsstyrelsen angående 
utvecklingsmedel för tidiga insatser till projektet ”Sköra föräldrar” på Södermalm. DNR 704-
06-347 84. 
 
Södermalms stadsdelsförvaltning. (2009a). Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 
för tidiga insatser till “Sköra föräldrar”. Tjänsteutlåtande. DNR 500-412-09. 
 
Södermalms stadsdelsförvaltning. (2009b). Till dig som väntar barn eller är nybliven förälder 
och bör i Södermalms stadsdelsområde. Informationsblad från stadsdelsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



43 
 

Bilagor 

Bilaga 1 - Berättelseämnen 
 

• Berätta om hur det kommer sig att du deltar i gruppen. 
• Hur upplever du gruppverksamheten? - Faktor med särskild betydelse. 
• Om du blickar framåt och tänker på relationen till ditt barn: är det något specifikt i 

verksamheten som du upplever att du kommer att ta med dig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Bilaga 2 -  Informations- och samtyckesbrev 
 
Hej! 
Vi heter Emma Öhrn Sinnerstad och Christina Nordenfelt och studerar sista terminen på 
Socialhögskolan vid Stockholms Universitet. Som ett led i vår utbildning skriver vi en uppsats 
där ämnet är din upplevelse av den gruppverksamhet du deltar i. Uppsatsen är ett uppdrag från 
Södermalms Stadsdelsförvaltning och sker i samverkan mellan förvaltningen och 
Socialhögskolan. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur det som mamma kan vara 
att delta i en stödjande gruppverksamhet.  
 
Vi vänder oss till dig då dina och övriga medverkandes upplevelser och berättelser kommer 
att utgöra underlaget för uppsatsens resultat. Deltagandet i uppsatsen är frivilligt och du har, 
inom ramen för uppsatsarbetet, möjlighet att när som helst meddela oss om du vill avbryta din 
medverkan. Uppsatsen beräknas vara klar i mitten av maj 2010. 
 
För att besvara studiens syfte kommer vi att intervjua dig. Ämnena för intervjun är hur det 
kommer sig att du deltar i gruppen, hur du upplever gruppen och om det är något specifikt i 
verksamheten som du upplever att du kommer att ta med dig. 
 
Intervjuerna planeras att äga rum under vecka 12-14  i gruppens lokaler eller hemma hos dig 
utifrån vad som passar dig bäst. Det går bra att ditt barn är med. Varje intervju beräknas ta 
max en timme. Det som sägs kommer att spelas in på band och sedan skrivas ned. Materialet 
kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående och förstöras då uppsatsen är klar. Din 
utsaga kommer endast att användas i vår uppsats.  
 
Personliga uppgifter som kan identifiera dig kommer att avidentifieras i uppsatsen. Då urvalet 
av deltagare sker utifrån en begränsad grupp kan vi inte garantera din anonymitet gentemot 
personal på Preventionsenheten på Södermalm eller de andra deltagarna i gruppverksamheten,  
 
Uppsatsen kommer att lämnas till er som medverkar, Preventionsenheten och 
metodutvecklare på Södermalm. Uppsatsen kan komma att ingå i Preventionsenhetens eget 
utvärderingsmaterial. Uppsatsen återges till handledare, lärare och studenter vid 
Socialhögskolan samt publiceras digitalt på nätet i den vetenskapliga databasen DIVA.  
 
Genom att medverka i studien samtycker du till ovan beskrivna förutsättningar. Nedan finns 
en talong som vi kommer att samla in vid intervjuns genomförande. Om du vill medverka i 
studien eller om du har några frågor är du välkommen att ta direkt kontakt med oss. Vid 
frågor kan du även ta kontakt med Gun Forsberg, biträdande chef på Preventionsenheten.  
 
Vi ser fram mot att träffa dig och få ta del av dina tankar och upplevelser. Tack för din tid! 
 
Vänliga hälsningar   
 
Emma och Christina 
 
Kontaktuppgifter: 
Emma Öhrn Sinnerstad mail xxx, telefon: xxx 
Christina Nordenfelt mail xxx, telefon: xxx 
Gun Forsberg mail xxx, telefon: xxx 
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Samtyckesbrev 
 
Härmed samtycker jag till att medverka i studien kring Preventionsenhetens gruppverksamhet 
för mammor och barn och godkänner ovanstående förutsättningar vad gäller medverkan, hur 
materialet kommer att användas och spridas.  
 
 
Datum:________________  Ort:_______________________ 
 
Namnteckning:_____________________________________ 
 
Namnförtydligande: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


