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”JAG HAR ALDRIG KÄNT MIG SÅ LITEN SOM DÅ NÄR JAG 

INTE KUNDE GÅ NÅGONSTANS MED MITT BARN…” 

 

UNGA BOSTADSLÖSA MAMMORS UPPLEVELSE AV SITT 

FÖRÄLDRASKAP 

 

Nina Elfström 

 

Stadsmissionen i Stockholm initierade denna studie då personalen 

uppmärksammat en växande grupp unga bostadslösa föräldrar. Sex 

unga bostadslösa mammors upplevelse av sitt föräldraskap, relation till 

sitt barn samt egen psykisk hälsa och stress undersöktes genom 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer samt med enkätinstrumenten 

CES-D och SPSQ. Intervjumaterialet bearbetades med hjälp av 

tematisk analys. Åtta teman framkom: Social situation, Egen 

individuation, De egna föräldrarna, Nätverk, Syn på barnet, 

Konfliktfyllda eller emotionellt påfrestande situationer mellan mamma 

och barn, Interaktion med barnet och Coping. Mammorna upplevde att 

bostadssituationen påverkade föräldraskapet negativt. De visade 

depressiva symtom och beskrev en upplevd föräldrastress. I sättet att 

berätta sin livshistoria återfanns två aspekter: ett organiserat och ett 

desorganiserat. Resultatet diskuteras i relation till anknytnings- och 

mentaliseringsteori. 

 

 

Den ideella föreningen Stockholms Stadsmission, som bedriver verksamheter för barn, unga 

och äldre samt för människor i hemlöshet och missbruk, har initierat detta arbete. Detta 

eftersom de är oroliga över vad de upplever är en växande grupp unga föräldrar som inte har 

någon egen bostad (Sanna Elmquist, personligt samtal, 15 februari, 2011). I april 2010 fanns 

det 2982 personer som var hemlösa i Stockholms stad (Stockholms Stadsmission & Swärd, 

2010). Fem år tidigare gjordes en landsomfattande mätning av Socialstyrelsen som visade att 

det fanns 17783 hemlösa i Sverige (Socialstyrelse, 2006). I denna grupp och utöver denna 

grupp är det oklart hur stor del som utgörs av föräldrar som lever i bostadslöshet med sina barn. 

Enligt en utredning staten gjorde 2005 drabbades minst tusen barn av vräkning 2004 (SOU 

2005:88). Under 2010 vräktes 328 familjer med barn. Under det första halvåret av 2011 

berördes 358 barn av vräkning i Sverige (Kronofogden, 2011).  

 

Att bli förälder är för många en av de största förändringarna i livet. Från att vara en person med 

mycket egen tid, möjlighet att själv bestämma vad och när man ska göra saker, går den blivande 

föräldern till att upptäcka att det från och med nu till största del är ett litet barns behov som går 

först. Den förändringen går smärtfritt och lätt för en del, utan större ansträngning eller 

uppoffring. Barnet kan vara önskat sedan länge. För andra innebär det en kris eller kanske en 

sorg över att behöva ge upp sitt gamla liv för att ge plats för det nya. Men trots det förändrar de 

flesta föräldrar så småningom sitt liv för att bäst ta hand om sitt barn. Vissa klarar emellertid 

inte av omställningen utan fortsätter att leva sitt gamla liv, men nu i sällskap med ett litet barn. 

En del föräldrar kan bli deprimerade av förändringen eller att den egna barndomen aktualiseras 

och pockar på uppmärksamhet vilket gör att deras eget föräldraskap kan bli problematiskt. 

Andra får kämpa för att kunna skapa den relation och det liv de vill ha tillsammans med och 

önskar för sitt barn. Den brittiska psykoanalytikern Donald Winnicott (1956) myntade 
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begreppet good-enough-mother, och menade därmed att det räcker med att vara en tillräckligt 

bra förälder. Föräldern behöver inte vara perfekt för att barnet ska utvecklas i normal takt och få 

förmågan att skapa kärleksfulla relationer senare i livet. Men ju mer psykosociala påfrestningar 

en förälder har att tampas med, desto mindre energi och ork finns det kvar till föräldraskapet 

och relationen till barnet. Ju mer utsatt en förälder är och ju mindre socialt stöd som finns 

omkring föräldern, desto tuffare kan det då bli att vara just en tillräckligt bra mamma eller 

pappa. Denna studie handlar om unga mammor som kämpar för att få vardagen att gå ihop och 

kunna vara en trygg bas för sitt barn trots att de lever i en osäker bostadssituation. 

 

 

Introduktion 

 

Den brittiska psykoanalytikern John Bowlby (2010) beskriver hur föräldern, när barnet föds 

aktiverar sitt system för omvårdnad för att barnet ska ha en chans till överlevnad. Barnets 

anknytningssystem- som innebär att söka och ta emot omvårdnad- och förälderns 

omvårdnadssystem, är två olika sidor och funktioner av den gemensamma relationen. Bowlby 

ser båda dessa som delvis nedärvda biologiska beteendesystem. Genom ett aktiverat 

omvårdnadssystem hos föräldern kan barnet tryggas från faror och hot. Senare under puberteten 

intensifieras utvecklingen av människans omvårdnadssystem (Solomon & George, 1996). Men 

förmodligen genomgår förälderns omvårdnadssystem sin största utveckling under graviditet, 

förlossning och spädbarnstiden efteråt (Cassidy & Shaver, 2008). Bowlby (2010) menar att hur 

man lär sig att ta hand om ett barn, inte bara lärs in i den sociala kontexten av att se andra ta 

hand om barn utan också avspeglar den implicita kunskapen om hur det var att själv bli 

omhändertagen som barn. Den amerikanska psykologen Mary Ainsworth (1967, refererat i 

Cassidy & Shaver, 2008) beskriver fyra kategorier som definierar en förälders 

omvårdnadssystem. Det är graden av omvårdnadspersonens förmåga till lyhördhet, tillåtelse, 

samarbete och psykologisk tillgänglighet. Zeanah & Benoit (1995) har vidareutvecklat 

tankegångarna kring förälderns omvårdnadssystem och utarbetat ett intervjuinstrument- 

Working Model of the Child Interview- som bedömer förälderns inre representation av 

omvårdnad av det egna barnet och av sig själv som förälder till just detta barn. Intervjun 

analyseras utifrån åtta bedömningsskalor varav fyra tas upp i denna studies diskussionsdel. Det 

är: Lyhördhet, Innehållsrikedom, Engagemang och Koherens. Lyhördhet innebär hur föräldern 

uppfattar barnets behov och svarar på det. Med innehållsrikedom menas hur detaljerat föräldern 

kan beskriva barnets personlighet. Engagemang definieras av hur engagerad föräldern verkar 

vara i barnet. Med koherens menas hur sammanhängande och tydligt barnet är beskrivet av 

föräldern (Lyberg, 2007).  

 

Winnicott (1956) beskriver begreppet primär modersupptagenhet vilket innebär ett mentalt 

tillstånd där mamman är förberedd och villig att engagera sig i barnet och öppen och sensibel 

för sitt barn. Genom att mamman speglar barnets affektuttryck och svarar på dess gurglande, 

upplever barnet en kontakt och stimuleras. Fonagy, Gergely, Jurist och Target (2002) beskriver 

att  denna spegling blir markerad när föräldern plockar upp barnets känsla i ett eget uttryck, 

men gör det med en tvist, så att barnet kan förstå att det är barnets och inte förälderns egen 

känsla som speglas. Genom att samspela med en förälder eller annan viktig person, utvecklar 

barnet sin medfödda intersubjektiva förmåga att dela känslor och känna samhörighet med en 

annan människa. Detta utvecklar i längden barnets mentaliseringsförmåga, vilket kan ses som 

grad av reflekterande förmåga. Att mentalisera är att kunna tänka kring sina egna och andras 

tankar, känslor och intentioner, en förmåga som är nödvändig för att få ett fungerande samspel 

med andra människor (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). Förälderns omvårdnadssystem 

hjälper barnet att vara i känslomässig balans genom att sätta ord på barnets känslouttryck, trösta 
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och uppmuntra (Solomon & George 1996). Stern (1995) menar att mamman (och ibland även 

pappan) i föräldraskapet tvingas att utveckla en ny personlighetsorganisation där centrala 

teman är kärlek och ansvar. Men Stern menar inte att konstellationen är universell eller 

medfödd, utan att den uppkommer i vår sociala och kulturella kontext. Genom sitt begrepp 

moderskapskonstellationen visar han på att en förälders tre viktigaste uppgifter är att hålla 

barnet vid liv, att älska det så att det kan knyta an och att skapa ett fungerande nätverk kring 

barnet. Stern beskriver hur interaktionen mellan mamma och barn påverkas av det stödsystem 

som finns omkring dem. Mamman kan tvingas att betala ett för högt pris för att få tillgång till 

nätverket. Hon kanske måste bli underdånig, för att få behålla kontakten med sin egen mamma 

eller släkt, vilket i sin tur påverkar hennes självkänsla negativt. Stern menar att hur en förälder 

löser de här tre uppgifterna inom moderskapskonstellationen beror på vilka upplevelser hon har 

med sig från att hon själv var barn och upplevde sina föräldrars omvårdnad. Sättet att ta hand 

om sitt barn- att tillåta barnet att knyta an- förs vidare genom generationer (Stern, 1995). Pryces 

(2005, refererat i Cassidy & Shaver, 2008) modell av moderskapet inbegriper en 

utvecklingslinje med en rad påverkansfaktorer som gör att omvårdnaden för barnet kan variera. 

Det är påverkan på mamman av den direkta omgivningen i form av stress och socialt stöd, 

barnets karaktärsdrag och mammans motivation att ge barnet omsorg, som påverkar kvalitén på 

omsorgen.  

 

Att vara förälder i en utsatt situation 

Enligt Tallandini & Scalembra (2006) riskerar de mödrar som lever under hög stress och har 

blivit oplanerat eller ofrivilligt gravida, att utveckla en sämre kontakt med sina barn. Maslow 

(1958) anser att människan motiveras och agerar utifrån olika hierarkiskt ordnade behov, där 

det mest grundläggande är individens behov av att få sina fysiologiska behov tillfredsställda 

som hunger, törst, skydd och säkerhet. Därefter kommer sociala behov som att tillhöra ett 

sammanhang. Längre upp i behovspyramiden återfinns mänskliga behov som självhävdelse. 

Hur nöjd en mamma är med sitt stödjande nätverk, förhållande till barnets pappa och/ eller sin 

ekonomiska situation, kan påverka den omvårdnad mamman ger till sitt barn (George & 

Solomon, 2008).  Relationen mellan föräldrarna är viktig, då två föräldrar i de bästa fall kan 

arbeta tillsammans kring att ta hand om barnet och att den ena föräldern kan skydda barnet mot 

en eventuell okänslighet gentemot barnet hos den andre (George & Solomon, 1999). Bowlby 

(2010) skriver att en blivande mammas stöd av den blivande pappan i föräldraskapet har  

betydelse för den grad av känslomässig stress kvinnan upplever.  

 

Relationen mamma-mormor 

I litteraturen beskrivs hur kvalitén på mamma-mormorrelationen kan påverka föräldraskapet på 

en rad olika sätt (Sellers, Black, Boris, Oberland & Myers, 2011). Unga mammor identifierar 

ofta den egna mamman som källa till hjälp och stöd, men uppger även att just relationen till den 

egna mamman, också är en källa till konflikt (Nitz, Ketterlinus & Brandt, 1995, refererat i 

Sellers, Black, Boris, Oberlander & Myers, 2011). Ofta rör sig konflikterna om sättet att 

uppfostra eller sköta barnet på (Apfel & Seitz, 1991). Hess, Papas och Black (2002) visar att 

hos tonåriga mödrar påverkas föräldraskapet positivt av högre grad av mognad, positiv 

självkänsla och en upplevd positiv relation med den egna mamman. De tonåriga mammorna 

upplever en lägre grad av tillfredställelse i föräldraskapet när barnet har ett svårare 

temperament och när relationen med den egna mamman är konfliktfylld.  

 

I en studie av Sellers, Boris, Myers, Black och Oberland (2011) framkommer att i en 

flergenerationsfamilj påverkar mormodern mammans psykiska hälsa i form av mogenhet, 

välmående och stöd. Men relationen kan även vara en stressande faktor om den inte fungerar. 

Mormodern kan genom det delade föräldraskapet påverka föräldraskapet negativt genom att ta 
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över och inte låta mamman själv utvecklas som förälder. Eller så kan den unga mamman 

snarare fokusera på sin adolescensutveckling istället för att ägna sig åt att vara förälder. 

Kontentan blir att ett delat föräldraskap med mormodern kan leda till att tonåringen fullföljer 

sin identitetsutveckling under adolescensen, men till priset av att föräldraskapet inte utvecklas 

optimalt. Konflikter mellan mamma och mormor förutsäger mer negativ kontroll och mindre 

vårdande föräldraskap under barnets två första år. Men mammor som skattat sig som 

självständiga, rapporterar sig också i lägre grad vara indragna i emotionella konflikter. 

Emotionell närhet i relationen mamma-mormor har enligt Sellers, Boris, Myers, Black och 

Oberland (2011) starkt samband med positiva känslor, mormödrars direkthet och mammornas 

grad av individuation. Sammanfattningsvis kan sägas att unga mammor som har svåra 

konflikter med den egna mamman tycks kämpa med att erbjuda sitt barn en vårdande miljö och 

att undvika negativa sätt att kontrollera sitt barns beteende på. Konflikter mellan mamman och 

den egna mamman har visat sig öka föräldrastressen ( Spencer, Kalil, Larsson, Spieker & 

Gilchrist, 2000) liksom påverkar mammans psykiska hälsa (David & Rhodes, 1994, refererat av 

Sellers, Black, Boris, Oberlander & Myers, 2011). 

 

Att bli mamma som ung- copingstrategier 

Att bli mamma som tonåring eller strax efter ställer andra krav på individen än att bli mamma 

senare i livet. Idag lever många i en slags förlängd tonårstid, benämnd Emerging Adulthood, 

vilket bidrar till att beslut om försörjning, utbildning, eget hem och familjebildning skjuts upp. 

Åren mellan 18 och 25 ses som en period där personen fokuserar på den egna 

identitetsutveckling och vad det innebär av snabba förändringar och beslut (Arnett, 2000). 

Adolescenseutvecklingen innebär att utveckla och forma sin identitet. Att bli förälder under 

samma period, innebär oftast en påfrestning som ställer krav på att den unga individen kan 

hantera och använda sig av en rad olika copingstrategier (Codega, Pasley & Kreutzer, 1990). 

 

Unga mammor är mer beroende av den egna mamman och har färre relationer med vänner. 

Under den tid i adolescensutvecklingen som tonåringen vanligtvis söker sig bort från familjen, 

känner sig den unga mamman tvingad i olika grad att vända sig mot sin familj för att få hjälp 

och stöd (Becerra & de Anda, 1984, refererat i Codega, Pasley, Kreutzer, 1990). Samtidigt 

pekar forskning (Voight, Hans & Bernstein 1996) på att mammor som har fler vänner i det 

stödjande nätverket, agerar som bättre föräldrar i kontakt med barnet. Tonåriga mammor med 

hög grad av relationella konflikter, riskerar att inte utveckla sitt föräldraskap tillräckligt och 

heller inte finna sig till rätta i moderskapet (Voight, Hans & Bernstein 1996). Tonårsmammor 

riskerar depression, arbetslöshet, låg födelsevikt på sitt barn, att sluta skolan i förtid och få barn 

med mer utagerande beteendeproblematik än äldre föräldrar (Hardy, Welcher, Stanley, & 

Dallas, 1978; Bishop & Leadbetter, 1997, refererat i Brophy-herb & Honig, 1999). De har även 

en högre risk att utsätta sitt barn för misshandel och vanvård (Haskett, Johnson, & Miller, 1994, 

refererat i Hess, Papas & Black, 2002). Tonåriga mammor har en lägre förmåga att erbjuda det 

stöd och grad av känslighet gentemot barnet som kan behövas i ett föräldraskap, för att barnet 

ska kunna utveckla social och emotionell kompetens (Berlin, Brady-Smith & Brooks-Gunn, 

2002, refererat i Sellers, Black, Boris, Oberlander & Myers, 2011). För en ung person kan 

moderskapet leda till en känsla av isolering (Colletta & Gregg, 1981, refererat i Codega, Paisley 

& Kreutzer, 1990).  

 

Codega, Pasley och Kreutzer (1990) visar i en amerikansk studie att unga mammors sju främst 

valda copingstrategier för att hantera stressfyllda livssituationer är att använda droger, vara nära 

någon som de bryr sig om, lyssna på musik, vara med en partner, försöka ta egna beslut, dricka 

alkohol eller dagdrömma om hur de skulle vilja att deras liv såg ut. Även rökning är en vanligt 

förekommande strategi. Studiens resultat är även att gravida eller unga föräldrar tenderar att 

http://www04.sub.su.se:2377/content/27/7/619.full%20/%20ref-21
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använda sig av undvikande eller indirekta copingstrategier för att hantera stress. Andra studier 

redovisar att utöver undvikande copingstrategier så använder sig unga mammor mer ofta av att 

ändra den underliggande meningen av händelsen eller att distrahera sig för att klara av 

stressfyllda situationer (Barth, Schinke & Maxwell, 1983). Colletta och Gregg (1981, refererat 

i Codega, Paisley & Kreutzer, 1990) pekar på att en mer direkt copingstrategi, är kopplat till 

högre självkänsla, ett mer aktivt stödjande nätverk och lägre nivåer av emotionell stress. Likaså 

pekar forskning på att socialt stöd och ett användande av mer kognitiva copingstrategier i form 

av positiva jämförelser, innebär för mamman lägre nivåer av ångest och depression (Barth, 

Schinke & Maxwell, 1983). 

 

Mammans inre representation av sitt barn 

Stern (1995) visar genom sin teoretiska modell hur samspelet mellan mamma och barn kan 

förklaras. Delar av det verkliga samspelet mellan mamma och barn, blir till en del av hennes 

inre representation av samspel med barnet. Mammans inre representation av sitt barn påverkas 

även av det upplevda barnet i hennes inre. I det inre samverkar mammans drömmar, 

förhoppningar, minnet av den egna barndomen och modeller av de egna föräldrarna och 

framtidsutsikter för barnet. De inre representationerna organiseras i olika scheman och 

påverkas av det stödsystem som finns omkring mamman. Systemet kring mamma och barn 

omfattar även en pappa-oavsett om han är närvarande eller inte- med hans handlingar eller icke 

handlingar och inre representationer av samspel (Stern, 1995). 

 

Representationen manifesterad i handling- relationen mellan mamma och barn 

De inre representationerna manifesterar sig i handlingar det vill säga hur mamman agerar och 

interagerar med sitt barn (Stern, 1995). Det är genom denna länk som mammans förflutna kan 

påverka barnet i nuet. I mötet med barnet finns förälderns upplevelse av tidigare och nuvarande 

kontakt med barnet, den egna anknytningshistorien som påverkar hur hon uppfattar och tänker 

kring sitt barn och relation till barnet (Solomon & George, 1996). Bowlby (2010) menar att inre 

arbetsmodeller hos mamman av trygg eller otrygg anknytning förs vidare till barnet i form av 

kvalitén på interaktionen dem emellan och hur öppet mamman samtalar om känslor och 

relationer. Har mamman erfarenhet av en öppen kommunikation i den egna ursprungsfamiljen, 

så ökar förmågan att engagera sig i en känslomässig kommunikation med det egna barnet. Det 

aktiverar också barnets eget utforskande av dess egna inre känslomässiga värld. Att som 

förälder kunna växla mellan sina olika representationer av barnet, för att kunna behålla jämvikt 

i relationen till barnet, blir en viktig del i ett lyhört föräldraskap. Liksom förmågan att själv 

kunna växla mellan omvårdnadssystemet och det egna anknytningssystemet, för att söka stöd 

hos andra. Om inte flexibiliteten finns att uppfatta olika typer av signaler, dels från barnet men 

även från föräldern själv, kan resultatet bli att omvårdnadssystemet blir för exkluderande, för 

diffust eller slutar att tillfälligt fungera (Solomon & George, 1996).  

 

Mammans upplevda relation till och förmåga att mentalisera kring sitt barn 

Barnets personlighet påverkar relationen mellan mamma och barn men mammans uppfattning 

av barnet och relationen påverkar mer än någon av barnets olika faktorer inklusive 

temperament (Vaughn, Bost & van Ljzendoorn, 2008). Hur mamman uppfattar sitt barn är 

starkt påverkat av den egna anknytningshistorien och psykosociala påfrestningar i nutid. 

Forskningen om påverkan på barns anknytning, när barnet konstruerar anknytningsrelationer 

till tonåriga föräldrar och mor- och farföräldrar inom samma tidsram och kontext, är begränsad 

(Howes & Spieker, 2008). Benoit och Parker (1994, refererat i Cassidy & Shaver, 2008) visar 

emellertid att representationer av anknytning hos mormodern och mamman transformeras och 

påverkar anknytningen mellan mamma och barn, och därmed även upplevelsen av relationen 

till barnet.  
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Att kunna reflektera kring relationen till sitt barn, och inkludera och inte exkludera känslor, är 

betydelsefullt för att mamman ska kunna agera flexibelt i relation till barnet. Just förmågan att 

reflektera kring sig själv och andra är en viktig faktor hos mamman som ökar barnets möjlighet 

att utveckla en trygg anknytning (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002 ). När mamman har 

en lägre grad av reflekterande förmåga, riskerar barnet att utveckla en otrygg ambivalent 

anknytning (Ainsworth, 1982, refererat i Brophy-Herb & Honig, 1999) eller en desorganiserad 

anknytning (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). Brophy-Herb och Honig (1999) har i en 

studie visat att tonåriga mammors förmåga att reflektera kring sitt förflutna är signifikant 

kopplat till en högre grad av känslighet hos mamman, en ökad föräldraförmåga samt en ökad 

förmåga att möta barnets behov. Reflekterande förmåga mättes här som graden av minnen och 

detaljrikedomen av minnen från barndomstiden, samt den emotionella erfarenheten som 

uttrycks av föräldern kring att ha varit barn i sin ursprungsfamilj. Reflektion innebär att 

mamman inser att hon har ett val att upprepa eller inte upprepa erfarenheter från barndomen 

tillsammans med det egna barnet och att hennes barns önskningar och behov inte behöver vara 

de samma som hennes egna behov och önskningar. Mamman kan hålla isär sina egna och 

barnets behov och kan gå barnets behov till mötes om det skulle behövas. Reflekterande 

mammor uttrycker en önskan om att antingen återskapa eller inte återskapa vissa situationer 

med sina barn som de själva upplevt, och har även en förklaring till varför de tycker så. Som 

exempel kan sägas en mamma som inte vill slå sitt barn då hon själv blivit slagen. Mammor 

med högre grad av reflektion har en mer positiv interaktion med sitt barn när barnet ska lära sig 

något, under fri lek och vid matningssituationer (Brophy-Herb & Honig, 1999).  

 

Slades (2005) definition av reflekterande förmåga innebär att kunna skilja ut sig själv och 

barnet känslomässigt, vara medveten om att barnet har olika egna mentala tillstånd som 

känslor, tankar och intentioner, liksom hon själv, och att dessa känslor hos henne och/ eller 

barnet är kopplade till olika beteenden eller andra mentala tillstånd. Föräldern uttrycker även 

oftare en osäkerhet att exakt veta vad barnet känner och upplever, liksom att föräldern kan välja 

att inte tillfredsställa sina egna behov om hon upptäcker att det passar illa med barnets behov. I 

Slades definition av en lägre reflekterande förmåga hos föräldern ingår svårigheter att kunna 

skilja ut sig själv och barnet. Föräldern avfärdar barnets egna känslor, tankar och beskriver 

exempelvis att barnet klarar av separationer fint eller utan någon reaktion eller att hon beskriver 

barnets känslomässiga upprördhet men inte reflekterar kring den. Föräldern fokuserar i 

beskrivning av barnet på dess personlighet eller beteende. 

 

Andra påverkansfaktorer på mammans reflekterande förmåga 

 

Upplevd föräldrastress. 

Andra situationer som kan påverka mammans mentaliseringsförmåga kring sitt barns tankar 

och känslor är graden av stress hon upplever. Hög arbetsbelastning, lågt socialt stöd, ett barn 

som upplevs av mamman som svårhanterbart, negativa livshändelser, problem med dagis, fler 

barn i familjen och hög ålder på mamman var direkt relaterat till mer upplevd stress hos 

mamman. Ingen bufferteffekt uppmättes av socialt stöd (Östberg & Hagekull, 2000). Östberg, 

Hagekull och Wettergren (1997) har i en studie sett att mammans upplevda föräldrastress har 

samband med problem med barnet och mammans grad av depression och minskar med stöd 

utifrån. Yngre mammor upp till 25 år, rapporterar mer upplevd föräldrastress, på grund av 

social isolering. Mammor som lever ensamma med sina barn visar på högre total föräldrastress, 

liksom mammor med fler antal barn. 
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      Depression. 

Är en mamma deprimerad påverkas hennes mentaliseringsförmåga, upplevelse av barnet och i 

förlängningen även relationen till barnet. 54 procent av en grupp av skandinaviska mammor 

som sökte hjälp för sina barn på barn- och ungdomspsykiatrisk klinik hade en depression och i 

denna grupp fanns även ett positivt samband med grad av uppmätt föräldrastress (Risholm 

Mothander & Grette Moe, 2010). Colletta (1983) visar i sin forskning, om deprimerade unga 

mammor mellan 15 och 19 år, att undersökningsdeltagarna hade fientliga, oengagerade och 

avvisande mönster i relation till barnet. Nivån av depression hos mamman ökade i takt med 

vilken nivå av stress mamman upplevde och minskade när mamman var engagerad i ett 

stödjande nätverk. Webster-Stratton och Hammond (1988) resultat innebär att depressiva 

mammor är mer kritiska mot sina barn oavsett barnets agerande och upplever att barnet har mer 

uppförandeproblem än vad icke-deprimerade mammor gör. Deprimerade mammor har i större 

grad varit utsatta för övergrepp som barn, eller andra negativa livshändelser, jämfört med 

icke-deprimerade mammor. Deprimerade mammor rapporterade mer upplevd föräldrastress än 

icke-deprimerade mammor i deras studie.  

 

Turney (2011) visar på en stark koppling mellan depression hos mammor och beteende från 

mamma till barn som försummelse, verbal aggression, fysisk misshandel och mindre grad av 

engagemang. Kalil, Spencer, Spieker, Lewayne och Gilchrist (1998) forskning pekar på att 

depression hos tonåriga mammor som lever tillsammans med den egna mamman, har samband 

med kvalitén på relationerna inom familjen och grad av konflikt. Högre nivå av konflikt med 

övriga familjemedlemmar och speciellt den egna mamman, är kopplat till en högre grad av 

depression hos mamman, och en lägre grad av sammanhållning inom familjen. 

 

Anknytningsstil genom generationer och mentalisering som skyddande faktor 

Genom att barnet interagerar med föräldern skapar barnet inre representationer av hur det är att 

vara med en annan person. Dessa erfarenheter generaliseras och blir vad Stern (2003) kallar: 

representationer av interaktioner som generaliserats, RIGS och Bowlby (2010) kallar inre 

arbetsmodeller, IAM. De fungerar som vägvisare för hur barnet kan relatera till andra 

känslomässigt, vilka förväntningar det kan ha och styr även vilka strategier barnet använder sig 

av i nära relationer. Otrygg anknytning mellan förälder och barn kan ses som ett 

flergenerationsproblem i relaterande (Wennerberg, 2010). Hur en mamma beskriver sin 

barndomsrelation till föräldrarna korrelerar med vilket anknytningsmönster som finns mellan 

mamman och hennes barn (Main, Kaplan och Cassidy 1985, refererat i Bowlby, 2010). Fonagy, 

Steele och Steeles (1991) forskning visar att en gravid kvinnas inre representation av 

anknytning uppmätt med AAI-intervju, korrelerar med vilken anknytning hennes barn har vid 

ett års ålder. Både Bowlby (2010) och Stern (1995) tar upp detta faktum att mödrar som 

beskriver sin barndom som olycklig kan ha tryggt anknutna barn. Skillnaden mot otryggt 

anknutna barns mammor är att de tryggt anknutna barnens mödrar, oavsett känslomässigt 

innehåll, kan beskriva en sammanhängande historia om sin barndom. Denna förmåga till 

reflektion, är en skyddande faktor för ett barn till en otryggt anknuten mamma, och den är 

positivt kopplat till utvecklingen av en trygg anknytning hos barnet. Föräldern kan lättare 

genom sin reflekterande förmåga ha barnets sinne och känslor i åtanke i kontakten med barnet. 

Däremot visar de föräldrar som har ett otryggt undvikande eller otryggt ambivalent anknutet 

barn, ingen skillnad sinsemellan i grad av reflekterande förmåga (Fonagy, Gergely, Jurist & 

Target, 2002). Fonagy (2000) har visat att den viktigaste delen i ett gott föräldraskap är att 

kunna sätta sig in i och kunna reflektera över sitt barns behov och agerande. Fri tillgång till och 

en sammanhängande barndomshistoria utgör grunden för att kunna utveckla en trygg 

personlighet som vuxen och därmed kunna möta sitt barns anknytningsbehov. 
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Den teoretiska utgångspunkt och den forskning som presenterats visar på vikten av att unga 

mammor, i synnerhet om även andra riskfaktorer förekommer, får adekvat stöd i sin utveckling 

av sitt föräldraskap. De behöver stöd i att lära sig hantera stressfyllda situationer och i största 

möjligaste mån få möjlighet att skapa en sammanhängande anknytningshistoria. Detta för att 

kunna skapa möjlighet för sitt barn att få en trygg anknytning. Litteraturen visar på att 

mammans anknytningsstil och reflekterande förmåga är viktig för barnets utveckling. Men en 

viktig social aspekt som bostadslöshet verkar alltför lite undersökt i litteraturen och det saknas 

forskning om unga bostadslösa mammors syn på sitt föräldraskap i Sverige. 

 

Syfte 

Det har inte tidigare gjorts någon forskning om gruppen unga bostadslösa föräldrar i Sverige 

med utgångspunkt i anknytnings- och mentaliseringsteori. Denna studies syfte är att undersöka 

hur bostadslösa unga mammor upplever sitt föräldraskap, sin relation till sitt barn, egen psykisk 

hälsa och stress. Med bostadslös menas i denna studie att inte ha någon egen bostad. Föräldern 

kan kortsiktigt eller ofrivilligt bo kvar i föräldrahemmet, ha flyttat tillbaka hem igen eller flytta 

runt i tillfälliga boenden hos vänner och bekanta.  

Frågeställningar är: 

Hur ser förälderns boendehistoria ut? 

Hur påverkar boendesituationen föräldraskapet? 

Hur ser relationen till de egna föräldrarna ut? 

Finns det något stöd för mamman i föräldraskapet?  

Hur reflekterar mamman kring sitt barn?       

Hur ser föräldern på relationen till sitt barn? 

Har föräldern depressiva symptom?  

Upplevs föräldraskapet som stressande?  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Unga bostadslösa föräldrar med barn under tre år som var villiga att delta i studien söktes av 

Stadsmissionens personal på deras föräldrakurs, via deras öppna förskola på Unga Station samt 

via mail som skickades ut till Stadsmissionens egna nätverk inom Stockholms län. Ett 

informationsbrev om studien sattes upp på Unga Station men ingen förälder tog egen direkt 

kontakt. En annons om studien lades även ut av Stadsmissionens personal på sajten 

familjeliv.se, men ingen respondent hittades den vägen. Från början var önskan att lika många 

pappor som mammor skulle delta i studien men inga pappor anmälde sitt intresse att delta. 

Bortfallskriterium var aktivt missbruk. Detta undersöktes genom att föräldern fick en direkt 

fråga om eventuellt missbruk innan intervjun påbörjades. Intervjudeltagare i studien var 

mammor mellan 18 och 23 år med barn i åldrarna 5,5–22 månader. Mammorna hade blivit 

gravida i åldrarna 16- 21 år. Ingen av mammorna var vid intervjutillfället sammanboende med 

eller tillsammans med pappan till barnet. En mamma hade nyligen fått en egen temporär 

lägenhet i ett familjestödboende när intervjun genomfördes. Övriga bodde inneboende hos sin 

mamma och i många fall även tillsammans med hemmaboende syskon. Lägenheterna hade 2-5 

rum och kök. Fem av sex mammor hade ett eget rum för sig och sitt barn. En mamma bodde 

tillsammans med båda sina biologiska föräldrar samt syskon. Mammorna och papporna hade 

varit tillsammans mellan 3-24 månader när de blev gravida. Ingen av dem hade använt 

preventivmedel när graviditeten inträffade. De mammor som deltog i undersökningen hade, 

förutom i ett fall, en inkomst som understeg 7500 kronor. Fyra av de sex mammorna gick en 

gymnasial utbildning när de blev gravida och alla fyra planerade att gå klart gymnasiet i någon 
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form. En mamma sa upp sig från ett fast arbete när hon blev gravid och var nu arbetslös. En 

annan mamma gick ut grundskolan, arbetade sedan men var vid intervjun arbetslös. En mamma 

hade vårdnadsbidrag för sitt barn. Mammorna var alla förstagångsföräldrar. Fem av sex av 

mammorna hade besökt Stadsmissionens öppna förskola och/ eller deltagit i en 

förlossningsförberedande föräldrakurs. En av mammorna hade deltagit i en grupp för unga 

mammor.  

 

Datainsamling 

Föräldrarna kontaktades av uppsatsskrivaren via telefon efter att de anmält sitt intresse till 

anställda på Stadsmissionen. Tid för intervjun fastställdes. Sex stycken intervjuer genomfördes 

i lokaler för Stadsmissionens öppna förskola på Södermalm i Stockholm. Varje intervju 

påbörjades med att undersöka graden av frivillighet hos intervjupersonen och upplysning om de 

etiska reglerna som bland annat innebar att deltagaren kunde avbryta närhelst hon önskade. 

Deltagarna informerades även om att samtalet spelades in men att materialet skulle raderas efter 

transkribering och att materialet skulle komma att avidentifieras. Mammorna fick två 

biocheckar som ersättning vid intervjutillfället. De halvstrukturerade kvalitativa intervjuerna 

utgick från forskningsfrågorna. Den första delen rörde en rad basfrågor om mammans 

nuvarande boendesituation, relation till barnets pappa och andra eventuella stödpersoner. Den 

andra delen handlade om mammans inre representation av sitt barn. Därefter kom en del som 

försökte fånga in mammans upplevda relation med sitt barn och hur hon upplevde att 

bostadssituationen påverkade föräldraskapet. Därefter kom en sista del med frågor kring 

mammans upplevelse av de egna föräldrarna och hur den egna barndomen påverkat det egna 

föräldraskapet. Den intervjuguide som formulerades utgick från önskan att fånga centrala 

teman i mödrarnas psykosociala livssituation. Frågorna formulerades med stöd i 

anknytningsteorin och berörde centrala delar av föräldraskapet. Frågorna inspirerades delvis av 

redan publicerade anknytningsintervjuer med fokus på föräldraskap, som Working Model of 

the Child Interview, WMCI (Zeanah, Benoi & Barton, 1993) The Parent Development 

Interview-Revised, PDI-R (Slade, Aber, Bresqi, Berger & Kaplan, 2004, refererat i Slade, 

2005). Denna studies frågeguide avsåg emellertid inte att utgöra en grund för klassificering av 

anknytningsstil, därtill var den för begränsad och det var inte heller denna studies syfte. Några 

av frågorna var även riktade att belysa graden av reflekterande förmåga hos mamman. Totalt 

tog intervjun mellan 45 och 70 minuter. De två frågeformulär som användes valdes utifrån ett 

kontaktskapande perspektiv. Dels CES-D, som är ett väl validerat och beprövat 

screeninginstrument för att mäta graden av egenskattade depressiva symptom (Sawyer, 1977) 

och dels Swedish Parenthood Stress Questionnarie, SPSQ. SPSQ är en omarbetad version av 

Parenting Stress Index vars svenska version består av fem delskalor: inkompetens, 

rollbegränsning, social isolering, problem i relationen med make/maka/sambo och 

hälsoproblem (Östberg & Hagekull, 2000). En fråga var exempelvis: Jag behöver hjälp för att 

klara av mitt föräldraskap. Föräldrarna skattade 34 olika frågor och svarade på en femgradig 

likertskala från ”stämmer inte alls” till ”mycket bra”. Resultaten tolkades inte kvalitativt utan 

ingick som bidrag i de tematiska svaren. Resultaten av enkäterna ingick i den kvalitativa 

dataanalysen när föräldern hade kryssat in ett svarsalternativ på skalstegen fyra eller fem på 

SPSQ och skalstegen två eller tre på CES-D. 

 

Analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades och avidentifierades sedan. Den utskrivna texten 

analyserades utifrån tematisk analys (Hayes, 2000, Langemar 2008) för att få svar på de 

forskningsfrågor som ställts. Först gjordes en analys utifrån elva ursprungliga forskningsfrågor. 

Men för att lättare få överblick över materialet, omarbetades forskningsfrågorna därefter till 

åtta stycken. Analysen innehöll både deduktiv och induktiv tematisk analys. Materialet lästes 
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först noggrant igenom som helhet. Därefter lästes det igenom för att identifiera bitar av 

kvalitativ information som verkade relevant för varje forskningsfråga enligt deduktiv tematisk 

analys. Allt material lästes igenom vid varje forskningsfråga. Aktuellt textmaterial markerades 

i det utskrivna materialet för hand. Därefter när allt material var genomläst, lyftes de markerade 

avsnitten in i ett nytt dokument efter att samma textmaterial kopierats från det digitala 

datamaterialet. För enkätmaterialet som analyserades kvalitativt och inte kvantitativt, skrevs de 

kvalitativa aspekterna in för hand när skattningen översteg de gränsvärden som tidigare nämnts 

under rubriken datainsamling. Nu påbörjades den induktiva tematiska analysen där kvalitativa 

egenskaper och aspekter bedömdes, förtätades och sammanfattades i den digitala texten med 

nyckelord. Nyckelorden, som exempelvis var ”Barnet som rutinstyrt”, skrevs därefter ut på 

post-itlappar som sorterades för hand utefter tänkbara preliminära teman. Till slut framträdde 

åtta huvudteman med en rad underteman. Ett undertema var exempelvis ”Stress på grund av 

yttre faktorer”. Därefter genomlästes intervjuerna ännu en gång som helhet för att se så att 

ingen information hade utelämnats som tillhörde de åtta huvudteman. Under analysen framkom 

två aspekter som gick tvärs igenom de åtta huvudtemana. De handlade om hur information 

förmedlades snarare än om dess innehåll. 

 

 

Resultat och diskussion 

 

Åtta övergripande huvudteman framkom vid den tematiska analysen. Det var Social situation, 

Egen individuation, De egna föräldrarna, Nätverk, Syn på barnet, Konfliktfyllda eller 

emotionellt påfrestande situationer mellan mamma och barn, Interaktion med barnet och 

Coping. Under analysen framkom dessutom kvalitativa aspekter på sättet att berätta som gick 

tvärs över de definierade temana. Dessa var ett organiserat och ett desorganiserat sätt att berätta. 

Resultatet redovisas utefter huvudteman. Varje tema avslutas med en anslutande 

diskussionsdel. De två aspekterna redovisas separat med tillhörande diskussionsdel. Sist 

kommer en avslutande sammanfattning av resultatet och en allmän diskussionsdel där studiens 

frågeställningar tas upp. I texten benämns mamman till den bostadslösa mamman som 

mormodern alternativt den egna mamman eller sin egen mamma. Pappan till den bostadslösa 

mamman benämns som den egna pappan. Den bostadslösa mamman benämns som mamman 

eller föräldern. 

 

Tema: Social situation 

Att byta bostad var ett centralt tema som framkom i analysen av intervjuerna. En oro var 

kopplad till de täta bostadsbytena och i temat rymdes att ombytligheten innebar att mycket tid 

ägnades åt att fundera på bostadssituationen. I detta ingick också att man inte tyckte att man 

prioriterats av de sociala myndigheterna. Flertalet hade bytt bostad mellan tre och fem gånger 

under graviditet och spädbarnstiden. Den sociala situationen innebar att många inte hade de 

ekonomiska möjligheter som behövts för att skaffa sig en egen lägenhet, de saknade fast 

anställning eller hade för låg ålder för att ställa sig i Stockholms Stads Bostadskö. Den sociala 

situationen innebar när intervjun gjordes, att alla mammor utom en bodde i föräldrahemmet, 

men där en majoritet periodvis hade bott i andra lägenheter. Boendet definierades antingen som 

att de bodde hemma hos eller att de bodde tillsammans med sin familj/mamma. Inom temat 

beskrevs bostadssituationen som ohållbar. Ett exempel var när relationen till den egna pappan 

inte fungerade, men där mamman upplevde att hon inte hade någon annanstans att bo. 

 

”De värsta två månaderna i mitt liv, kan jag säga. Pappa hotade varje dag att han 

skulle ta livet av sig, ifall vi bodde kvar där i två dagar till och det var riktigt tufft.” 
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Inom detta tema ingick erfarenheter av att ofrivilligt flytta runt hos släkt, vänner och bekanta. 

Men det fanns även mammor som hamnat i bostadslöshet genom olika aktiva val som de gjort. 

En mamma valde att lämna sitt föräldrahem och flytta runt i sju månader på grund av att dottern 

blev allergisk mot hennes husdjur. Husdjuren bodde kvar i föräldrahemmet. 

 

”Efter en månad så hade hon jättemycket allergi, hon fick astma så…ja..vi var 

tvungna att flytta från hundarna. Och då fick min pappa ena hunden och mamma 

den andra. Då fick jag först åka till pappan ( pappan till barnet) , men då höll han 

jättemycket på med droger och var liksom …så, så var han…alltså när han håller på 

med droger så kan han bli aggressiv så då började vi bråka och så, så jag var där två 

nätter och flyttade därifrån sedan med X, det gick ju inte.” 

 

Temat Social situation inbegrep att ingen av mammorna var sammanboende med pappan till 

barnet, men att många av mammorna hade varit det under graviditeten och/eller när barnet var 

nyfött. Drömmen om att skaffa familj och leva tillsammans med pappan hade först funnits. 

Samtidigt hade många tagit initiativet till att bryta relationen till pappan, ibland före barnet var 

fött och ibland efter barnets födelse. När det saknades egen tillräcklig inkomst försvann 

möjligheten till att bekosta en egen bostad. Detta innebar att man upplevde sig inte ha något 

annat val än att återvända till det egna föräldrahemmet.  

 

En aspekt i temat var att det fanns en önskan om att flytta till en egen lägenhet och där 

livssituationen beskrevs som ofrivilligt fast. Många sökte aktivt en annan bostad, medan andra 

först ville flytta i framtiden. Situationen upplevdes som påfrestande i olika grad. De mammor 

som tyckte sig ha många relationella konflikter med den egna familjen, upplevde 

bostadssituationen som extra stressande. En mamma hotades att kastas ut om hon behöll sitt 

barn men fick när barnet var fött bo kvar i en uthyrningsdel av föräldrahemmet.  

 

”Min mamma är väldigt sådär, när min flicka gråter så ber hon mig gå in på mitt 

rum, mamma blir stressad av att han (styvpappan) blir irriterad och så…det är bara 

en ond cirkel, känns det som. (…) Jag hade gärna velat flytta om jag kunde. Jag 

känner att jag vill börja mitt egna liv med henne och inte att någon annan ska lägga 

sig in, men det är ju hur svårt som helst att hitta något. Jag bor kvar hemma för att 

jag måste, eftersom det sociala inte hjälper mig.” 

 

Inom temat Social situation fanns det de som redan bodde i föräldrahemmet när de blev gravida 

men det fanns även de som avbröt sina studier på annan ort för att flytta hem igen när de blev 

gravida. Det fanns mammor som upplevde föräldrahemmet och de relationer det innebar som 

en trygghet. Relationen med den egna mamman sågs som stödjande. En mamma uttryckte det 

som att hon egentligen aldrig velat bo hos sin mamma men att hon som ny förälder upplevde att 

hon inte klarade av att bo själv. Samboendet sågs också av mammorna som en ekonomisk 

fördel och att det innebar en möjlighet att få hjälp med barnpassning. 

 

Diskussion 

Inom temat Social situation är anledningen till bostadslösheten många. Temat innehåller ett 

frekvent bostadsbyte och där flyttarna upplevs som känslomässigt påfrestande. Detta stämmer 

väl överens med Maslows (1958) teori om att grundläggande behov av trygghet och säkerhet 

först måste vara tillfredställt innan en person kan självförverkliga sig. Att som nybliven 

förälder inte ha en fast bostad kan, utifrån Maslows teori, ses som att inte få ett grundläggande 

fysiologiskt behov tillfredsställt. Enligt Maslow kan detta prägla personens beteende och 

medvetande. Översatt till moderskapet kan det ses utifrån att bostadslösheten påverkar 
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mammans psykiska status. Den kan ha en negativ påverkan på hur hon interagerar med barnet 

och det i sin tur kan skapa inre stress både hos mamman men även hos barnet. Inom temat 

upplevs ursprungsfamiljen som en trygg plats att återvända till under graviditeten eller efter 

uppbrott med barnets pappa. Det går att förstås utifrån Bowlbys (2010) anknytningsteori. Inom 

temat ses föräldrahemmet och de relationer som finns där som en trygg bas att återvända till. 

Detta stämmer även överens med forskning gjord av Becerra och de Anda (1984, refererat i 

Codega, Pasley, Kreutzer, 1990) som visar att under den tid i adolescensutvecklingen som 

tonåringen vanligtvis söker sig bort från familjen, känner sig den unga mamman tvingad i olika 

grad, att vända sig till sin egen familj för att få hjälp och stöd. Temat Social situation inkluderar 

försök att etablera en egen familj men att relationen till pappan brutits av olika skäl. Försöket att 

och därmed misslyckandet med att starta en familj, innebär att mammorna hamnar i en situation 

där de upplever sig behöva återvända till sin ursprungsfamilj, men nu i sällskap med ett litet 

barn. Vid icke fungerande relationer med den egna mamman, upplevs de relationella 

konflikterna öka. Det stämmer överens med tidigare nämnd forskning av Sellers, Boris, Myers, 

Black och Oberland (2011) som visar att mormodern kan vara en källa till stöd för en ung 

mamma men även vara en stressande källa om relationen inte fungerar. Ombytligheten i livs- 

och bostadssituationen kan även förstås utifrån Arnetts ( 2000) teori om Emerging Adulthood 

där den unga vuxna antas leva i en slags förlängd tonårstid, vilket bidrar till att stora beslut i 

livet som ett eget hem eller försörjning, skjuts upp på framtiden. 

 

Tema: Egen individuation 

Inom detta tema rymdes en önskan om att ha ett eget boende och ett arbete för att kunna försörja 

sig och sitt barn. Önskan fanns om en trygg miljö i form av en egen bostad och möjlighet till 

fasta rutiner. En mamma beskrev det som att hon önskade sig ett ”riktigt svenssonliv” för att 

kunna skapa rutiner för sig och sitt barn. Sin nuvarande situation beskrev hon som ångestladdad 

då hon inte visste vad som skulle hända från dag till dag. 

 

Inom temat förekom aspekter av hur avsaknaden av en egen lägenhet- och vad det innebar i 

form av ett delat boende med den egna mamman- påverkade föräldraskapet. En mamma 

upplevde inte att boendet påverkade hennes roll som förälder men såg däremot trångboddheten 

som det största problemet som påverkade föräldraskapet. 

 

Inom temat Egen individuation sågs samboendet innebära ett anpassningskrav. Svårigheter 

beskrevs i samband med kravet på att anpassa sig till familjelivet med sitt barn och att 

föräldraskapet delvis fick anpassas utefter familjens regler och inte mammans egna. Det täta 

boendet med den egna mamman gjorde det lättare att få hjälp och stöd i föräldraskapet, även om 

det innebar en anpassning. Men även om relationen med den egna mamman i grunden var 

positiv, så upplevdes det som jobbigt när mormodern lade sig i barnuppfostran. 

 

”Mamma har varit en jättetillgång, hon är min största förebild liksom. Nästintill den 

perfekta mamman. (…) Hon är jättestrikt med teve. Jag låter inte heller X titta på 

teve, men sedan ibland när vi ska göra något, de sista fem minuterna kan jag slå på 

den och då…kan hon komma och liksom: Nej, nej. Det känns jobbigt, jag vill inte 

att hon ska säga till hur jag ska uppfostra mitt barn.” 

 

I temat ingick även aspekter när mamman inte upplevde att boendesituationen påverkade 

föräldraskapet men beskrev att rollen till den egna mamman däremot växlade.  

 

”Däremot så tror jag att min och mammas relation kan bli påverkad.(…) Jag och 

min mamma, det beror på i vilket avseende man menar men i ett avseende med X så 
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är det såklart att hon kan bemöta mig på ett vuxet sätt men gäller det till exempel 

om jag frågar om hon kan vara barnvakt så kan hon fråga: Vart ska du? Vem ska du 

vara med?” 

 

I temat fanns aspekter av upplevd dubbelhet där mamman upplevde att hon behövde få hjälp 

med boende av de egna föräldrarna, men samtidigt tänkte sig in i föräldrarnas situation och 

insåg att det inte var helt lätt för dem att få hem sin dotter men nu i sällskap av ett litet barn.  

 

Inom temat inrymdes också när boendet innebar en intensifiering av en redan problematisk 

relation med den egna mamman och där ett eget framtida boende sågs som en lättnad för den 

egna mammarollen. En upplevelse av att inte kunna ägna den tid och kraft som man ville åt 

moderskapet på grund av relationella konflikter, var kopplat till temat. I detta ingick också att 

uppfatta det som att man bodde hemma på nåder. En mamma beskrev det som att hon inte fick 

låta barnets saker ligga framme, eftersom det störde övriga i familjen. Mormodern hade uttryckt 

att mamman inte fick bo kvar hemma om hon behöll barnet, något som påverkade relationen i 

nutid. Inom temat ingick även upplevelsen av väntan på att det riktiga livet skulle börja när en 

egen bostad fanns. Boendesituationen innebar för vissa att de försökte vara så lite som möjligt i 

bostaden. De beskrev en slags inre rotlöshet som de var tvungna att tackla varje dag 

tillsammans med sitt barn. Oron över vart de skulle ta vägen och vart de skulle bo tog mycket 

tid från samvaron med barnen. 

 

 ”Man visste inte vart man skulle ta vägen. Jag var på väg att ta honom och gå flera 

gånger men jag hade ju ingenstans att gå liksom.(…) Jag ringde min mamma men 

hon ville absolut inte att vi skulle komma dit för hon skulle sova. (…) Jag har aldrig 

känt mig så liten som då när man inte kan gå någonstans med sitt barn för det fanns 

ingenstans att ta vägen. Jag kände mig verkligen övergiven.” 

 

Diskussion 

Sellers, Black, Boris, Oberland & Myers (2011) forskning visar att mamman måste uppnå en 

viss grad av individuation för att kunna tackla rollen som förälder. Inom temat Egen 

individuation är det tydligt att utsagorna i denna studie visar på att man aktivt arbetar med den 

egna individuationen gentemot ursprungsfamiljen. Ovan nämnd forskning visar att mammans 

grad av individuation har ett starkt samband till emotionell närhet mellan mamma-mormor, 

mammans positiva känslor och mormoderns direkthet mot mamman. Inom temat blir det tydligt 

att för de som upplever en konfliktfylld hemmamiljö med den egna mamman blir det svårare att 

ha kraft till att samtidigt individuera från sin förälder och under samma tid skapa en egen 

föräldraroll. Man får i vissa fall som Stern (1995) beskriver i sin moderskapskonstellation ge 

avkall på sig själv för att bibehålla relationen till familjen. Det egna moderskapet kan delvis 

sägas påverkas på grund av att mammorna på grund av bostadssituationen tvingas anpassa det 

egna föräldraskapet utefter den egna mamman/familjens regler. Det överensstämmer med 

tidigare nämnd forskning av Sellers, Boris, Myers, Black och Oberlanders (2011) som visar att 

mormodern genom det delade föräldraskapet kan påverka föräldraskapet negativt genom att ta 

över och inte låta mamman själv utvecklas som förälder. Inom Egen individuation ses det nära 

boendet med mormodern som en avlastning även om det även finns en ambivalens i kontakten 

med henne. Detta stämmer överens med Apfel och Seitz (1991) studie som visar att konflikter 

mellan mamma och mormoder ofta handlar om sättet att uppfostra eller sköta barnet på. Temat 

överensstämmer med Nitz, Ketterlinus och Brandts (1995, refererat i Sellers, Black, Oberlander 

& Myers, 2011) forskning där unga mammor ofta identifierar den egna mamman som stöd men 

även en källa till konflikt. Under tonåren går individen från att vara mottagare till givare av 

omsorg (Cassidy& Shaver, 2008). Inom temat beskrivs en svårighet i att växla mellan att vara 
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dotter i familjen och själv vara mamma. Det här kan ses, som en möjlig tolkning av flera, som 

en parallell process där mamman fortfarande är tonåring i familjen och är i färd att frigöra sig 

från familjen. Hon utvecklar en egen identitet samtidigt som hon ska skapa sitt föräldraskap. En 

aspekt inom temat är att bostadssituationen innebär en intensifiering av en redan problematisk 

relation där mycket energi går åt till relationella konflikter. Inom temat beskrivs en inre 

rotlöshet som upplevs påverka föräldraskapet. Inom denna delaspekt kan en möjlig tolkning 

vara att hemmet och relationen med den egna mamman/familjen inte fungerar som en trygg bas 

som Bowlby (2010) definierar det.  

 

Tema: De egna föräldrarna 

En mer nyanserad bild av den egna mamman än av den egna pappan, oavsett hur relationen 

upplevdes, var ett centralt tema som framkom i analysen. Den egna mamman var 

jämförelsegrund för det egna föräldraskapet för en stor del av mammorna. Bilden av mamman 

var känslomässigt laddad och gav underlag till många reflektioner. Inom temat beskrevs den 

egna mamman som den största förebilden i föräldraskapet, där mammorna ville vara lik sin 

mamma och inte alls olik. En mamma uttryckte det som att den egna mammans uppfostran varit 

bra för henne, därför ville hon vara lik sin mamma. Även om en önskan om att vara lik den egna 

mamman fanns, kunde det även upplevas som jobbigt att inte kunna vara lika bra. 

 

Temat inbegrep även när mammorna uttryckte mer ambivalens kring den egna mamman och 

upplevde att de både ville vara lik och olik henne. 

 

”Inte lik henne är att lämna bort mig till grannar för att hon skulle dricka. Jag var 

fem då, tror jag, fast då drack hon ändå inte jättemycket, det blev mer med tiden 

(…) Men…den kontakten jag och min mamma hade ett tag den vill jag ge X. Vi 

kunde prata om allting. Det var en viss tid under min tonår. ” 

 

Bilden av pappan var mindre detaljrik och framstod ibland som idealiserad. En aspekt inom 

temat De egna föräldrarna var att mammorna beskrev i mycket färre ordalag och nyanser om de 

ville vara lik eller olik den egna pappan än den egna mamman. När relationen med den egna 

mamman inte fungerat tillfredställande har bilden av pappan kunnat användas som tröstande. 

Detta trots att den egna pappan inte varit närvarande under uppväxten eller upplevts som 

problematisk att förhålla sig till.  

 

” Han har ju varit ett bra stöd för mig även om han varit i fängelse och knarkat och 

vad han nu gjort, han har ju liksom, den känslan jag har är att han gett mig det jag 

velat även om han inte har visat det liksom.(…) Jag har alltid varit hans prinsessa.” 

 

Inom temat De egna föräldrarna återfanns även aspekter där mamman ville vara lik sin pappa 

och beskrev honom i positiva ordalag. En mamma definierade sig som ”pappas tjej” och 

upplever sig inte vilja vara olik sin pappa på något sätt.  

 

Bilden av de egna föräldrarna som en beskriven frånvaro, återfanns inom temat. Här ingick 

beskrivningar av att inte känna sin pappa och inte kunna beskriva en likhet eller olikhet i 

jämförelse med honom i samband med det egna föräldraskapet. Många beskrev en icke 

existerande eller väldigt liten kontakt med den egna pappan. Hälften av mammorna hade en 

egen pappa som missbrukat alkohol och/eller droger under deras uppväxt. En mamma beskrev 

det som att hon inte kunde säga om hon ville vara lik eller olik de egna föräldrarna på grund av 

att hon inte kom ihåg sin barndom och hur föräldrarna var. 
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 ”Det har varit det där festandet och det har hänt saker under festandet. Min bästa 

kompis dog, pappa åkte in i fängelse, mamma blev sjuk, Och våldtäkter hit och dit 

och det var liksom, det har bara varit dåligt.”  

 

Diskussion 

Inom temat De egna föräldrarna ses bilden av den egna mamman som en central aspekt som det 

egna föräldraskapet jämförs mot. Den egna uppväxten, relation till mamman och därmed även 

den egna anknytningen blir det grundmaterial som det egna föräldraskapet byggs på. Sett 

utifrån Bowlbys (2010) anknytningsteori upplevs den egna mamman vara den primära 

anknytningspersonen för mammorna, eftersom det är hon som i mammornas barndom erbjudit 

sig i varierande grad som en trygg bas och säker hamn för mammorna. Inom temat De egna 

föräldrarna beskrivs de egna papporna på ett möjligt idealiserat sätt men har inte i samma grad 

varit närvarande i mammornas liv som de egna mammorna. Bilden av den egna pappan kan, 

som en av flera möjliga tolkningar, ses användas som en tröstande bild när relationen till den 

egna mamman kanske inte fungerar tillfredställande. Detta kan förstås utifrån att pappan blir en 

anknytningsperson som mammorna kan använda som symboliskt tröstande.  

 

Tema: Nätverk 

Familjen som stödjande funktion var ett centralt tema som framkom och där även syskon ingick 

i det hjälpande nätverket. Ett flertal stödjande relationer beskrevs som mammorna själva inte 

aktivt behövt söka. Den egna mamman var någon att vända sig till för att få stöd och råd även 

om mamman och mormodern inte alltid hade samma åsikter om ämnet. Men även om familjen 

uppfattades som ett stöd upplevde vissa att de ville klara av föräldraskapet mer självständigt. En 

mamma beskrev det som en inre konflikt att hon ville och upplevde att hon klarade av allting 

själv, men samtidigt tog emot hjälp av de egna föräldrarna då de fanns i närheten och tog egna 

initiativ. 

 

Inom temat ingick även aspekter där det stödjande nätverket baserades på vänskapsrelationer 

snarare än relationer till familjen. Det innebar att mammorna aktivt fått söka sig utanför 

familjen för att få stöd i sitt föräldraskap när de upplevt att stödet inte räckt till eller inte fanns 

inom den egna familjen. Stödet beskrevs som både praktiskt och känslomässigt. 

 

”Hon hjälper mig faktiskt mer än min mamma gör.” X har även varit ett stöd vid 

känslomässiga funderingar. ”Hur älskar man ett sådant här litet barn? Det var 

många frågor jag ställde mig själv. Jag pratade med X då.”  

 

Inom temat Nätverk ingick även upplevelsen av avsaknad av känslomässigt och praktiskt stöd i 

föräldraskapet av barnets pappor. Stödet från pappan var mindre än förväntat och 

barnafödandet hade orsakat problem i relation till pappan. Det ekonomiska stödet från pappan 

beskrevs som icke existerande. Relationen till pappan beskrevs som bråkig och/eller 

komplicerad. Kontakten mellan mammorna och papporna var sporadisk eller konfliktfylld. När 

pappan varit med under förlossningen innebar det en känslomässig stress för mamman.  

 

”Ja, så…han var, han är emot det att hon är till. Jag får höra det var och varannan 

dag...när jag var gravid sa han att han inte ville ha henne (…). Sedan när hon väl 

kom…i sju veckors tid så sa han att vi båda kunde dra åt helvete. Men…han är en 

sådan som vänder väldigt snabbt, jag vet inte var han står.” 

 

Kontakten mellan barn och pappa varierade men upplevdes som oförutsägbar där pappan inte 

höll en jämn kontakt med barnet. En mamma beskrev det som att pappan till barnet träffade 
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barnet som nyfödd och därefter först efter nio månader. Papporna beskrevs som några som inte 

gick att lita på och där papporna inte fick träffa barnet enskilt.  

 

”Nu har han varit drogfri i fyra månader och har precis börjat träffa henne, vi får väl 

se. Jag vill inte att han träffar henne heller om han går på droger.(…) Han har aldrig 

haft henne själv, jag är alltid med.” 

 

Diskussion 

Inom temat Nätverk beskriver de unga mammorna en fungerande stödjande relation med den 

egna mamman som de bor ihop med. Det överensstämmer med Hess, Papas & Blacks (2002) 

forskning, som visar att föräldraskapet påverkas positivt för den unga mamman av en upplevd 

positiv relation med den egna mamman. Genom att vända sig till mormodern får de hjälp och 

råd kring det egna barnet. Inom temat Nätverk upplevs relationen till den egna mamman som 

trygg och där förväntningar av att få hjälp upplevs kunna bli uppfyllda. Sett utifrån Bowlbys 

anknytningsteori (2010) innebär det att får mamman i form av sin trygga anknytning stöd av 

den egna mamman underlättar det det egna relationsskapandet till barnet. Detta eftersom 

mamman kan lägga mer tid på relationen med barnet och inte på relationella konflikter.  

 

Inom temat Nätverk upplevs relationen till den egna mamman även som störande även om den 

beskrivs som stödjande. Bilden av den egna mamman känns omöjlig att leva upp till. En möjlig 

förklaring av många, kan vara att mammans egen individuation och identitetsutveckling som 

mamma inte hunnit bli färdig och att man likställer föräldraskapet med bilden av den egna 

mamman. 

 

Inom temat beskrivs det som att när stödet från mormodern är begränsat eller upplevs som 

konfliktfyllt, har man sökt sig utanför familjen för att få stöd. Det går att, som en tolkning av 

många, förstås utifrån anknytningsteori som att mamman reglerar ner sitt anknytningsbehov till 

mormodern och söker sig bortom den relationen för att få stöd. Detta för att kunna bibehålla den 

relation som finns till den egna mamman. 

 

Stern (1995) beskriver hur interaktionen mellan mamma och barn påverkas av det stödsystem 

som finns runtomkring dem. Inom temat finns beskrivningar där mamman har någon person i 

sin närhet som fungerar som ett extra stöd, men variationer finns mellan att få stöd utan att 

behöva be om det och aktivt behöva söka det. Med det sistnämnda finns risken att relationerna 

inte är lika bestående och stödjande i alla lägen som en familjerelation kan upplevas vara. 

Aktiviteten kräver en viss form av ork och energi för att kunna ta kontakt med och utveckla 

relationer till stödjande personer, vilket blir mer krävande. Enligt Sterns (1995) tidigare 

presenterade begrepp moderskapskonstellationen är en av förälderns uppgift att skapa ett 

fungerande nätverk kring barnet. Det blir tydligt inom temat Nätverk att vissa mammor kämpar 

med just detta. Resultatet överensstämmer med Sterns teorier att hur en mamma skapar sitt 

nätverk beror på vilka upplevelser hon har med sig från att hon själv var barn och upplevde sina 

föräldrars omvårdnad. Inom temat beskrivs en icke existerande kontakt med den egna pappan 

eller en uppväxt med en missbrukande pappa. Eftersom papporna till mammornas egna barn i 

varierande grad är frånvarande i barnens liv blir det slående hur mönstret av frånvarande fäder 

först vidare genom generationer. Det verkar till största del vara den egna mamman, eftersom 

den egna pappan varit frånvarande i deras liv, som är den primära anknytningspersonen i 

mammornas liv. Det blir då tydligt hur mönstret av att vara mamma, förs vidare i generationen 

då även mammorna ser sig som den främsta anknytningspersonen för sitt barn. Detta stämmer 

in i Bowlbys (2010) teori om att hur man lär sig att ta hand om ett barn även inkluderar den 

implicita kunskapen om hur det var att själv bli omhändertagen som barn. Här är det mamman 
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som tar det främsta ansvaret för barnet, försöker vara en trygg bas för sitt barn och planerar och 

önskar sig en framtid för sitt barn.  

 

Tema: Syn på barnet 

Inom detta tema varierade reflektionerna kring barnen. Dels beroende på mammans 

reflektionsförmåga kring sitt barn dels mammans förhållande till och syn på sitt barn. 

Reflektionsförmågan varierade också beroende på om man beskrev vardaglig interaktion med 

barnet eller under emotionellt påfrestande situationer.  

 

Inom temat återfanns beskrivningar av barnets personlighet som varierad och där det gavs en 

rik bild av barnets personlighet. En mamma beskrev sitt barn med många adjektiv där både 

positiva och negativa personlighetsdrag räknades upp. 

 

”X är väldigt bestämd och han har kommit in lite i trotsålder (skratt) då vill han göra 

som han vill. Men han är enkel och rätt snäll, han är inte liksom…han kan vara 

väldigt pillrig och klättrig och man ser honom oftast högst upp på alla saker men 

han är inte alls den där vilda som bara far omkring, han är rätt snäll och lugn.(…)” 

 

Inom temat Syn på barnet ingick utsagor där man med tiden fått lära sig vad barnet ville och 

behövde och att man fått pröva sig fram för att förstå sitt barn. En del barn beskrevs som tydliga 

vilket upplevdes som underlättande för föräldrarna. En mamma beskrev det som att hon lärt sig 

att läsa av sitt barn. Glädje beskrevs i kontakten med barnet samt upplevelsen av kontakten med 

barnet som positivt och nära. Dynamiken mellan mamma och barn beskrevs som något 

självklart. En delaspekt inom temat var att barnen omnämndes med en varm affektiv ton. Det 

kunde vara att mamman kände sig glad redan från början när hon fick veta att hon väntade barn 

och snabbt kände sig känslomässigt nära sitt barn. En mamma berättade att hon kände en känsla 

av igenkänning när hon såg sitt barn för första gången, som om de redan kände varandra. 

 

Inom temat uppgavs en nervositet över hur papporna skulle reagera över graviditeten samtidigt 

som mammorna kände en glädje över samma graviditet. Här inrymdes även beskrivningar när 

mamman uttryckte att hon funderade kring separationer från sitt barn, tänkte på sitt barn när de 

var åtskilda och undrade hur barnet hade det. 

 

”Men jag tror aldrig att man kan vänja sig helt och hållet men åker jag och jobbar så 

vet jag att han är hos sin dagmamma och jag vet att han har det bra där och då 

känner jag mig lugn med det. Och jag skulle aldrig lämna honom på ett ställe som 

jag inte visste var bra för honom.” 

 

Många mammor upplevde att det ibland var skönt att få vara själva en stund men att de ofta 

tänkte på sitt barn under separationen. 

 

Inom temat fanns även delaspekter när barnet sågs som otydbart eller trotsigt och där det inte 

sågs som en fullt utvecklad egen individ med egna känslor. Den egna viljan upplevdes som 

envishet eller trots. En mamma uppfattade det som att hon inte kunde förstå sitt barn men att det 

skulle komma att underlätta när han kunde prata. Barnet kunde även vara inkonsekvent 

beskrivet med motstridiga beskrivningar. Det drogs även ofta paralleller till den egna 

barndomen och där det togs för givet att barnet uppfattade världen på samma sätt som de själva 

hade gjort som barn. Barnet upplevdes som lik mamman som person och även lik mamman när 

hon själv var barn. Här inrymdes också när mamman inte kunde säga om barnet var lik eller olik 

henne. Barnet beskrevs kortfattat och med inriktning på negativ interaktion. Här ingick även 
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när det berättades om hur interaktionen med barnet påverkade mamman som person. 

 

 ”Understimulerad nu, så han är inte sådär jätterolig att ha att göra med och trotsig, 

när han inte får göra som han vill blir han helt hysterisk och står och skakar.(…) Det 

som varit jättejobbigt, då han har skrikit, då har han väl skrikit så bara ahhh…tyst! 

Då blir han ännu värre och då blir det ännu värre för mig.” 

 

Inom temat fanns även variationer där mamman gav barnet rollen som räddare. En mamma 

beskrev att födelsen av barnet räddat henne från att umgås med fel personer, att dricka alkohol 

och som hon trodde, börja använda droger.  

 

Syn på barnet inbegrep även när barnets personlighet inte var utförligt beskrivet utan mer 

bestod av vad barnet tyckte om att göra. Beskrivningen var oftast relativt kortfattad och med få 

adjektiv och ibland en aningen distanserad. Ofta övergick utsagan till en beskrivning om den 

egna barndomen och vad mamman själv tyckte om att göra som barn. 

 

” Det är liksom svårt att…hon är väldigt liksom pratar och låter hela tiden, springer 

runt, glad hela tiden…hm...eh...gud vad svårt...eh...hon är…gud vad svårt.”.  

 

Inom temat ingick även beskrivningar av känslomässig distans till barnet. Mammorna kunde 

inte beskriva vad de kände när de såg sitt barn för första gången eller kände sig likgiltig när de 

fick se sitt barn. En mamma upplevde att hon rent praktiskt tog hand om barnet 

tillfredsställande, men att hon först efter ett halvår kände kärlek till barnet. Här ingick även 

beskrivningar om när en bråkig relation till pappan gjorde det svårt att få kraft över för att 

känslomässigt engagera sig i barnet. Ibland upplevde man en tillfälliga separation från barnet 

som en lättnad. 

 

”Eh…alltså först nu så har det blivit jobbigt. Förut var det bara en stor befrielse, det 

var så skönt, jag tänkte inte på honom på hela helgen. Gud, vad skönt, jag får andas 

och kan göra precis vad jag vill i två dagar.” 

 

Barnets beskrevs som rutinstyrt och vanor och fasta rutiner användes för att utröna vad barnet 

behövde och ville för stunden. 

 

Diskussion 

Inom temat Syn på barnet blir det tydligt att omvårdnadsystemen är aktiverade men har olika 

kvalité. Genom omvårdnadsystemet hjälper föräldern barnet att vara i känslomässig balans 

genom att trösta, uppmuntra och sätta ord på barnets känslouttryck (Solomon & George, 1996). 

För att kunna göra det måste föräldern vara lyhörd på en acceptabel nivå för barnet. Temat Syn 

på barnet stämmer in på tidigare forskning som redogjorts för där mammans egna resurser i 

form av reflekterande förmåga påverkar bilden av och kontakten med det egna barnet (Fonagy, 

2000). Mammornas inre representation av barnet speglas i en uttalad syn på barnet. De olika 

aspekterna inom temat visar på som Zeanah och Benoit (1995) definierar det att hur en mamma 

definierar och beskriver sitt barn delvis är beroende på hur hennes inre representation av 

omvårdnad ser ut. Den inre representationen kan ses utifrån hur lyhörda mammorna är för 

barnen, innehållsrikedom i beskrivning av barnen, mammornas engagemang i barnen och hur 

sammanhängande och tydligt barnen är beskrivna av mammorna. Inom temat uppvisas olika 

kvalitéer på lyhördhet, innehållsrikedom, engagemang och koherens i beskrivningarna av 

barnen. De beskrivningar som finns av barnet med mer variation, detaljrikedom och värme. 

Och med en inriktning på att försöka lära sig vad barnet behöver, kan sägas ligga närmare en 
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omvårdnad av barnet med högre kvalité på lyhördhet, innehållsrikedom, engagemang och 

koherens. Det överensstämmer även med Winnicotts (1956) begrepp primär 

modersupptagenhet som innebär ett engagemang, öppenhet och sensibilitet inför barnet. De 

beskrivningar av barnet inom temat där barnet inte ses som en egen utvecklad individ, är 

mindre detaljerad eller flackare beskrivet, beskrivet med mindre värme och större distans och 

där barnet ses som rutinstyrt, kan sägas visa på en lägre kvalité på de tidigare nämnda 

aspekterna. 

 

Tema: Konfliktfylld eller emotionellt påfrestande situationer mellan mamma och barn 

Stressfyllda situationer som konflikter och separationer gjorde att det ställdes högre krav på 

mammornas reflekterande förmåga för att kunna sätta sig in i barnets känslor. I detta tema 

ingick utsagor av vad barnet kunde tänkas känna och tänka under en separation men att 

mammorna uttryckte att de inte var säkra på barnets känslor men att de trodde att barnet kände 

si eller så. Det innefattade även beskrivningar av när mammorna beskrev att barnets känslor 

kunde variera under tiden de var ifrån varandra. En mamma beskrev det som att barnet både 

kunde vara ledset och glatt under separationen beroende på vilket humör barnet var på och att 

grad av trötthet kunde spela in. Temat inkluderade en tydlig förmåga att kunna skilja ut sig 

själva och barnet och en förståelse att de känslor som man upplevde inte nödvändigtvis delades 

av barnet. Vid konflikter uppgavs det att de trodde att barnet blev rädd när de blev arga. 

 

 ”Han blir ledsen. Han börjar gråta och…jag tror han blir rädd för mig. Han fattar ju 

inte vad som händer…det blir ju inte hans mamma när man blir sådär arg, 

men…näh.”. 

 

Det inbegrep även resonemang om vad barnet eventuellt kunde känna när mammorna blev arga 

men att de inte med säkerhet kunde veta vad barnet kunde tänkas känna. 

 

En delaspekt inom temat var även svårigheter att beskriva och tänka kring att barnets känslor 

varierade mellan separationen och återförening. Det kunde till exempel vara att mamman 

beskrev att separationen ”fungerar jättebra” men att hon i samma situation beskrev att barnet 

inte märkte att hon gick därifrån. Barnet beskrevs som glatt när de sågs igen fast barnets 

beteende var ibland gråt ibland glädje. Barnets känsloreaktioner vid separationer avfärdades 

och beskrevs som att reaktionerna snabbt gick över även om man inte visste om så var fallet. En 

mamma berättade att barnet blev ledsen när hon gick men kunde inte beskriva hur barnet kände 

sig vid samma tidpunkt. Under separationen beskrev mamman det som att hon trodde att barnet 

var glad. 

 

”Jag tror inte att hon tänker: Gud, jag är utan min mamma. Sedan blir hon glad när 

hon träffar mig men jag tror inte att så här att hon är ledsen eller någonting.” 

 

En annan aspekt inom temat var utsagor där man inte kunde säga vad barnet kunde tänkas 

känna i konfliktsituationer med mamman. En mamma som beskrev att hennes barn blev rädd 

när hon var arg, använde de egna känslorna i samma situation som måttstock för barnets 

känslor. Inom denna delaspekt ingick även en oförmåga att känslomässigt skilja ut sig själv och 

barnet. Känslor som mammorna kände vid återförening efter en separation upplevdes även vara 

barnets. Det kunde även vara att mamman upplevde att barnet under en separation kände 

samma känslor som hon själv gjort som barn när hon blev övergiven. 

 

Diskussion 

De flesta föräldrar har under starka affekter en sänkt reflekterande förmåga i kontakten med sitt 
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barn. Men en förälder med reflekterande förmåga kan genom sitt reflekterande reglera ner de 

egna känslorna mer funktionellt än en förälder med sämre reflekterande förmåga. Föräldern 

med reflekterande förmåga kan även tänka kring sitt och barnets känslor i efterhand och 

utforska de olika känslovärldarna (Slade, 2005). För att vara en good-enough-mother som 

Winnicott (1956) menade räcker det att vara en tillräckligt reflekterande mamma. Genom att 

vara reflekterande, något som inom detta tema beskrivs i varierad grad, kan föräldern lättare ha 

barnets sinne och känslor i åtanke i kontakt med barnet (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 

2002). Genom förmågan att reflektera blir det enklare för föräldern att ha ett flexibelt 

omvårdnadssystem där föräldern växlar mellan olika representationer av barnet och därmed 

lättare kan agera utifrån barnets känslor. Inom detta tema belyser en delaspekt en sämre 

förmåga att reflektera. Det innebär en svårighet att tänka kring vad barnet kan tänkas känna 

under en separation. Barnets känsloreaktioner vid separationer antingen avfärdas eller beskrivs 

gå över snabbt även om man inte vet om så är fallet. Det finns svårigheter att känslomässigt 

skilja ut sig själv och barnet och mamman upplever att de egna känslorna vid en återförening 

även är barnets. Det kan jämföras med tidigare presenterad forskning av Brophy-Herb och 

Honigs (1999) som visar att kunna skilja ut sig själv från sitt barn är en viktig faktor för att 

kunna mentalisera kring sitt barns tankar och känslor och vara lyhörd för sitt barns behov. 

Temats innehåll överensstämmer delvis även med den definition som gjorts utifrån vad en 

förälder med lägre reflekterande tänker kring sitt barn. Det innebär att föräldern avfärdar att 

barnet har egna känslor och tankar och beskriver exempelvis att barnet klarar av separationer 

fint eller utan någon reaktion. Föräldern fokuserar i beskrivning av barnet på personlighet eller 

beteende eller att hon beskriver barnets upprördhet men inte reflekterar kring den (Slade, 2005). 

 

Aspekter inom temat som speglar en reflekterande förmåga innebär berättelser kring vad barnet 

kan tänka och känna under en separation och reflekterande utsagor som att mamman inte kan 

vara säker på barnets känslor. Man kan skilja ut sig själv och barnet och hålla isär sina egna och 

barnets känslor. Det stämmer överens med definitionen av en högre reflekterande förmåga hos 

föräldern där hon är medveten om att barnet har olika egna mentala tillstånd som känslor, 

tankar och intentioner liksom henne själv och att dessa känslor hos henne och/ eller barnet är 

kopplade till olika beteenden eller andra mentala tillstånd. Föräldern uttrycker även oftare en 

osäkerhet att exakt veta vad barnet känner och upplever, liksom att föräldern kan välja att inte 

tillfredsställa sina egna behov om hon upptäcker att det passar illa med barnets behov (Slade, 

2005).  

 

Tema: Interaktion med barnet 

 

Synen på barnet 

Här ingick beskrivningar av relationen till barnet som tillitsfull. Mamman upplevde att det 

kändes som att barnet och relationen till barnet funnits för alltid och att den präglades av att 

barnet verkade lita på hennes närvaro. En mamma beskrev det som att barnet kunde klättra upp 

på en stol, ropa mamma och förvänta sig att hon skulle fånga honom. 

 

En delaspekt inom temat var när synen på barnet präglades av en upplevelse av relationen till 

barnet som problematisk. 

 

 ”Den har inte varit bra, jag har inte känt att vi har någon anknytning 

överhuvudtaget, sådär i höstas när jag bara: ta bort honom, jag vill inte se honom. 

Men sedan har den blivit bättre, det är…mycket bättre nu när vi bor här men den är 

inte hundra procent. ” 
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Relationen till barnet definierades utifrån att barnet tyckte om mamman eller var lätt att ha med. 

En mamma beskrev sin relation med sitt barn som väldigt bra men utvecklade inte vad 

relationen bestod av.  

 

”Han gillar mig. Det fungerar bra, vi umgås mycket.”  

 

I temat ingick när relationen till barnet sågs mer i ljuset av den egna uppväxten än vad 

relationen faktiskt bestod av idag. En mamma tyckte barnets uppväxt var bra med tanke på 

hennes egen ”knasiga uppväxt” och att mamman upplevde att barnet behövde henne till ” 

hundra procent”. 

 

Synen på sig själva 

Inom temat Interaktion med barnet såg mammorna sig som ganska bra eller mycket bra 

föräldrar och att det till största del var barnets behov som styrde deras liv. Men synen på sig 

själva varierade i beskrivningarna av föräldraskapet och relation till barnet. Inom temat 

inrymdes en upplevelse av kompetens och beskrivningar av anpassning efter barnets behov och 

lek med barnet. Man trivdes med att vara föräldrar och kände sig som dugliga föräldrar. Det 

fanns en upplevelse att det var lättare att vara förälder och att uppfostra barn än vad man 

tidigare trott. Någon hjälp för att klara av föräldraskapet upplevdes inte behövas. Ibland 

uttrycktes en otillräcklighet över att vara förälder och upplevelsen att det var mycket svårare att 

vara förälder än vad man tidigare trott. Men det fanns inga skuldkänslor för vad man ibland 

kände för sitt barn. Mammorna upplevde att de ibland behövde hjälp för att klara av sitt 

föräldraskap. Här ingick även beskrivningar av när orken inte riktigt räckte till. En mamma 

beskrev sig som en aktiv engagerad mamma men uttryckte att hon ibland och ibland inte trivdes 

med att vara mamma.  

 

Inom temat ingick även en mer uttryckt ambivalens kring föräldraskapet. En mamma pendlade 

mellan att se sig själv som en bra och en dålig förälder. 

 

 ”Första året var jag världens bästa mamma och under hösten och lite nu under 

vintern så har jag inte varit bra alls. (…) Han har ju suttit och typ skrikit och jag 

bara: jag orkar inte! Och jag har legat i soffan och mått jättedåligt och inte ens orkar 

gå upp och ge honom mat liksom. Så…då har det inte varit bra.”.  

 

Temat inbegriper att man på grund av uppväxt och erfarenheter därifrån av våld och missbruk, 

valt att skydda barnet för att det inte ska behöva uppleva samma sak. Många såg det som att de 

har kunnat ge sina barn en bra start i livet, trots sin trassliga uppväxt. Den egna barndomen var 

aktualiserad. Vid avsaknad av en problematisk barndom uttrycktes inte lika mycket tankar 

kring hur den egna barndomen påverkat det egna föräldraskapet. Det talades mer om saker som 

man ville göra med barnet, saker som den egna mamman gjorde med dem som små. Eller att de 

ville föra vidare samma sätt att leva till sina egna barn som de själva upplevt och lärt sig som 

små. 

 

I temat ingick även beskrivningar där mammorna upplevde att de inte behövde reflektera så 

mycket över hur de ville vara och vad de skulle göra med sina barn, utan att det kom naturligt. 

De tänkte mycket på vad de själva tyckte om och gjorde som barn. En mamma beskrev det som 

att eftersom hon endast vuxit upp med sin mamma tänker hon att hennes dotter bara hade henne 

och ingen egentlig pappa. Hon upplevde att eftersom att hennes mamma kompenserade för att 

hon bara haft en förälder, så märkte hon att hon gjorde samma sak med sitt barn. 
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Temat Interaktion med barnet bestod även av utsagor där mamman beskrev det som att hon 

påverkats mycket av sin problematiska uppväxt och där hon inte ville utsätta sitt barn för 

samma miljö. I en del av fallen hade det lett till att mamman lämnat barnets pappa. 

 

”Det var en period då både min styvpappa och mamma drack, så...det var...jag 

känner att det var därför jag inte ville vara tillsammans med hennes pappa för jag 

vet ju själv hur det är att vara uppväxt i en stökig miljö liksom...och jag vill liksom 

inte att hon ska bli lika osäker som jag blev där ett tag för att de bråkade så, att det 

blev för mycket bråk. Jag känner själv när jag blir arg på pappan så blir X 

jättestressad. Jag tror hon blir väldigt rädd. Han har ju höjt rösten till mig ända 

sedan hon kom, så hon har ju blivit…det var det jag kände att jag inte kan ge henne 

den uppväxten.” 

 

Det fanns även variationer där man först inte trodde att uppväxten påverkat det egna 

föräldraskapet. Men därefter förtydligades svaret och en betoning gjordes att den egna 

uppfostran nog skulle få betydelse i framtiden, främst med tanke på att barnet skulle få gå först. 

Något som mamman upplevt sig inte ha gjort i relation till de egna föräldrarna. 

 

Inom delaspekten synen på sig själva i temat Interaktion med barnet, ingick även beskrivningar 

av depressiva symptom. Vissa kvinnor uppvisade depressiva symtom i varierande grad medan 

andra inte gjorde det. Vid den kvalitativa analysen av intervju- och enkätmaterialet var de 

depressiva symtomen främst ledsenhet, nedstämdhet och ökad oro. En känslomässig 

förlamning beskrevs där man upplevde en svårighet att aktivera sig och koncentrera sig men 

även en känslomässig upprördhet som beskrevs som gråtattacker. Mammorna beskrev också att 

de känt sig mer ledsna än vad de förväntat sig efter att de fått barn. Relationella konflikter på 

hemmaplan beskrevs öka nedstämdheten. 

 

”Jag blir väldigt stressad. Jag blir nedstämd och det känns som att jag inte får 

engagera all min tid till henne, det är allt annat. Det är såhär, städar jag inte så blir 

min mamma frustrerad för hon är en riktig pedant och sedan att…jag blir nedstämd 

och ibland har jag inget tålamod till X. Blir X arg när jag är nedstämd blir det en 

krock däremellan.(…) Blir jag ledsen blir hon det också. Så…jag försöker att hålla 

mig lugn i alla fall när hon är vaken.” 

 

Diskussion 

Benoit och Parkers (1994, refererat i Cassidy & Shaver, 2008) studie visar att representationer 

av anknytning mellan mormodern och mamman, förs vidare till relationen mellan mamma och 

barn och därmed även upplevelsen av relationen till barnet. Inom temat Interaktion med barnet 

varierar synen på barnet mellan att beskrivas som självklar till problematisk. Det finns 

beskrivningar av relationen till barnet som självklar, vilket som en möjlig förklaringsmodell av 

många, kan förstås utifrån Bowlbys anknytningsteori där mamman erbjudit sig till barnet så att 

det kan skapa en trygg anknytning till henne. Det finns även utsagor som definierar relationen 

utifrån att barnet tycker om mamman eller är lätt att ha med, det vill säga att mammans behov är 

det som avgör om relationen är bra eller inte. Synen på barnet blir då att barnets funktion är att 

finnas i relation till mamman, inte som en egen individ. Den rollförväxling i omsorg kan, som 

en möjlig tolkning av flera, ses som ett exempel då anknytningen inte fungerar tillfredställande 

för barnet.  

 

Solomon & George (1996) visar att i mötet med barnet finns mammans upplevelse av 

kontakten med barnet men även den egna anknytningshistorien som påverkar hur hon tänker 
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kring sitt barn och relationen till barnet. Det blir tydligt inom detta tema då det i så hög grad 

dras kopplingar till den egna barndomen vid beskrivningar av det egna barnet. Barnets 

uppväxtmiljö definieras även som bra genom att barnet inte behövt uppleva samma traumatiska 

uppväxtsituation som mamman. Synen på barnet definieras utifrån vad det inte fått uppleva 

istället för att fokusera på vad det upplever. Föräldraskapet verkar baseras i hög grad på den 

egna barndomsupplevelsen, något som kan tolkas som att den egna uppväxten inte bearbetats i  

tillräckligt hög grad så att den kan läggas bakom. För de med en problematisk bakgrund blir det 

tydligt att mammorna aktivt valt att inte försöka utsätta sina barn för samma utsatthet som de 

själva upplevde som barn. Man försöker att bryta familjemönstret och en teoretisk synvinkel av 

många, är att genom att exempelvis lämna en missbrukande pappa, aktiverar mamman sitt 

omvårdnadssystem och sätter barnets bästa i centrum.  

 

Inom temat varierar inte synen på föräldern i samma grad som synen på barnet. Barnets behov 

upplevs styra deras liv och de beskriver sig som bra eller mycket bra föräldrar. De som 

beskriver sig som kompetenta tycker att de anpassar sig efter barnets behov och leker mycket 

med sina barn. Det kan ses samstämma med Brophy-Herb och Honigs (1999) forskning att 

mammor med högre grad av reflektion hade en mer positiv interaktion med sitt barn bland annat 

under fri lek.  

 

Inom temat återfinns även beskrivningar där det uttrycks en ambivalens över att vara förälder. 

Här finns diskrepansen mellan att definiera sig som en bra föräldrar men samtidigt beskriva sig 

som en mamma med ambivalenta känslor inför föräldraskapet. Kanske kan mammorna, som en 

möjlig tolkning av många, ses uttrycka en önskan om ett gott föräldraskap medan 

beskrivningen av känslorna inför föräldraskapet motsvarar den upplevda realiteten. 

 

Inom temat ryms beskrivna depressiva symptom. Det är främst oro och nedstämdhet. 

Depressiva symptom kan försvåra relationsskapandet till barnet och även innebära en mindre 

nyanserad inre representation av barnet. Fonagy (2000) visar att det viktigaste i ett gott 

föräldraskap är att kunna sätta sig in i och reflektera över sitt barns behov, något som försvåras 

vid en depression. Turney(2011) pekar i sin forskning på att depression hos mamman minskar 

graden av engagemang i barnet. Kalil, Spencer, Spieker, Lewayne och Gilchrist (1998) visar att 

depression hos tonåriga mammor som lever tillsammans med den egna mamman, har samband 

med kvalitén på relationerna inom familjen och grad av konflikt. Högre nivå av konflikt med 

övriga familjemedlemmar och speciellt den egna mamman är kopplat till en högre grad av 

depression hos mamman och en lägre grad av sammanhållning inom familjen. Men eftersom 

inga kausala samband analyseras i denna studie så går det inte att avgöra om denna studies 

resultat stämmer in på given forskning. Men intressant att påpeka är att temat inbegriper en 

upplevd ökad oro, nedstämdhet samt utsagor att relationella konflikter på hemmaplan gör att  

man har mindre ork att engagera sig i sitt barn. 

 

Tema: Coping 

Föräldrastress var ett aktuellt tema hos mammorna som var kopplat till en rad kvalitativa 

aspekter som beskrivits nedan. Huvudtemat Coping har delats upp i en del som rör mammans 

upplevda föräldrastress och en del hur hon interagerar med sin familj. Den inre stressen 

beskrevs som en känsla av maktlöshet och uttrycktes genom en upplevd ilska. I konflikter eller 

vid emotionellt påfrestande situationer med barnet valde man att använda sig av 

copingstrategier som att höja rösten, bli arga, gå iväg från barnet, lyssna på musik, lyfta bort 

barnet och avleda det, lämna barnet och gå ut och festa, lämna barnet och röka en cigarett, låsa 

in sig på toaletten, skrika tillbaka, strunta i barnets gråt. 
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 ”Ja, det har slutat många gånger med att: ligg och skrik då!”  

 

Inom temat ingick beskrivningar där den egna inre stressen brusade upp i form av ilska i 

samband med stressande yttre faktorer som mammorna inte kunnat påverka. En förälder 

beskrev det som att hon blev arg på barnet när hennes tillvaro i övrigt stressade henne och det 

blev för mycket för henne.  

 

”Min data fungerade inte och då började han att pilla på min telefon och då slutade 

den också att funka och allt som han gjorde var bara så fel och då bara: sluta! Jag 

orkar inte!” 

 

Det fanns även variationer inom temat med beskrivningar av en upplevelse av att inte klara av 

saker och ting så bra som förälder. Eller att man ansåg det som att nästan all tid numera gick åt 

till barnet och att det inte fanns kvar någon tid för en själv. Någon mamma tyckte att hon efter 

barnet fötts drabbats av fler infektioner än tidigare. Många upplevde att de fått ge upp mer av 

det egna livet än vad de tidigare trott för att kunna möta barnets behov. 

 

Problem med sömn upplevdes som stressande. Det kunde röra sig både om att barnet inte ville 

sova men också att mamman inte fick sova tillräckligt vilket uttrycktes i en känsla av ilska och 

maktlöshet. Mammorna upplevde att de fick sova mindre sedan de fått barn och att de känt sig 

tröttare och mer ur form än vanligt. En mamma beskrev att hon blir arg på sitt barn när hon sovit 

för lite och/ eller barnet vaknat och inte ville sova på natten.  

 

”När han inte vill sova så brukar jag: lägg dig ner och sov! Och då brukar han 

blunda och lägga sig direkt och det är jättejobbigt för jag vill inte skrämma honom 

eh...(…) men jag vet ju att det funkar…när man hållit på i en halvtimme så är det 

det enda som funkar och då gör man gärna det.” 

 

Stressande faktorer var när barnet gjorde saker det inte fick, eller agerade på sätt som tolkades 

som trots. En del men inte alla, fick då fantasier om att slå eller skada sitt barn. De flesta 

uttryckte att det enbart var fantasier och inte en reell möjlighet. En mamma beskrev det som att 

hon ofta blir intensivt arg på sitt barn, skulle vilja slå barnet, men att hon istället tar upp det och 

försöker avleda barnet. En mamma upplevde sig bli arg på och stressad av sitt barn vid läggdags 

om barnet inte somnade men kände inte att hon ville skrika på eller slå sitt barn. 

 

 ”Man ska lägga honom och så är jag trött och så börjar han slåss eller sparkas och 

då kan jag bli sur på honom och verkligen känna: nu ska du sova. För efter att han 

har lagts sig så är det min egentid.” 

 

Copingstrategier i kontakt med den egna familjen 

I temat Coping ingick beskrivningar av en direkt copingstrategi där mamman beskrev det som 

att hon och den egna mamman kunde prata om de problem och svårigheter som uppkom 

hemma. Det kunde röra sig om hemarbete eller olika syn att uppfostra barnet på. Här ingick 

även när man bett om stöd och hjälp av familjen vid utsatta situationer och fått det. Det fanns 

även variationer som snarare handlade om att direkt ta upp meningsskiljaktigheter med den 

egna familjen men där utgången blev en mer upplevd problematisk relation. Med direkthet 

menades även här att försöka få hjälp av sin familj i olika former av frågor men inte mötas av 

någon hjälp. 

 

”(…) som när vi bodde hos pappa då var det som: Men ta X!(…)Eh…sedan är det 
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väl så att vi aldrig har funkat ihop överhuvudtaget, vi bråkar oavsett om det är barn, 

hundar eller katter överallt.” 

 

Inom temat återfanns även aspekter som kan ses som mer passiva copingstrategier. Mammorna 

beskrev det som att när de fick barn ville de vara nära den egna mamman, bad om stöd och 

hjälp, lät mamman sköta det dagliga hemma eller sköta mammans ekonomi. En mamma ville 

klara allt själv men förlitade sig mycket på sina föräldrar.  

 

” Jag tror jag kan bo kvar hemma ganska länge, vi har inte sagt något men jag vill ju 

inte det. Det är viktigt för mig, för att kunna utvecklas och gå vidare vill jag ha en 

egen lya. (…) Jag är väl lite lat och bekväm. Jag tar det lite lugnt samtidigt som jag 

tänker fan. Man måste ju ha pengar för att kunna få lägenhet. Det är lite 

prioritering.” 

 

Familjen upplevdes som en trygghet och man hanterade de konflikter som uppkom genom att 

anpassa sig till familjelivet. En mamma beskrev det som att hon gjorde det som föräldrarna ville 

att hon skulle göra och därefter gick därifrån.  

 

En annan aspekt inom temat Coping var när det beskrevs som att konflikter med den egna 

mamman inneburit att mammorna hade de valt att dra sig undan och försöka klara sig själva så 

mycket som möjligt. På grund av sina familjerelationer valde en del att tillsammans med sitt 

barn vara hemifrån så mycket som möjligt. Familjerelationerna hade varit sådana under längre 

tid att inget stöd heller fanns inom familjen före graviditeten. 

 

Diskussion 

Spencer, Kalil, Larsson, Spieker & Gilchrist (2000) visar att konflikter mellan mamman och 

mormodern ökar graden av föräldrastress hos mamman. Detta stämmer väl överens med temat 

Coping, där kvaliteten på relationen mellan mamma och mormor utgör en central del. Pryces 

(2005) drar detta ett steg vidare och visar att kvalitén på mammans omsorg för barnet påverkas 

av vilket stöd hon får och den stress hon upplever, en fråga som däremot inte kan besvaras i 

denna studie. Östberg, Hagekull & Wettergrens (1997) forskning visar att mammans upplevda 

föräldrastress är kopplad till mammans grad av depression. Inga kausala samband utforskas i 

denna studie men eftersom mammorna uttrycker en rad depressiva symptom är det intressant att 

ändå notera den koppling forskare tidigare gjort till upplevd föräldrastress. Inom temat brusar 

den egna ilskan upp i samband med problem att få barnet att sova, stress av yttre faktorer eller 

upplevd trots från barnets sida. Det kan ses som vanliga stressande faktorer för en förälder men 

kanske är det så att dessa mammor generellt upplever en möjlig lägre inre förmåga att klara av 

sin livssituation, vilket kan öka den upplevda föräldrastressen. 

 

I konflikter eller vid emotionellt påfrestande situationer med barnet finns beskrivningar av att 

välja att använda sig av direkta copingstrategier som att höja rösten, skrika tillbaka, bli arg, 

lyfta bort barnet och avleda det. Men det återfinns även en rad indirekta copingstrategier som 

att gå iväg från barnet, lyssna på musik, lämna barnet och gå ut och festa, lämna barnet och röka 

en cigarett, låsa in sig på toaletten eller strunta i barnets gråt. De sistnämnda överensstämmer 

med resultaten i den studie av Codega, Pasley och Kreutzer (1990) som presenterats och som 

visar att tonåriga mammor främst använder sig av undvikande copingstrategier för att hantera 

stress, dels mot det egna barnet men även i relation till den egna familjen. Inom temat beskrivs 

en rad olika sätt att hantera svårigheter i relation till sina närmaste. Detta från att vara 

självförsörjande och dra sig undan till att aktivt be om hjälp och direkt ta upp 

meningsskiljaktigheter med den egna familjen. Enligt forskning av Colletta och Gregg (1981, 
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refererat i Codega, Paisley & Kreutzer, 1990) är en mer direkt copingstrategi kopplat till bland 

annat ett mer aktivt stödjande nätverk. 

 

Sättet att berätta 

När analysen gjordes av materialet blev uppsatsskrivaren varse om att det fanns andra aspekter 

av materialet som inte handlade främst om innehåll utan om sättet att framställa innehållet. 

Dessa resultat kan inte klassificeras utan är kvalitativa aspekter av berättandet och kan ses som 

ett organiserat och ett desorganiserat sätt att berätta. Vissa berättelser förmedlades på ett fritt 

och självständigt sätt, andra var fientliga, motsägelsefulla eller visade brist på koherens.  

 

Organiserat 

I berättelserna kunde man fritt och självständigt beskriva relationen till den egna mamman och 

den egna barndomen utan att för den skulle fastna i detaljer. I beskrivning av 

familjerelationerna kunde det både tas upp negativa och positiva aspekter men på ett nyanserat 

och reflekterande sätt. Intervjuaren upplevde att det fanns en sammanhängande berättelse att 

lyssna till oavsett om historien innehöll en traumatisk uppväxt eller inte. I detta sätt att berätta 

ingick när mammorna beskrev den egna ursprungsfamiljen som en trygghet att utgå ifrån och 

återvända till, vilket för intervjuaren uppfattades som en självklarhet som mammorna själva 

inte tyckte sig behöva fästa någon vikt vid under intervjun utom vid en direkt fråga. Familjen 

sågs till största del som en källa för stöd, även om andra upplevelser av att det inte var så även 

fanns. 

 

”Alltså jag tror att…det där är rätt svårt…men alltså jag tror att min mammas 

värderingar, att det är viktigt med utbildning, sätta familjen först vill jag vara lik 

mamma. (…) Sedan vet jag att är det något jag är osäker på så är det ofta min 

mamma jag vänder mig till. Hur ska jag göra det här? Jag får absolut stöd från min 

mamma även om det inte alltid är så att vi har samma åsikter.” 

 

I detta berättandet anpassade mammorna sig till sin ursprungsfamilj, upplevde ibland 

rollförväxling men där problem med den egna familjen tacklades genom att direkt ta upp detta, 

underordna sig eller be om hjälp. Under intervjuerna upplevdes mammorna vara mer upptagna 

med den nuvarande relationen till det egna barnet, än att prata om den egna barndomen. Togs 

den egna barndomen upp var det mer i termer av vad man ville göra med sitt barn. Relationen 

till barnet sågs som tillitsfull och de upplevde sig själva som en kompetent förälder men ibland 

otillräcklig. Synen på barnet var nyfiket och att man skulle lära av barnet hur det fungerade. 

Barnet beskrevs med variation, med känslomässig närhet, engagemang och med visad förmåga 

att reflektera kring barnets känslor.  

 

”Vet inte…det är lite svårt (skratt). Jag tror det beror på situationen. Om det är en 

vecka jag jobbat mycket så märker jag ju på X att han blir lite mer mammig och då 

blir det jobbigare för mig också att lämna honom. Då känner jag själv också att jag 

inte vill och det känner han säkert av och det blir lite jobbigare.” 

 

Desorganiserat 

Vissa berättelser innehöll i sin förmedling, aspekter av fientlighet, motsägelsefullhet eller 

visade brister inom koherens. Beskrivningar av boendesituationen präglades av uppbrott och 

ombytlighet och där föräldraskapet påverkades av en inre rotlöshet. Mammorna visade prov på 

i sina berättelser att de till största del tacklade problem med sin ursprungsfamilj antingen 

genom att direkt ta upp tvisteämnen på ett konfliktfyllt sätt och/eller vara känslomässigt 

självförsörjande och ha ett stödjande vänbaserat nätverk utanför ursprungsfamiljen. På frågan 
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om hur den egna uppväxten påverkat föräldraskapet, svarades det att man inte trodde det 

påverkat i hög grad. Eller att det inte påverkat i nuvarande situation men att det kanske skulle 

komma att göra i framtiden. I dessa berättelser kom man antingen inte ihåg sin barndom eller 

beskrev en frånvaro av kontakt när de egna föräldrarna skulle beskrivas. Ibland upplevde 

intervjuaren att mammorna uttryckte en viss aggressivitet när intervjuaren ställde frågor kring 

relationen till den egna frånvarande pappan. 

 

”Alltså jag har ingen kontakt med min pappa. Sedan jag var fem år kanske. Jag 

känner inte honom. Nja…det var väl..jag har aldrig, min mamma har haft ensam 

vårdnad. Han har aldrig träffat X. 

Intervjuaren: På vilket sätt vill du vara lik eller inte lik din pappa? 

Det sa jag ju alldeles nyss. (Byter sedan ämne till den egna mamman). 

 

Den egna mamman kunde användas som jämförelsegrund men där det även uttrycktes en 

ambivalens. Intervjuaren upplevde att en del av mammorna vid beskrivningen av barndomen 

fortfarande var upptagen med bearbetandet av den. Den egna pappan beskrevs antingen 

motsägelsefullt med motstridiga bilder eller idealiserat. Vid idealiseringen fanns det inget 

konkret minne som låg till grund för uttalandet. En mamma beskrev sin egen pappa som ”Pappa 

är världens bästa pappa.” men beskrev samma pappa senare i intervjun med: 

 

” Jag vet ju inte hur det är att ha en pappa som är hemma på en fredagskväll och 

tittar på film med en, eller gör saker, för han orkade inte ta för sig något. (…) Han 

dricker jättemycket också och alltid inför mig och jag har sett honom full tusen 

gånger och jag vet inte hur liten jag var första gången jag fick se honom full och 

ramla ihop framför mig.” 

 

Det kunde även vara att intervjuaren upplevde att mamman fastnade i berättande eller försvann 

och tystnade en stund, verkade tankspridd och letade efter ord, eller pratade om den egna 

föräldern både i nutid och dåtid.  

 

” Pappa drack dygnet runt, han hade alltid en plunta i fickan. Jag vet inte ens vem 

han är…jag vet inte skillnaden när han var nykter eller full. Det var jobbigt.” 

 

Det egna föräldraskapet upplevdes eller beskrevs ambivalent. Barnet var flackt beskrivet med 

kortfattad konkret beskrivning av vad barnet gjorde men inte hur dess personligheten var. 

 

”X är glad, mycket energi, klättrar på allting och eh….stoppar allting i munnen men 

sväljer ingenting han inte kan tugga, så han kan suga på stenar utan att det blir 

farligt. X älskar att vara ute och leka och tugga på kottar…han…han är lite (…).” 

 

Intervjuaren upplevde att mammornas beskrivning av barnen inte var känslomässigt engagerat. 

I en berättelse beskrevs det första mötet med barnet som en känsla av likgiltighet. Barnet kunde 

även beskrivas utifrån sin funktion för mamman. 

 

” Det är så skönt att ha någon som är beroende av en och kunna ta hand om honom 

och veta att han älskar mig.” 

 

I dessa berättelser sågs relationen till barnet som problemfyllt. Synen på barnet var att det var 

otydbart eller trotsigt. Barnet presenterades inkonsekvent med motstridiga beskrivningar som 

exempelvis att det beskrevs som både skrikigt och inte skrikigt. Beskrivningarna av sig själva 



30 

 

 

som föräldrar var även de inkonsekventa. En mamma beskrev sig som både ”världens bästa 

mamma” och ”urusel”. Det visades prov på en oförmåga att skilja ut sig själv och barnet men 

också en sämre förmåga att reflektera kring barnets känslor. Intervjuaren upplevde att 

mammornas fokus i intervjusvaren lätt hamnade på den egna situationen eller barndomen 

istället för på barnet.  

 

” Intervjuaren: Men hur gör du för att ta reda på vad han känner? 

Mamman: Känner? 

Intervjuaren: Känner, som när man är arg eller ledsen? 

Mamman: Som idag alltså, det är också en grej, nu kan man sätta sig ner och säga 

kom, sätt dig i mitt knä och lugna ner dig…eh…jag gick in i duschen idag och han 

vart helt hysterisk. Jag stängde dörren och låste och kände att jag var tvungen att få 

vara ifred. ” 

 

Diskussion 

Det intervjuunderlag som finns i studien har inte införskaffats genom en strukturerad 

anknytningsintervju, men resultatet kan diskuteras utifrån anknytningsteoretiska begrepp. I 

denna studie speglas ett organiserat sätt att berätta sin anknytningshistoria av att mammorna 

fritt och självständigt kan beskriva relationen till sin egen mamma/familj utan att fastna i 

detaljer. Att de både kan ta upp negativa och positiva aspekter men på ett nyanserat och 

reflekterande sätt. I det desorganiserade sättet att berätta återfinns svårigheter att reflektera 

kring sina erfarenheter från barndomen, att beskriva egna anknytningsbehov i förhållande till 

barnet, eller beskriva traumatiska händelser utan möjlighet att distansera sig i berättandet. 

 

Brophy-Herb och Honig (1999) studie visar att tonåriga mammors förmåga att reflektera kring 

sitt förflutna är signifikant kopplat till en högre grad av känslighet hos mamman, en ökad 

föräldraförmåga samt en ökad förmåga att möta barnets behov. Reflekterande förmåga mättes 

som graden av minnen och detaljrikedomen av minnen från barndomstiden, samt den 

emotionella erfarenheten som uttrycks av föräldern kring att ha varit barn i sin ursprungsfamilj. 

Forskningslitteraturen pekar på att på vilket sätt en förälder beskriver sina 

anknytningserfarenheter, är viktigt för barnets anknytning. Hur en mamma berättar om sin 

barndomsrelation till föräldrarna korrelerar med vilket anknytningsmönster som finns mellan 

mamman och hennes barn (Main, Kaplan och Cassidy 1985, refererat i Bowlby, 2010). Sättet 

att knyta an transformeras genom generationer om inte mamman har en så pass hög grad av 

reflekterande förmåga att hon trots sin otrygga uppväxt, kan skapa en sammanhängande 

historia av den egna uppväxten och därmed kunna ge det egna barnet en trygg anknytning ( 

Bowlby, 2010; Fonagy, 2000; Stern, 1995).  

 

 

Sammanfattning av resultat och allmän diskussion 

 

Denna studies syfte är att undersöka hur bostadslösa unga mammor upplever sitt föräldraskap, 

sin relation till sitt barn, egen psykisk hälsa och stress. De åtta huvudteman som framkommer 

vid den tematiska analysen är: Social situation, Egen individuation, De egna föräldrarna, 

Nätverk, Syn på barnet, Konfliktfyllda eller emotionellt påfrestande situationer mellan mamma 

och barn, Interaktion med barnet och Coping. Under analysen framkom aspekter kring sättet att 

berätta som går tvärs över de definierade temana. Det är organisering och desorganisering i 

sättet att berätta sin historia. Studien har åtta forskningsfrågeställningar. Temat Social situation 

besvarar frågeställningen: Hur ser förälderns boendehistoria ut? Inom temat ingår 

beskrivningar av en ofrivilligt ombytlig bostadshistoria som upplevdes som oroande. Inom 
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temat Egen individuation besvaras frågeställningen: Hur påverkar boendesituationen 

föräldraskapet? Avsaknaden av en egen lägenhet och vad det innebär av delat boende med den 

egna mamman påverkar sättet att handskas med föräldraskapet. Frågeställningen: Hur ser 

relationen till de egna föräldrarna ut? besvaras inom temat De egna föräldrarna. Den egna 

mamman ses som en förebild till det egna föräldraskapet medan bilden av pappan är mindre 

detaljrik. Forskningsfrågan kring om det finns något stöd för mamman i föräldraskapet 

besvaras inom temat Nätverk. Inom temat beskrivs familje- eller vänbaserat stödjande nätverk. 

Det upplevs finnas en avsaknad av känslomässigt och praktiskt stöd i föräldraskapet av barnens 

pappor. Hur mamman reflekterar kring sitt barn besvaras av temana Syn på barnet och 

Konfliktfylld eller emotionellt påfrestande situationer mellan mamma och barn. De två olika 

temana speglar olika situationer som ställer olika krav på en förälders reflekterande förmåga. 

Inom temat Syn på barnet ingår olika kvalitéer av lyhördhet, innehållsrikedom i beskrivning av 

barnet, engagemang i barnet och koherens. I temat Konfliktfylld eller emotionellt påfrestande 

situationer mellan mamma och barn, besvaras frågan om hur mamman reflekterar kring sitt 

barn, genom att temat speglar både en högre reflekterande förmåga men även en lägre sådan. 

Forskningsfrågorna: Hur ser föräldern på relationen till sitt barn? och Har föräldern depressiva 

symptom? besvaras inom temat Interaktion med barnet. Relationen till barnet beskrivs antingen 

som självklar eller problematisk. Föräldrarnas syn på sig själv varierar inte i lika hög grad där 

man ser sig själv som en bra förälder. Depressiva symtom uppvisas i varierad grad och då 

främst i form av oro och nedstämdhet. Forskningsfrågeställningen om föräldraskapet upplevs 

som stressande besvaras inom temat Coping. Den inre stressen beskrivs som en känsla av 

maktlöshet och uttrycks genom en upplevd ilska. Yttre faktorer som inte kan påverkas upplevs 

som stressande, problem med sömn liksom när barnet uppfattas som trotsigt. Avslutningsvis 

kan sägas att alla forskningsfrågorna blev tematisk belysta.  

 

Avslutning 

De åtta teman som framkom i analysen visar på vilka svårigheter unga bostadslösa mammor 

kan uppleva i sin psykosociala situation och i sitt föräldraskap. Då ingen tidigare forskning har 

gjorts av denna grupp i Sverige kan det vara lämpligt att sätta temana i ett större sammanhang 

och med inriktning på åtgärder. Tidigare forskning har visat att anknytningstrauman i generella 

drag innebär att känslocentrum i hjärnan: amygdala, är lättriggat för känslor som panik, rädsla 

och ilska. Dessa trauman kan återaktiveras senare i livet när exempelvis en mamma ska lugna 

sitt skrikande barn men fylls med en överväldigande ilska och skriker tillbaka (Brophy-Herb & 

Honig, 1999). Därför är det viktigt att försöka lära mamman att hantera sitt trauma i förhållande 

till sitt barn genom att lära ut konkreta verktyg. En ökad grad av reflekterande, kan läras genom 

att föräldern får träna sig på att mentalisera kring sitt barn och sig själv, det vill säga tänka om 

sina och sitt barns tankar, känslor och intentioner. Att lära ut en ökad reflekterande förmåga hos 

unga mammor kan vara ett sätt att minska faran för barn att utsättas för vanvård, övergrepp och 

senare problem i skolan (Brophy-Herb & Honig, 1999). Detta kan göras genom 

mentaliseringsbaserade terapiprogram som exempelvis Minding the Baby som fokuserar på att 

få mamman att öka sin reflekterande förmåga, förändra hennes inre representation av barnet 

och få till en beteendeförändring gentemot barnet (Slade, Sadler & Mayes, 2005, refererat i 

Cassidy & Shaver, 2008). Det finns även andra program riktade mot att förbättra anknytningen 

mellan mamma och barn (Berlin, Zeanah & Lieberman, 2008). 

 

Goleman (1995, refererat i Brophy-Herb & Honig, 1999) menar att behandlingsprogram 

riktade mot unga mödrar bör fokusera på att lära dem självmedvetenhet, att identifiera, uttrycka 

och hantera känslor, impulskontroll, skjuta upp behovstillfredsställelse och hantera stress och 

ångest. Detta skulle i sin tur leda till fler tryggt anknutna barn hos unga mammor. Codega, 

Pasley och Kreutzer (1990) menar att de föräldrautbildningsprogram som vänder sig till unga 
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mödrar, borde inkludera träning av mer direkta copingstrategier som konfliktlösning och 

problemlösning. Mammor som lär sig förhandla och direkt uttrycka behov, kan lättare förmedla 

och få sina behov uppfyllda. Även familjekonflikter blir lösta mer effektivt med en mer direkt 

kommunikationsstil menar forskarna. Studien visar även att unga mödrar vänder sig till vänner 

när de stöter på svårigheter. Just vänskapsrelationer är något som oftast förändras för den 

tonåriga mamman då många tidigare vänskapsrelationer försvinner. Därför är det i eventuella 

program och mötesplatser för unga mödrar viktigt att skapa ett klimat som välkomnar 

etableringen av nya vänskapsrelationer. På detta sätt kan känslan av isolering, och en eventuell 

förvirring kring den nya rollen som mamma, brytas med stöd i de nya relationerna och i 

gruppen.  

 

Brophy-Herb och Honig (1999) beskriver i sin forskning att insatser som innebär att öka 

mammans reflekterande förmåga, borde riktas mot de som berättar om en känslomässigt knaper 

omvårdnad under den egna barndomen och de mammor som har svårt att komma ihåg den egna 

barndomen eller inte kan reflektera kring den. I ett vidare perspektiv och med bakgrund i denna 

studie är det värt att notera att insatser för mammorna bör vara inriktade på att utveckla deras 

copingstrategier och reflekterande förmåga. Detta för att de på ett så bra sätt som möjligt ska 

klara av sina liv självständigt, hantera den stress de tvingas leva under och få en möjlighet att 

skapa nära relationer till sina barn.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie är gjord med ansats i kvalitativ metodik och med en kombination av deduktiv och 

induktiv tematisk analys. Eftersom gruppen bostadslösa unga mammor inte är en beforskad 

grupp i Sverige, så valdes en kvalitativ ansats för att kunna fånga in och se vilka 

frågeställningar som kan vara intressant att vidareutveckla i ett senare forskningsperspektiv. 

För att kunna fånga in teman, nyanser och affektiv ton i samtalen ansågs det nödvändigt att 

använda sig av halvstrukturerade intervjuer. Antagligen hade studien kunnat fördjupas om en 

skarpare avgränsning hade gjorts. Samtidigt har grundtanken varit att försöka fånga in så 

många nyanser som möjligt kring de här mammorna och barnens livssituation, men då kanske 

till priset av att en fördjupning saknats i vissa delar. Enkätmaterialet analyserades endast 

kvalitativt då det ansågs vara för få intervjudeltagare för att enkätmaterialet skulle kunna 

analyseras kvantitativt.  

 

Eftersom det är en kvalitativ ansats på intervjuerna kan kontakten emellan och intervjuarens 

egen stil ha påverkat mammornas grad av öppenhet och vilja att vidareutveckla sina tankar och 

känslor om sina barn. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet och därmed även analysen av 

mammornas relationen till och inre representation av sina barn. Uppsatsskrivarens egen 

förförståelse i form av att själv vara småbarnsmamma, sammanboende med barnets pappa och 

med fast bostad, kan ha påverkat valet av följdfrågor i den halvstrukturerade intervjun med 

mammorna och därmed även påverkat det material som legat som bas för analysen. 

 

Vad gäller teoridelen är mycket av den forskning som nämns gjord i USA och är om tonåriga 

mammor. En del men inte alla mammor i denna studie är tonåringar. Samma teoribildning har 

använts för de två personer som blev mamma vid 20 och 21 års ålder. Övriga var alla tonåringar 

när barnet föddes.  

 

Eftersom de personer som deltog i undersökningen bestämdes av Stadsmissionens personal, var 

det svårare att styra urvalet av intervjupersoner även om urvalskriterierna var formulerade i 

förväg. Det var önskvärt att pappor skulle delta i undersökningen men då inga anmälde sitt 

intresse fick detta önskemål överges. Viktigt att påpeka är att pappor likaväl som mammor kan 
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vara viktiga anknytningspersoner för barn, det är inte könet utan att personen erbjuder sig som 

anknytningsperson till barnet som är det viktiga. Samtidigt är det ett kulturellt och samhälleligt 

observandum att inga pappor kunde intervjuas. 

 

Etikdiskussion 

Uppsatsen är skriven i samarbete med Stadsmissionen även om arbetet gjorts självständigt. Det 

har inneburit en balansgång mellan Stadsmissionens önskningar och det uppsatsskrivaren tyckt 

varit möjligt att göra. Då intervjuerna genomfördes i Stadsmissionens lokaler, kan 

intervjupersonerna ha uppfattat uppsatsskrivaren som en del av Stadsmissionens verksamhet, 

vilket då varit ännu viktigare att agera enligt Stadsmissionens värdegrund. Eftersom 

intervjupersonerna i de flesta fall lever i en känslomässigt påfrestande och/eller i en ekonomiskt 

pressad situation, har det varit en balansgång att möta de här personerna på rätt sätt utan att 

skuldbelägga, uppröra eller döma. Det var också ibland svårt att få till en intervjutid, då 

mammorna ibland inte dök upp på den bestämda intervjutiden och en ny tid fick bokas. Då 

deltagandet var frivilligt var det ibland svårt att tolka uteblivandet för uppsatsskrivaren men i 

alla fallen blev det efter telefonkontakt möjligt att boka en ny tid.  

 

För uppsatsskrivaren förekom etiska dilemman då föräldrar berättade om situationer som faller 

inom anmälningsplikten. Någon anmälan gjordes inte då dessa mammor hade kontakt med sin 

socialförvaltning och fick pågående hjälp i att hantera sitt föräldraskap. Men situationerna togs 

upp med handledaren för bedömning. Det var även ett etiskt dilemma att kunna beskriva dessa 

mammors vardag och föräldraskap utan att för den skull skuldbelägga dem eller peka ut dem 

som sämre föräldrar än andra. Det fanns en rad olika faktorer som bidragit till att mammorna 

hamnat i den situation de var i idag, en del självvalda och en del som de inte kunnat påverka. 

 

Fortsatt tillämpning 

Det vore intressant i en längre svensk studie att titta på hur den psykologiska hälsan utvecklas 

för de barn som växer upp i bostadslöshet med sin förälder. Då det inte är etiskt försvarbart att i 

ett psykologexamensarbete och inte heller tidsmässigt möjligt, att undersöka barnens 

anknytningsstil, förälderns anknytningsstil samt reflekterande förmåga, kan denna studie med 

fokus på föräldraskapet, ses som ett första steg mot en framtida longitudinell forskningsstudie. 
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Appendix 

 

Brev till föräldrar och till Stadsmissionens egna nätverk. 

 

Är du en bostadslös förälder med små barn som vill bli intervjuad om ditt 

föräldraskap? 

Jag som undrar heter Nina Elfström och ska under våren skriva min psykologexamensuppsats 

vid Stockholms universitet i samarbete med Stadsmissionen. Jag vill gärna träffa unga föräldrar 

under 23 år, som vill prata om sin relation till sitt barn och hur det är att vara förälder samtidigt 

som man inte har någon egen fast adress. Detta för att få en ökad förståelse för de svårigheter 

det kan innebära.  

Intervjun som ska genomförs under mars eller april kommer att ske på en lämplig plats för dig. 

Den kommer att ta cirka en timma och du kommer att få frågor om ditt barns utveckling, dina 

känslor inför ditt barn och hur du tycker att er relation är idag. Du kommer även att få fylla i en 

enkät. Som tack för deltagandet får du två biobiljetter. 

Deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta när du vill. Allt material som samlas 

in avidentifieras så att du som intervjuad förblir anonym. Intervjuerna kommer att spelas in på 

band, men sedan raderas efter att studien är avslutad.  

För dem som vill finns möjligheten att få den färdiga uppsatsen skickad via mail. 

Om du är intresserad av att delta kontakta: 

Nina Elfström på 0733-688506 eller 

nina_elfstrom@hotmail.com 
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Intervjumall 

Inom parentesen nämns teoribasen. PDI:The Parent Development Interview-Revised , RF: 

Reflekterande förmåga, WMCI: Working Model of the Child Interview. 

 

Basfrågor 
1. Vad heter du och ditt barn? 

2. Ålder på dig och barnet? Gravid vid vilken ålder? 

3. Sysselsättning? Hur försörjer du dig? Gjorde innan graviditeten? 

4. På vilket sätt har du varit i kontakt med Stadsmissionen? Deltagit i föräldragrupper? 

5. Är du tillsammans med pappan/ mamman? Hur gammal är pappan? Hur länge hade ni varit 

tillsammans när ni blev gravida? 

6.  Bor ni tillsammans? Om inte- har ni kontakt? Om inte. Är pappan engagerad i barnet? På 

vilket sätt? 

7. Finns det någon annan runt omkring dig som är engagerad i ditt barn eller hjälper dig i din 

föräldraroll? ( Koll av nätverk/stöd.) 

8. Kan du berätta var ni bor nu och hur det sett ut från att du blev gravid fram tills nu? 

9. Upplevde du att du behövde ändra din bostadssituation när du blev gravid? Hur då? Varför 

då? Varför inte? Vilka känslor var förknippade med din situation? 

 

Förälderns inre representation av barnet: 
10. Hur kände du inför att bli mamma när ni blev gravida? Hur reagerade pappan? Var barnet 

planerat? Funderade du på abort?  

10.b Hur var din förlossning? Vilka var med dig?  

10.c Hur kände du när du såg ditt barn för första gången? 

11. Kan du beskriva ditt/dina barns personlighet för mig ? (PDI, WMCI) 

12. På vilket sätt tycker du att ditt barn är både lik och olik dig? (PDI) 

13. Hur bär du dig åt för att ta reda på vad ditt barn vill eller hur hon känner sig? )Kan du ge 

något exempel? (PDI, RF) 

 

Förälderns upplevelse av relationen med sitt barn 
14. Kan du beskriva dig själv som förälder? (PDI) 

15. Hur tror du att din bostadssituation påverkar din förmåga att vara förälder? Kan du ge något 

exempel?  

16. Vad tycker du är svårast med att bo som du gör och samtidigt vara förälder? 

17. Hur skulle du beskriva ditt och ditt barns relation nu? (WMCI) 

18. Hur beter sig ditt barn när du lämnar det, exempelvis till någon hon/han är bekant med eller 

till dagis?  (PDI, Anknytning) 

a. Hur tror du att hon känner sig när ni skiljs åt? (PDI, RF) 

b. Vilka känslor tror du att ditt barn har när ni är åtskilda? ( RF) 

c. Hur beter han eller hon sig när ni ses igen? (Anknytning) 

d. Vad tror du hon känner när ni återförenas? ( RF) 

e. Vilka känslor väcks inom dig när ni är åtskilda? (PDI, Förälderns anknytning) 

 

19.Vad händer när ditt barn har gjort sig illa? Kan du ge ett exempel? (Anknytning, WMCI) 

a. Hur tror du att ditt barn känner sig då? (RF) 

b.Hur upplever du att ditt barn vill bli tröstat? 

c.Hur känns det för dig under de situationerna? (Anknytning, RF) 

 

20. Känner du dig någonsin riktigt arg på ditt barn? (PDI,föräldrastress) 

a. Vilken slags situation får dig att känna så, kan du ge ett exempel? (PDI) 
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b. Hur hanterar du din ilska? (PDI) 

c. Vad tror du ditt barn känner i den situationen? ( RF) 

 

Synen på de egna föräldrarna och den egna uppväxten 
Nu vill jag fråga lite om hur din erfarenhet av dina egna föräldrar inverkat på ditt sätt att vara 

förälder.  

21. På vilket sätt vill du vara lik respektive inte lik din mamma som förälder? Varför/ varför 

inte? (PDI, generationsperspektivet, påverkan på RF) 

22. Och din pappa?Varför/ varför inte? (PDI, generationsperspektivet, påverkan på RF) 

23. På vilket sätt tror du att din egen uppväxt påverkat ditt sätt att vara förälder? (RF) 

 

Avslutning: 
 

24.Hur önskar du att det ser ut i framtiden för dig och ditt barn? 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


