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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka psykoanalys med spädbarn och dess inverkan på 
mor-barn samspelet. Med utgångspunkt i psykoanalytiska teorier och nutida forskning om 
spädbarnets medfödda samspelskompetenser har fem intervjuer med praktiserande 
psykoanalytiker utförts. Utöver dessa fem intervjuer har medverkande på ett kliniskt möte 
med nio närvarande psykoanalytiker gjorts. Två av de intervjuade ingår i gruppen 
psykoanalytiker på det kliniska mötet; totalt redogörs tolv psykoanalytikers uppfattningar om 
processerna i spädbarnsanalys. I undersökningen ingår också tre deltagande observationer av 
spädbarnsanalys. Det insamlade materialet har granskats med intentionen att förstå både 
psykoanalytikernas egna upplevelser av spädbarnsanalysen, och den eventuella effekt 
analysen har på mor, barn och i vissa fall även fadern. Spädbarnsanalytikerna beskriver att 
behandlingen hjälper både mor och barn och beviset för det är att moderns beteende och 
förmåga att uttrycka sig förändras så att samspelet mor-barn fungerar bättre. Resultatet visar 
att spädbarnsanalytikerna själva anser sig se att samspelet mellan mor och barn stärks av 
analys. Diskussionen tar upp hur den eventuella effekten på mor - barn i analys kan påvisas, 
hur analysen praktiseras och om psykoanalytikerns sätt att bemöta spädbarn kan användas av 
alla som möter mor - barn par där samspelet inte fungerar.  
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Abstract 
 

The aim of the study is to investigate the practice of psychoanalysis with infants, and its effect 
on mother and child. With psychoanalytical thoeries and contemporary research on infants 
interaction as a basis, five interwievs with psychoanalysts in practice has been done. Also 
taking part of a clinical meeting with nine psychoanalysts has been done. Two of the 
interwieved analysts where part of this meeting, therefor the total sum of twelve 
psychoanalysts who reports their thoughts about the process i infantanalysis. The study also 
includes three participating observations of infantanalysis. The collected material has been 
examined with the intention to understand the psychoanalysts own experiences as well as the 
eventual effect the analys could have on mother, child and sometimes the father. The 
psychoanalysts describes how the treatment really helps both mother an child, and the proof 
for this is the mothers way to change her way to interact with the baby. The result shows the 
analysts themselves believes the interaction mother – child is improving with help from 
analysis. The discussion debate however the eventual effect on mother – child can be 
established, how the analysis is practised and if the psychoanalysts way to treat children is 
anything anyone could practise. 
 
Keywords: psychoanalysis, psychoanalyst, infant, psychoanalytical frame, motherhood, 
interaction. 
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Syftet med denna studie är att undersöka psykoanalys med spädbarn och dess inverkan på 
mor-barn samspelet. Studien utgår från psykoanalytiska teorier men också från modernare 
spädbarnsforskning. Fokus har i huvudsak lagts på de sammanfattande frågorna: kan mycket 
små barn och dess mödrar eventuellt få ut något av en psykoanalytisk behandling? Hur i så 
fall kan man utröna någon tillgodogörelse eller påverkan av psykoanalys hos ett spädbarn? 
Vid en närmare granskning av spädbarnsanalys uppstår fler underliggande men närbesläktade 
frågor: Är spädbarnsanalys psykoanalys? Vem är den som blir hjälpt i analysen, mamman 
eller barnet? Är spädbarnsanalys annat än vanligt bemötande av spädbarn? 
 Att försöka applicera den kunskap som idag finns att tillgå om spädbarnets psykiska 
utveckling på psykoanalytiska grunder väcktes personligen i mig då jag med mitt tredje barn 
började fundera på hur mycket ett litet barn förstår av det talade. En särskild episod med min 
då niomånaders son bidrog till mina funderingar, och då jag själv utbildar mig inom den 
psykodynamiska skolan låg den kategorin närmast att börja studera, då en riktning inom 
psykoanalysen praktiserar en utvecklad spädbarnsanalys. Den för denna studie väl 
illustrerande episoden kan berättas enligt följande: Min son hade sedan fyra månaders ålder 
ätit fast föda i kombination med amning; detta med glad nyfikenhet. En vändning uppstod 
dock några månader senare i samband med att vi föräldrar började tala om att jag snart skulle 
kunna lämna honom med någon annan några timmar ibland eftersom han verkade klara sig så 
bra utan amning längre stunder. Då började sonen plötsligt sätta i halsen, gråta och kräkas 
varje gång han åt mat. Tillslut fick han inte i sig någon fast föda alls utan levde nio månader 
gammal endast på bröstmjölk. Vi tog honom till BVC för att mäta och väga honom och 
berättade samtidigt inför honom för sköterskan där om hans matvägran. Sköterskan lyssnade 
och tittade sedan på sonen som nöjd och glad satt och lekte med en bitleksak. Hon såg honom 
i ögonen och sa lugnt och vänligt ”du är allt en smart kille du, det har du räknat ut; klart du 
bara vill amma, så du alltid får ha din mamma hos dig!”. Då började sonen storgråta, helt utan 
synbar anledning. Senare hemma den kvällen åt han för första gången på flera månader en hel 
tallrik gröt. 
 Med denna historia som bakgrund väcks frågor som om han verkligen förstod vad sköterskan 
sa? Om hans starka reaktion var ett tecken på det? Och hans tidigare matvägran, var också den 
ett tecken på att han på något sätt förstått vad vi talade om, över hans huvud? 
  
Den praktiska tillämpningen av spädbarnsanalys, (Salomonsson, 2007) utövas i Sverige av ett 
tiotal verksamma psykoanalytiker. Denna praktik finns även bland annat i England och 
Frankrike. De barn som deltar i dagens praktiserade spädbarnsanalys är allt ifrån några veckor 
gamla upp till tre år, när språket börjar tillgodogöras och terapin övergår i någon form av 
lekterapi. I denna studie berörs den först nämnda formen av analys, och kommer här för 
enkelhetens skull kallas spädbarnsanalys utifrån engelskans ”infant”, oavsett hur gammalt det 
deltagande barnet är. Spädbarnsanalys bedrivs vanligtvis 4-5 gånger i veckan men utöver 
detta finns även psykoterapi att tillgå, också då av psykoanalytiker men med praktik endast en 
gång i veckan. Psykoanalytikerns roll är i princip densamma i både psykoanalys och i 
psykoterapi, men psykoanalysen ska med sitt täta återkommande syfta till att bli mer intensiv. 
I Sverige är det den nu framlidne pionjären Norman (2000) som på nittiotalet började utveckla 
metoden att ha mycket små barn i psykoanalys. Då psykoanalysens faktiska påverkan på 
spädbarn ännu inte i publicerat material bevisats genom kontrollerade studier, eller genom 
andra evidensbaserade metoder kunnat förklaras i orsak – verkan blir det istället de 
involverades antaganden, spekulationer och upplevelser som hittillsvarande fokus har riktats 
mot. Psykoanalytiska teorier ställs mot mer neuropsykologiska upptäckter om spädbarnets 
förmågor för att möjligtvis kunna förklara vad som sker i den psykoanalytiska praktiken. 
Detta jämförs sedan med psykoanalytikernas egna reflexioner över spädbarnsanalysen och 
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med egna observationer över den faktiska praktiseringen av sessioner med spädbarn av 
psykoanalytiker.  
 
Att beskriva ett spädbarn kan göras utifrån flera synvinklar. Stern (2003) delar upp dessa i två 
kategorier; det kliniska barnet och det observerade barnet. Vilket synsätt forskare än 
använder sig av bemöts de av kritik inom den egna gruppen av andra spädbarnsforskare. Det 
är svårt att generellt avgöra om det ena synsättet är förlegat och det andra adekvat, olika 
teoretiker stöder olika tankegångar kring spädbarnets psykiska utveckling. Inom 
psykoanalysen har spädbarnet beskrivits som alltifrån icke existerande i psykisk mening 
förrän vid tre års ålder, till en mycket aktiv människa redan från födseln.  
 
Det kliniska barnet 
Tidiga psykoanalytiska teoretiker som exempelvis Freud, (1915/1996) och Klein (1948/2000) 
bygger sina antaganden på vad Stern (2003) benämner det kliniska barnet. De tre senast 
nämnda teoretiker tillika psykoanalytiker bedrev psykoanalys med barn, men inte spädbarn. 
De teorier de byggt upp är därför baserade på äldre barns och vuxna patienters utsagor om sin 
barndom, en konstruktion av spädbarnet återskapat av personer som lämnat denna period 
bakom sig, och därmed byggda på minnen, överföringar och psykoanalytikerns egna 
teoribildningar, enligt Stern (ibid). Då Freud (ibid) talar om ett spädbarn styrt av inre drifter 
utvecklade Klein (ibid) sin objektrelationsteori om hur ett barn skapar en inre värld av goda 
och onda inre objekt, som en representation av yttervärlden. Utifrån hur barnet lyckas med 
detta är enligt Klein (ibid) avgörande för hur det sedan som vuxen kan förhålla sig till 
omvärlden. Detta delar Klein (ibid) upp i två positioner. Hon beskriver den första positionen; 
den schizo-paranoida, som något barnet föds in i. Vissa senare störningar kan enligt Klein 
(ibid) härledas till ett kvarvarande i denna position, som till exempel borderline. I detta 
tidigaste stadium härskar förintelseångest. Den som befinner sig i denna position upplever sig 
vara i världens centrum, och allt ”hot” om förintelse och övergivelse kommer utifrån andra, 
vilket hotar att upplösa personen, därav namnet schizo (=fragmentering) paranoid. 
Dödsdriften thanatus är riktad inåt och i denna första position vänder barnet denna dödsdrift 
utåt istället, vilket sker redan i och med det första förlossningsskriket, och varje gång barnet 
begär något med sitt skrik: mat, omsorg, hjälp. En frisk moder svarar naturligt på dessa 
projektiva begär, hon ser och emottar det barnet får ur sig i form av projicerad skräck, ilska 
och förintelseångest, smälter det inom sig och ger tillbaka det till barnet i en mer lättsmält 
form. Med detta menas alltså för att tala utom de psykoanalytiska termerna att modern möter 
barnet begär och ger det vad det behöver; på detta sätt ser barnet att både det själv och modern 
överlever dessa starka känslor av hjälplöshet och upplösning som finns inom barnet. Barnets 
upplevelse av ett själv är från början fragmenterat men i och med att modern ser, hör och 
fyller funktionen som den som svarar på barnets behov kan barnet börja samla goda delobjekt 
inom sig: objekt som representerar modern och de personer som är nära barnet. Dessa goda 
objekt blir då avgörande för barnets fortsatta goda mentala hälsa. Överlappningsvis går barnet 
in i nästa fas; den depressiva positionen. Om ett barn kunnat introjicera tillräckligt med goda 
delobjekt inom sig själv kan det genom dessa sedan behålla positiva representationer av sin 
omgivning, såsom modern och fadern. Barnet kan då med denna tillgång trösta sig själva och 
behålla den goda representationen av exempelvis modern då hon är tillfälligt borta från 
barnet, vilket leder till ett sunt utvecklande av självet. I och med detta inser också barnet att 
det även kan skada andra. Klein (ibid) talar om detta som något som resulterar i en känsla av 
skuld och en vilja att gottgöra hos barnet.  
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Det observerade barnet 
Det observerade barnet menar Stern (2003) är det barn uppmärksamheten bör riktas mot; det 
existerande spädbarnet. Det observerade barnet kan inte förklara något med ord om hur det 
tänker eller varför det gör som det gör, men vad det gör och hur det reagerar i olika situationer 
är det som den uppmärksamme betraktaren kan lära sig av. Stern (ibid) refererar till åtskilliga 
observationer och experiment som gjorts med spädbarn sedan sextiotalet i syfte att förstå dess 
interpersonella värld, som ger grunden till de teorier som bland annat Stern (ibid) själv 
grundar sig på, angående det observerade spädbarnet. En som delvis kritiserar Stern med 
fleras erhållna fakta utifrån det observerade barnet och hur dessa kan användas som 
bevisgrundande är Eliacheff (1994). Hon kritiserar vissa former av experimentella försök som 
gjorts på barn för att förstå deras kognitiva upplevelsevärld. Hon menar att det är omöjligt att 
svara på vad det egentligen är som blivit undersökt. Om ett barn som blir lämnat av sin 
mamma i försöksrummet gråter, eller om ett barn ler vid uppvisandet att ett foto på mamman, 
konstateras det att barnet saknar mamman när hon går och blir glad av bilden av henne. Men 
detta bevisar egentligen bara vad betraktaren tror att barnet upplever, enligt Eliacheff (ibid). 
Om den verkliga anledningen till gråten eller skrattet hos barnet är någon annan än den 
forskaren förväntat sig kan detta aldrig klargöras i dessa typer av experiment. Att då påstå att 
experimentella försök att beskriva något skulle vara av tyngre validitet än andra typer av 
studier är alltså inte korrekt, enligt Eliacheff (ibid). Att inte tolka observationerna i den 
riktning man själv vill är alltså en problematisering varje forskare bör ställa sig inför, hävdar 
Eliacheff (ibid). Själv analyserar hon varje egen behandling av små barn genom att efter varje 
möte skriva noggranna anteckningar för att bevara sessionen. Genom detta skrivna material 
kan det som händer granskas ingående många gånger om, som ett alternativ till de mer 
experimentella observationerna av ett barn. Även Anzieu (2000) är inne på Eliacheffs (ibid) 
linje gällande hennes kritik om det observerade spädbarnet. Anzieu (ibid) menar att 
spädbarnsobservationen framkallar illusioner hos iakttagaren, beroende på de 
förvrängningsglas genom vilka iakttagelserna görs.  
 Stern (1991, 2003) kan påstås vara banbrytande för den moderna psykoanalysen, då han i 
sina arbeten skrivit mycket om spädbarnet och dess kompetens. Han ställer sig frågan om 
barnet redan från början har ett själv, och hur det upplever sin omgivning i förhållande till sig 
själv. Dess interpersonella värld är huvudtemat och också titeln på en av Sterns böcker (1991, 
2003). Stern (ibid) kritiserar tidigare psykoanalytiska teorier såsom Freud och Kleins då han 
menar att de blir både mindre hållbara och intressanta i jämförelse med de upptäckter 
forskningen gjort på senare tid om spädbarn. Stern (ibid) menar exempelvis att de olika 
utvecklingsfaser barnet går igenom är alla kvar i barnet, där de integreras och samverkar som 
levande och verkande. Dessa faser delar han upp i fyra kategorier: uppvaknande själv: från 
födelsen och fram till två månader, kärnsjälv: formas mellan det att barnet är ca två och sex 
månader, subjektivt själv: formas mellan sju och femton månaders ålder, och slutligen verbalt 
själv; från ca ett och ett halvt år och framåt. Barnet har alltså enligt Stern (ibid) redan från 
födseln en upplevelse av ett själv, som existerar före både språket och självmedvetenheten hos 
det lilla barnet. Stern (ibid) menar att det måste till en upplevelse av ett Själv för att kunna 
leva i symbios med någon annan, det två månader gamla barnet kan inte uppleva detta utan att 
först ha en upplevelse av ett själv. Först då denna upplevelse är integrerad i barnet, vid sidan 
av en upplevelse av ett själv-med-annan, kan känslan att sammansmälta med någon annan 
komma till stånd. I direkt opposition mot Kleins och Freuds tankesätt angående det lilla 
barnets symbiostillstånd, klyvning, defensiva och paranoida fantasier menar Stern att dessa 
teorier inte är tillämpliga på barn under ett och halvt år – det vill säga innan de tillgodogjort 
sig ett verbalt språk.  
 Forskning har gjorts med spädbarn och dess förmåga att samkoordinera sina hörselintryck 
med synintryck. (von Hofsten, 1999) Försöket gick ut på att för 3-4 månader gamla spädbarn 
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visa två filmer där två kvinnor talade hela tiden. Mellan de två projektionsdukarna filmerna 
visades på samtidigt, var en högtalare placerad. Ur denna hördes rösten från den ena av de två 
kvinnorna som pratade. Det visade sig att barnen tittade mer på filmen med den kvinna vars 
röst hördes. Detta experiment visar att barn uppfattar den synkronisering som tal och 
talrörelser innebär. Redan mycket tidigt föredrar barn att rikta sin uppmärksamhet mot någon 
som med sina kroppsuttryck talar samma sak som det barnet hör. Heimann (1989) talar om 
hur nyfödda barn redan efter några minuter klarar att härma ansiktsuttryck såsom att gapa 
eller räcka ut tungan. Heimann (ibid) menar att detta är barnets allra tidigaste kompetens som 
hjälper det att relatera till viktiga personer i dess närmaste omgivning såsom mamma och 
pappa. Denna kommunikation kommer hjälpa barnet att etablera en stark känslomässig 
bindning som ska utgöra basen för barnets första relation. Det är denna relation som vid sunda 
förhållanden sedan ska ge barnet den grundtrygghet som behövs för att utvecklas hälsosamt. 
Heimann (ibid) talar vidare utifrån dessa undersökningar av spädbarnets benägenhet att 
imitera att det även gjorts studier av exempelvis Meltzoff & Moore (1989, ref i Heimann 
1999) där 6 veckor gamla spädbarn härmar försöksledaren genom att räcka ut tungan eller 
gapa. Då försöksledaren kommer tillbaka 24 timmar senare utför barnet återigen imitationen, 
utan att försöksledaren denna gång gör något. Det visar att barnet inte bara kan imitera, det 
kan också minnas att det imiterat en viss person, och en tid senare återuppta den 
kommunikation de haft.  
 
Spädbarnet  
  Inre värld 
Ytterligare forskning om hur ett spädbarn identifierar sig med och kommunicerar med sin 
omgivning beskrivs av Bauer (2007). Bauer (ibid) talar om upptäckten av spegelneuroner. 
Nyligen gjorda upptäckter av dessa neuroners funktioner visar hur de avfyras och aktiveras 
även då det inte utförs någon specifik handling av personen själv i fråga. Neuronerna 
aktiveras vid handling, men även vid tanken på handling. Bauer (ibid) menar att experiment 
visar hur det är genom dessa neuroner vi får en känsla av hur någon annan är, vad som 
eventuellt ska hända och hur omgivningen är. Dessa neuroner gör det möjligt för en person att 
omedvetet sätta sig in i någon annans upplevelse av något, vilket främjar den empatiska och 
inkännande förmågan hos människan. Både omgivningen och kontakten med andra personer 
är något som ständigt avläses och antaganden görs utifrån våra tidigare upplevelser och 
erfarenheter. Spegelneuronerna är aktiverade redan från födelsen, och den nyfödda och 
mamman som identifikationsobjekt sänder signaler mellan sig som returneras speglade. Båda 
parter känner efter vad som rör sig i den andre, och signaler sänds tillbaka för att se om de 
återspeglas, med andra ord besvaras. Bauer benämner detta som startpunkten i alla relationer. 
Bauer (ibid) tar som exempel upp spegelneuronernas funktion hur man vid mötet av en viss 
person som vid det tillfället inte gör något ont, men ändå får man en obehagskänsla att något 
otäckt kan hända. Dessa reaktioner sker ständigt och ofta omedvetet, men ibland som vid 
detta exempel kommer det upp till vår medvetna perception. Bauer (ibid) menar att dessa 
intuitiva upplevelser mycket väl kan vara misstaganden. Intellektet är en hjälp att analysera 
det neuronerna avfyrar, men även här kan felbedömningar göras. Vidare beskriver Bauer 
(ibid) hur spegelneuronerna hos små barn ofta tenderar att genast upprepa det de sett, medan 
vuxna kan hämma sina tendenser och väga in all de fakta som redan finns lagrad om olika 
situationer och hur dessa bör bemötas.  
 Till Bauers (ibid) efterforskningar kan också tilläggas att upptäckter gjorts som visar att hos 
autistiska barn kan det vara en störning hos spegelneuronerna som genererar en nedsatt 
förmåga att utföra den just beskrivna speglings kommunikationen. Upptäckten av 
spegelneuronerna ger därmed en neurologisk förklaring till barns härmningsbeteende, men 
kanske också möjligtvis en förklaring till överföringsfenomenet. Dock måste inte det ena 



 

5 
 

utesluta det andra; då det tidigare bara kunnat konstateras att en överföring på ickeverbal nivå 
existerar finns nu också experiment som påvisar vad det är i hjärnan som gör att detta tillstånd 
uppstår. Bauer (ibid) beskriver spegelneuronernas effekt, att känna med någon annan med att: 
”Spegelaktiviteten hos neuronerna för föreställningen om förnimmelser skapar i betraktaren 
en intuitiv, omedelbar förståelse av den varseblivna personens förnimmelser.” (s. 39). Vidare 
talas om upptäckten av spegelneuroner som får oss att empatisera. Dessa är belägna i gyrus 
cinguli, hjärnans emotionella centrum. Experiment visar att dessa neuroner avfyras då 
försökspersonen själv blir utsatt för smärta, (ett stick i fingertoppen) men också då samma 
person bevittnar hur försöksledaren blir utsatt för smärta genom ett nålstick. Detta innebär att 
personer reagerar vid åsynen av någon annans smärta på ett sätt som om de själva skulle ha 
blivit utsatta för samma smärta. Den fysiska smärtan upplevs förstås inte, men väl den 
psykiska upplevelsen av den. 
  
Tala med kroppen 
Hur barnet använder sig av de kroppsrörelser det vid späd ålder klarar av att styra, talar bland 
annat Bowlby (1996) om, då han beskriver spädbarnets förmåga till kommunikation långt 
innan ordets verbala födelse. Han refererar till iakttagelser av nyfödda barn och deras mödrar, 
vilka visar hur ett barn har cykler då de intensivt kommunicerar genom att röra på armar och 
ben och med intensitet fästa sin blick i mammans. Efter en sådan period tittar barnet ofta bort 
för att sedan göra samma sak igen, så länge mamman svarar med tal, ögon och kroppskontakt. 
Eliacheff (1994) tar i sin bok På kroppen och på skriket upp ett flertal exempel på barns sätt 
att uttrycka sig, hämtade från hennes egna personliga analystimmar med små barn. Redan i 
titeln ges en fingervisning om hur man kan tyda det lilla barnets uttryck. Att se de kroppsliga 
reaktionerna och uttrycken hos barnet och befästa dem med talade ord, är analysformens 
grundval. Ett exempel är Alexis, en 6-månaders pojke som kommit till ett barnhem i Paris 
mitt på dagen efter att på pappans begäran blivit omhändertagen då mamman strypt pojkens 
treåriga storasyster samma morgon. Alexis visade sin reaktion de följande dagarna med att 
varje dag, under samma tidpunkt, börja kräkas. Tidpunkten för kräkningarna var densamma 
som tidpunkten då Alexis anlänt till barnhemmet. Så trots att det verbala språket ännu inte är 
integrerat hos Alexis berättar han ändå om något, han använder sig av det uttrycksmedel han 
har; sin kropp. Eliacheff (ibid) tar också i sin bok upp ett annat exempel från en liten pojke 
hon hade i analys. Första gången de träffades var pojken två och en halv månad gammal och 
hade från fem veckors ålder plågats av stora vanställande utslag i ansiktet och fjällande och 
sårskorpor i hårbottnen. Han har också i flera veckor haft svårt att andas, han andas ansträngt 
och högljutt. Hans mamma hade begärt att få adoptera bort honom direkt efter förlossningen, 
och hon hade uttryckt en önskan om att pojken, som var svart liksom sin mor och far, skulle 
få komma till en vit familj. Eliacheff (ibid) talade till pojken som till vilken analysand som 
helst, och sa att hon visste om att pojkens mamma önskat att han skulle bli bortadopterad till 
en vit familj. Eliacheff (ibid) sa också att pojken själv inte behövde byta hudfärg; han skulle 
alltid vara son till den man och kvinna som avlat honom, och dessa föräldrar skulle han 
behålla inom sig. Då pojken veckan efter återkommer till en konsultation ser Eliacheff (ibid) 
att hans hud är alldeles läkt, vilket gör henne förvånad. Andningen är dock fortfarande 
ansträngd, och Eliacheff (ibid) talar då till pojken som under sessionen sover men ändå andas 
tungt. Hon stryker honom över naveln utanpå kläderna och säger till den sovande pojken att 
när han låg i sin mammas mage andades han inte, utan fick det han behövde genom 
navelsträngen, som naveln är ett ärr efter. Hon talar vidare till honom att när han föddes 
klipptes navelsträngen och han fick börja andas själv. Hon säger till pojken att kanske andas 
han dåligt för att han tror att han då ska få tillbaka sin mamma, så som det var när han låg i 
henne och inte andades och de inte var åtskilda? Eliacheff (ibid) säger tillslut till den 
fortfarande sovande pojken att om han vill leva måste han andas, och att det inte var för att 
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han började andas som han skildes från sin mamma, utan för att mamman själv hade bestämt 
att det skulle bli så, och han kan inte heller få tillbaka sin mamma genom att inte andas. När 
hon slutat tala har pojken under de korta minuterna samtalet varat andats mindre och mindre 
högljutt för att slutligen andas helt problemfritt, utan ansträngda ljud. Eliacheff (ibid) 
beskriver själv hur hon knappt kunde tro det hon hörde och såg, men efter detta besök hade 
pojken inte längre något problem med sin andning.  
 Anzieu (2000) kommer med mer dermatologiska teorier. Han menar att hudens åkommor har 
nära samband med stress, affektiva utbrott och otillräckliga jagstrukturer. Själens spegel är 
huden menar Anzieu (ibid) och ger exempel på en hypotes om att eksem hos barn under två år 
kan vara ett tecken på brist av omhöljande kontakt och ömsinthet hos modern. Han bemöter 
tidigare kritiker av detta såsom Spitz (1965) påstående om att detta kan vi inte veta något 
säkert om med att delvis hålla med; vi kan inte veta något säkert om detta. Dock menar 
Anzieu (2000) att hudförändringens allvar hänger samman med den kvantitativa och 
kvalitativa vikten av hudjagets brister. Anzieu (ibid) riktar viss kritik mot Kleins (1948/2000) 
teorier om inre värld och inre objekt. Anzieu (2000) framhåller att kroppens yta är helt 
frånvarande i Kleins teori, vilket han anser vara förvånande då hennes tal om motsättning 
mellan introjektion och projektion måste förutsätta en gräns som skiljer det inre från det yttre. 
Ett inre rum som Klein (1948/2000) talar om måste också innebära en yttre gräns, enligt 
Anzieu (ibid) vilket Klein dock inte nämner i sina teorier. Anzieu (2000) talar om det lilla 
barnets sätt att lära sig uppfatta huden som yta via kontakt mellan den egna kroppen och 
moderns. Under moderns omsorger om sitt barn med smek och lek tar barnet emot moderns 
gester, först som excitation och sedan som kommunikation. Denna preverbala kommunikation 
är enligt Anzieu (2000) nödvändig för att ett talat språk senare ska komma till stånd. Anzieu 
(ibid) refererar till Brazeltons (1974) forskning av spädbarn och dess förmåga att påkalla 
uppmärksamhet hos de vuxna, i lika stor utsträckning som de vuxna påkallar barnets 
uppmärksamhet. Detta ömsesidiga påkallande gör att barnet kan påverka sin mänskliga 
omgivning, imitera vissa miner och gester och på detta vis förbereda sig för språkinlärningen. 
Dyaden mor - spädbarn uppfattas enligt Anzieu (2000) som ett system, ett ömsesidigt 
beroende som utbyter information med återkoppling i båda riktningar. Om modern, eller den 
moderligt vårdande som Anzieu (ibid) föredrar att kalla barnets vårdare för, då modern i vissa 
fall företrädes av en ersättare, inte underhåller denna dubbla återkoppling och spelar med i 
detta spel med spädbarnet reagerar detta med tillbakadragande och/eller ilska. Skulle denna 
tillfälliga svacka i kommunikationen vara övergående är reaktionerna också övergående hos 
barnet. Detta visar de experiment Brazelton (1974) utfört med mödrar som visar upp ett 
uttryckslöst ansikte inför sitt barn under en kort stund, vilket får barnet att reagera med gråt. 
Då modern sedan återigen ler mot sitt barn kan barnet återuppta dialogen mellan de två. Enligt 
Anzieu (2000) delar psykoanalysen och den experimentella psykologin åsikten om att det 
nyfödda barnet har ett kroppsligt för-jag. Detta för-jag är redo att integrera och strävar efter 
att närma sig föremål och upprätta objektrelationer till modern/den moderliga. De 
intentionella signaler det sänder ut till omgivningen uttrycks först med mimik och skrik, 
därefter blick och hållning följt av gester och röstuttryck. Det är detta kroppsliga för-jag som 
är föregångare till upplevelsen av en personlig identitet som betecknar det psykiska jaget. 
Detta kan jämföras med Sterns (2003) teoribildning om uppvaknande själv och kärnsjälv. 
Anzieu (2000) betonar hudens förnimmelse av beröring och beklagar den förminskning av 
dennas betydelse för det psykiska jagets utveckling kognitivistiska teoretiker gör med sitt 
påstående att känseln inte är det första sinne barnet utvecklar. Enligt Anzieu (ibid) är just 
hudens beröring och upplevelse av kontakt med något annat det första barnet upplever. I 
förlossningen gnuggas hela spädbarnets kropp av livmoderns värkar och genom utdrivningen. 
Denna naturliga känselkontakt vet man främjar barnets andning och näringsfunktionernas 
igångsättande. Om detta inte är tillräckligt ersätts detta ofta med en fysisk handklapp eller 
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dask av barnet så andningen kommer igång. Genom hudkontakt med barnet då det bärs, hålls, 
tröstas, klappas, berörs, utvecklas de andra sinnena såsom hörsel, syn, smak.  
En tidig teori grundad av Tomkins (1962) är affektteorin. Denna redogör för de 
grundläggande affekter som människan sedan födseln är utrustad med, enligt Tomkins (ibid). 
De biologiskt nedlagda affektprogrammen uttrycks med vår ansiktsmuskulatur som olika 
ansiktsuttryck. Enligt Tomkins (ibid) är dessa ansiktsuttryck primära i förhållande till den 
subjektiva upplevelsen. Det skulle innebära att genom att le upplever vi en känsla av 
välbehag-glädje. Denna facial feedbackhypotes har senare blivit kritiserad främst för att 
ansiktsuttryck inte utgör den enda grunden för emotioner (Sonnby-Borgström, 2005). Denna 
kritik har bemötts med en revision och komplettering av teorin. Kritikern menar att det finns 
fler emotioner än de som styrs av ansiktsuttryck, såsom prosociala emotioner, så kallade 
anknytningsemotioner, och drifter som törst, hunger och sex, som menas ha egna 
motivationella/emotionella system som inte drivs av generella affektsystem. Tomkins (1962) 
teorier kan dock sammanlänkas till viss del med det både Eliacheff (1994) och Anzieu (2000) 
bland andra påstår, då de talar om barnets olika sätt att tala med sin kropp. Om Eliacheff 
(1994), liksom Bauer (2007) med sin teori med upptäckten av spegelneuroner som får oss att 
agera, mer talar om hur barnet uttrycker en emotion med sin kropp menar Tomkins (1962) att 
emotionen uppstår ur ett kroppsligt uttryck. Oavsett vilket som är upphov till vad, är båda 
dessa synsätt användbara i betraktelsen av barnet och teorierna om att barnen kan läsas på sina 
uttryck och sin kropp, vad som sker i dess inre värld.  
  
Medaktörer 
Tähke (1995) utgår från tidigare forskning inom ämnet i sitt resonemang om barnets 
utveckling. Han menar att slutsatser kunnat dras att ett barns jagutveckling är beroende av att 
den viktiga växelverkan med dess mor är ostörd. Spitz och Wolf (1946 ref i Tähke, 1995) har 
studerat så kallade hospitaliserade barn och deras utveckling. Trots yttre klinisk vård 
utvecklas inte barnet psykiskt så länge vårdarna är många och olika från gång till gång. Barnet 
blir då apatiskt eller gråter hejdlöst, ler inte eller gör andra avancemang. Men då växelverkan 
sker med en och samma person börjar den psykiska utvecklingen att ta fart. Vid störningar i 
denna växelverkan, antingen från omgivningen eller allvarligare störningar hos modern själv, 
riskerar barnet att utveckla personlighetsstörningar. Alanen (1958 ref i Tähke, 1995) är en 
bland flera forskare som påvisar att störningar hos vuxna såsom schizofreni men även hos 
personer med utvecklad alkoholism eller drogmissbruk har haft svåra störningar i den tidiga 
växelverkan mellan mor-barn. Under barnets första levnadsår är det helt beroende av moderns 
vård och hennes kapacitet att ta sig an sitt barn. Det kan inte nog understrykas då, hur oerhört 
utsatt det lilla barnet är och hur totalt beroende det är av att dess mamma kan ge vad hon ska 
till sitt barn. Att relationer mor-barn som då av en eller annan anledning inte fungerar har 
alltså mycket att vinna på att fångas upp i den tidiga fasen. 
 Bauer (Bauer, 2007) talar om att barnets identifieringsobjekt, som oftast är föräldrarna, själva 
behöver ha en utvecklad förmåga att engagera sig i sitt barn med kärlek, känsla och värme. 
Även en ersättare kan fungera som detta, men då måste kontakten vara under en längre tid 
eller permanent så en bindning kan uppstå mellan barnen och den andre. Får inte spädbarnet 
en lämplig motspelare i dess spegling kan det inte utvecklas på ett bra sätt, och brister kan 
uppstå. Den process som vid en fungerande relation i nästa utvecklingssteg uppstår kallar 
Bauer (ibid) för markering. Det lilla barnet som blivit speglat börjar nu med sitt 
identifikationsobjekt sända signaler som inte bara härmar utan också utvidgas i form. 
”Därigenom får spädbarnet, långt innan det förfogar över något som kan kallas medvetande, 
tecken som visar att han eller hon blivit sedd, vilket i sin tur stimulerar honom eller henne till 
andra resonanshandlingar.” (s. 53). 
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Trevarthen (2000) menar att spädbarn från drygt två månader justerar interaktionen med sina 
föräldrar i ett kommunikativt samspel. Denna tidiga kommunikation involverar pauser för 
respons från motparten, både hos babyn och hos föräldern. Denna rytm av interaktion och 
timing mellan barn och dess föräldrar uppstår alltså långt innan orden. När det verbala språket 
kommer finns det redan en melodisk grund att bygga på.  
 
Att tala till ett spädbarn 
Stern (1991; 2003) beskriver utifrån barnets perspektiv hur föräldrarna till det späda barnet 
vill tolka och förstå barnet, och småpratar med det som om det förstod vad de sa. Detta sker i 
en positiv miljö rent intuitivt från förälderns sida, ett exempel är mamman som talar till sitt 
skrikande barn: ”såja såja, du ska snart få mat lille vännen…”. Hon talar till barnet likväl som 
hon talar för att lugna sig själv. Trots att barnet ännu inte tillgodogjort sig språket känner det 
hur melodin mamman använder sig av samstämmer med hennes rörelser och sätt att ta i 
barnet: hon lyfter upp barnet och talar först forcerat för att slå an en snabbare takt än den det 
upprörda barnet skriker i. Hon håller ofta också barnet först upprätt mot sig, för att lugna det. 
Dessa två samverkande moment gör att barnets överväldigande känslor av hunger eller vad nu 
anledningen till skriket må vara kommer av sig och barnet då det lyssnar börjar lugna ner sig. 
Då mamman känner av detta, sänker hon takten i sitt tal, talar långsamt och tröstande 
samtidigt som hon erbjuder barnet bröstet eller flaskan. Hennes tal, ord och kroppsspråk 
samverkar till en kommunikation med barnet, i vilken talet är mycket viktigt då det 
sammanbinder och bekräftar det hon också säger med sin ljudmelodi och med sitt 
kroppsspråk. Då barnet enligt Stern (ibid) inte kan uppfatta sina egna gränser i kroppen eller 
sina känslomässiga upplevelser, visar mamman med sitt tal att ångesten som barnet vid 
hunger kan uppleva inte är gränslös och flytande utan kan stillas, först med ord och därpå 
följande handling som bekräftar orden. Med detta vill alltså Stern (ibid) säga att samtalet med 
barnet, ända från dess födelse är grundläggande och mycket viktig för en gynnsam utveckling, 
inkluderande ordens betydelse i samklang med den övriga förmedlingen från mamman till 
barnet. Stern (ibid) beskriver vidare hur barnet som hunnit bli några månader inbjuder 
mamman (även pappan eller annan vårdare, men för enkelhetens skull endast benämnd 
”mamman” här) till sitt inre landskap; hur det med leenden, kroppsspråk och ljud låter henne 
förstå dess upplevelser av nuet. Ett barn som upplever exempelvis glädje över något behöver 
dela det med mamman och få henne att känna det barnet känner. Barnet visar sin glädje över 
en upphittad leksak genom minspel det lärt sig genom iakttagande av mamman, och som 
bekräftelse av att hon har förstått talar mamman tillbaka till barnet ”åh, ja där är den fina 
bollen”. Hennes melodi i det hon säger speglar den lätta stigning och sedan utplaning av 
lyckokänslor barnet just kände, och hennes ord fulländar det som sägs i tonmelodi. Det 
mamman åter passar tillbaka till barnet i bekräftelse att hon sett det och förstått och också 
gjort barnets känsla till sin egen gör barnet förvissat om att upplevelsen nu är bådas. Mamman 
känner det barnet känner via förmedling mellan de båda, en form av förmedling som sker 
kontinuerligt i samspelet mor - barn. Detta är i samstämmighet med vad Bauer (2007), utifrån 
kunskapen om spegelneuronerna beskriver, utifrån ett neuropsykologiskt perspektiv. 
 Norman (2000), psykoanalytiker och pionjär inom spädbarnsanalys i Sverige, berättar i sin 
redogörelse för sina terapisessioner med Lisa, 6 månader och Kim, 1 år och 10 månader, om 
hur analysen kan fungera trots frånvaron av ett etablerat språk hos spädbarnet. Norman (ibid) 
själv ställer sig frågan om det alls finns någon mening med att tala på ett ganska avancerat sätt 
med ett barn som inte förstår språket, vilket han menar att det finns: ” När jag talade rörde 
sig mitt ansikte och min kropp i ett känslomässigt kroppsspråk som var i samklang med 
innebörden i de uttalade orden. Den lexikala innebörden i orden och den affektiva, 
ickelexikala innebörden i orden rörde det svåra och smärtfyllda.” (s. 17). Denna reflexion 
överrensstämmer med de teorier von Hofsten (1999) talar om då han redogör för spädbarnet 
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tydliga föredragande av att rikta sin uppmärksamhet mot en person vars tal överrensstämmer 
med dess kroppsspråk. Norman (1997; 2000) menar att spädbarnet får sina känslor och 
outtalade ord uttryckta genom psykoanalytikern. Genom att bli betraktad av analytikern kan 
barnet se sig själv med analytikerns blick, och däri finna ett mentalt rum som är deras eget, i 
en tredimensionalitet. Norman (ibid) menar att ett barn som inte ännu behärskar språket ändå 
är mycket uppmärksam på språket i sig, och kan i en ljudström urskilja stavelser. Ordens icke-
lexikala betydelse får en mening, Norman (ibid) beskriver det som ett ordens sång och dans 
genom tonlägen och gester. Det är detta icke-lexikala känslospråk barnet förstår. 
Psykoanalytikerns egna föreställningar, byggda på de intryck som kommer under 
analystimmen ger en mening för analytikern att beskriva i ord. Norman (ibid) kallar denna 
överföring och interaktion för en icke-verbal kommunikation; en sympati eller resonans. De 
rörelser som barnet under terapin gör aktiverar neuroner i analytikerns hjärna som motsvarar 
barnets rörelse. Alla de intryck barnet sänder ut når analytikern genom medvetna och 
omedvetna kanaler, för att levandegöras och uttalas tillbaka till spädbarnet i ord, tonlägen och 
gester. Med andra ord väcker det som spädbarnet gör något hos analytikern. Det är vad 
analytikern finner i sig själv som leder till förståelse och därmed också ett härbärgerande. 
Salomonsson (2002) skriver om hur mammor talar med sina spädbarn därför att de vet att de 
förstår: ”Alla gör det, ingen fattar hur det går till, men alla vet att det fungerar!” (s.101) På 
samma sätt talar analytikern till barnet, och barnet som patient uppfattar inte bara det talade 
ordet utan även analytikerns kroppsspråk såsom hållning och blick, dofter, färger och andra 
upplevelser av den närvarande personen liksom rummet omkring. Liksom Norman (2000) 
påpekar Salomonsson (2002) att språket är polyfont, sammansatt av lexikala och ickelexikala 
delar, och det som blir uppfattat vid dialogen är både det som sägs och hur det sägs. Alltså är 
språket mer än bara de ord som sägs. Analytikern sätter ord på det han/hon tror rör sig inom 
barnet, han ser och tilltalar barnet som ett subjekt, istället för att omtala barnet, då det 
förpassas till objekt. Analytikern förhåller sig neutral i den bemärkelsen att analytikern inte 
försöker vara någon annan än just barnets analytiker. Eliacheff (1994) talar om vikten om att 
inte ha någon övrig relation med barnet utanför terapin, för att fullt kunna stå till förfogande 
att symbolisera barnet utan att ta en egen plats i det hela. Skulle analytikern exempelvis delta i 
barnets övriga vård skulle analytikerns symboliserande och tolkande i så fall färgas av den 
övriga relation analytiker - barn skulle ha. Eliacheff (ibid) understryker också vikten av att 
psykoanalytikern i arbetet med små barn betraktar dessa som ”fullvärdiga människor, i stånd 
att vara autonoma i sina begär långt innan de kan vara autonoma i verkligheten” likaså 
uppmanas analytikerna att ”inte likställa brist på erfarenhet och oförmåga att tala med ett 
intighetstillstånd.” (s.198) Hon menar med detta att genom att föra ordet blir 
psykoanalytikern den som förmedlar och symboliserar barnet. Det Stern (1991) talade om 
som en naturlig samverkan mellan mor och barn kan vid brister i denna alltså återskapas av 
psykoanalytikern. Barnets inre värld i form av känslor och upplevelser får ord av analytikern 
och blir därmed bejakad och inkarnerad. Stern (1991, 2003) talar om medaljens baksida – då 
barnet börjar tillgodogöra sig språket och vilka begränsningar detta medför. Det barnet lär sig 
uttrycka rymmer bara en liten del av det totala upplevda, likaså det de vuxna kring barnet 
sätter ord på, i försök att uttrycka vad barnet upplever. Stern (ibid) använder sig av ett 
exempel med ett litet barn som tittar på en solkatt; dess spektra av upplevelser med alltifrån 
ljusintensitet, värme, form och klarhet till attraktion och hur den fångar barnets 
uppmärksamhet genom att ständigt förändras. Alla dessa upplevelser samlas kort och gott i 
ordet ”solkatt”. Detta ord benämner vad det är barnet fäst sin uppmärksamhet emot, men inte i 
närheten av barnets fulla upplevelse av denna. På detta sätt blir det talade ordet en stark 
begränsning för barnet, ett ord som begränsar upplevelsen och gör den mindre och rymbar i 
ett enkelt ord. Samspelet mellan mor och barn som tidigare fungerat på ett nyanserat sätt 
börjar i och med det verbala barnet att begränsas och leder i början till missförstånd och 
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frustration att inte kunna uttrycka en känsla till fullo med ord. Stern (ibid) skriver om hur 
språket måste stämma överens med känslan som ligger bakom hos den talande för att ett litet 
barn ska uppfatta det korrekt. Barnet som är i början av sin språkliga erövring läser som 
tidigare kroppsspråk och allt det affektiva som finns runtomkring den som talar, och försöker 
att sätta ihop detta med det talade ordet. Skulle dessa två inte vara i samklang är detta något 
barnet uppfattar. Dessa tankar om hur rikt och talande ett litet barns ickelexikala språk är, är i 
överrensstämmande med vad andra tidigare nämnda spädbarnsforskare talar om då de menar 
att ett barn talar även, kanske till och med bättre, i avsaknad av det verbala språket. 
 

Psykoanalytikern 
En av psykoanalytikerns huvuduppgifter är att under det terapeutiska arbetet fantisera och 
associera fritt utefter det material som tillhandahålls av analysanden (Norman & Ylander, 
1999; Eliacheff, 1994; Baradon, Broughton, Gibbs, James, Joyce, Woodhead, 2005). Den 
omedvetna genklang som väcks i analytikern skapar inre känslor vilka han eller hon riktar sin 
uppmärksamhet emot för att försöka förstå. Freud (1923/2001) kallar detta förhållningssätt för 
jämnt svävande uppmärksamhet. Med denna inre process hos analytikern skapas ett 
förstående för en inlevelse med patienten. Analytikern använder sig av dessa inre verktyg i 
analys både med små barn och med vuxna, då detta förhållningssätt är grundstenen i analysen. 
Analysanden ska kunna känna att det den talar ut, oavsett om det är med ord eller med 
kroppsuttryck, tas emot och integreras hos analytikern för att bearbetas, smältas och 
härbärgeras. Olsson (1999) summerar detta med att analytikern alltså använder sig av sin 
empati, det vill säga förmågan att vara inkännande och förstå vad en annan upplever. Olsson 
(ibid) refererar till Etchegoyen (Etchegoyen, 1991) då han säger att ”denna empati inte bara 
är en förutsättning för ett framgångsrikt analyserande; det är metodens väsen” (Olsson, 
1999, s 174). Tähke (1995) beskriver kort och koncist hur en terapeut bör vara, vilket kan 
appliceras även på en analytiker, då Tähkes (ibid) teorier berör det terapeutiska såväl som det 
analytiska arbetet. Eftersom det analytiska arbetet sker i sådan samverkan mellan analytiker 
och patient är psykoanalytikerns personliga lämplighet av stor vikt för att utövandet ska kunna 
fungera. Varje legitimerad terapeut och analytiker har gått i egen analys i flera år, utöver den 
teoretiska utbildningen. Men till detta bör psykoanalytikern dessutom ha stort intresse för och 
en fördomsfri attityd gentemot andra människor. Livserfarenhet och en välutvecklad 
verklighetsuppfattning är också viktig. ”För att det ska vara möjligt för en terapeut att förstå 
sin patient, måste han ha en välutvecklad förmåga att växla om från inlevelse i patientens 
situation till en objektiv bedömning av sin upplevelse av det han erfarit:” (s. 322). 
Psykoanalytikern liksom terapeuten måste därutöver vara medveten om sig själv, sina 
tillgångar och sina brister.  
 
Den psykoanalytiska ramen 
Künstlicher (i Tallberg, Künstlicher, Ylander, Hansen, Balint, 1998) beskriver 
psykoanalysens ram som något som skyddar och helgar rummet, där avskildhet och 
konfidentialitet ska råda. Han menar att om någon utomstående tillåts se in genom att till 
exempel skapa ett ”titthål” så har i och med detta en obehörig trängt in och dialogen upphör. 
Vad ”ramen” innebär menar Balint (ibid) att till det mer absolut konstanta är sessionernas 
tidslängd och regelbundna återkommande, liksom det konstanta rummet. Detta är så långt 
som möjligt som Künstlicher (ibid) säger oföränderliga element. Rummet och sessionens tid 
bör alltså vara densamma från gång till gång och rummet bör se likadant ut från gång till 
gång. Rummets konfidentialitet; att ingen utom analytikern och analysanden hör eller ser är 
också grundläggande. Baradon (2005) bedriver dock tillsammans med sina kollegor 
psykoanalytisk terapi som är videofilmad. Hon talar också i boken The practice of 
psychoanalytic parent - infant psychotherapy om vikten av att arrangemanget kring terapin är 
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pålitligt och förutsägbart. Vid spädbarnsterapi är kuddar placerade runt en matta på golvet i 
rummet på samma sätt från tillfälle till tillfälle. Baradon beskriver hur föräldrarna med 
spädbarnet blir informerade om inspelningen och får möjlighet att ge sitt godkännande till 
detta. Kameran är inte helt dold men inte heller alltför iögonenfallande. Från taket hänger en 
mikrofon fullt synlig, men en bra bit ovanför huvudena på de som är i rummet. Enligt Tähke 
(1995) är att spela in terapisituationen med bandspelare något som strider mot den analytiska 
ramen. Känslan av att föra ett konfidentiellt samtal berövas patienten, då bandspelaren står för 
en potentiell publik. Dessutom lockas såväl exhibitionistiska som paranoida potentialer fram 
hos patienter (även hos analytikern), vilket stör ramen och därmed också terapin. Enligt 
Hansen (i Tallberg, Künstlicher, Ylander, Hansen, Balint 1998) kan man beskriva processen 
där analytikern bevarar det analytiska rummets kontinuitet som en vagga, som skapar trygghet 
åt patient och analytiker med sitt regelbundna vaggande. Skulle den stanna upp eller ändra 
rytm uppstår oro. Hansen talar vidare om hur analysen med vuxna kontra analys med barn går 
från två-generationssituation till tre - generationssituation. I vuxenanalys görs ingen reell 
kontakt med patientens verkliga föräldrar: i barnanalys är däremot en verklig kontakt med 
föräldrarna, eller den vårdare som tillfälligt eller permanent har hand om barnet, viktig för att 
få ut så mycket som möjligt av terapin. Förutom vad själva terapin väcker i barnet, tillkommer 
även föräldrarnas känslor och reaktioner. Skuldkänslor för att man inte klarar av sitt barn och 
den kränkning det innebär att någon annan har insyn i ens liv är upplevelser som därmed får 
en plats inom terapin. 
 
Överföring - Motöverföring 
Psykoanalysen använder ordet överföring - motöverföring för att beteckna det tillstånd som 
uppstår mellan analytiker och analysand. Detta fenomen är något som inträffar ständigt, 
mellan alla människor (Freud, 1915/1996; 1915/2002; Racker, 2002; Bauer, 2007). 
Överföringsbegreppet infördes av Freud (1915/1996; 1915/2002), då han vid sina 
konsultationer med patienter insåg hur de visade känslor för honom som varken var relevant i 
terapin eller till honom som person. Patienterna uttryckte under påbudet fria associationer 
starka känslor av kärlek men också hat mot Freud. Han lät inte detta förklaras med att det 
skulle ha något med hans egentliga person att göra, utan förstod att dessa känslor bottnade i 
kvarvarande tidiga relationer personen bar inom sig. Mottagare för dessa starka känslouttryck 
var de inom personen imaginära levandegjorde föräldrarna (Racker, 2002). Den tidiga starka 
relation varje människa bär på till sina föräldrar, oavsett om hon vuxit upp med dem eller inte, 
finns dolt i det undermedvetna, men ges i psykoanalysen plats att ta form genom fenomenet 
överföring. Analytikerna får då bli den som symboliserar patientens inre imaginära föräldrar. 
Obearbetade känslor och konflikter ser till det yttre ut att gälla psykoanalytikern, vilket 
patienten också kan tro att de gör, men handlar egentligen om dessa tidiga relationer. Racker 
talar även om analytikerns påverkan av överföringen: analytikerns egna erfarenheter, 
önskningar och begär präglar i högsta grad förmågan att kunna symbolisera det patienten 
överför. Detta är vad Freud (1910/2002) menade med motöverföring – de omedvetna känslor 
som väcks i analytikern i mottagandet av patientens överföring. En patient kommer till sin 
analytiker med sitt allt; sitt förflutna och nutid, friska och neurotiska. Samma sak gäller också 
analytikern, för trots egenanalys går det aldrig att bli helt fri från neuroser. Detta är förstås 
oundvikligt och också en viktig del av överföringsfenomenet, då ett sant engagemang och 
upplevelse av det sagda behöver kunna speglas och ha sin resonans i analytikern. Önskningar 
mot inre objekt hos såväl analytiker som patient riktas ut och söker sitt svar i yttre objekt, i 
syfte att bli överförda. Det är på detta sätt ett sant engagemang kan komma till stånd: det 
patienten berättar för analytikern väcker känslor i denna. Utan förmåga att kunna känna och 
kunna identifiera sig med den andre kan inget fruktbart komma ur kommunikationen. Norman 
& Ylander (1999) beskriver analytikerns motöverföring som en känslomässig genklang och 
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närvaro. Den innefattar processer som projektiv identifikation, projektion, identifikation, 
empati och resonans. Analytikerns uppgift är att iaktta och försöka förstå den, och använda 
sig av den för att kunna hjälpa sin patient. Enligt Eliacheff (1994) fungerar denna överföring 
under samma principer med ett litet barn, trots frånvaron av det talade språket. Genom att tala 
ut det man i analysen tror eller vet är barnets upplevelser blir man den som med ord 
symboliserar det barnet känner. Genom att ge en mening åt de tecken man ser hos barnet och 
benämna dessa och att beskriva dessa ihop med det man fått till sig som fakta angående 
barnet, eller av barnet upplevda händelser bedrivs överföringsanalys. Detta gör att barnet 
tillsammans med sina imaginära bilder kan konfrontera dessa med verkligheten, såsom den 
blir förklarad genom analytikern. Eliacheff (ibid) menar att detta är oundgängligt i all analys, 
men absolut livsnödvändig i analys med spädbarn. 
 Det som nyss blivit beskrivit som överföring i en terapisituation, kan liknas vid det mamman 
och barnet upplever i sin kommunikation då barnets känslor läses, bekräftas och integreras i 
mamman. Större barn kan få leka inför psykoanalytikern, vilket i tolkningssyfte blir ungefär 
samma sak. En mindre barn tolkas på dess skrik, läten och dess kropp. Ett större barn tolkas 
på samma sätt, men även i dess lek; vad det leker och hur det symboliserar olika saker i sin 
lek. Hansen (i Tallberg, Künstlicher, Ylander, Hansen, Balint 1998) menar att överförings - 
och motöverföringssituationen är något av det mest svårhanterliga inom barnterapi, detta på 
grund av att överföringen utlevs med större intensitet hos barn, och ofta genom utagerande 
istället för symboliserande. 
 Bauer (2007) talar om spegelneuronernas inverkan på terapeut/analytiker och den som är i 
analys. Bauer betonar vikten av förmåga till resonans hos analytikern, och ger denna resonans 
en neurologisk förklaring. Bauer (ibid) beskriver en god terapeuts eller analytikers huvuddrag 
att kunna varsebli inte bara det som patienten säger (om den nu har tillgodogjort sig ett verbalt 
språk) utan också att kunna uppmärksamma de intuitiva budskap och signaler som sänds ut. 
Att kunna läsa kroppsspråkliga tecken och se den återgivna resonansen som väcks i patienten 
yttrar sig då i analytikerns egna spontana tankar och ibland även kroppsliga förnimmelser. 
Detta beskriver motöverföringsfenomenet, att det bortom orden uttryckta måste finna sin 
resonans i analytikern och därefter ges tillbaks för att visa att det blivit mottaget, speglat och 
förstått.  
 
Katharsis 
Att få avreagera känslor som under normala omständigheter kan vara svåra att leva ut 
benämns inom psykoanalysen som katharsis. (Freud: 1915/1996;1915/2002; Racker:2002; 
Tähke:1995) Att i terapin få uttrycka annars tabubelagda eller kanske undertryckta känslor 
inför en analytiker som behåller sitt lugn och sin tolerans innebär en väldig lättnad för 
patienten. Då det utanför terapirummet förväntas bemötas med skuldbeläggande, vrede eller 
andra uttryck från omgivningen finns nu en plats att släppa lös detta. Att få sätta ord på det 
som annars inte ”får”, eller som i avsaknad av verbalt språk kan pratas om ger en 
katharsiseffekt vilken ”förstärker patientens jag, och lindrar toleransen hos hans överjag, 
och ger honom krafter och mod att stifta närmare bekantskap med de känslor hos sig själv 
han upplever som skrämmande och skamligt” (Tähke, 1995 s 198). 
Att, enligt Racker (2002), genom analytikerns symboliserande kunna frigöra underliggande 
konflikter ger en katharsiseffekt. De verkliga konflikterna är på intet sätt lösta gällande de 
verkliga personerna, dessa personer kanske inte ens är vid liv, men inom människan har de 
blivit symboliserade och levandegjorda och finns inte längre i det fördolda. Spädbarnsanalys 
kan kopplas till teorin om katharsis genom att analytikern i analys med ett spädbarn och dess 
vårdare uppfattar och förmedlar de känslor som barnet inte förmår att uttrycka. Då analytiker 
tar vid där barnet inte kunnat förmedla sig (eller i omvända fallet, då barnets vårdare inte 
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förmår att uppfatta vad barnet vill uttrycka), uppstår en lättnadskänsla hos det lilla barnet då 
det blir sett, hört och förstått.  
                                                                      
                                                                     Metod 
 
Material 
 Intervju 
Material till denna studie har insamlats genom olika metoder. Fem intervjuer har gjorts med 
fem psykoanalytiker. Varje intervju tog mellan en och två timmar i anspråk, utifrån en öppen 
intervjuguide, se bilaga 5. Huvudriktlinjer för intervjuguiden var de frågeställningar som även 
tas upp i introduktionen: 

- Kan mycket små barn och dess mödrar eventuellt få ut något av en psykoanalytisk 
behandling?  

- Hur i så fall kan man utröna någon tillgodogörelse eller påverkan av psykoanalys hos 
ett spädbarn?   

- Är spädbarnsanalys psykoanalys?  
- Vem är den som blir hjälpt i analysen, mamman eller barnet?  
- Är spädbarnsanalys annat än vanligt bemötande av spädbarn? 

Dessa och närbesläktade frågor med syfte att svara på ovanstående satte rubrik på 
intervjuerna, men analytikerna fick prata fritt kring dessa frågeställningar, vilket gav 
ytterligare information och fakta och ett rikt material, av stort värde för studien. 
Tre av intervjuerna bandades och skrevs sedan ned ordagrant. Två av dessa intervjuade 
analytiker har dessutom intervjuats kort ytterligare en gång, denna gång via mail. Detta för att 
komplettera vad som upplevdes ha saknats under första intervjusamtalen. De övriga två 
psykoanalytikerna ville inte låta sig bandas på grund av ämnets känslighet; de ville kunna 
prata om sina sessioner utan att detta skulle bandas och arkiveras, med hänsyn till den 
sekretess de arbetar under. I de fallen gjordes anteckningar under tiden intervjun hölls, där i 
stort sett allt psykoanalytikern sa skrevs ned, men i mer kortfattade minnesanteckningar, som 
direkt efter intervjutillfället renskrevs för att återskapa samtalet så korrekt som möjligt.  
  
Deltagande observation 
Utöver detta har jag varit närvarande vid ett kliniskt möte med nio psykoanalytiker. Under 
detta möte diskuterades analytikernas olika aktuella fall genom diskussion och genom att 
delar av videofilmade sessioner visades upp och analyserades. Även här gavs utrymme för 
frågor kring analytikernas tankar och tolkningar kring spädbarnsanalys. Under detta möte 
fördes anteckningar, vilka direkt efteråt renskrevs. Citat skrevs ned ordagrant.  
  
Observation 
Slutligen har jag varit närvarande som dold observatör vid en mor - barn session, och 
ytterligare två sessioner som blivit visade med dvdupptagning, dessa sessioner var då inte 
observerade i realtid. En av de bandade sessionerna med ett par med en fyramånaders bebis är 
också det föräldrapar jag fick bevittna i realtid. Under samtliga tre observationer fördes 
noggranna anteckningar, som sedan fick möjlighet att diskuteras med den psykoanalytiker 
som hållit i sessionen. I och med detta möte med analytikern efteråt insamlades värdefullt 
material om hur analytikern tolkat just specifika händelser och situationer under sessionen. 
Även dessa efterreflektioner antecknades noga, med ordagranna citat. Sammanlagt har tolv 
psykoanalytiker deltagit i denna studie på varierande sätt. Två av de intervjuade ingick även i 
gruppen på nio analytiker under det kliniska mötet, därav den totala summan tolv. En del av 
dessa analytiker är från Sverige, en del är från England. I denna studie kommer inte redovisas 
vilka analytiker som är verksamma i vilket land. Detta delvis på grund av att försöka hålla 
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sekretessen på en hög nivå, men också för att landstillhörighet och verksamhetsområde i 
denna studie är oväsentligt. Psykoanalytikerna ses i detta fall som en homogen grupp, de har 
samma utbildning och utför sitt arbete med samma mål; att stärka mor – barn relationen och 
samspelet dem emellan. Dock finns naturligtvis hos varje psykoanalytiker en individuell 
tolkning av spädbarnsanalys, och de utför inte sitt arbete stereotypt men samtliga lutar mot 
den psykoanalytiska metoden som bas. Kassettband, mail och anteckningar från intervju och 
observationsförfarandet är förvarade på ett sekretessenligt sätt. De intervjuades namn förvaras 
på så sätt att de inte kan kopplas ihop med själva intervjuerna. I de fall citat i resultatdelen 
ursprungligen är sagda på engelska har en mycket noggrann översättning gjorts till svenska, 
detta för att inte avslöja psykoanalytikernas ursprungsland, av den anledning som nyss 
redogjorts.  
 
Analysmetod 
De intervjuer som gjorts har ordagrant skrivits ned. Anteckningar från deltagande observation 
och efterreflektion har renskrivits och är i stora delar så gott som ordagranna citat, eller försök 
till så verklighetsnära återskapande av det sagda som möjligt. Det observerade, både det 
antecknade och det upplevda har skrivits ned för analys. En teorinära analys, med 
utgångspunkt från aktuell spädbarnsforskning och de psykoanalytiska teorier som finns om 
spädbarn i analys har använts för att analysera materialet. Vid de tillfällen då analytikerna 
talar i psykoanalytiska termer har därför tolkning gjorts utifrån psykoanalytiska teoriers 
förklaringar och innebörd av dessa begrepp, för att kunna komma så nära som möjligt det 
analytikerna faktiskt vill ha sagt.  
Första steget i analysen av intervjumaterialet och anteckningar från det kliniska mötet och 
efterreflektionerna gjordes med utgångspunkt ur en fenomenologisk analys, där själva kärnan 
av meningen i analytikernas svar söktes utifrån frågeställningarna (se intervjuguiden, bilaga 
5). Exempel på sådana meningsbärande kärnor var ”härbärgering” ”tolkning” och liknande, 
vilka valdes ut för att sortera ur den mängd av text som det insamlade materialet resulterat i. 
För att kunna få en överblick av eventuella skillnader och likheter i vad analytikerna uttryckt 
grupperades svaren kategorivis. Andra steget var att se hur varje enskild svarat och hur de 
använde och förklarade psykoanalytiska begrepp och spädbarnsteorier. Hur de beskrev 
samspelet och ramen kring spädbarnsanalysen granskades för att sedan sammanställas och 
redovisas i resultatdelen.  
  
Tillvägagångssätt 
 Intervjupersoner 
Intervjupersonerna har jag kommit i kontakt med dels genom kontakter, dels genom att söka 
på internet efter verksamma psykoanalytiker både i Sverige och i England. Mail har sedan 
skickats ut till alla de som gick att finna med en förfrågan om de ville delta i studien. Vissa 
vidarebefordrade mina mail och slutligen fanns fem stycken som ville ställa upp på intervju. 
Dessa informerades via ett informationsbrev (se bilaga 1, 2, 3 och 4) om studiens syfte och 
om hur materialet skulle behandlas, som de sedan skrev på.  
 
Observation och Deltagande observation 
Patton (1990, ref. i Kruuse, 1998) hävdar som argument för observationsundersökningar att 
sammanhanget förstås lättare genom direkta observationer. Det ökar möjligheten att vara 
induktiv och öppen. Man kan få direkta erfarenheter av och personlig kunskap om källorna 
och ämnet. Kruuse (1998) kallar den form då observatören är dold för deltagaren/deltagarna 
för en undersökning med fullständig observatör. Fördelen med denna metod är att den 
studerande får tillgång till den miljö som ur forskningssynpunkt är av intresse, utan att för 
dens skull påverka eller utöva inflytande på situationen i sig. Denna metod är i denna studie 
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avsiktligt vald med hänsyn till den mycket känsliga karaktär en terapisituation har. 
Arbetsalliansen mellan analytiker och klient skulle oundvikligen påverkas vilket skulle vara 
till skada för det analytiska arbetet om någon utifrån deltog, även om detta deltagande skulle 
vara passivt. Och något sätt att få inblick i den analytiska situationen, utan att närvara, är en 
omöjlighet och därmed går viktig kunskap förlorad för studieutövaren. Naturligtvis kan 
mycket material nås genom intervju och annat redan bearbetat material, men som Denscombe 
(2000) menar kan viss information bara nås genom observation, där av anständighetsskäl 
forskaren är ”dold”. Ur etisk aspekt kräver dock en sådan observation stor respekt för det 
fenomen som bevittnas. Att vara dold observatör vid de sessioner jag närvarit vid har 
inneburit att sitta bakom en för de deltagande i sessionen spegelklädd fönsterruta. I detta 
bakom spegelglaset dolda rum finns en tv monitor med ljudupptagning och möjlighet att 
zooma in på något man vill betrakta särskilt noga i terapirummet, såsom ansiktsuttryck och 
sådant som inte är lika lätt att uppfatta genom fönsterrutan, då man befinner sig några meter 
ifrån de som är inne i terapirummet. De hjälpsökande har i denna verksamhet i början av sin 
terapi blivit informerade om möjligheten för studerande och de anställda själva att bevittna 
sessionen genom spegelglasfönstret, eller genom bandning av session vilken spelas in på dvd. 
Detta material finns tillgängligt för analytikerna i återkommande sammanträden, då de 
enskilda fallen tas upp och diskuteras, och för observation i utbildningssyfte. Klienterna blir 
därför tillfrågade om tillåtelse att låta sig eventuellt observeras eller bandas, och de som sedan 
ger sitt medtycke till detta får skriva på ett papper, där de blir informerade om hur materialet 
används och behandlas. På så sätt är den deltagande ändå viss om att den kan vara observerad, 
men den kan inte se när den är det, vilket gör att miljön ändå kan upplevas som trygg utan 
intryck från utomstående som skulle kunna påverka negativt. En session varar alltid 45 
minuter, detta gäller för samtliga varianter av spädbarnsanalys, såväl bandad som filmad som 
inte inspelad alls. Att tiden är densamma från gång till gång är något som gäller för den mesta 
form av psykoanalys, tidens konstans är en del av den av psykoanalytiska ramen. 
Sammantaget har observationerna gett mycket information och för denna studie värdefullt 
material. Spädbarnsanalysen har kunnat observeras ur dubbel bemärkelse: dels genom att 
själv bevittna sessionerna, men också genom att bevittna det kliniska mötet mellan de 
anställda analytikerna, och analytikernas reflektioner efter en specifik session. Att se hur 
analytikerna arbetade och hur de tolkade och diskuterade sina klienter gav ytterligare en 
infallsvinkel ”från insidan” av terapi med små barn, i detta fall från psykoanalytikerns sida. 
Kontakten med de analytiker som är deltagande i observationen har tagits genom först 
mailkontakt med en kort beskrivning av mitt arbete och syftet med studien och en förfrågan 
om de kan tänkas ställa upp. De som sedan gav sitt ja fick per post ett informationsbrev, där 
de skrev under att de blivit delgivna informationen och ville ställa upp. Den totala tid av 
observation, deltagande observation och efterreflektion tog två hela dagar i anspråk, då jag 
som studieutövare följde analytikernas arbete från förmiddag till kväll. 
 
                                                                   Resultat 
 

Sammanfattning av observationerna 
Under två tillfällen observerades ett föräldrapar med sin fyra månaders dotter. De hade sökt 
hjälp på grund av att mamman haft djupa depressioner, och hade i och med barnets födelse 
ännu en gång blivit deprimerad. De två observerade tillfällena var inte de första för paret, de 
hade varit under terapisessioner flera gånger tidigare med sitt barn, och deras analytiker 
berättar att de från första gången de kom valde att lägga barnet på mage på en filt mitt på 
golvet. Detta förvånade analytikern mycket, enligt henne själv, då det är väldigt ovanligt att 
man lägger ett barn på det sättet, då den korta terapistunden ska syfta i att kommunicera med 
barnet. Detta svårgörs förstås då barnet inte har någon möjlighet att få blickkontakt. Detta 
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barn var dessutom så litet så det knappt orkade hålla uppe sitt huvud utan låg mest med 
ansiktet nedåt i mattan. Som analytiker tolkas alla beteenden och kroppsuttryck, både de 
föräldrarna gör, och det barnet gör, så även detta sätt att presentera sitt barn på. Den tanke 
analytikern fick var att föräldrarna med detta uttryck visade att de led av oförmåga att veta hur 
de skulle se sitt barn. Det som finns som en naturlig del hos många föräldrar, att hålla sitt barn 
så att ögonkontakt sker fanns inte hos detta par. De pratade istället om sitt barn över huvudet 
på det, men strök det ändå över ryggen ibland. När analytikern i syfte att få föräldrarna att 
berätta hur det kommer sig att de lägger sitt barn på mage försiktigt säger ”oh, hon ligger på 
mage” så svarar föräldrarna att hon tycker bäst om att ligga så. Vilket också verkar vara sant, 
för barnet gråter eller protesterar inte. Även detta intryck tas om hand av analytikern och 
hennes första reflexion är att barnet kanske inte heller vill se sina föräldrar. Eftersom terapin 
går ut på analytikerns tolkning av det hon ser och hör är det viktigt att analytikern är 
uppmärksam på alla reaktioner hon får på det hon iakttar. Analytikern väljer att inte göra 
någon större kommentar till föräldrarna än, då det är en mycket känslig situation de är i: 
barnets bästa måste främjas men föräldrarna får inte heller bli skrämda eller känna sig 
kritiserade då det är samspelet i triaden som ska understödjas. Sessionen flyter sedan på, 
föräldrarna småpratar om sitt barn och sig själva, och mamman ger då och då ifrån sig ett 
speciellt högt skratt, ofta utan någon för de andra synbar koppling till att något skulle ha varit 
komiskt. Mamman agerar också i sitt kroppsspråk lätt frånvarande, hon stryker barnet på 
samma ställe hela tiden då hon rör barnet, och tittar ibland bort mot några speglar på väggen. 
(Inte spegelväggen där någon kan sitta bakom). När hon talar till sitt barn säger hon monotont 
”mamamamamamam”. Detta säger hon även då hon tittar bort mot spegeln, alltså inte längre 
till barnet utan till sig själv. Allt detta är mycket små saker, som för en vanlig utomstående 
kanske inte skulle utmärka sig särskilt utan mer verka vara två lätt uttråkade föräldrar med ett 
spädbarn. Vid nästa sessionstillfälle har dock något hänt: pappan berättar att polisen kom och 
hämtade mamman i helgen, hon fick tillbringa en natt på sjukhuset. Hon hade fått 
ångestattacker och skrikit och varit okontaktbar enligt pappan, så tillslut hade han ringt 
ambulansen. Larmcentralen skickade då en polis istället eftersom ett barn var inblandat. 
Barnet hade tydligen enligt pappan bevittnat det hela. Mamman verkar då pappan talar men 
även under återstående tid av sessionen i det närmaste apatisk. Hennes kroppshållning är tung 
och ihopsjunken. Hennes hår hänger tillsynes livlöst nedför hennes ihopsjunkna axlar. Pappan 
byter konstant ställning på golvet och den lilla bebisen är orolig. Hon börjar gny, men 
mamman gör ingen ansats att ta henne till sig, hon stryker henne istället över ryggen och säger 
”mamamamam”. Analytikern känner sig tvungen att säga något då situationen gör henne 
starkt oroad. Hon föreslår att mamman ska amma flickan, att hon kanske är hungrig. Mamman 
tar upp bebisen och börjar amma henne. Flickan vrider då kroppen ifrån mamman och 
mamman drar inte flickan tillbaka till sig, utan hon blir liggandes i en konstigt vriden ställning 
med bröstet i munnen men resten av kroppen vriden bort från mamman. Analytiker säger att 
mamman kan försöka dra barnet till sig och mamman försöker, fortfarande tillsynes apatisk. 
Det lyckas dock inte särkilt väl och snart slutar flickan att äta och glider ner så hon ligger mot 
golvet, mellan mammans ben, mamman håller slappt i henne men inte nära sig. 
Analytikern använder nu sina psykoanalytiska instrument att tolka situationen: hon har en 
stark känsla av obehag och känner till och med rädsla, hon ser barnets försök att komma ifrån 
mamman som att hon ska ha blivit rädd för henne. Flickan litar inte på att mamman vill henne 
väl och söker inte längre tröst eller trygghet hos mamman. Pappan tittar på som en 
utomstående, utan förmåga att gripa in. Vid samtalet med analytikern efter sessionen känner 
hon sig fortfarande starkt oroad över vad hon sett, hon menar att detta var en ovanligt svår 
situation som uppstått. Framförallt oroar det henne att barnet, trots att hon bara är fyra 
månader väjer för sin mamma och med hela sin kropp visar att hon inte vill vara hos henne. 
Och på samma gång visar hennes gnyende att hon ändå vill bli omhändertagen. Redan innan 
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paret lämnar rummet erbjuder hon extrastöd och funderar efteråt på vad hon borde göra för att 
hjälpa paret på bästa sätt. 
 Under ett kliniskt möte med de nio psykoanalytikerna diskuteras och konstateras mammans 
kroppshållning och mycket tydliga symtom på depression som alarmerande. De diskuterar 
hennes lämplighet att ta hand om ett barn i detta tillstånd, när barnet så tidigt visar tecken på 
att något inte är bra. Under samma möte tas även ett annat fall upp; denna gång ur en session 
av gruppterapi, där ett flertal mammor med sina barn sitter i en ring på golvet tillsammans 
med två analytiker. Denna session har ägt rum någon dag tidigare och visas upp från en 
inspelning. Analytikerna pausar ibland bandet och stannar upp och fokuserar på vissa 
händelser. En mamma observeras särskilt, denna mamma har även egenterapi med en av 
analytikerna och nu studeras hon i interaktion med de andra mammorna och barnen, så även 
hennes lilla ettåring som tillsammans med de andra barnen tultar runt på mattan i rummet. 
Mamman visar vad analytikerna tolkar som en viss reservation gentemot de andra barnen. 
Hon försöker mata sitt eget barn med russin hon har med sig, men då ett annat barn kommer 
och knuffar undan dottern och själv vill ta russinen vet inte mamman hur hon ska handskas 
med detta. Hon har svårt att dela med sig till flera av barnen, utan verkar vilja ge bara sitt 
barn, men kan inte heller visa detta rakt ut. Analytikerna när de diskuterar händelsen menar att 
det kan ha med hennes svårigheter att hävda sig att göra, och att detta visar sig även när hon 
vill försvara sin dotter. Dottern i sin tur vandrar runt bland de andra och verkar inte titta så 
mycket efter sin mamma. Allt som händer under sessionerna analyseras efteråt, antingen av 
den analytiker som varit närvarande eller i särskilt intressanta fall av alla analytikerna under 
de återkommande kliniska mötena. Syftet med gruppterapin menar analytikerna är att låta 
mammorna lära sig något i interaktionen med andra. Saker som olösta oidipalkonflikter, 
syskonrivalitet och sättet att förhålla sig till andra visar sig; hos barnet och även hos mamman. 
Allt detta diskuteras i gruppen. Analytikern kan till exempel lyfta fram ett exempel och rikta 
den till någon av kollegorna, som till exempel att hon lagt märke till reaktionen hos mamman 
som drar sig ur gruppen mot hörnet då hon inte vet hur hon ska handskas med barnet som vill 
ta russinen. Då syftet med mamma - barn terapi är att främja mor och barn samspelet är 
gruppterapi snarare något som lämpar sig för de som kanske inte är i lika stort behov av 
egenterapi. Isolerade föräldrar, eller föräldrar till barn som har svårt att finna sig tillrätta bland 
andra människor är exempel på sådana som kommer till gruppterapin.  
 
De som kommer till spädbarnsanalys 
Vid en fråga till psykoanalytikerna vilka som i första hand söker hjälp blev svaren väldigt 
varierande. Det kan vara att mamman upplever problem i kontakten med barnet, olika symtom 
hos barnet, problem i den egna modersupplevelsen, förlossningsdepression eller andra 
problem med den egna psykiska hälsan. Även fysisk sjukdom hos till exempel barnet kan 
svårgöra den första kontakten. En psykoanalytiker berättade om ett barn som på grund av 
Respiratoral Syncytial virus (så kallat RS-virus) inte öppnat sina ögon på flera veckor. Detta 
gjorde det mycket svårt för modern att veta hur hon skulle möta sitt barn, och av den 
anledningen sökte hon hjälp. En del blir också rekommenderade av BB, BVC eller 
socialtjänsten att gå i spädbarnsanalys. 
 
Spädbarnsanalysens syfte 
Syftet med spädbarnsanalys är enligt vad flera av analytikerna säger att stärka barnets relation 
till mamman. Det som händer i terapin under samtalet är dels att barnet men också mamman 
stärks av samtalet, men det är också ett sätt för mamman att kunna ta efter i hur hon ska möta 
barnet. När psykoanalytikern talar till barnet som en individ och vänder sig direkt till det ser 
mamman detta och kan göra på samma sätt. Det är som en av analytikerna uttrycker det 
viktigt att: 
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”se barnet som en egen individ” 
 
En annan analytiker instämmer: 
 
”Det som skapas i situationen är ofta att mamma försöker ta efter ett sätt att möta barnet, att  
prata med det… …de ser ju barnet, barnets personlighet……vi sitter ju och pratar mycket 
med barnet.” 
 
En analytiker berättar om hur man ser barnet som en individ och genom att man ger barnet 
intensiv uppmärksamhet och försöker förstå och tolka det barnet vill så visar barnet och mer 
och mer uttryck själv. En annan analytiker beskriver samma förhållningssätt och förklarar 
vidare:  
 
”Ja, det är när vi pratar; dels så beskriver vi vad barnet gör. Och sen utifrån det vi ser på 
barnet, försöker vi läsa och förstå tecken och det som vi fått höra av mamman då; historien, 
symtomen och om vad de har varit med om, så försöker vi sätta ord på om barnet är olyckligt 
på något sätt, vad det är vi tror att barnet känner och vad det kan handla om. Vi sätter ord på 
vad barnet gör och vad vi tror att barnet känner. Och i tredje hand också vad vi har hört.” 
 
”Mamman kanske inte mår så bra hon heller och då kanske man behöver prata om de 
problemen… ” 
 
Flera av analytikerna talar om det vikten av att ha jämnt flytande uppmärksamhet, och att i 
analys med både mamma och barn blir analytikerns uppgift att kunna ha denna 
uppmärksamhet både på vad mamman säger, och vad barnet uttrycker.  
 
”… den här inställningen, just flytande uppmärksamhet och att försöka vara uppmärksam på 
vad som händer och försöka förstå det, det är ju det det handlar om!” 
 
En analytiker refererar angående barnets inre objekt till Norman om att under de första ett och 
ett halvt åren är de inre objekten formbara, och kan påverkas på ett helt annat sätt än hos en 
äldre person. Två av analytikerna säger båda att möjligheten att hjälpa barnet att forma sina 
inre objekt begränsas när barnet börjar tillgodogöra sig språket, i 1,5-2 års ålder. Det är också 
då barnet börjar utveckla mer raffinerade försvarsmekanismer. 
 
 
Hur spädbarnsanalysen verkar för mor och barn 
Flera av analytikerna talar om att vad som är märkbart i terapin är att känslor hos barnet 
lossnar. En av analytikerna berättar hur när barnet kommit några gånger i terapi kan det 
plötsligt börja få väldiga känsloutbrott, som exempelvis skrikattacker när det kommer in i 
rummet. Detta inträffar ofta inte innan terapin, och upphör också när barnet lämnar 
analysrummet. Analytikern försöker då tala med barnet mellan skrikattackerna, och även med 
mamman om det som sker. Det som då händer om man ska se det under ytan är att barnet 
släpper loss känslor det inte kunnat släppa lös annars. Barnet känner att det kommit till någon 
som kan härbärgera dess känslor. Hemma kanske det inte kan släppa loss för det tror att 
mamma inte kan ta det. 
  
”…när analytikern är där och härbärgerar både barnet och mamman som par där, då vågar 
barnet släppa loss det här som det har inom sig.” 
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Analytikern kopplar detta till barnets behov av ett gott inre objekt där mamman ska vara 
representerad som den goda mamman. Släpper barnet lös sitt hat och sin rädsla blir mamman i 
barnets inre värld den onda mamman, och detta är ibland alltför smärtsamt för barnet att 
uppleva och bearbeta. I dessa fall behövs att någon härbärgerar erfarenheten, såsom 
analytikerns roll är i analys. Då kan barnet känna sig så pass tryggt att det kan släppa lös även 
sitt hat och sina rädslor, då det känner att någon härbärgerar både det och mamman. Under 
barnets första tid är dessa inre uppdelningar i goda och onda objekt som Klein (1948/2000) 
talar om lättare formbara, hävdar en analytiker: 
 
”Det kan vara barn som är missnöjda och gnyr men aldrig riktigt kommer loss och det kan 
barnet inte göra ensam med mamma därför att mamma är ju också den goda mamman. Så 
barnet kan inte skrika ut sitt hat, sin rädsla om den onda mamman då det bara är mamma-
barn. Men i en del fall så är det som att det går in i den här situationen…  
… under de ett och ett halvt första åren är de inre objekten fortfarande formbara och om man 
kan komma åt det här då under den perioden, så kan barnets inre objekt; den här 
uppdelningen den goda och den onda mamman, det är en väldigt strikt uppdelning, och att 
den kan påverkas på ett annat sätt än hos vuxna.” 
 
Flertalet analytiker vittnar om hur både barn och mamma blir sedda och härbärgerade. Att 
tillsammans med sitt barn gå i psykoanalys menar analytikerna är positivt både för mamman 
och för barnet: 
 
”Vi pratar med mamman också. Ibland är det ju så, då börjar en del mammor protestera. 
Men då försöker vi alltid, i alla allf jag, ha kontakt med barnet också. Och dels så pratar jag 
med barnet också, att nu är det så att mamma har något väldigt svårt att berätta om, eller 
något väldigt viktigt. Nu måste mamma få prata.” 
 
”Jag brukar säga att nu lyssnar vi tillsammans vad mamma vill säga. Göra ett oss……de 
kommer närmare varandra, hon får berätta något som är svårt.” 
 
”Och det som vi tycker, eller jag tycker i alla fall, att man kan ju prata om allting med 
mamma när barnet är med. Det är ju många som tycker att det finns vissa saker som barnet 
inte får höra. Men de vet ju liksom ändå. Det känner ju av det ofta.” 
 
”Det är ju det som är specifikt också att vi ses ofta, vi ses flera gånger i veckan. På grund av 
att man ska kunna komma åt den här situationen så behöver också barnen visa sin förtvivlan, 
sina önskningar. Om man ses sällan så faller allt tillbaka, det som händer sjunker undan.”   
 
”Det får komma fram då om de känner igen sig, de vågar släppa fram mer om man får 
använda såna uttryck om hur det går till.” 
 
”Sen får man en intensivare kontakt, det är en tillgång…” 
 
En av de intervjuade betonar att analytikernas förhållningssätt till barnet och mamman är att 
inte inkräkta eller ta över mammans roll: 
 
”Om barnet till exempel vill komma upp i vårt knä så säger vi ”men det är i mammas knä du 
ska sitta”” 
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Men, enligt samma analytiker, kan det i vissa fall vara så att analytikern uppfattar att 
mamman och barnet kanske sitter ihop alltför mycket och behöver skiljas åt. Men inte heller 
då går analytikern in och tar över, utan tar upp det i terapin som något de kan tala om. Ofta är 
det, enligt två analytiker, ett problem att avståndet mellan mamma och barn är antingen för 
långt ifrån eller för tätt; för stort eller för begränsat, vilket en analytiker uttrycker då hon 
också talar om hur analytikerna hanterar dessa problem i analysen: 
 
”…det är ju ibland också så att mamma och barn är så tätt ihop att man får skilja dem åt, 
eller prata om det förstås, men inte heller då att vi tar över på något sätt, vi pratar om det.” 
 
Samtliga analytiker berättar om hur de alltid tolkar mammans sätt att vara med sitt barn, och 
hur hon bär fram sitt barn i terapin. Paret som lade sitt barn på mage är ett exempel på detta, 
andra mammor kan hålla barnet tätt intill, eller vill lämna över det till analytikern. En av 
analytikerna berättar att när hon lägger märke till ett visst beteende hos mamman kan hon 
kanske kommentera det genom att tala till barnet om det, och på så sätt samtidigt lägga ut en 
fråga i luften till mamman: 
 
”Oj då, lägger din mamma dig här framför mig, vad kan det betyda, menar hon att jag ska ta 
hand om dig…?Alltså, man får ju prata omkring det.” 
 
”Det är väldigt viktigt vad man säger och hur man säger det till henne, (mamman, förf. anm.) 
för det är ju väldigt ömtåligt. Mammorna kan ju känna sig dåliga och bli väldigt sårade.”  
 
En annan analytiker bekräftar detta genom att säga: 
 
”De flesta känner ju sig dåliga och obekräftade redan…” 
 
På frågan om mamman är mer som en åskådare i terapin svarar en att 
 
”Nä, hon deltar… Och sen är det så att vi är noga med att inte ta över hennes roll för hon är 
ändå katalysatorn…” 
 
Två av analytikerna menar att mamman är en väg att nå barnet: att barnet tolkar mycket 
genom sin mamma. Om mamman känner sig sedd och trygg i den analytiska situationen kan 
barnet också slappna av. 
 
”Alltså det där vet jag inte riktigt hur det går till men mamman och barnet… vad som är 
vad… Rätt mycket går nog via mamma också tror jag. Och mammans reaktion till barnet och 
så…” 
”Och sen är det väldigt olika hur lätt det är att få tillstånd att få prata med barnet såhär. En 
del mammor låter inte barnet komma in (i samtalet, red anm.) en gång. Man får kämpa… Och 
en del mammor bara lämnar ifrån sig barnet och det vill vi ju inte heller… 
 
 
Hur förstår man vad spädbarnet vill uttrycka? 
Samtliga analytiker är överens om att, som en av dem uttrycker det: 
 
”kommunikationen med blickar och så är fullt tillräcklig” 
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Hur analytikerna då avläser att barnet verkligen förstår innebörden i vad de säger besvarar 
flera av analytikerna med att man dels ser på barnets uttryck men också på barnets läten. 
 
”Jag tror det visar sig ganska mycket i spädbarnets kropp och blick. Det blir avslappnat, 
livfullt och huden får fin färg kanske… Alla barn, även äldre barn på femtio år visar det.” 
 
”Det är blickkontakten, eller att hon ler eller mimik… Man känner sig bekräftad, antingen att 
de vänder sig bort, eller att de är väldigt intresserade.” 
 
”Vi skrattar ju här ibland. Vi spelar ju in allt på band. … När man hör det på band då, hur 
analytikern säger något och så ”öhähöh” (bebisljud) – ett direkt svar! Det hörs mer när man 
lyssnar så…” 
 
”… man kommer nog väldigt långt med just blickar och läten. Och det är ju så 
kommunikationen mellan spädbarnet och dess föräldrar är också. Och även om man ser på 
djurungar. Det är ju väldigt mycket kommunikation där, med olika variationer… När man ser 
på kattmammor med sina kattungar till exempel, det är förvånansvärt inlevelsefullt och 
kommunikativt. Och med kroppsspråk. Så om spädbarnet ger ett visst läte då, så kan 
analytikern visa då att den förstår genom att svara tillbaka.” 
 
”Ja, jag tror det visar sig ganska mycket i spädbarnets kropp och blick. Det blir avslappnat 
livfullt och huden får fin färg…” 
 
”Jag tror man ser att kroppen slappnar av, det infinner sig en känsla av ro och glädje.” 
 
”Jag tror att det också känns som en process i båda. Att man har hittat nåt åt patienten 
innebär också att man hittat något i sig själv. En terapi är ju alltid en parallellprocess, man 
kan inte bara analysera sin patient, utan man måste också analysera just den känslan i sig 
själv. Så det är ju egentligen en självanalys man delar med sig av till sin patient. Även när det 
gäller spädbarn. Så den här ron och lyckan efter en tolkning, den gäller båda.” 
 
Att veta att barnet har förstått är också något som upplevs inom analytikern själv, enligt de 
intervjuade: 
 
”Det handlar väldigt mycket om att kunna identifiera sig med den andre, att kunna förstå vad 
den känner. Och känna efter på det den känner. Och när man gör det då blir det en lättnad. 
Hos spädbarn och hos äldre. Jag vet hur du känner, jag vet hur du tänker, det innebär en 
avlastning.” 
 
Att tolka barnets beteende i rummet är ett sätt att läsa vad barnet vill uttrycka. En analytiker 
berättar om hur en flicka alltid såg till att snava varje gång hon gick över tröskeln in till 
rummet, och att hon sedan skrek sig sessionen igenom. Under dessa sessioner vägrade hon 
låta mamman trösta henne. Detta visade sig också vara mamman och barnets problem; att 
barnet vägrade låta sig tröstas av sin mamma. Barnet illustrerade detta inför analytikerna 
genom sin låtsassnavning. Analytikern hade därmed av flickan fått ett material att jobba med: 
flickan har genom sin handling talat om för analytikern vad som trycker hos henne. 
Analytikern berättar att genom att ta upp detta, både med flickan och med mamman i 
analysen, visade det sig att mamman försökte hålla sin egen depression ifrån flickan för att 
skydda henne. Flickan gjorde därför en imitation av detta beteende; precis som sin mamma lät 
hon sig inte tröstas. När detta kom upp kunde mamman förstå att flickan ändå sett sin 
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mammas depression, och att det inte blev till skydd för henne att hålla henne utanför utan 
tvärtom; flickan hade utpräglat ett liknande beteende själv. 
 
”Jag tror att barnet på något sätt också känner att man tar hand om mamman på något sätt, 
och att mamman väntar sig att det går att uttrycka sig och de får prata.” 
 
”Det är ju så att jag har varit med om många gånger att mammorna har kommit med sådant 
som kommit upp hos dem, de är väldigt berörda eller ledsna och vill berätta och de har 
storgråtit och plötsligt så tittar barnet upp: Nu är mamma omhändertagen, jag behöver inte 
ta hand om mamma mer!” 
 
Analytikerns sätt att tala till barnet skiljer sig inte nämnvärt från hur han eller hon skulle tala 
till en vuxen analysand. Två av analytikerna understryker att det är viktigt att tala med barnet 
om och i nuet eftersom ett litet barn inte kan befinna sig någon annanstans är i nuet.  
 
”…det är ett språk som baseras på nuet alltså och så enkelt som möjligt, rakt och utan 
negationer…” 
 
”… och sedan är det väldigt viktigt att känslorna hör ihop med det man säger, det man 
uttrycker med ögon och röst.” 
 
”Vi försöker då att när man pratar direkt till barnet använda enkla ord. Men man måste 
också använda ord som är äkta för oss. Ibland säger vi ord som det är självklart att barnet 
inte förstår. Det är ju olika också var de är, om de är 14 månader eller 2 månader. Det är ju 
en väldig skillnad…men det måste finnas en överrensstämmelse mellan det vi säger och det vi 
uttrycker i övrigt och då måste vi själva tro på det vi säger. 
 
 
Psykoanalytikerns betydelse i spädbarnsanalysen 
På frågan om vem som helst kan vara den som analytikern i analysen är svarar alla 
analytikerna att just det arbete analytikerna gör att jämnt flytande fokusera på barnet och 
uttrycka det krävs utbildning för, men visst kan vem som helst vara denna ställföreträdande 
ibland. Om problemet hos barnet inte är så djupt rotat eller alltför komplicerat kan det lösas 
genom att barnet känner sig förstått och sett av någon. Det är också detta sätt att se barnet som 
mamman får med sig från analysen; hon har förhoppningsvis lärt sig att kunna se vad hennes 
barn försöker uttrycka. Som en av de svenska psykoanalytikerna uttrycker det så finns denna 
funktion hos varje mamma: 
 
”... mammorna befrämjar barnets utveckling, mammorna bygger vägen för barnets 
utveckling. Så hos analytikern handlar det ju mycket om att göra ett arbete som föräldrarna 
egentligen skulle ha gjort själva. En ställföreträdande förälder, på ett plan.” 
 
En annan analytiker uttrycker ungefär samma sak: 
  
”Jag tror att funktionen man har som mamma med sitt spädbarn till exempel är ju att 
analysera var barnet befinner sig, med känslorna.” 
 
Jag berättar för tre av analytikerna episoden med min son som i denna studie återberättades i 
introduktionen, för att höra hur de kommenterar denna sedd genom ett psykoanalytiskt 
perspektiv. De tre analytiker som får höra denna historia menar alla att här uppstod 
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förmodligen på något sätt samma sak som händer i det analytiska rummet, en person utanför 
dyaden mamma-barn får symbolisera barnet och bli den som uttrycker barnets känslor. I detta 
fall är kanske sköterskan omedveten om sin roll, men inte desto mindre blir hon den som 
sätter ord på vad som försiggår i pojkens inre. Hans reaktion att plötsligt börja storgråta 
illustrerar menar analytikerna just det fenomen som ofta inträffar då barnet blivit uttryckt: 
känslorna lossnar. Detta menar en av analytikerna ledde till en katharsiseffekt hos honom, 
som också ledde till att han för första gången på länge kunde förmå sig att äta mat. Hans 
problem har egentligen inte försvunnit, men att han fått dem sedda och uttryckta leder till att 
han vågar trotsa dem. En analytiker förklarar hans beteende med matvägran med att han inom 
sig kan ha haft svårt att förena sitt goda delobjekt av mamma – det goda bröstet, med det onda 
objektet – mammas onda bröst, det vill säga det bröst som inte kommer när han vill. Han hade 
inte lyckats med att förena dessa två delar av sin mamma till en förenlig övervägande god del. 
Smärtan att behöva ha sin mamma som ett ont delobjekt i sig höll han undan sig genom att 
inte äta något annat än av mamman; och på sätt inte behöva se henne som någon annan än den 
goda mamman. 
 
”Det låter ju väldigt bekant, en sån där kraftfull reaktion på det någon säger som stämmer. 
Men det hjälpte inte när du sa det, utan när hon (BVC-sköterskan, förf.anm.) sa det… Jag 
tror han kände dina inre motstridiga känslor att du både ville att han skulle amma och inte. 
Att han kände att det var någon oro i det här… … Han ville verkligen behålla det goda 
bröstet. Den andra maten blev en symbol för det onda då.” 
 
 
Den psykoanalytiska ramen 
Om dvdinspelning och bandupptagning eventuellt skulle kunna hämma terapin går de olika 
analytikernas åsikter något isär.  En analytiker uttrycker sig mer bestämt om att denna form av 
dokumentation är en störande moment för att terapin ska kunna fungera korrekt: 
 
”Men det här väsentliga med att kunna titta in och lyssna utan att det syns innebär antagligen 
en stor läcka i ramen. Och i härbärgerandet. För rummet är ju en symbol för modersfamnen i 
terapin, och den ska ju vara absolut. … ett slags övergrepp ingår i den läckan…” 
 
”Det blir inte riktigt privat. Terapins kärna, att det är ett förtroendefullt möte, att det är ett 
möte där ingen annan hör eller ser, utan det är förtroende som patienten berättar för 
psykoanalytikern.” 
 
”Jag tror lite man kan jämföra det hela med känslan av en fosterutveckling. Om det skulle 
vara en kamera i magen på mamman, som filmar barnet, och en mikrofon också… Man skulle 
ju störa fostrets integritet. Man skulle inte vilja göra så mot ett barn… …jag skulle inte kunna 
jobba på det sättet, jag inte skulle kunna känna någon arbetsglädje då, på grund av alltför 
dåligt samvete…” 
 
Analytikern menar att föräldrarnas val att tillåta inspelning blir till något som tar energin från 
terapin: 
 
”… då måste det ju vara en slags konflikt i föräldrarna som pågår. Att gör de rätt mot sitt 
barn? För barnet kan ju inte välja och säga att den inte ville vara med. (På dvdfilm, red 
anm.) Det är något som föräldrarna bestämmer, att de ska bli objekt. Och man kan tänka att 
hos vissa föräldrar väcker det då skuld även om det på ett annat plan är för att hjälpa barnet, 
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så måste det vara en konflikt som är aktiv i föräldrarna och som drar en hel del energi i 
själva terapisituationen. ” 
 
En annan analytiker medger också att inspelningar kan vara störande, men menar att i vissa 
fall kan man då underlåta sig att spela in: 
 
”I något fall underlät jag att ta upp bandinspelning överhuvudtaget förrän en bit in i 
analysen för att det med den mamman kändes alldeles för skört i början. Med andra känns det 
helt självklart och något som jag själv inte tänker på efter ett tag. Men självklart påverkar det 
i någon aspekt ramen. Själv sätter jag på bandspelaren innan mor och barn kommer in i 
rummet (sedan jag första timmen bett om deras tillåtelse) i hopp om att den ej skall störa dem 
i onödan. Den varken syns eller hörs. Själv blir jag ju påmind om den varje gång eftersom jag 
sätter på den annars skulle jag förmodligen själv glömma av den i långa stycken. Men visst 
känns det friare för mig de timmar jag inte spelar in och förmodligen märker mor och barn 
också att jag känner mig friare.” 
 
Ytterligare en analytiker kommenterar just inspelningen enligt följande: 
 
”För mig personligen har inspelningarna inte varit hindrande. Jag glömmer det och det 
verkar mamman också göra. Vi väljer ju också vad vi tycker vi kan och vill spela upp för 
handledningsgruppen. En del av oss har avstått från att fråga mammor som bedöms känsliga. 
Det måste ju alltid vara en bedömning i det enskilda fallet.” 
 
 
                                                                 Diskussion 
  

Hur ett spädbarn talar med sin kropp 
De observerade terapisessionerna i England av paret med fyramånadersbebisen visar starkt på 
hur mycket man kan få reda på hur ett barn känner sig bara genom att iaktta, i enlighet vad 
Eliacheff (1994), Anzieu (2000) och Bowlby (1996) menar då de säger att barnet använder sin 
kropp för att uttrycka sig. Redan innan mammans ångestattack inträffat visade barnet tydligt 
att det var mer nöjt då det inte kunde se föräldrarna. Efter denna session uttrycker analytikern 
att hon är starkt oroad över det hon bevittnat. Hon beskriver hur hon upplevde att mammans 
kropp signalerar starkt ut passivitet och apati som följd av depression, vilket symboliseras så 
starkt att det tränger genom spegelglasrutan och ut till mig som åskådare. Mamman verkar ha 
en oförmåga att kunna ta till sig sitt barn. Även barnet visar oroande tecken på att hon vill 
ifrån sin mamma. Så mycket hon behärskar sin fyramånaders kropp gör hon försök att vrida 
sig bort från mamman. Då mamman lyfter henne mot sig vrider hon sig missnöjt bort igen och 
mamman gör inga fler försök att fånga upp henne. En tolkning som kan göras då är att barnet 
kanske inte känner sig tryggt med mamman, utan av erfarenheter det hunnit göra sig under sitt 
korta liv redan valt att vända sig från mamman. Att analysen i detta fall var till nytta för 
flickan verkar klart: hon kom till en plats där någon förstod vad hon försökte uttrycka.  
En analytiker talade om hur mor och barn ibland också sitter ihop alltför mycket och behöver 
skiljas åt som ett annat problem i mor barn samspelet. Det behöver inte bara vara att modern 
har svårt att ta till sig sitt barn. Det kan alltså också finnas mor – barn par som alltför 
krampaktigt håller i varandra. Detta kan man tänka kan resultera i något slags kvävande hos 
barnet. Att mamman om hon inte lösgör sitt grepp en aning om sitt barn kanske hämmar dess 
självutveckling. En mamma som inte är oengagerad men inte heller för inträngande borde 
kanske vara det ultimata förhållandet till sitt barn, vilket en analytiker också säger är något de 
i arbetet ofta möter; att avståndet mellan mor – barn antingen är för långt ifrån eller för tätt.  
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Det som i engelskan beskrivs i ordet holding skulle kunna symbolisera hur samspelet bör vara 
för att vara så gynnande som möjligt: att modern håller i sitt barn då det inte faller ur hennes 
famn; men så det ändå ges utrymme att växa.  
 
Vad gör analysen för mor – barn samspelet? 
I frågan om analysen är till gagn för barnet besvaras i viss mån med exemplet med den fyra 
månader gamla flickan, som blev sedd och likaså med de exempel de andra analytiker berättar 
om hur barnet bli uttryck och därmed också kan uppleva en lättnad, vad Freud (1915/1996) 
kallar katharsiseffekt. Men även mamman som kommer med sitt barn kan dra nytta av terapin. 
Exemplen som några av analytikerna tar upp om hur mammorna kan gråta ut eller tala om vad 
som är jobbigt under analysen kan ses som bevis på en positiv utveckling. Då analytikerna 
talar om spädbarnsanalysens syfte - att samspelet ska fungera mellan mor och barn - ingår 
som en del i detta samspel att modern ska kunna bemöta och se sitt barn, enligt flera av 
analytikerna. Då modern genom att betrakta hur analytikern möter spädbarnet kan hon ta efter 
och göra likadant. Att till exempel tala direkt till barnet, att se det som den lilla person det är, 
som en egen individ. Mammorna ser hur analytikern och barnet kommunicerar med varandra; 
hur fler sidor blir bekräftade hos barnet i och med analytikerns bemötande. Detta ser 
mamman, och kan ta efter detta sätt att vara med barnet, vilket hon enligt analytikerna 
verkligen försöker göra. En av analytikerna menar att spädbarnsanalysen mer är som i en kurs 
i hur man är mamma. Kanske ligger något i detta, att när psykoanalysen berör en mor och ett 
spädbarn läggs kanske mer energi på att vara ett icke dömande föredöme för mamman i sin 
modersroll, och de mer analytiska bitarna kanske blir mindre väsentliga. I det resonemang 
Eliacheff (1994) för, verkar dock tyngdpunkten ligga på att se barnet som en individ för 
barnets skull. Hon menar att det är grunden för all psykoanalys. Då Eliacheff (ibid) 
huvudsakligen arbetar med barnhemsbarn är det en möjlig tanke att hennes fokus av 
förklarliga skäl mer är inriktat på att stärka barnet, då en mamma kanske inte ens är med 
under sessionen, utan i hennes ställe en ställföreträdande vårdare av barnet. De intervjuade 
analytikerna delar också denna uppfattning, de talar till exempel om att barnet visar mer av 
sig själv om man bemöter det. Dock verkar analytikerna även lägga fokus på hur mamman tar 
till sig analytikernas bemötande av barnet. Om man skulle försöka sig på att summera både 
Eliacheffs (ibid) synsätt, och de intervjuade analytikernas, kan ett antagande göras att om 
barnet bemöts som en individ av analytikern stärker detta barnets själv men också mamman 
stärks, i och med att hon lär sig ett nytt sätt att se barnet på. Vid just det påståendet; att 
mamman stärks av samtalet som en av analytikerna uttryckte det, kan kanske också innefatta 
att ångest hos mamman är något som får ta sitt uttryck i terapin. Att någon finns där och kan 
ta emot både mammans och barnets ångest kan säkert upplevas lättande. Men då återuppstår 
frågan om detta måste ske just tillsammans med en psykoanalytiker? Skulle inte lika gärna 
mammans väninna kunna vara den stöttande, som håller barnet en stund samtidigt som hon 
lyssnar på mamman. Men å andra sidan, om denna form av terapi skulle kunna ersättas av 
väninnan eller någon annan skulle likaväl all form av terapi ersättas av vardagliga samtal. 
Kanske finns det relationer och problem som är så komplicerade att det behövs en utbildad 
analytiker, som utöver sin yrkesroll är en anonym person, som får härbärgera. 
  
Vilken är mammans roll i analysen? 
Att mamman är en av tre deltagande i spädbarnanalysen framkommer tydligt i de intervjuades 
svar. Att hon inte är åskådare verkar vara av stor vikt för att barnet ska kunna tillgodogöra sig 
terapin. En av analytikerna benämner mamman som katalysatorn. Mamman är vägen till 
barnet, att mamman känner sig trygg i terapin resulterar i att barnet också blir det. Återigen 
går tankarna till Eliacheff (1994), som inte betonar mammans roll nämnvärt, eftersom hon 
ofta är helt frånvarande. Det intressanta är då att terapin verkar fungera ändå, även utan 



 

26 
 

katalysatorn, som nyss nämndes. Kanske finns i barnet så stor kapacitet att kommunicera och 
göra sig förstådd att det kan ”tala” och framför allt ta emot även utan en medvarande förälder. 
De intervjuade analytikerna talar mycket om hur terapin inbegriper mamman; hur de väger 
noga när de måste gå försiktigt fram eller när de behöver hjälpa mamman att separera en 
aning från sitt barn. Att terapin endast är till för barnets skull blir vid denna insikt om 
analysens form ett förkastligt påstående. Att terapin bara skulle vara för mamman är inte 
heller ett riktigt påstående, enligt vad analytikerna själva vittnar om. Att främja samspelet är 
alltså huvudmålet, vilket också verkar uppnås, enligt analytikerna.  
 
Hur kan man veta att barnet tillgodogör sig analysen? 
Enligt analytikerna, i likhet med i inledningen refererade författare såsom Eliacheff (ibid) 
visar barnet tydliga tecken på att de tillgodogör sig terapin. Genom att få skrika ut, gråta, att 
få tystna när analytikern uttrycker vad hon tror att barnet vill uttrycka, allt detta är enligt 
analytikerna tecken på att barnet blir uttryckt och förstått, och att dess upplevelser därmed blir 
härbärgerade. En av analytikerna sammanfattar det hela då hon säger att om någon förstår hur 
du känner och hur du tänker så innebär det en avlastning. Detta leder till en lättnad, vilket kan 
återknytas till vad katharsis innebär. Ett sätt analytikerna använder sig av att veta när de tolkar 
rätt är att känna efter inom sig själv. Vid en lyckad tolkning infinner sig en ro och en lycka 
hos de deltagande parterna, alltså även hos analytikern själv. Och vid närmare eftertanke, är 
det inte så samspel överhuvudtaget människor emellan går till? På något sätt känner man av 
inom sig hur man ska bemöta någon. Och har mötet varit lyckat går man därifrån med en 
känsla av att vara tillfreds med det man nyss upplevt. Bauers (2007) beskrivning av 
spegelneuronerna ger redan i sin titel en beskrivning av fenomenet: ”varför jag känner som du 
känner”. Kanske är det just detta analytikern beskriver när hon menar att en analytiker på 
något sätt känner i sig själv, vad spädbarnet uttrycker, och då en tolkning varit lyckad kan 
analytikern på så sätt känna barnets tillfredsställelse i sig själv. Det skulle kunna antas att den 
resonans Norman (2000) talar om som finns hos analytikern är en beskrivning av samma 
fenomen Anzieu (2000) talar om, då han beskriver återkopplingen som ett system hos dyaden 
mor-barn. Även Stern är inne på samma sak då han talar om hur modern känner vad barnet 
känner, genom samspel mellan de båda. Likaså är det beskrivna fenomenet i enhet med 
upptäckten av spegelneuronerna (Bauer, 2007); samma fenomen beskrivs utifrån biologisk 
eller psykologisk bakgrund. 
 
Vad kan analytikern göra för barnet i analyssituationen?  
En analytiker talar om barnets inre objektvärld. Som Klein (1948/2000) beskriver det 
introjicerar det lilla barnet delobjekt inom sig; både onda och goda. Är samspelet med modern 
bra blir de inre objekten av modern starka, och barnet kan vid en eventuell tillfällig separation 
ändå behålla bilden av den goda modern inuti sig, utan att de onda objekten tar över och utan 
att världen målas i svart – vitt istället för nyanserat. I de mor – barn relationer som inte 
fungerar kan alltså analytikern vara den som är med och formar de inre objekten hos det lilla 
barnet, som en analytiker menade då hon talade om objektens formbarhet hos små barn. 
Härbärgerande och att finnas där och lyssna och att med sitt tal och kroppsspråk säga att 
någon hör och ser barnet borde därför innebära en stor lättnad för barnet, och också för 
mamman.  
 
Hur kommunicerar analytikern - barnet då barnet ännu inte har ett verbalt språk? 
Barnets förmåga att förstå och ta till sig talat språk är också något som diskuteras av de olika 
analytikerna. I enlighet med Stern (1991; 2003), Norman (2000) Eliacheff (1994) och 
Salomonsson (2002) för att nämna några anser de att språket är så väldigt mycket mer än bara 
det talade ordet. Analytikerna talar om hur barnet med kropp, blick och ljud och läten talar om 
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vad det vill, hur det känner sig och när det känner sig förstått. Eliacheffs (ibid) titel på sin bok 
sammanfattar mycket koncist hur och med vad ett litet barn talar: på kroppen och på skriket. 
Att språket skulle vara begränsande skulle kunna vara vad Stern (1991) menar i sitt exempel 
med solkatten. Då barnet börjar tala tolkas kanske inte längre dess kroppsspråk och andra 
kommunikativa medel i lika hög grad av omgivningen längre. Detta leder i så fall till att ett 
barns språk är som rikast under dess tidigaste år, då de använder sig av ickeverbalt språk? Och 
om de inre objekten dessutom är som mest formbara då, om man ska gå på Kleins 
(1948/2000) linje, då måste ju barnet ha som störst möjlighet att tillgogogöra sig terapi och 
analys under sitt första år, då de inre objekten är som mest formbara. Ju tidigare eventuella 
störningar eller svårigheter i samspelet mor - barn upptäcks desto större chans för lyckad 
behandling! 
 När analytikern talar, enligt Norman (2000) och de intervjuade analytikerna, låter hon/han det 
uttalade ordet vara i samharmoni med vad kroppen och det den inneboende känslan vill 
uttrycka. Att vara falsk skulle då alltså inte löna sig, skulle man uttrycka något med ord man 
egentligen inte menar är detta något det lilla barnet genast märker av. Kanske var det detta 
som hände i mitt eget exempel med min son som inte lät sig tröstas av att jag försökte mata 
honom med fast föda. Kanske upplevde han att jag egentligen sa något helt annat: ”Jag vill 
inte heller du ska sluta amma, då måste jag ju lämna dig och resa ifrån dig och låta någon 
annan ta hand om dig ibland, och det vill jag ju egentligen inte.” En analytiker uttryckte att 
min son förmodligen kände mina motstridiga känslor och därför agerade som han gjorde. 
Detta exempel visar också att det kan behövas någon utomstående, ej så involverad person att 
uttrycka barnets känslor för att kunna lösa det som blivit som ett hinder i barnets utveckling 
eller i samspelet. Och är det inte egentligen så all tolkning av ett barn utan verbalt språk måste 
gå till? Även en läkarundersökning av ett litet barn går ju ut på att läkaren ”gissar” genom att 
iaktta barnet noga och utifrån sina kunskaper skapar sig en bild över vad problemet är. Visst 
finns det röntgen och annat som verkligen kan visa svart på vitt vad som är på tok, men 
många undersökningar innebär inte så avancerade metoder utan läkaren använder sig av sin 
erfarenhet att se och förstå vad som är fel med det fysiska. Skulle inte samma metod då vara 
fullt praktiserbar gällande barnets psykiska del? En mamma kan lära sig genom att se fysiska 
tecken på barnets tillstånd som talande: diarréer betyder ofta att barnet fått i sig något 
olämpligt och därmed kan ha ont i magen; ett ihållande skrik i samband med att kroppen 
spänns kan vara tecken på smärta; ett dåsigt barn kan betyda trötthet och kanske sjukdom på 
väg. Det finns många sätt som säkert de flesta mammor använder sig av utan att tänka på det 
att förstå sitt barn. Likadant måste barnet kunna bli förstått utifrån dess psykiska tillstånd. Det 
en av analytikerna sa, att analysen blir som en kurs i hur man är mamma kanske inte är ett så 
dumt påstående. Analysen kan användas för att förstå djupare underliggande processer på ett 
avancerat sätt, men likaväl kan den användas för mammor att lära sig att bli just mammor! 
Om psykoanalysen med spädbarn skulle betraktas på detta sätt skulle dess eventuella brister 
spela mindre roll; min tanke blir att psykoanalysen kan lära något till envar som vill lära sig 
förstå spädbarns språk. 
 
Är spädbarnsanalys verkligen psykoanalys? 
Det som skiljer spädbarnsanalys med övrig psykoanalys är förmodligen i huvudsak att den så 
kallade ramen ruckas. Dels i och med att samtalet innefattar tre eller ibland till och med fyra 
personer istället för två, dels i och med inspelning av sessionerna. Den kritik som framförs av 
vissa av analytikerna pekar just på att psykoanalysens ram inte är fullständig. Som både 
Tähke (1995) och Künstlicher (i Tallberg, Künstlicher, Ylander, Hansen, Balint, 1998) 
uttrycker det ska det analytiska rummet närmast ses som ”helgat”. Då någon kan titta in 
upphör också dialogen. Att vara bandad eller filmad påverkar enligt dessa både analytiker och 
patient. En av analytikerna är mer kritisk mot filmandet än mot bara bandandet. Hon menar att 
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i och med att någon kan titta på genom ett spegelglasfönster finns detta faktum ständigt 
närvarande hos den som är i analys i rummet, om än på ett omedvetet plan. Hon menar att 
detta är en stor läcka i den terapeutiska ramen, som ska symbolisera som en modersfamn. Just 
detta att barnet i och med inspelningarna inte blir sett som subjekt utan som objekt är något 
som en av analytikerna påpekade, då föräldrarna och analytikern bestämmer att det ska 
videofilmas. I och med detta val motarbetar därmed analytikerna sig själva med sin 
paradoxala hållning. Att någon kan titta in då de i terapirummet inte vet när, och att det filmas 
är enligt en analytiker närmast jämförbart med ett övergrepp. Analysen ska ju enligt denna 
analytiker gå ut på att den sökande ska kunna tala fritt i rummet utan att någon stör eller hör. 
Detta faller i och med den massiva övervakningen, och denna analytiker menar att i och med 
detta faller hela analysen. Flera av analytikerna är medvetna om detta problem, och menar att 
då får man ta upp detta i terapin för att ge patienten en chans att få lufta detta och de 
känslorna det väcker i dem. På så sätt kan problemet genomarbetas. En analytiker kommentar 
till hur hon handskas med bandinspelning var att hon i vissa fall inte gör någon inspelning då 
hon känner att det skulle vara alltför störande. I andra fall sätter hon på bandspelaren innan 
sessionen börjat, då tanken är att det ska störa mindre. 
 Varför måste då sessionerna spelas in på band och dvd? Analytikerna svarar på detta att den 
bedrivna analysen ingår i ett forskningsprojekt. Utan bandning som en form av dokumentation 
kan heller ingen forskning göras. Utan insikt skulle kanske spädbarnsanalysen självdö. På 
grund av ämnet ännu bara är i sin början behövs allt material som kan fås för att kunna 
upptäckas och fördjupas. En ytterligare aspekt som kan ses som ett rambrott är att vissa av 
analytikerna också vid behov kan koppla in socialvård eller liknande, vilket kritiseras av vissa 
analytiker, som påpekar vikten av att terapirummet ska vara som en livmoder eller 
moderfamn, utan risk för yttre intrång. 
Men om då praktiserandet av analysen ska jämföras med huvudtanken om psykoanalysen är 
rambrottet stort. Innebär det då att därmed skulle också psykoanalysen upphöra, och övergå 
till något annat? Med argumenten om den bristande modersfamnen är inte psykoanalys 
brukbar under dessa former. Men utifrån ett annat synsätt, nämligen det resultatpresterande, 
måste ändå konstateras att analys faktiskt sker, trots rambrott. Samtliga i studien deltagande 
analytiker bejakar att positiv förbättring sker hos såväl spädbarn som mamma. Hur analysen 
uppenbarligen hjälpt både mamma och barn, instämmer flertalet analytiker om.  
 Överföringen och motöverföringen verkar, trots att relationen enbart analytiker – analysand 
inte är de enda deltagande, fungera ändå, i enlighet med vad Norman & Ylander (1999), 
Olsson (1999) och Eliacheff (1994) talar om som något mycket viktigt i terapin. Kan det vara 
så att barnet känner att det kommit till en plats där det kan uttrycka sig, och att analytikern 
finns där och kan ta emot räcker för en fungerande analys? Är ramen ändå flexibel, trots att 
teoretikerna talar om den som det absolut grundläggande? Är då, som syftet med denna studie 
var att utröna, psykoanalys verkligen det som praktiseras i spädbarnsanalys? Eller har den 
som vissa analytiker syftar till mer något annat? Kanske är det snarare synen på vad som kan 
kategoriseras som psykoanalys som håller på att luckras upp? Kanske är synen på den 
analytiska ramen förlegad och inte så nödvändig som tidigare teoretiker ansett? Annars skulle 
kanske inte den förbättring som ändå sker inom den ”läckande ramen” ske? Vissa andra delar 
av den psykoanalytiska ramen bibehålls fortfarande, som exempelvis frekvensen av de 
återkommande sessionerna, och att rummet ser likadant ut från gång till gång.  
 
Kan analytikerns roll ersättas av någon annan? 
En tanke är att om det nu skulle vara möjligt att i viss mån ändra den psykoanalytiska ramen, 
skulle det också kunnas tänkas att en vanlig intresserad i vissa fall kan ta analytikerns plats. 
En analytiker menade att det är fullt möjligt, vilket också visar sig i exemplet med den 
matvägrande sonen och sköterskan på BVC, dock kanske ej i svårare och mer komplicerade 
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fall. Men möjligtvis i vanliga vardagssituationer, då något mellan mamma och barn låst sig 
men inte hunnit bli något djupare problem, skulle inte psykoanalysen kunna bidra med ett sätt 
att kommunicera med spädbarnet? Om personal på BVC och liknande institutioner hade 
denna kunskap skulle kanske föräldrar och barn kunna få hjälp på ett tidigt stadium. Att lära 
ut grundläggande kunskap om att tolka barns språk och skrik skulle kunna vara till stor hjälp 
för mammor med spädbarn, vilket också en analytiker påpekar vikten av för en mamma att 
kunna. 
 Om denna funktion kunde uppmuntras och påvisas av personal runt den nyblivna mamman 
på BB och BVC skulle delar av jobbet en analytiker gör kunna göras mellan mamma och 
barn. Bauers (2007) beskrivning av spegelneuronerna, och vikten av att barnet redan från 
början har en bra motspelare; ett identifikationsobjekt, hävdar också denna ståndpunkt, att 
föräldrarna är de viktigaste för barnets positiva utveckling.  
 Naturligtvis har psykoanalytiker en djupare kunskap om just analys, som en analytiker 
uttryckte det efter att ha hört historien om min son. Men att kunna tala med och tolka sitt barn 
är ändå något som varje mamma kan lära sig, enligt en analytiker. Utifrån dessa kunskaper om 
samspelets kraft och de förmågor som finns nedlagda i människan att redan från livets början 
kunna kommunicera, borde inte detta vara något som mer aktivt lärdes ut och var till allmän 
kunskap hos blivande och nyblivna föräldrar idag? Att kunna se sitt barn och med tilltro till 
sig själv försöka tyda sitt barns icke-verbala uttryck med vad som till en början kanske mest 
är gissningar kan kanske utvecklas till ett mycket kraftfullt kommunikativt samspel, som 
gynnar både förälder och barn. 
 
Hur kan spädbarnsanalys ytterligare granskas, och dess eventuella positiva effekt påvisas? 
För att återgå till denna studies syfte, att utröna om och hur en eventuell effekt eller påverkan 
av analys hos ett spädbarn kan mätas, kan beaktas att en omfattande studie utförs under 
skrivande stund av Björn Salomonsson, verksam psykoanalytiker i Stockholm. Denna studie 
är ännu ej färdig eller publicerad, men utifrån ett informerande mail från Salomonsson har 
intervjuer med 80 mor och spädbarnspar gjorts, under den tid de gått i psykoanalys och sedan 
ytterligare ett intervjutillfälle ett drygt halvår efter avslutad behandling. Salomonsson 
använder sig av en randomiserad kontrollerad studie (RCT; randomized controlled trial), som 
är en evidensbaserad studie. Enkäter ifylles av mammorna, och mor och barnsamspelet 
värderas av oberoende bedömare och en diagnostisk bedömning görs enligt DC 0-3, som är en 
skattning av barns beteende från 0-3 månader. Att evidensbaserat material efter avslutad 
studie kommer finnas att tillgå ger spädbarnsanalysen ett bredare tolkningsspektra, då inte 
bara observationer och tolkningar av barnets beteende i form av kvalitativa data finns 
dokumenterat, utan även kvantitativa data, som borde tilltala även evidensteoretikerna och 
andra forskare och av ämnet intressenter.  
 
Tankar kring denna studie 
Brister krig denna studie är naturligtvis ofrånkomligen att de enbart består av tolkningar; 
mina och andras. Dock bör inte ett ämne förkastas eller inte tas på allvar för att det saknas 
bevis i form av skalor och orsak - verkan förklaringar. Alla inblandade i spädbarnsanalys, 
analytiker, barn och föräldrar, borde egentligen vara de som verkligen upplever vad som 
egentligen sker, utan att det för dens skull går att bevisa. Men sällas vittnesmål till vittnesmål 
om att spädbarnsanalys faktiskt har främjat mor – barn samspelet är detta något som borde 
beaktas som trovärdigt. Och som Eliacheff (1994) själv säger är det även vid en klinisk 
observation utövarens tolkning som styr resultatet. Hos de som arbetar med små barn, och 
som kommer i kontakt med relativt nyblivna föräldrar finns är förmodligen de flesta råd och 
den omvårdnad de ger grundad på år av erfarenhet, upplevelser och insikter som inte kan 
bevisas, men som väl finns där som värdefulla kunskaper. En ganska stark begränsning kring 



 

30 
 

fenomenet spädbarnsanalys som jag ser är att den praktiseras endast av psykoanalytiker, vilket 
är en mycket liten grupp, som för allmänheten kanske kan upplevas som ganska sluten. Om 
effekterna av spädbarnsanalys verkligen finns, så borde ju detta vara något som görs 
tillgängligt för alla nyförlösta kvinnor! Jag tycker det är synd att kunskapen stannar i 
Stockholm och att den inte sprids ut till BVC, BB och MVC och andra som möter mor och 
spädbarn i sitt yrke. Visserligen påstår analytikerna själva att mer komplexa problem behövs 
redas ut av en utbildad analytiker, men för vardagsproblemen, som också de kan bli nog så 
komplexa om ingen hjälp finns att få, borde kunskapen om att samtala med spädbarn finnas 
tillgänglig för envar som behöver den! Jag skulle vilja se en exploatering av kunskaperna, i 
bokform, i broschyrer, i kurser, ut till hela landet! Gör verktygen tillgängliga för alla att 
använda, utbilda barnmorskor och sjuksköterskor och socionomer i hur mor och barnsamtal 
kan gå till enligt psykoanalytisk metod och låt metoden få växa och etableras även av andra 
praktiker än endast den lilla gruppen analytiker, som de flesta mammor med spädbarn aldrig 
ens kommer i kontakt med eller vet om dess existens. 
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Bilaga 1 
 
My name is Ulrika von Haartman Hübner, I´m a 30-year old student from Halmstad, Sweden. 
At the University of Halmstad I´ve studied psychology for a couple of years now, both Social 
Psychology and plain Psychology as well as Developmental Psychology in Gender 
perspective. Now I´m writing this essay for a D-course i psycholgy. I´ve also read other 
courses in Ethnic about emigration and immigration at an university in Stockholm. Beside this 
I´ve taken a two year long course called "step 1" in Psychodynamic Therapy. It involves self-
therapy and work with my own clients, beside the theoretical lessons. This education made 
me interested especially in psychoanalysis and psychotherapy, wich made me chose the object 
"Therapy with infants" as the subject for my essay. I am also a mother of three children, wich 
of course has coloured my interests in therapy work with infants. 
I´ve read about your work with psychoanalysis as an project of helping parents and infants, 
and now I wonder if there is any possibility that i could come and visit and make some 
interviews? The material I would keep from those interviews wich I will record on tape or 
write down while the interview is running will be kept safe on a sure place, where noone but 
me can reach it. No names or text that could identify a person will be written down, I will use 
the material to my essay only, and analyse the data supervised by my Supervisor at the 
University; Eva Twetman. 
 
The interview is volunteer and takes form just as long as you want to, its free to interrupt or 
finish the interview at any time, without any explanaition needed.  
 
If this sounds interesting to be a part of, please let med know by responding this email! 
 
You can contact me or my supervisor Eva Twetman at the following numbers and addresses: 
 
Ulrika von Haartman Hübner 
Erik Olsons gata 17 
30227 Halmstad 
Sweden 
tel: 46(0)768-531162 
ulrikavonhaartman@hotmail.com 
 
Handledare: 
 
Eva Twetman 
Högskolan i Halmstad 
30185 Halmstad 
Halmstad 
tel: 46(0)35-167167 
eva.twetman@hh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
I have been informed about the study, its purpose and how the collected data and material 
keeps safe and confidential. I´ve had opportunity to ask questions and got them answered. I 
am aware that I am free to anytime interrupt or finish the interview or the observations made 
by the writer of the study, without any explanaition needed.  
 
City and date: 
Name signature: 
Name: 
Telephone number: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Mitt namn är Ulrika von Haartman Hübner och jag studerar Psykologi vid Högskolan i 
Halmstad. Jag har påbörjat en magisteruppsats om psykoanalys med spädbarn, och av denna 
anledning hör jag av mig till er. Syftet med uppsatsen är att utforska ämnet psykoanalys med 
spädbarn, och ta reda på mer om dess funktion och praktik. Jag vet att ni bedriver analys med 
spädbarn, och undrar därför om ni möjligtvis skulle vilja tänka er att ställa upp på en intervju? 
Den skulle i så fall ta ca en timme i anspråk och spelas in på band. Det material jag sedan 
samlat in kommer analyseras under handledning av Eva Twetman, universitetsadjunkt vid 
Högskolan i Halmstad. Alla uppgifter kommer behandlas konfidentiellt på ett korrekt sätt och 
förvaras så att ingen annan än jag kommer åt det. Inga namn kommer kopplas ihop med 
intervjuerna. Materialet kommer sedan användas i min uppsats. 
Vill ni ställa upp får ni väldigt gärna höra av er till mig! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Ulrika von Haartman Hübner 
Erik Olsons gata 17 
30227 Halmstad 
tel: 0768-531162 
ulrikavonhaartman@hotmail.com 
 
Handledare: 
 
Eva Twetman 
Högskolan i Halmstad 
30185 Halmstad 
tel: 035-167167 
eva.twetman@hh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
 
Jag har informerats om studiens syfte, tillvägagångssätt och behandlingen av materialet som 
konfidentiellt. Dessutom har jag fått möjlighet att ställa frågor till intervjuaren och fått dem 
besvarade. Jag är också medveten om att jag när som helst kan avbryta intervjun om jag 
känner att jag inte vill fortsätta utan att jag behöver förklara någon orsak till det.  
 
Jag samtycker härmed till att medverka i intervjun: 
 
Ort, datum: 
Namnunderskrift: 
Namnförtydligande: 
Telefonnummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 
 
Intervjuguide 
 

- Hur går analysen med spädbarn till, rent praktiskt? Tid, frekvens, inspelning av något 
slag, vilka är närvarande? 

 
 

- Hur gör ni när ni talar med barnet? Hur vet ni att barnet lyssnar och förstår? 
 
 

- Vilket är det syfte ni vill uppnå med analysen? Är det för mammans eller barnets 
skull? 

 
 

- Vilka är det som kommer för analys? 
 
 

- Vad är det som egentligen sker i terapin? Hur går samtalet till? 
 
 

- Tycker ni att ni kan se att mödrar och barn tillgodogör sig terapin? Konkreta exempel 
på det? Vem är det som tillgodogör sig, en av dem, båda? 

 
 

- Är spädbarnsanalysen jämförbar med klassisk psykoanalys? Skillnader, likheter? (Ev 
inspelning?) 

 
 

- Är det något annat än vanligt bemötande av spädbarn, kan ”vem som helst” spela 
analytikerns roll? 

 
 
 
 
 
 
 


