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I Sverige drabbas idag ca 13 % av alla kvinnor av post partum 

depression, förlossningsdepression under de första månaderna efter 

förlossningen. Genom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns idag 

stöd och hjälp för de mödrar som drabbas i form av 

samspelsbehandling. Intervjuer med mödrar som alla deltagit i 

samspelsgrupper, BUP mellanvården Nordost ligger till grund för 

denna studie. Syftet med studien var att belysa och få en inblick i 

mödrarnas erfarenhet av samspelsgrupperna, samt att undersöka vad 

mödrarna upplevt som gynnsamt med kontakten. Tre övergripande 

teman framträdde: Rädslan att inte duga som mamma, att lära sig vara 

mamma till sitt barn och att ta sig ur det mörka. Resultatet visade b.la 

en tydlig dissonans mellan föreställningen av att bli mamma och hur 

det faktiskt blev. Resultatet visade även på vikten av att få träffa andra 

mödrar i en liknande situation, samt behovet av det lugn som 

verksamheten och behandlarna förmedlade. 

 

 

Att bli förälder innebär för de flesta en stor omställning i livet, en omställning som så 

ofta är starkt förknippad med lycka. Att få barn och att bilda familj kan både ur ett 

biologiskt och historiskt perspektiv ses som en av de mest självklara och naturliga 

aspekterna av en människas liv. Eftersom att livet tar sig en ny riktning, ställer också 

situationen nya krav på individen, krav som för många föräldrar kan kännas svåra att 

hantera då allt ifrån invanda levnadsmönster till roller förändras. För många föräldrar 

kan detta innebära att stressnivån ökar, samt känslor av otillräcklighet och tvivel på den 

egna förmågan då föreställningen av att bli förälder inte riktigt blev som man hade tänkt 

sig (Hwang & Wickberg, 2001). Föreliggande studie fokuserar på att öka kunskapen 

kring de mödrar som drabbas av post partum depression, förlossningsdepression, genom 

att undersöka några mödrars upplevelse av en samspelsbehandling.  

 

Då kvinnan både genomgår psykiska och fysiska påfrestningar i samband med 

barnafödande är framförallt perioden efter förlossning, en period av ökad sårbarhet. 

Tecken på ökad sårbarhet kan bl.a. visa sig genom ökad labilitet, irritabilitet och 

nedstämdhet s.k. Baby blues (Wickberg & Hwang, 2003). Baby blues är idag en vanligt 

förekommande form av depression och drabbar ca varannan mamma några dagar efter 

förlossning. Baby blues kännetecknas av en mer ”övergående känslig labilitet” och 

varar i ca 1-2 dygn. Denna typ av depression kommer ofta i samband med det kraftiga 

hormonfall som sker 2-3 dagar efter förlossningen (Wickberg & Hwang, 2003). För 



2 

 

vissa mödrar kan dock ”blues” övergå till en mer djupgående och långvarig depression 

s.k. Post partumdepression (PPD). PPD som uppkommer efter förlossningen skiljer sig 

därmed från mer övergående depressioner som baby blues eftersom den ofta har en 

längre varaktighet och förekommer i varierande svårighetsgrad. Det som kännetecknar 

en PPD är främst ett sänkt stämningsläge där känslor som skuld och ångest av att inte 

räcka till som mamma är genomgående. Andra vanligt förekommande reaktioner kan 

vara koncentrationssvårigheter samt sömn- och aptitrubbningar. Även känslor av 

kontrollförlust, panik och vredesutbrott kan förekomma (Hwang & Wickberg, 2001). 

Idag drabbas ca 13 % av alla kvinnor i Sverige av PPD under de första månaderna efter 

förlossningen (Wickberg & Hwang, 2003). Det som skiljer PPD från andra typer av 

depressioner under livet är inte symtombilden i sig utan tidpunkten dvs. efter 

förlossningen (Cooper & Murray, 1998). Thomson och Fox (2010) menar att depression 

hos modern kan ha en stor inverkan på relationen mellan mor och barn då modern i ett 

deprimerat tillstånd tenderar att få svårigheter i att tillgodose barnets behov. Detta visar 

sig både psykiskt och fysiskt där allt ifrån ögonkontakt till beröring tenderar att blir mer 

mekaniskt i sitt hanterande än närvarande och följsam. Enligt Wickberg och Hwang 

(2003) kan depression hos mamman efter förlossningen ha långvarigt negativa effekter 

för barnets utveckling då barnet får svårigheter i att läsa av och tolka andra människor. 

Det har även visat sig att barn till deprimerade mödrar generellt uppvisar fler 

beteendeproblem, i form av sömn- och matproblem samt separationssvårigheter från 

modern (Cooper & Murray, 1998). En mer allvarlig form av förlossningsdepression är 

puerperal psykos och är väldigt sällsynt då det drabbar ca 1-2 av 1000 förlösta kvinnor 

per år Wickberg och Hwang (2003). Vid puerperal psykos krävs akut sjukvård då 

vanliga symtom är mani, vanföreställningar samt bristande verklighetsförankring.    

 

Orsaken bakom PPD är fortfarande inte känd men enligt Wickberg och Hwang (2003) 

finns dock flera avgörande faktorer som skiljer en PPD från andra depressionstillstånd. 

En av dessa avgörande faktorer är att kvinnan är nybliven mamma vilket påverkar 

upplevelsen av depressionen. En annan sådan skillnad är påverkan på barnet då risken 

för att barnet påverkas av depressionen är större eftersom barnet befinner sig i en 

känslig utvecklingsperiod. Andra bidragande faktorer som har visat sig öka risken att 

drabbas av PPD kan bl.a. vara problem vid förlossning, sjukdom hos barnet, 

amningssvårigheter, oplanerad graviditet, bristande resurser vad gäller ekonomi och 

socialt stöd samt bristande stöd från sin partner (O’Hara & Swain, 1996). Forskning har 

även visat att kvinnor som tidigare varit deprimerade löper större risk att drabbas av 

PPD (Lundh & Gyllang, 1991) 

 

Att drabbas av PPD kan som tidigare nämnts bero på flera samverkande faktorer och 

kan förekomma i varierande svårighetsgrad. Samspelssvårigheter som grundar sig i den 

egna uppväxten kan också vara en bidragande faktor till anknytningssvårigheter mellan 

mamma- barn och att detta blir extra tydligt då barnen själva blir mödrar. En viktig 

aspekt av PPD är dock inverkan på barnets utveckling, främst vad gäller barnets 

förmåga att knyta an till sin vårdnadshavare men även förmågan att senare i livet kunna 

skapa nya relationer och knyta an till viktiga andra och sina egna barn i framtiden. 

 

En av de ledande teorierna inom forskning kring relationen mamma- barn är 

anknytningsteorin. Anknytningsteorin utvecklades under 1940-talet av John Bowlby 

(1994) och grundar sig i psykoanalysen och objektrelationsteorin. Vad Bowlby 



3 

 

studerade var psykologin bakom människans beteende vilket han menade grundar sig i 

den tidiga miljöns betydelse för det lilla barnet. Det Bowlby uppmärksammade var det 

starka band som uppstod mellan det lilla barnet och vårdnadshavaren, samt vilka 

effekter separation kunde ha. Vid separation uppvisade barnet tydliga signaler så som 

ångest, ilska och förtvivlan, vilket Bowlby menade var en inbyggd 

överlevnadsmekanism hos barnet då separation innebar en stor fara och hot för barnets 

överlevnad (Bowlby, 1994). En av dem som förde anknytningsteorin till en ny nivå var 

Mary Ainsworth som utvecklade ”främmandesituationen” (strange situation): en metod 

som syftade till att aktivera barnets anknytningssystem. Utifrån ett flertal 

undersökningar kunde tre typer av anknytningsstilar utskiljas; trygg, otryggt undvikande 

samt otryggt ambivalent (Ainsworth, Blehar, Wall & Waters, 1978).   

 

Relationsbehandling för mödrar och spädbarn är en typ av behandlingsform som vuxit 

fram i Sverige under de senaste 20- 25 åren. Denna behandlingsform har sina rötter i 

psykoanalysen med bl.a. barnpsykoanalytikern Selma Fraiberg (1988) som under 80-

talet i USA tog initiativ till ett projekt vid namn ”The child development program”. 

Syftet med projektet var att ta fram en behandlingsform för mödrar med stora psykiska 

och sociala problem. Metoden fokuserade på att även innefatta barnen till dessa mödrar 

då Fraiberg ansåg att moderns tillfrisknad kunde ta allt för lång tid samt vara riskabel 

för mor- och barnrelationen (Fraiberg, 1988). I början på åttiotalet startades en av de 

första spädbarnverksamheterna i mellanvårdsform i Malmö på Viktoriagården, liknande 

verksamheter har sedan startat på många håll i Sverige b.la. Gryningen i Karlskoga och 

Maskan i Stockholm. Inom Stockholms läns landsting fanns sedan slutet på åttiotalet ett 

antal spädbarnsverksamheter inom BUP, både som fristående egna verksamheter samt 

inom psykologverksamheten på BUP (Thedin, 2004). Vid en utvärdering av Maskan i 

Stockholm med syfte att undersöka mor-barn relationen fann man att 9 av 10 mor och 

barn par ca tre år efter avslutad behandling utvecklat en tryggare anknytning 

(Skagerberg & Karlsson, 1997). Vid en annan utvärdering av mellanvårdsprojektet 

Gungan ansåg majoriteten av föräldrarna att de blivit hjälpta utifrån de svårigheter de 

ansökt för, föräldrarna upplevde även behandlarna och behandlingen som mycket 

positiv (Cederström, 2006).  

 

Inom BUP Mellanvården Nordost i Stockholm finns idag stöd och hjälp för de mammor 

som drabbats av PPD. Målet med stödet är att stärka mamman, eller (pappan i 

förekommande fall) i relationen till sitt barn. Stort fokus ligger på den emotionella och 

fysiska kontakten med barnet. Stödet består dels av gruppstöd i form av 

samspelsgrupper med 4-5 mödrar och deras barn i varje och dels av individuella samtal. 

Samspelsgruppen träffas en gång i veckan under tre timmar per gång och leds av 

psykologer och behandlare. Samspelsgrupperna innehåller aktiviteter som sång, lek och 

spädbarnsmassage och ger en möjlighet till föräldern att träffa andra mödrar som delar 

liknande upplevelser. Inom behandlingen används även olika inslag av 

anknytningsbaserade metoder som b.la. watch, wait & wonder (WWW) vilken är en 

metod som går ut på att lära mamman att uppmärksamma barnets spontana aktiviteter. 

Denna metod kräver att mamman befinner sig på golvet tillsammans med sitt barn där 

hon i stunden finns med och följer barnet i allt det gör. Metoden går ut på att mamman 

ska svara på barnets initiativ utan att själv bjuda in till aktivitet. Syftet med metoden är 

att minska föräldrastress samt att utveckla barnets förmåga att reglera känslomässigt 

beteende (Hwang & Wickberg, 2001). En annan metod som används är Marte Meo-
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metoden vilket är en form av videobaserad teknik där samspelet mellan mamma-barn 

videofilmas. Syftet med metoden är att bjuda in modern till samtal och reflektion samt 

att uppmärksamma och tydliggöra kring vad som händer i den videofilmade samspelet 

med sitt barn (Hedenbro & Wirtberg, 2000, refererat i Broberg, Granqvist, Ivarsson & 

Mothander 2009).  I samspelsbehandlingen läggs också stor vikt vid att skapa rutiner 

samt att hitta nya sätt att vara med sitt barn. Utöver samspelsgruppen erbjuds även 

individuella samtal där mamman och/eller pappan får möjligheten att reflektera över 

föräldraskapet och den egna uppväxten. Syftet med behandlingen som helhet är att 

utifrån förälderns behov hjälpa och härbärgera ångesten hos mamman eller pappan som 

en form av hjälp och stöd i byggandet av relationen förälder- barn. Fokus ligger dock 

främst på relationen mamma och barn. Vårdtagaren är barnet men behandlingen går via 

kommunikationen till modern, då hon i de flesta fall är den primära vårdnadshavaren. 

Verksamheten skall även fungera som en frizon där ångest och oro får stanna utanför 

verksamhetens dörrar.  

 

Vid diagnostiserande av PPD används samma kriterier som för en egentlig depression 

enligt diagnosmanualer som DSM-IV alternativt ICD10. Som ett hjälpmedel för att 

upptäcka PPD används ett väl validerat standardiserat självskattningsformulär: The 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Cox, Holden & Sagovsky, 1987). EPDS 

är ett internationellt självskattningsformulär bestående av tio korta påståenden med fyra 

möjliga svarsalternativ. EPDS ges ofta ut i samband med de rutinbesök som sker på 

BVC:s öppenvård då misstankar om PPD finns eller vid indikationer från modern. 

Formuläret innehåller bl.a. frågor rörande stämningsläge, skuldkänslor samt 

självmordstankar. Dock har studier visat att mödrar i lägre grad rapporterar symtom 

kring sämre mående efter förlossning (Appleby Warner & Whitton 1996). Orsakerna till 

detta kan delvis bero på bristande kunskap och medvetenhet kring PPD samt att det för 

många mödrar är starkt förknippat med känslor som skuld och skam över att inte kunna 

ta hand om, eller känna lycka över sitt barn.           

 

För att delta i samspelsbehandling krävs inte att modern uppfyller alla kriterier för en 

förlossningsdepression, då orsakerna kan variera samt då depressionen kan förekomma i 

olika grad. Dock krävs att modern uppvisat depressionsliknande symtom samt att 

relationen mamma-barn anses vara bristfällig och i behov av stöd och hjälp. Vid 

bedömning av relationen mamma-barn används en relationsbaserad bedömningsskala 

kallad PIRGAS (Parent-Infant Relationship Global Assessment Scale). PIRGAS skalan 

skall fungera som ett hjälpmedel vid bedömningen av relationen förälder- barn och ge 

vägledning till i vilken mån relationen är i behov av stöd och hjälp. På BUP 

Mellanvården sker en bedömning vid varje påbörjat och avslutat arbete med mamma 

och barn för att se hur pass verksamt stödet har varit. Eftersom behovet av stöd och 

hjälp kan variera hos modern och barnet finns en stor variation i hur långt ett deltagande 

på BUP Mellanvården Nordost kan vara. Vid varje terminsslut sker en uppföljning 

tillsammans med modern där hon själv få bestämma om hon vill fortsätta med 

samspelsbehandlingen eller ej.  

 

Syfte 

Syftet med denna intervjustudie är att belysa och få en inblick i mödrarnas erfarenhet av 

samspelsgrupperna på Spädbarnsverksamheten, BUP mellanvården Nordost. Syftet med 

studien är även att undersöka vad mödrarna upplevt som gynnsamt med kontakten. 
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Metod 

Undersökningsdeltagare 

Intervjupersonerna bestod av sju kvinnor mellan 30-40 år, från tre olika 

samspelsgrupper på BUP – Mellanvård Nordost. Sex av sju hade deltagit i 

samspelsgrupperna underperioden 2011-2012 och den sjunde deltagit i en 

samspelsgrupp under perioden 2009-2010. Några deltog i grupperna tillsammans med 

sitt första barn, andra var omföderskor. Kvinnorna hade varierande sociala bakgrunder, 

civilstånd och etnicitet. Alla var hel- eller deltidsarbetande vid intervjutillfället. 

 

Procedur  

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval och genomfördes av ansvarig 

behandlingspersonal på Spädbarnsverksamheten. Kriteriet var att mödrarna skulle ha 

deltagit i samspelsgrupperna under perioden 2011-2012 och samtliga vara avslutade; för 

att få tillräcklig mättnad i materialet tillfrågades även en deltagare från en tidigare 

period. En förstudie till denna studie genomfördes av författaren och baserades på de två 

första intervjuerna. Vid rekrytering kontaktades samtliga mödrar via telefon av 

ansvariga på spädbarnsverksamheten med förfrågan om tillstånd för mig att skicka brev 

om eventuellt deltagande i studien. Brevet innehöll en tydlig beskrivning av studiens 

syfte, vad deras medverkan skulle innebära samt information om konfidentialitet och att 

resultat enbart redovisas på gruppnivå och avidentifieras. De fick även information om 

att intervjuerna skulle spelas in samt att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst och utan anledning kunde dra sig ur undersökningen. I brevet ingick författarens 

kontaktuppgifter så att intervjupersonerna själva fick initiera kontakt vid eventuellt 

deltagande. För att skydda mödrarnas identitet kontaktades även fler än vad som 

behövdes. I brevet informerades även deltagarna om att författaren en vecka efter 

utskick skulle följa upp brevet och se om intresse att delta fanns.  

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av en semistrukturerad intervju och spelades in på band. 

Författaren genomförde och transkriberade de inspelade intervjuerna. Före intervjun 

informerades intervjupersonerna ytterligare en gång om etiska aspekter, syfte och att de 

när som helst fick avbryta utan att ge anledning; de gav också sitt skriftliga samtycke. 

Fem av sju intervjuer ägde rum i ett av BUP- mellanvårdens samtalsrum, en i ett av 

mödrarnas hem samt en i ett konferensrum på en av mödrarnas arbetsplats. Vid ett av 

intervjutillfällena deltog även intervjupersonernas barn. Intervjuerna beräknades ta ca 

40-50 minuter men den faktiska tiden varierade beroende på hur utömmande deltagaren 

kunde svara på frågorna. Intervjuerna varade i genomsnitt 55 minuter.  

 

Exempel på frågor som ingick i intervjuguiden var ” Kan du beskriva perioden innan du 

kom i kontakt med samspelsgruppen?”, ”Vad hade du för tankar och känslor under 

denna period?”, ”Kan du beskriva vad i relationen till ditt barn som du ville ha hjälp 

med?” samt ” Hur skulle du vilja beskriv din upplevelse av behandlingen?”. Som ett 

komplement till detta ställdes varierande följdfrågor i takt med intervjupersonernas 

berättande. 
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Analys 

Sju intervjuer ligger till grund för databearbetning och analys. Alla intervjuer 

transkriberades ordagrant med hjälp av transkriptionsprogrammet InqScribe och 

resulterade i 98 sidor löpande text. I vissa undantagsfall har sådant som pauser, 

känslolägen eller betoningar markerats genom att sättas inom parantes. För att 

underlätta för läsaren har vissa talspråk och uttryck som ”hmm” eller ”eh” tagits bort, 

vilket innebär att det transkriberade materialet inte är en fullständig återgivning av 

intervjuerna. Efter att data inhämtats och transkriberats utförde författaren en tematisk 

innehållsanalys, vilket innebär att texten lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en 

helhetsbild av innehållet. Därefter färgmarkerades varje intervju(som avidentifiering) 

och efter detta plockades varje intervju isär bit för bit och placerades sedan 

förutsättningslöst in i olika grupper/teman som i sin tur slogs ihop och bildade nya 

underteman. För att låta texten tala för sig själv och undvika att bli allt för styrd 

avvaktade författaren med att namnge grupperingarna/temana tills att innehållet i varje 

tema/undertema ansågs mättat. Slutligen lästes varje intervju igenom ytterligare en gång 

för att säkerställa att ingen viktig information förbisetts. Vid analysen har 

utgångspunkten varit intervjuerna och inte intervjuguiden.  

 

Resul tat  

 

Då orsak och symtombild är mycket varierande mödrarna sinsemellan är vissa teman 

helt irrelevanta för en del mödrar men mycket framträdande hos andra, vilket gör att 

ingen sannolikt känner igen sig i alla de presenterade aspekterna. Med en tematisk 

uppdelning av materialet framstår dessutom temana som mer strukturerade än vad de 

var i verkligheten då flera av temana går in i varandra. Med en tematisk uppdelning 

skildras ändå upplevelsen av ett deltagande i samspelsgrupperna. De identifierade 

temana var;  

 

1. Rädslan att inte duga som mamma, med underteman a) Vad är det för fel på mig, 

hur kan jag inte tycka om mitt barn?! b) Jag tyckte bara att jag gav och gav och 

fick inget tillbaka c) Det skulle vara gulligt man skulle vara lycklig och 

harmonisk. 

 

2. Att lära sig att vara mamma till sitt barn, med underteman a) Att lära sig vara 

med sitt barn b) Titta på ditt barn c) Bekräftan. 

 

3. Att ta sig ur det mörka, med underteman a) Att sätta ord på det hemska b) Ett 

sätt att hela sig själv, c) Att få hjälp hemma c) En lugn stund med sitt barn. 

 

Rädslan att inte duga som mamma 

En gemensam nämnare för alla mödrarna var perioden efter förlossningen vilken 

beskrivs som en period genomsyrad av en rädsla över att inte kunna ta hand om sitt 

barn. 

 

Vad är det för fel på mig, hur kan jag inte tycka om mitt barn?! 

Gemensamt i alla mödrarnas berättelser var den frustration och rädsla som infann sig 

över att inte kunna ta hand om eller möta sitt barns behov. Känslorna och kärleken till 

sitt barn beskrivs som en viktig aspekt i förmågan att kunna möta sitt barn och dennes 
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behov. Att inte känna kärlek till sitt barn under den första tiden beskrivs därför som en 

otrolig sorg och förlust men framförallt starka känslor av skuld då viljan men orken inte 

fanns där. Detta kunde beskrivas som liknelsen vid att vara en robot då förmågan till att 

känna efter inte fanns, mödrarna använder uttryck som avtrubbad och känslomässigt 

avskärmad. Kärleken till sitt barn kunde också upplevas som ett måste för att klara av 

den nya situation som infunnit sig, då kärleken till ett barn skulle få sömnlösa nätter att 

framstå som en bagatell. För mödrarna beskrivs situationen som alldeles för 

energikrävande för att ens finna utrymme till att möta sitt barn emotionellt eller att 

känna kärlek då den främsta prioriteringen som en mamma beskriver det, var att uträtta 

det som behövdes för att få sitt barn att överleva.  

 
”Det var en jobbig känsla att behöva eller att känna så och att det inte fanns plats till att 

känna kärlek eller något inför det här lilla nya barnet. Den enorma, det enorma dåliga 

samvetet över att det inte fanns plats till mer än bara utfodring och blöjbyten. Det fick 

mig verkligen att sjunka ner i ett svart hål” 

 

Skuldkänslor var vanligt förekommande hos mödrarna. Att inte finna ork till att le eller 

vara den där mamman som man egentligen ville vara, var något som flera av mödrarna 

beskrev. I mödrarnas berättelser framkom även ett tydligt ifrågasättande av sig själv och 

sin egen förmåga av att kunna ta hand om sitt barn.  

 

Jag tyckte att jag bara gav och gav och fick ingenting tillbaka 

Utifrån intervjuerna framkom att flera av mödrarna upplevt sina barn som ledsna och 

missnöjda. Mödrarna beskrev hur deras barn uppvisade signaler på otillfredsställdhet 

genom att de inte log, att det ofta var ledsna eller att det inte ville äta. Upplevelsen av 

detta uttrycktes väldigt tydligt i en av mödrarnas berättelse då hon beskriver att hon 

själv inte upplevde sig kunna trösta sitt barn och att det därför inte spelade någon roll 

om barnet var i hennes famn eller i någon annans. För mamman visade barnet inga 

tecken på tillhörighet eller att det var hon som gällde. Slutsatsen blev därför att det var 

hon själv som var felet och att barnet skulle ha det mycket bättre hos någon annan, 

någon som kunde trösta det. Att barnet bara ville vara hos pappa var ett annat exempel 

på hur mödrarna upplevde att barnet tog avstånd. Som en effekt av detta beskriver en av 

mödrarna hur hon själva började ifrågasätta sin funktion i familjen då hon ansåg sig inte 

fylla någon samt att familjen skulle må mycket bättre utan henne. Att inte bli bekräftad 

av sitt barn verkade hos flera av mödrarna väcka starka känslor av otillräcklighet då 

barnet inte visade signaler på att det var nöjt. Frustrationen och uppgivenhet som infann 

sig över att inte veta hur eller vad man skulle göra verkade hos flera av mödrarna leda 

till slutsatsen om att det var hos dem själva som felet låg. I samband med detta beskriver 

flera mödrar tankar och känslor av att inte vilja finnas till. Detta då de upplevde sig 

oförmögna att kunna ta hand om sina barn. 

 
”Varför ser hon så arg ut hela tiden, hon var bara så här allmänt missnöjd hela tiden och 

till slut så blev det liksom med sömnbrist och med amningen som inte funkade så bara 

kände jag att det är personligt, hon tycker inte om mig, hon tycker inte om mig!” 

 

Några av mödrarna beskrev även hur de som en effekt av barnets missnöje kunde känna 

sig arga på sina barn framförallt då barnet skrek eller inte ville sova. Att känna sig arg 

på sitt barn var för mödrarna otroligt ångestfullt då dessa känslor näst intill beskrivs 

som förbjudna och omänskliga.  
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”Jag vart ofta arg på honom och fick dåligt samvete för att jag skrek på honom för att han 

skrek, han var ju hysterisk det var ju sådant alarmerande ljud jag kunde ju bli galen ibland 

och det gjorde att man fick jättedåligt samvete ” 

 

Utöver skulden av att vara arg på sitt barn fanns även kravet på att känna sig lugn och 

harmonisk. Flera mödrar hade tankar kring att barnet kunde ta skada av deras tankar och 

känslor. För mödrarna blev detta oerhört kravfyllt då de kände sig tvungna att 

kontrollera sina känslor både på in och utsidan. Problemet som en mamma beskriver det 

var att hon inte alls kände något lugn utan snarare en stegrande panik som hon kände sig 

tvungen att kontrollera för barnets skull.  
 

Det skulle vara gulligt man skulle vara lycklig och harmonisk  

I mödrarnas berättelser framkom en tydlig diskrepans mellan föreställningen av att bli 

mamma kontra, hur det faktiskt blev. Berättelserna i sig är väldigt olika till utseende och 

innehåll men vad alla mödrar har gemensamt är den diskrepans som uppstått mellan 

föreställning och verklighet. Att som mamma kunna strosa runt på stan med ett 

sovandes barn i vagnen och samtidigt vara sådär lugn och harmonisk är en bild som 

framkommer hos flera av mödrarna. Hos en mamma beskrivs en väldigt hoppfull bild 

om hur hon tänkt sig föräldraskapet att bli. Mamman refererar bl.a. till idén om att ”barn 

är meningen med livet” vilket mamman säger sig självt hade hoppats på att få uppleva 

då detta skulle ge livet en helt ny riktning. 

 
”För många säger ju så här att "barn är ju meningen med livet även för de som tyckt att 

livet var tungt och meningslöst innan" och "nu hade jag någonting att leva för och nu blev 

ju allting mycket bättre och gladare" och "då fick jag styrka till att göra saker och ting". 

Då tänkte jag men förhoppningsvis kommer jag att få styrka och känna att nu har jag en 

mening och därför ska jag jobba framåt och göra saker för mitt barns skull och för vår 

skull” 

 

De andra berättelserna som framkom skilde sig dock från de övriga vad gällde förväntan 

på mödraskapet. Bl.a. lyfts familjekonstellationen fram som en tydlig diskrepans mellan 

hur en av mödrarna föreställt sig en familj att se ut, kontra hur verkligheten såg ut. Då 

mamman endast sett dig själv med sitt barn exkluderades pappan ur bilden vilket 

mamman såg som problematiskt. Några mödrar beskriver även hur de jämförde sitt 

andra barn med sitt första. Att barn nr två inte följde samma mönster eller reagerade på 

samma sätt på föräldrarnas inarbetade metoder var för vissa mödrar delvis svårt att 

acceptera och gav upphov till oro. En mamma beskriver t.ex. hur hon gick från att ha 

varit amningsexpert till nybörjare. Hos en annan mamma låg fokus inte på mödraskapet 

i sig, utan snarare på förlossningen då förväntan inför förlossningen gett upphov till en 

stor oro och rädsla. Då förlossningen som varit ett hinder som mamman beskriver det 

plötsligen gick bra kom verkligheten som en chock.  

 
”Jag hade inga tankar på vad som skulle komma sen, inte någonting och sen bara slog det 

ner som en bomb efteråt för förlossningen var bland det lättaste i allt det här. Det var den 

som jag hade gått och gruvat mig för så mycket, det gjorde ju självklart jätteont men jag 

var så fokuserad och var väldigt okomplicerat men sen kom det komplicerade efteråt. Det 

som jag inte hade hunnit tänka på över huvudtaget” 
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Att det inte blev som dem hade tänkt sig blir väldigt tydlig i mödrarnas berättelser. 

Trots att mödrarna verkat accepterat sin situation finns delvis en sorg samt en önskan 

om att i framtiden få uppleva idyllen. 

 

Att lära sig vara mamma till sitt barn 

Det andra temat som framkom var att lära sig vara mamma till sitt barn, vilket beskriver 

mödrarnas upplevelse av att i samband med behandlingen succesivt återfå kontakt med 

sitt barn. För mödrarna kan situationen beskrivas som att lära om på nytt. 

 

Att lära sig vara med sitt barn 

När mödrarna fick frågan om de kunde beskriva vad de fick göra på 

spädbarnsverksamheten började de flesta med att berätta om de olika aktiviteter som 

verksamheten erbjöd vilket bl.a. var sång, lek och lunch. I några av mödrarnas 

beskrivning framkom däremot en väldigt viktig aspekt i behandlingen nämligen att lära 

sig att vara med sitt barn. Vad mödrarna menade med att ”vara med sitt barn” framställs 

som något varierande beroende på relationen mamma/barn. Gemensamt i alla 

mödrarnas beskrivning var dock utmaningen i att sitta på golvet med sitt barn och i det 

tempo eller i den mån man kunde, försöka vara närvarande. Att sitta och leka och sjunga 

var en del, men att titta på sitt barn, att sträcka fram en leksak eller att prata med sitt 

barn var en annan. Att vara närvarande med sitt barn beskrivs av flera mödrar som en av 

de svåraste utmaningarna, då många upplevt svårigheter i att själva hitta tillfällen att 

vara med sina barn. 

 
  ”Jag hade väldigt svårt att nu ska vi sitta på golvet och leka för jag hade den här 

rastlösheten, den här oron i mig att det här inte kommer att gå bra. Jag visste inte vad jag 

skulle göra, kunde inte vara här och nu. Det var mycket det man fick lära sig här också att 

du skulle bara sitta här på golvet och titta på henne och ge henne lite leksaker och prata 

med henne och det tyckte jag var extremt svårt ” 

 

Att vara med sitt barn verkade hos flera av mödrarna väcka känslor av obehag och till 

och med panik. Att kunna ta det lugnt i närvaron av sina barn var något som flera av 

mödrarna fick träna på då orostankar och skuldkänslor gjorde det svårt för dem att bara 

vara med sina barn. Några av mödrarna beskriver även vikten av att lära sig hur man 

kunde var mot sitt barn eller hur man kunde tänka i olika situationer om barnet t.ex. var 

ledset. Att ens barn inte dör av att man inte plockar upp det på en gång, eller att alla 

känslor är ok och att flera känslor kan rymmas inom en och samma individ beskrivs av 

flera mammor som mycket hjälpsamt.  

 
”Att många känslor kan rymmas inom en och det är ok, det får var så liksom det är inte 

fel att man tycker att hon är jobbig eller någonting just nu utan det betyder inte att det 

finns en kärlek i grunden. Så det var nog skönt att känna eller få höra det” 

 

Att kunna glädjas åt sitt barn och bryta den onda spiral som många av mödrarna befann 

sig i beskrivs också som en viktig del i läkningsprocessen. Att kunna se och hitta alla de 

positiva sakerna med sitt barn verkade hjälpa mödrarna i kontakten till sitt barn då de 

jobbiga känslorna fick sättas åt sidan. 

 
”Att släppa koncentrationen på allt det här grå och trista och hitta det här lilla ljuset att 

den där ungen som ligger där framför, den är faktiskt ganska söt. Att hitta små detaljer 
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som faktiskt är glädjeämnen för när vi kom dit första gången då var det liksom inget som 

var kul, det var bara den här skrikpåsen som låg där som bara ville ha och ha och ha hela 

tiden ” 

 

Titta på ditt barn 

Ett annat undertema som framkom var förmågan till att kunna se och tolka sitt barn 

vilket framställs som ett mycket viktigt inslag i behandlingen. Med hjälp av 

behandlarnas stöd beskriver flera av mödrarna hur de successivt fick lära sig att själva 

kunna tolka och förstå sina barns signaler och kroppsspråk. I början av behandlingen 

beskriver flera av mödrarna svårigheten i att kunna tolka sitt barns signaler samt hur de 

skulle bemöta sina barn. Att utöver det praktiska också se sitt barn som något annat en 

ett ledset eller otillfredsställt barn beskrivs även som svårt. Några av mödrarna 

beskriver hur de själva som en reaktion på situationen nästintill stängt av förmågan till 

att kunna se eller reflektera över sitt barn. Att få hjälp av behandlarna beskrivs av en 

mamma som ett extra par ögon som fanns där, då mamman själv inte hade förmågan till 

att kunna se.   
 

”Att sitta ner på mattan och sjunga med sitt barn och se sitt barns reaktioner och 

minspel och sådana grejer som man innan inte hade brytt sig om att reflektera över, eller 

brytt sig om, man reflekterade helt enkelt inte över det innan. Att få hjälp med det var 

"men titta nu på henne, titta på ditt barn vad gör hon för något, vad känner du när hon gör 

sådär?" Ja, vad kände jag när hon gör sådär? Man tvingades att gå in i varje liten reaktion 

och verkligen försöka känna efter och det var det som behövdes för att ta sig framåt för 

att ta sig upp ur hålet” 

 

En annan mamma beskriver situationen som att hennes naturliga instinkter stängts av, 

att hon blivit förlamad då sådant som att le eller prata med sitt barn inte skedde per 

automatik. Vad mamman beskriver är hur hon med små steg fick lära sig att hitta 

tillbaks till hur man skulle göra, vad man skulle säga till sitt barn.        

 
”Jag var ju väldigt chockad tror jag så att det var ju det att alla naturliga instinkter 

stängdes av så jag behövde liksom ganska basal hjälp. Det känns som att någon, man är 

nästan, man blir förlamad som att man ska lära sig att gå igen liksom; vänta hur var det 

man gjorde?, just det ett steg. Jag måste liksom tänka på det, det var inte så att det 

kommer automatiskt utan jag så här! just det ja och nu ska jag säga något till henne, vad 

ska jag säga? ja just det: "Ska vi gå och byta blöjor" 

 

Flera av mödrarna framhåller även sättet som behandlarna pratade med och om deras 

barn som väldigt hjälpsamt. Att behandlarna hjälpte till med kommunikationen gav 

mödrarna en större förståelse till vad det kunde vara som barnet tänkte, ville eller 

behövde. 
 

”Ja och sen att de pratade med mitt barn och ibland om mig eller så där att " Ja men nu 

kan mamma ta och göra det här” eller ”ja vad bra, vad skönt när hon gör det där”. Så de 

tolkade barnet lite grann, så där ”nu tyckte du inte om det där”, ”ska du ta den där bollen 

eller ska du”. Jag vet inte, att de försökte förklara lite kanske vad hon tänkte och tyckte 

eller vad det kunde vara för något som hon utstrålade” 

 

Bekräftan 

Att som mamma bli bekräftad i samspelet med sitt barn visade sig vara en minst lika 

viktig del i att kunna förstå och vara närvarande med sitt barn. En mamma beskriver 
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vikten av att behandlarna lyfte fram barnet och den bekräftelse barnet sökte hos sin 

mamma. Detta framstod som väldigt hjälpsamt i mamma/barn relationen då behandlarna 

fungerade som en kanal eller medlare i kommunikationen mamma/barn. 

 
”De kunde säga att ”oj nu tittar han på dig för att se att du är med” eller se att han såg vad 

du gjorde eller att han skrattade om man gjorde något. Så sådana saker, att de kunde se att 

man faktiskt hade kontakt” 
 

Att få sin tillhörighet till sitt barn bekräftad visade sig ha stor betydelse för relationen 

mamma/barn då flera av mödrarna tidigare inte känt sig behövda eller bekräftade av 

sina barn. Att prata med sitt barn beskrivs av en mamma som mycket svårt då mamman 

upplevde att hon inte fick någon respons från sitt barn; hon beskriver det nästan som 

fånigt att prata med någon som inte gav något svar. Då behandlarna däremot talade med 

hennes barn beskriver mamman att även hennes roll som mamma blev klarare. I 

samband med att barnet blev bekräftat bekräftades också mamman vilket mycket tydligt 

stärkte relationen mamma/barn 

  
”Men jag kände inte att jag kunde gå hemma och prata med barnet, så där lalala, det 

kändes helt fel, speciellt när det var till en person där man inte fick någon reaktion ifrån. 

Så det kände jag också sådär, jag måste prata, jag måste prata och jag vet inte vad jag ska 

säga och det här låter helt knäppt. Så det var väl ett sätt att komma in i det och höra dem 

prata med henne och så gjorde de mig liksom, försökte hitta, liksom hjälpa mig att hitta 

min roll i det hela. Just att de placerade mig på kartan som hennes mamma som kunde 

göra si eller så”  

 

Flera av mödrarna beskrev vikten av att kunna ställa frågor och bli bekräftad i att det 

man gjorde med sitt barn var ok. En mamma beskriver att hon i vanliga fall kanske inte 

hade vågat låta sitt barn smaka eller testa på nya saker, men att bekräftan från 

behandlarna visade på att mycket var ok, då även barn behöver få utforska sin värld. 

Vad som beskrevs var är även glädjen som uppstod i att andra bekräftade ens barn samt 

relationen. Genom att andra såg deras barn hjälpte detta mödrarana till att själv kunna se 

och på så sätt kunna glädjas över sitt barn.  Relationen som för vissa mödrar tidigare 

känts obefintlig verkade nu börja växa då både mamma och barn blev stärkta som 

individer också i relation. 

 

Att ta sig ur det mörka 

Det tredje och sista temat som framkom representera de andra inslagen i behandlingen. 

Dessa var bl.a. att få träffa de andra mödrarnas i gruppen, att få enskilda samtal, 

möjligheten till praktisk hjälp i hemmet och avslutningsvis mödrarnas egna tankar och 

reflektioner av behandlingen på spädbarnsverksamheten. 

 

Att sätta ord på det där hemska 

Att få träffa andra mödrar som gått igenom samma sak som en själv beskrivs av alla 

mödrar som ett väldigt givande och viktigt inslag i behandlingen. Att få höra andra 

berätta och sätt ord på de förbjudna tankar och känslor som många av mödrarna hade 

men inte ville kännas vid, gav insikten och vetskapen om att man inte var ensam. 

 
”Jag tror vi alla kunde bli lite chockade av varandras historier. Egentligen att någon annan 

satte ord på det där hemska som man hade tänkt men inte vågat sätta ord på. Som att en 
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mamma sa att, hon bröt ihop en dag och sa bara "jag vill bara slänga henne i en 

papperskorg". Det var ju fruktansvärt, det är ju fruktansvärt tabu att säga, så kan man ju 

inte säga om sitt barn det är ju jättehemskt! Men jag kunde inte säga att jag inte liksom, 

jag kunde inte förneka heller att jag själv hade haft sådana tankar när det var som absolut 

jobbigast. Att man bara ville bli av med det, bara bli av med problemet. Så på så sätt 

kunde jag förstå tanken men jag hade aldrig förstått en sådan handling” 

 

Att få tillgång till en fristad där alla svåra tankar och känslor var tillåtna framstår som 

väldigt viktigt för mödrarna. Att få ge uttryck för tankar och känslor verkade för 

mödrarna vara befriande och delvis ha en avdramatiserande effekt. Att träffa mammor 

som inte bara tyckte att det var underbart att vara mamma beskrivs av flera mödrar som 

en lättnad då flera av mödrarna upplevde det svårt att berätta för andra i sin närhet. Att 

delta i gruppen gav också en möjlighet till att jämföra och identifiera sig med andra 

mammor samt att se hur de gjorde med sina barn. Då deltagandet på 

spädbarnsverksamheten kunde variera mellan mammorna bestod grupperna av både 

gamla och nya deltagare. Att träffa andra mödrar som kommit vidare beskrivs av flera 

mödrar som motiverande och stärkande då det gav hopp om att själv ta sig ur 

depressionen och ta sig vidare. 

 

”Hon var ju längre fram än vad jag var och hon såg ju ut att ha en jätte fin relation med 

sin dotter, så jag tänkte, jag förstod inte att hon hade haft problem. Att höra att hon säger 

att hon haft det då finns ett litet hopp för mig också så det betyder ju jättemycket” 

    

  Ett sätt att hela sig själv 

Utöver gruppverksamheten fanns också möjligheten till att få enskilda samtal både med 

och utan sin partner. Att få ventilera och reflektera över situationen och det som varit, 

beskrivs av flera mödrar som otroligt givande. Varför det blivit som det blivit, varför 

man fungerade eller reagerade som man gjorde, var frågor som flera mödrar 

reflekterade över. Att få tala med någon utomstående om sin egen historia samt att få 

möjlighet till att själv reflektera beskrivs av en mamma som ett sätt att hela sig själv.   
 

”Att får svar på varför, de här frågorna om varför funkar jag inte, är det mig det är fel på 

eller vad kan jag göra för att ja bli bättre. Man har så himla mycket tankar som man måste 

få ur sig. Rannsaka sig själv; analysera sig själv. Att bara få ventilera de tankarna var ett 

sätt att hela sig själv” 

 

Några mödrar beskriver samtalen som ett bra sätt att kunna öppna upp sig mer utöver 

det som erbjöds i gruppen. För vissa mödrar beskrivs bekräftan från psykologen som en 

viktig del av samtalen då några av mödrarna beskriver sig ha tankar och funderingar 

kring vad som var normalt för deras barn samt en oro över att det inte skulle bli bra. En 

mamma beskriver vikten av att kunna ifrågasätta sanningar som man tar för givet eller 

sådant som finns med från ens egen barndom. Mamman menade på att även dessa 

sanningar måste omprövas då allt inte blir som man tänkt sig. Att mödrarna själva fick 

sätta ord på sina tankar och känslor samt kunna få reflektera över sig själv och sitt barn 

beskrivs av flera mödrar som mycket givande.  

 
”Det ställs lite på sin spets när man får barn att det blir grejer man har haft med sig och 

sanningar som man har i ryggmärgen kommer upp och så måste man ta hand om dem 

eller ”deala” lite med dem och ompröva dem för de håller inte riktigt nu” 
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Att få hjälp hemma 

I intervjuerna framkom att ungefär hälften av mödrarna även fått hjälp i hemmet av 

behandlare från spädbarnsverksamheten. Hjälpen som erbjöds var väldigt varierande då 

mödrarna hade olika behov av stöd. Då flera av mödrarna hade besvär med sömnen 

kunde hjälpen b.la. bestå av att behandlarna själva tog barnet på en promenad för att 

avlasta modern. I andra fall bestod hjälpen av rent praktiska aspekter som att få amnings 

eller läggningstips eller att bara ha någon att prata med. Att få denna hjälp beskrivs som 

väldigt viktigt då vissa av mödrarna av olika anledningar inte hade tillgång eller 

möjlighet att få hjälp av vänner och familj. En mamma beskriver hjälpen som att ha en 

extra förälder. 

 

”Ibland gick hon ut och gick så att jag kunde lägga mig och vila en stund och ibland bara 

pratade, finnas där” 

 

För en annan mamma bestod stödet av att få hjälp med att fysisk ta sig ut och gå och 

träffa människor. Mamman beskiver hur hon i sin depression tenderade att allt mer 

isolera sig själv, att hon hellre ville dra täcket över huvudet och stanna hemma. Att få 

detta stöd beskriver mamman som på liv och död då hon själv inte förmådde sig att 

komma ut. Stödet nämndes även som att bara kunna ringa då det krisade, att någon 

fanns där som kunde lyssna. I mödrarnas berättelser framkommer hjälpen från 

behandlarna också som att ordna med sjukskrivningar, förlängda dagistider åt de mödrar 

som hade flera barn etc.  

 

En lugn stund med sitt barn 

Ett annat mycket viktigt element i behandlingen var det lugn som verksamheten och 

behandlarna förmedlade.  Kombinationen av ett lugn tempo samt att all verksamhet 

skedde på golvet och i närvaron av behandlarnas trygghet, beskrivs av alla mödrarna 

som en viktig aspekt då det gjorde det möjligt för mödrarna att själva kunna koppla av. 

Vad som beskrevs var också en tydlig struktur i verksamheten då träffarna var utsatta 

samma dag, samma tid och med samma aktiviteter. För mödrarna innebar verksamheten 

en förutsägbar och tydlig miljö vilket flera mödrar lyfte fram som en viktig aspekt då de 

slapp fundera på vad som skulle hända samt att de visste vad de skulle göra. 

 
”Jag visste vilken tidsram det var, jag visste vad vi gjorde i början, jag visste vad vi 

gjorden sen jag visste att vi åt, ja på något sätt så visst jag kunde vara jättestressad här 

också men det var liksom så strukturerat och under en tidsram liksom och så visste jag att 

behandlarna fanns där” 

 

Hos flera av mödrarna upplevdes hemmiljön som väldigt stressam då den påminde om 

alla måsten samt ovisheten om vad man skulle göra med sitt barn. Att få komma till 

gruppen och bara vara, att slippa tänka på allt runt omkring, var därför en mycket 

behövlig kontrast. Även något som att få en lunch tillagad och framdukad beskrivs av 

som väldigt avkopplande och skönt, några av mödrar uttrycker det som att bli 

omhändertagna då de slapp tänka på alla praktiska saker runt omkring. I samband med 

lugnet och tryggheten som behandlarna förmedlade beskriver mödrarna att de i 

situationen vågade låta sina barn pröva mer, smaka på olika sorters mat, sådant som de i 

vanliga fall inte vågat testa eller göra då rädslan för vad som var ok eller att misslyckas 

var stor. Att få vara i en lugn och trygg miljö och med en vetskap om att det man gjorde 
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var bra för sitt barn gjorde det möjligt för mödrarna att under några timmar bara få vara 

med sina barn och släppa alla krav och måsten. 

 

Diskussion  

 

Syftet med denna uppsats var att genom intervjuer undersöka upplevelsen av ett 

deltagande i samspelsgrupperna på BUP- Mellanvård Nordost hos några mödrar med 

förlossningsdepression, vilket orsakat brister i kontakten med sitt barn. Syftet har även 

varit att ta reda på vad som utifrån deras behov varit gynnsamt med deltagandet i 

samspelsgruppen.  

 

Rädslan över att inte duga som mamma  

Att bli mamma innebär för det flesta en period av stor lycka, där livet ändrar riktning 

och får sig en ny mening. Hos många kvinnor finns en föreställning och förväntan på 

mammarollen som det yttersta självförverkligandet. För mödrarna i denna studie 

innebar starten på föräldraskapet något helt annat än vad de tänkt sig. Som hos alla 

föräldrar fanns en förhoppning om mödraskapet som lycklig och harmonisk, samt att 

känna kärlek och närhet till sitt barn. När verkligheten blev en annan, blev dessa 

förhoppningar istället ett ok att bära. I flera av mödrarnas berättelser skildras detta 

mönster, men på olika sätt. Vissa mödrar visar upp en klart idealiserad bild av personlig 

fulländning som mor, medan andra saknar en realistisk bild av vad mödraskapet 

innebar. I en studie där man jämfört förstföderskors förväntan både under och efter 

förlossningen fann man att mödrar med optimistiska förväntningar anpassade sig lättare 

till föräldraskapet än de som haft icke-optimistiska förväntningar. Dock visade studien 

att de mödrar med för optimistiska förväntningar hade svårare att anpassa sig till 

föräldraskapet, då deras föreställningar i större mån exkluderade realistiska 

förväntningar om vad föräldraskapet skulle innebära (Durkin, Harwood & McLean 

2007). Att flera av mödrarna haft för optimistiska tankar om föräldraskapet eller inga 

tankar alls skulle därför kunna ses som en av orsakerna till de upplevda svårigheterna. 

Däremot kan man fundera kring vad som är realistiska förväntningar på livet som mor, 

är det för mycket begärt att vilja känna kärlek och harmoni tillsammans med sitt barn? 

Kan den rosaskimrande perfekta bild som matas ut till oss dagligen genom reklam, 

mammatidningar och mamma-bloggar ha ett finger med i spelet? Beck (2002) hade 

funderingar kring detta vilket han formulerade som ”incongruity between expectations 

and reality of motherhood” som en av aspekterna i PPD. Kanske var orealistiska 

förväntningar i kombination med en ökad biologisk sårbarhet något som påverkade 

mödrarnas mående? 

 

I mödrarnas berättelser fanns med tiden återkommande tankar och känslor kring 

otillräcklighet i mödrarollen. Då vardagen som småbarnsförälder upplevdes kravfylld 

och utarmande, med återkommande amnings- och sömnproblem, började tvivlen på den 

egna förmågan att komma. Flera av mödrarna beskrev sina barn som ofta missnöjda då 

de ständigt var ledsna och inte ville sova eller äta. Detta skulle kunna kopplas till 

Cooper och Murrays (1998) forskning om att barn till deprimerade mödrar tenderar att 

uppvisar fler beteendeproblem i form av sömn-och matproblem. Här kan man dock 

fundera kring orsakssambandet. Är det mödrarnas mående och beteende som påverkar 

barnet, eller barnets beteende som påverkar mödrarna? Att se ett tydligt orsakssamband 

tycks här komplext då uppkomsten av PPD tycks mångbottnad.  
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I frustrationen och ilskan över att inte kunna tillfredsställa sitt barn, började flera av 

mödrarna ifrågasätta sin egen förmåga. Större delen av mödrarna ansåg att problemet 

låg hos dem själva och inte hos barnet. I samband med detta beskrev flera mödrar tankar 

och känslor om att inte vilja finnas till, då de ansåg sig själva inte fylla någon funktion 

för barnet. För vissa mödrar blev slutsatsen att barnet skulle ha det mycket bättre hos 

någon annan. ”Good enough mothering” var ett begrepp som myntades av Winnicott 

(1995) som sammanfattningsvis beskriver vikten av att vara en bra nog mamma, dvs. att 

som förälder inte behöver vara perfekt. Kanske mödrarnas självupplevda krav och 

tillkortakommanden i sig ledde till en sämre kontakt med barnet, då moder istället var 

upptagen med sina egna jobbiga tankar och känslor.  

 

Att lära sig vara mamma till sitt barn 

Då ett barn kommer till världen är det under sin första tid hjälplöst, utsatt och 

framförallt beroende av sin omgivning. Detta då modern (tillsammans med ev. partner) 

står som den primära källan vad gäller att tillgodose barnets behov av mat, värme och 

beskydd. I intervjuerna med mödrarna framställdes situationen av att bara vara med sitt 

barn som mycket svår. Detta då flera av mödrarna känt sig okapabla till att kunna 

tillgodose deras barns behov. Vad som blev tydligt hos mödrarna var att barnen i sig 

framkallade mycket starka känslor av stress och obehag, att barnet nästan blev en trigger 

för alla det jobbiga tankar som uppstod då det påminde mödrarna om deras svårigheter i 

att tillgodose deras barns behov. I samband med att depressionen utvecklades hos 

mödrarna beskrevs situationen som allt svårare att hantera. Utöver svårigheterna att 

tolka sina barn beskrev några av mödrarna hur de successivt blev allt mer emotionellt 

avtrubbade då den primära fokusen låg på utfodring och sömn. Att finna utrymme till att 

le eller att möta sitt barns blick blev därför svårt och kravfyllt. Att mödrarna upplevde 

svårigheter i att möta sina barn emotionellt beskrivs av Thomson och Fox (2010) som 

ett av symtomen i PPD då modern i ett deprimerat tillstånd får svårigheter i att 

tillgodose sitt barns behov. Att några av mödrarna delvis stängde av emotionellt 

bekräftas också av Thomas och Fox (2010) studie då PPD: n både psykiskt och fysiskt 

tar sig utryck genom att allt ifrån ögonkontakt till beröring tenderar att bli allt mer 

mekanisk i sitt hanterande än närvarande och följsamt.  

 

Att sitta ner med sitt barn på en matta och ”bara vara” kan utifrån sett framstå som 

väldigt enkelt. Då detta varit något som mödrarna i olika grad försökt undvika eller 

hantera genom att t.ex. gå och städa, blev innebörden en helt annan. Vad som blev 

tydligt i intervjuerna med mödrarna var det tomrum som uppstått i relationen 

mamma/barn och som mödrarna nu tvingade sig själva att ta igen. Att i lugn takt stegvis 

närma sig sitt barn och samtidigt försöka släppa alla negativa tankar och den skuld som 

uppstått var b.la. det som krävdes för att kunna ta sig upp. Till en början beskrivs 

övningen som att bara sitta på golvet med sitt barn. Nästa steg var att interagera med sitt 

barn vilket b.la. kunde bestå av att ge en leksak, prata lite eller bekräfta barnet i något 

det gjort. I samband med att interagera ingick även förmågan till att kunna 

uppmärksamma och läsa av barnets kroppsspråk, mimik och signaler. Då flera av 

mödrarna hade svårigheter med detta, stod behandlarna till en början för 

kommunikationen mellan mamma-barn genom att b.la. tala om för mamma vad det 

kunde var som barnet signalerade. På så sätt hjälpte detta mödrarna i hur de skulle agera 

och svara på deras barns signaler. Framförallt gav detta mödrarna en möjlighet till att 
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kunna interagera och förstå samt lära känna igen sitt barns signaler. Att mödrarna fick 

hjälp med detta var enormt viktigt då depression hos modern kan ha negativt långvariga 

effekter för barnets utveckling, då barnet får svårigheter i att läsa av och tolka andra 

människor Wickberg & Hwang (2003). Att få sin tillhörighet till sitt barn bekräftat var 

mycket viktigt för mödrarnas självförtroende, framförallt i rollen som mamma, då detta 

vart något de inte tidigare upplevt med sitt barn. Broberg m.fl., (2009) menar att en 

viktig del av barnets sätt att knyta an till modern handlar om att barnet mer selektivt 

börjar föredra modern framför andra individer. Broberg m.fl., (2009) beskriver att denna 

känsla av utvaldhet är ett viktigt skydd mot de påfrestningar som föräldraskapet innebär.   

Att mödrarna innan behandlingen inte kände sig utvalda, utan snarare bortvalda av sitt 

barn kan därför ha bidragit till mödrarnas sämre mående. Då behandlarna fungerade 

som en ”brygga” i samspelet mellan mödrarna och deras barn hjälpte de både mamma 

och barn att knyta an på nytt.    

 

Att ta sig ur det mörka 

Trots den variation som fanns bland mödrarana vad gällde orsak och symtombild 

framställdes ändå behovet av stöd som väldigt likvärdigt. Oavsett vad som utlöst 

depressionen eller hur depressionen tagit sig utryck, verkade de flesta mödrar tampas 

med samma typer av förbjudna tankar och känslor. Att få träffa andra mödrar som varit 

med om liknande situationer framstod som ett mycket viktigt inslag i behandlingen. Att 

veta att det fanns andra som hade samma tankar som en själv, ingav känslan av trygghet 

och gemenskap i gruppen. Att någon satte ord på det där hemska beskrev flera mödrar 

som befriande, en känsla av att inte vara ensam. Eftersom ett deltagande i 

samspelsgrupperna kunde variera mellan mödrarna bestod grupperna av både gamla och 

nya deltagare. Att det såg ut på detta vis, hade en positiv inverkan på gruppen då vissa 

mödrar kommit längre i samspelet med sitt barn. I vissa fall fungerade därför några 

mödrar mer än andra som förebilder för de mer ”nya” mödrarna, vilket gav de andra 

mödrarna hopp om att kunna ta sig vidare. Strukturen och tryggheten som behandlarna 

och verksamheten erbjöd tycks ha haft en ”hållande” funktion för mödrarna. Man kan se 

det som att verksamheten och behandlarna erbjöd den trygga bas som mödrarna saknade 

i sin vardag. Winnicotts (1996) begrepp ”holding” syftade till barnets behov av att bli 

hållen och känna trygghet och närhet till sin mor. I linje med detta kan man kanske se 

verksamheten och behandlarna som hållande av mödrarna, då mödrarna likväl som 

barnen också behövde bli hållna. Som en del av behandlingen erbjöds vissa av 

mödrarna enskilda samtal med en av psykologerna på verksamheten. Att få prata enskilt 

med någon som hade kunskap och insikt i ens problematik, tycks ha varit ett bra och 

viktigt komplement i behandlingen. Troligen fanns det hos mödrarna saker de inte ville 

eller orkade dela i gruppen. Kanske var också själva sammanhanget med den uttalade 

problembilden ”mammadepressionen” som centrum, för vissa svår att acceptera och 

identifiera sig med. I behandlingen ingick även att få stöd och hjälp i hemmet, vilket var 

anpassat efter mödrarnas olika behov. Sammanfattningsvis fick mödrarna hjälp med allt 

från praktiska sysslor till reglering av dygnsrytm och aktivitet. I SBU:s (2004) rapport 

om behandling av depressionssjukdomar framhävs vikten av att få till en fungerande 

dygnsrytm samt beteendeaktivering. Då depression ofta leder till ett undandragande och 

sänkt ork, var detta för vissa ett behövligt inslag.  
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Metoddiskussion 

Att denna studie föregick av en övningsuppsats baserad på de två första intervjuerna kan 

ha färgat min förförståelse av mödrarnas upplevelse och påverkat mig som intervjuare. 

Även så den teori som inlästs parallellt, mitt intresse för ämnet i stort samt att jag är 

kvinna, har med stor sannolikhet färgat min förförståelse för ämnet. Att använda 

intervju som metod lämnar också utrymme för tolkning vilket gör att studiens 

tillförlitlighet kan ifrågasättas. Då mödrarna deltagit i samspelsgrupperna under en 

bestämd tidsperiod hade sju andra mödrar kanske gett en annan bild av deltagandet, lika 

så en annan intervjuare med en annan förförståelse. Därav är generaliserbarheten av 

denna typ av studie utanför den ingående gruppen begränsad. Vidare begränsningar i 

denna studie är urvalet. Inom urvalet fanns ett kriterium, vilket var att 

intervjupersonerna skulle ha deltagit i samspelsgrupperna under perioden 2011-2012 

och samtliga vara avslutade. Detta då tidsintervallet mellan deltagande och intervju inte 

fick vara allt för stort samt vara avslutade, då ett pågående deltagande kan färga 

upplevelsen av deltagandet i samspelsgruppen. I samband med det begränsade 

tidsintervall som sattes ut för studien samt att spädbarnsverksamheten i genomsnitt tar 

emot ca 13-14 mödrar per år, bidrog detta till ett begränsat urval av mödrar. Att urvalet 

genomfördes av ansvariga på Spädbarnsverksamheten kan också ha påverkat validiteten 

då urvalet kan ha skett utifrån behandlarnas personliga åsikter och erfarenheter. Utifrån 

tillförlitlighet och därmed generaliserbarhet hade ett slumpmässigt urval varit idealiskt, 

men detta var ej praktiskt genomförbart. För att få tillräcklig mättnad i materialet 

tillfrågades även en deltagare från en tidigare period; denna kvinna hade därmed mer 

distans till deltagandet i samspelsgruppen och kan därmed haft ett något annat 

perspektiv. De hon berättade var dock i linje med övriga intervjuer vilket kan tyda på att 

det längre tidsintervallet, i alla fall för henne, inte lett till en skillnad i upplevelse. Att 

vissa av intervjuerna skedde på BUP kan både ha haft en negativ och positiv effekt, 

negativ då det kan ha påverkat intervjupersonerna till att inte vilja svara allt för 

personligt. Positivt då detta kan ha hjälpt intervjupersonerna till att bättre minnas 

upplevelsen av deltagandet. Att BUP skulle ta del av studien kan också ha påverkat 

intervjupersonerna till att vilja svara socialt önskvärt. Dock anses materialet inom 

gruppen mättat och rikt vilket gör denna studie representativ för gruppen. 

 

Slutsats 

I denna studie om förlossningsdepression har en rad olika faktorer framkommit vilket 

tycks ha påverkat mödrarnas mående till det bättre. Att under en längre period med tät 

kontakt få möjlighet att träffa psykolog och mödrar i en liknande situation, tycks ha gett 

mödrarna en möjlighet att återta sitt mödraskap. Man skulle kunna säga att mödrarna 

gick in i behandlingen som ”någon” och kom ut ur behandlingen som ”någons 

mamma”. Mödrarnas berättelser antyder om ett stort behov av stöd och hjälp vid PPD. 

Att samspelsbehandlingen kan erbjuda en skräddarsydd behandling ger möjlighet att 

möta varje mamma utifrån hennes specifika behov och såg ut att vara en av de största 

anledningarna till ett bättre mående. Precis som det finns fler samverkande faktorer som 

lett till utvecklandet av PPD, tycks det även vara fler faktorer som bidrar till mödrarnas 

bättre mående. Att det finns en fristad för dessa mödrar, en plats där de kan känna sig 

sedda och hörda verkar vara avgörande i relationen mamma-barn, då detta gör det 

möjligt för mödrarna att själva kunna se och möta sitt barn. Vad gäller framtida 

forskning skulle ett möjligt komplement till denna intervjustudie kunna vara de 

PIRGAS bedömningar som sker efter varje påbörjad och avslutad behandling, då detta 
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ger en tydlig indikation av hur pass verksamt stödet har varit. Utifrån mödrarnas 

berättelser framkom även tydliga brister vad gäller kommunikationen från BVC om 

vilken typ av stöd och hjälp som finns att tillgå vid PPD. Därför bör framtida forskning 

fokusera på att öka medvetenheten kring PPD samt vilken hjälp som finns för de mödrar 

som drabbas.  
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                                                    Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Clara Brodde Hogan och jag är kandidatstudent på psykologiska institutionen 

vid Stockholms universitet. Som en del av min utbildning ingår det att genomföra en 

mer omfattande undersökning som slutgiltigt examensarbete. Undersökningen kommer 

att presenteras i en skriftlig rapport. 

 

Syftet med undersökningen är att belysa mödrarnas erfarenhet av samspelsgrupperna på 

Spädbarnsverksamheten, BUP Mellanvården Nordost samt vad som utifrån deras behov 

varit gynnsamt med kontakten. Målgruppen för studien är de mödrar som deltagit i 

samtalsgrupperna på Spädbarnsverksamheten under perioden 2011-12.  

 

Om du väljer att delta i undersökningen kommer jag samtala med dig på en plats och 

tidpunkt som passar dig. Intervjun beräknas ta 40-50 minuter och kommer att spelas in 

på band. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att 

intervjuerna kommer att vara anonyma och förvaras oåtkomligt för obehöriga.          

Efter analys kommer banden och intervjumaterialet att förstöras. 

Under intervjun kommer vi att samtala kring din personliga upplevelse av 

samspelsgruppen, samt vad du själv utifrån dina behov anser varit bra och dåligt med 

kontakten. Jag är även intresserad av dina tankar och känslor kring relationen mamma-

barn och hur detta påverkats av deltagandet i gruppen. 

 

I rapporten kommer du att vara anonym. Dina och de andra deltagarnas intervjuer 

kommer att sammanställas på gruppnivå, vilket innebär att dina svar inte kommer att 

kunna identifieras. BUP Mellanvården Nordost kommer att ta del av rapporten, men de 

kommer inte att veta vilka som valt att delta i undersökningen. Din medverkan är helt 

frivillig och kan när som helst avbrytas utan att ange skäl. Ditt deltagande eller icke-

deltagande kommer inte att inverka på din vård, vare sig nu eller i framtiden. I samband 

med intervjun kommer jag att be dig skiva på ett formulär där du ger ditt samtycke till 

deltagande i studien. 
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Om du har några frågor innan eller efter intervjutillfället är du alltid välkommen att 

kontakta mig. Funderar du på att medverka i undersökningen så kontakta mig via 

telefon eller e-post (se nedan) för att bestämma en tid för sammanträffande och 

genomförande av intervjun. Jag kan även komma att höra av mig om någon vecka för 

att höra om du är intresserad.  

 
Med vänliga hälsningar  

 

Clara Brodde Hogan 

Studerande på kandidatprogrammet i psykologi.  

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 

clara_broddehogan@hotmail.com  

Tfn 0763-27 44 40 

 

Handledare: Johanna Stålnacke  

Doktorand, leg psykolog                                                                                                  

Tfn 08- 16 38 02 

                                              Intervjuguide 

Introduktion om mig själv och min utbildning.  

Förklara: Anonymitet, dvs. skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna, att alla 

namn, människor och platser kommer att vara kodade under hela processen, svaren 

kommer ej att kunna identifieras. Informerat samtycke, information om studiens 

övergripande syfte och mål, frivilligt deltagande, rätt att avbryta samt godkännande att 

bandinspela. 

 

Intervjuguide 

Öppningsfrågor                                                                                                                                                       

(Bakgrund) 

 Social situation 

 Hur du kom i kontakt m samspelsgruppen  

(Relation mamma/barn- innan samspelsgruppen) 

 Perioden innan samspelsg. 

 Tankar och känslor 

 Hjälp av andra  

Nyckelfrågor                                                                                                                                         

(Behandling) 

 Anledning till deltagande i mammag. 

 Vad i relationen du ville ha hjälp med  

 Upplevelsen av behandlingen (bemötande, bra/dåligt, hjälpsamt, svårigheter) 

  Fick du den hjälp du behövde, andra tankar och funderingar 

(Mammarollen) 

  Innebörden av att bli mamma 

 Mammarollen - bra/ mindre bra 

 Personlig påverkan – andra mammor i gruppen, omgivningen 
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Avslutandefrågor                                                                                                                                    

(Relation/ mående idag mellan mamma/barn) 

 Samspelsg. betydelse 

 Relation idag 

 Tillämpning av behandling 

 Övriga tankar och tillägg 

 

 

 

 

 

Tack  

Ett varmt tack till alla mödrar som deltagit i denna studie och låtit mig ta del av sina 

upplevelser av behandlingen vid spädbarnsverksamheten. Ett särskilt tack till min 

handledare Johanna Stålnacke för goda råd och visat engagemang. 


