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Sammendrag 

Forfatter: Kine Malin Eidstuen Bjørnerud 

Tittel: En internett-basert intervensjon for å forebygge fødselsdepresjon og fremme god 

psykisk helse i svangerskap og barseltid: En intervjuundersøkelse 

Hovedveileder Filip Drozd  

Biveileder: Kari Slinning 

 

Depresjonssymptomer i svangerskap og barseltid rammer mellom 10 og 15% av alle mødre i 

Norge, og ansees som et folkehelseproblem med negative konsekvenser for både mor, far og 

partner. Denne studien har tatt sikte på å undersøke hvordan ti mødre opplever og erfarer 

bruken av et internett-basert forebyggingsprogram for fødselsdepresjon, Mamma Mia. Videre 

ønsker studien å få innsikt i hvordan deltakerne gjennom bruken av dette programmet 

opplever en støtte i utvikling av morsrollen og dannelsen av et emosjonelt bånd mellom mor 

og barn før og etter fødsel.  

Det er brukt intervjudata fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) 

sitt forskningsprosjekt på effekt og implementering av programmet, som også er utviklet av 

dem, i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening. Dataene er hentet fra ti semi-

strukturerte intervjuer med deltakere i RBUP sitt prosjekt, som er videre bearbeidet av 

undertegnede. Intervjuene er etter transkribering og redigering kodet og analysert etter ulike 

kvalitative tilnærminger for å undersøke forskningsspørsmålene. Det er brukt SWOT-analyse, 

som går ut på å identifisere deltakernes syn på styrker, svakheter, muligheter og 

begrensninger med programmet. Dette er videre analysert tematisk. Utvikling og etablering av 

morsrollen og det emosjonelle båndet mellom mor og barn er utforsket gjennom to ulike 

tilknytningsvariabler; Prenatal Attachment Inventory og Maternal Postnatal Attachment 

Scale. Resultatene fra disse er også videre utforsket gjennom en malanalyse.  

 Deltakerne opplever Mamma Mia som et program som er nyttig for dem, med god 

anvendbarhet av de ulike komponentene i programmet som har gjort deltakerne mer reflektert 

over å selv kunne oppdage, forebygge og håndtere symptomer på depresjon. Samtidig ser 

deltakerne svakheter og begrensninger med slik programmet er lagt opp nå, og ønsker et mer 

fleksibelt program som de kan forme etter egne behov og ønsker, med mer interaktivitet og 

økt tilgjengelighet. Mamma Mia har gitt deltakerne nyttig informasjon og verktøy til å 

etablere et emosjonelt bånd til barnet før og etter fødsel, og reflektere rundt utviklingen av 

morsrollen. Dette kan bidra til å redusere negative konsekvenser av mødres depresjon.  
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1 Introduksjon 

1.1 Perinatal depresjon  

1.1.1 Forekomst, symptomer og årsaker 

Tiden rundt en fødsel, perinatalfasen, kan være en sårbar tid for kvinner, hvor det er en 

forhøyet risiko for psykisk sykdom (Howard et al., 2014; Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, 

Mors, & Mortensen, 2006) Undersøkelser viser at mellom 10 og 15% av gravide og nybakte 

mødre i Norge i dag viser  symptomer på det som ofte blir kalt fødselsdepresjon, heretter 

perinatal depresjon (PND; (Eberhard-Gran, Slinning, & Rognerud, 2014). Med rundt 60 000 

fødsler i Norge i året, tilsvarer dette mellom 6000 og 9000 kvinner med minst ett barn hver. 

Tallene er basert på selvrapporterte spørreskjemadata, og ikke kliniske data. Tallene 

gjenspeiler derfor ikke klinisk depresjon, men symptomer på depresjon ut ifra en grenseverdi 

på en validert skala (Eberhard-Gran et al., 2014).  

PND har mange av de samme symptomene som en vanlig depresjon (Eberhard-Gran, 

2009), herunder en følelse av håpløshet, skyld, skam, angst, agitasjon, minsket appetitt, gråt, 

utilstrekkelighet, dårlig konsentrasjon og hukommelse, søvnforstyrrelser, utmattelse, sosial 

isolasjon og i de alvorligste tilfellene suicidal atferd (Robertson, Grace, Wallington, & 

Stewart, 2004). Det spesielle med PND er tidspunktet den rammer, på en tid som samfunnet 

peker ut som ”den lykkeligste tiden i livet” (Haga, Lynne, Slinning, & Kraft, 2012). Det kan 

derfor ramme ekstra hardt å ikke føle det på samme måte som det er forventet at man skal.  

Graviditet og fødsel er for mange en stor overgangsfase i livet (Slinning, Holme, & Valla, 

2012). Betydningen av ulike personlighetskarakteristika for PND er lite studert, men kan 

trolig spille inn. Kvinner som har et større behov for kontroll når de gjennomgår denne fasen, 

har ofte større forventninger til hvordan det nye livet skal bli. Når barseltiden kommer med de 

utfordringene det innebærer kan man oppleve at forventningene man hadde ikke blir møtt. Da 

kan disse kvinnene reagere negativt hvis de ikke klarer å enten justere forventningene ned 

eller mestre det å ikke leve opp til de forutgående forventningene (Haga et al., 2012).  

Det er vanlig at PND starter i løpet av graviditeten (Dennis & Dowswell, 2013), eller i 

løpet av det første året etter fødsel (Haga et al., 2012), og regnes som en av de vanligste 

komplikasjonene etter en fødsel (Wisner, Parry, & Piontek, 2002).  

PND er forskjellig fra barseltårer og postpartum psykose. Barseltårer forekommer hos 

50-80% av fødende kvinner tre til fire dager etter fødsel, hvor kvinnen kan ta lett til tårene og 

oppleve å være nedtrykt. Dette tilskrives store hormonelle endringer og/eller utmattelse etter 
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en fødsel (Slinning et al., 2012). Postpartum psykose forekommer hos en til to promille av 

fødende kvinner, og er en akutt psykotisk reaksjon som krever behandling. 

Det er ikke funnet en bestemt årsak til at kvinner utvikler PND, men det er ut ifra 

multivariate analyser identifisert tre ulike grupper med risikofaktorer, hvorav enkeltfaktorer 

som er blitt undersøkt og funnet signifikant i bivariate analyser blir underordnet disse 

gruppene når en eller flere av disse tre er tilstede (Beck, 2001; Brugha et al., 1998; Dennis & 

Dowswell, 2013; Leigh & Milgrom, 2008):  

1) Stressende livshendelser – herunder kan være blant annet tidligere angst, depresjon, 

somatisk sykdom, sosioøkonomiske faktorer som lav utdannelse/lav alder, å være 

immigrant, arbeidsløshet, misdannelser hos barnet, barnets temperament, stress, 

uplanlagt graviditet og konflikter i parforholdet.  

2) Mangel på sosial støtte – herunder finansiell støtte, samlivsbrudd, lav selvfølelse, tapet 

av familiemedlemmer, ikke ha en partner,  

3) Psykisk eller fysisk vold i hjemmet  

Jo flere av disse risikofaktorene som er tilstede samtidig for kvinnen, jo større risiko er det for 

at hun utvikler symptomer på PND i eller etter svangerskapet.  .  

 

1.1.2 Identifisering av PND 

The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) er et av de mest utbredte 

kartleggingsverktøyene for å måle PND og er utviklet av Cox, Holden og Sagovsky (1987), 

og er mye brukt i Norge. EPDS er oversatt til over 30 språk og validert i over 20 land, også i 

to norske studier (Berle, Aarre, Mykletun, Dahl, & Holsten, 2003; Eberhard-Gran, Eskild, 

Tambs, Schei, & Opjordsmoen, 2001), og for digital bruk (Glaze & Cox, 1991; Spek, 

Nyklícek, Cujipers, & Pop, 2008). Edinburgh-metoden benyttes på helsestasjoner over hele 

Norge. Denne metoden går ut på at alle barselkvinner får tilbud om å fylle ut EPDS på 

helsestasjonen og umiddelbart følger en utdypende samtale med helsesøster om hennes 

psykiske almenntilstand. Kvinner med symptomer på PND (klinisk inntrykk og EPDS 

sumskåre over 10) får tilbud om fire til seks støttesamataler av helsesøster, dersom plagene er 

moderate og ikke ansees å være indikasjon på en tilbakevendende depresjon. Ellers henvises 

de videre for vurdering og behandling av spesialist ved høye symptomer og tegn på 

underliggende psykisk lidelse. Det særegne med EPDS skalaen sammenlignet med andre 

depresjonsskalaer er at de somatiske symptomene som er typiske for det å være barselkvinne 

er tatt ut, som søvnproblemer, tretthet, endringer i appetitt og mangel på sexlyst.  
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1.1.3 Forholdet mellom mødre med PND og deres barn 

Dannelsen av det emosjonelle båndet mellom mor og barn 

Forholdet som utvikler seg mellom mor og barn er en viktig psykologisk og fysiologisk 

prosess. Bak prosessen ligger evolusjonsbiologiske mekanismer som har til hensikt å sikre at 

barnet overlever (Meberg & Wataker, 2010). Uttrykkene tilknytning og emosjonelt bånd 

(‘bonding’) mellom foreldre og deres barn blir ofte brukt om hverandre i litteraturen (Ji et al., 

2005). Carlson, Sampson, Sroufe, og Alan (2003) hevder at disse to har ulike betydninger, 

hvor tilknytning dreier seg om forholdet barnet gradvis utvikler til deres primære 

omsorgsgivere over tid. Tilknytning er altså ikke tilstede når barnet blir født, men utvikles 

gradvis gjennom det første leveåret. Emosjonelt bånd refererer til foreldrenes følelsesmessige 

bånd til barnet. Dette kan starte før fødsel og utvikler seg videre i barseltiden og i barnets 

oppvekst. Kvaliteten på dette emosjonelle båndet fra forelder til barnet utgjør et grunnlag for 

samspillet med barnet i  magen og etter det blir født, og skaper dermed en ramme for hvordan 

tilknytningen utvikles hos barnet.  

Graviditeten, særlig for førstegangsfødende, medfører en stor psykologisk 

identitetsendring. Kvinnen kan begynne å utvikle sin identitet som mor, blant annet gjennom 

å utvikle mentale representasjoner av det ufødte barnet (Ammaniti, Tambelli, & Odorisio, 

2013). Disse mentale representasjonene fungerer som en arbeidsmodell i utviklingen av det 

psykologiske foreldreskapet (’morsrollen’) og det emosjonelle båndet som formes mellom 

mor og barn (Brodén, 2007).  

Tidlig samspill  

De tidlige opplevelsene til spedbarn har stor betydning for barnas videre utvikling (Killén, 

Klette, & Arevik, 2006). Spedbarnet er sosialt av natur og barnet er preprogrammert til å søke 

mor og respondere på det typisk menneskelige, som mors ansikt, stemme og lukt. Barns 

utvikling finner sted i tett samspill med de nære omsorgspersonene, og foreldrenes psykiske 

helsetilstand og sensitivitet har dermed stor betydning også for spedbarnets utvikling 

(Kingston, Tough, & Whitfield, 2012). Depresjon i svangerskapet eller barseltiden kan farge 

mødrenes tenkning og tolkning i en mer negativ retning, enn hos psykisk friske mødre 

(Mathiesen, Karevold, & Knudsen, 2009). Moren kan opptre fiendtlig, eller være fjern og lite 

responsiv i sin omsorgsstil ovenfor barnet. Det kan være vanskelig å sette seg inn i hva barnet 

trenger av omsorg, eller prøver å kommunisere (Smith, 2002). Flere studier har funnet at 

depressive mødre responderer på deres barns emosjoner på måter som reflekterer deres egen 

opptatthet av tristhet, kritikk og hjelpeløshet, som i sin tur kan forstyrre deres oppfatning av 

barnets forsøk på kommunikasjon (Goodman & Gotlib, 1999). Et intersubjektivt samspill 
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mellom mor og barn, der de to deler intensjoner, oppmerksomhet og følelser er viktig for 

barnets utvikling av emosjonsregulering og oppfattelse av samspill (Mitchell, 2014). Dette 

vanskeliggjøres når mor har slike symptomer på PND.  

Barnet danner seg tidlig forventninger om hva som skal foregå, for eksempel, på 

stellebordet, ved amming, eller når det ligger på fanget og kommuniserer med mor eller far. 

Tronick, Als, Adamson, Wise, og Brazelton (1978) viste med ‘Still-face’-prosedyren, hvordan 

en mor som ikke ga barnet respons, men kun satt stille foran barnet med et nøytralt 

ansiktsuttrykk, gjorde at babyen prøvde alle muligheter for å engasjere moren. Deretter ble 

det stresset, sint, fortvilet og snudde til slutt ansiktet hjelpeløst bort fra moren. Denne 

mangelen på kommunikasjon, mente Tronick (1989), viste hvordan et barn som ikke får noe 

respons, raskt går inn i en tilbaketrukket tilstand, noe som kan bli et alvorlig problem dersom 

dette mønsteret gjentar seg over tid. Barnet lærer at det har lite påvirkning på sine omgivelser, 

og dette skaper passivitet og negativ affekt hos barnet. Et vanlig symptom på PND er nettopp 

avflatet affekt og nedsatt mimikk slik som demonstrert gjennom ‘Still-face’-prosedyren. Når 

mor har slike symptomer på PND kan hennes samspill med barnet ligne på ‘Still-face’-

prosedyren hvor mor er uttrykksløs foran barnet, men over lengre tid. Dermed kan man tenke 

seg at barnet opplever mer negativ affekt og kan bli mer tilbaketrukket som følge av et slikt 

samspill over tid.  

Tilknytning 

Barnets tilknytningsmønster utvikles og formes gjennom den daglige omsorgen og samspillet 

mellom foreldre og barn. Teorien om tilknytning ble lansert av John Bowlby (1969). 

Tilknytning dreier seg om hvordan barn tidlig i utviklingen danner relasjoner og knytter 

følelser til andre på en måte som er felles for alle mennesker (Tetzchner, 2001). Den 

innebefatter at barnet er født med en overlevelsesmekanisme som skal skape nærhet mellom 

barnets omsorgsgiver(e), som oftest barnets mor og far, og barnet. Barnet utløser denne 

mekanismen når det befinner seg i avstand fra omsorgspersonen og opplever, for eksempel, 

ubehag, redsel, usikkerhet og trenger trøst. Dette viser barnet ved gråt, skrik, eller å søke 

fysisk nærhet ved å strekke armene mot ens omsorgsperson. Dette kalles tilknytningsatferd. 

Hvordan barnet blir møtt av sine omsorgspersoner i disse situasjonene blir innarbeidet hos 

barnet, og danner prototyper på hvordan knytte følelser til andre mennesker (Tetzchner, 

2001). Bowlby (1969) kalte dette for indre arbeidsmodeller, et begrep om hvordan 

forventninger og tidlige interaksjonserfaringer i samspill skaper et grunnlag for hvordan 

barnet møter verden på.  
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Utvikling av et trygt tilknytningsmønster ansees som en vesentlig faktor for en positiv 

utvikling hos barn, da barnets opplevelse av å kjenne seg trygg og forstått ikke bare gir en 

grunnleggende følelse av trygghet, men også en solid plattform for å våge og utforske 

omgivelsene og gi seg hen til lek og samvær med andre, som demonstrert i trygghetssirkelen 

utviklet av Powell, Cooper, Hoffman og Marvin (2014). Tilknytning regnes av Bowlby 

(1969) som vedvarende gjennom livet, med ulike personer, men er mest synlig fra første og 

andre leveår, og avtar mer ved tre til fire års alder.  

 Ainsworth og Wittig (1969) utviklet en standardisert fremgangsmetode for å kunne 

måle barns tilknytningsstil. Denne kalles fremmedrom-prosedyren. Her ser man på atferden til 

barnet når det er i et rom med en fremmed, hvor barnets omsorgsperson går ut av rommet og 

kommer tilbake etter to minutter. Ainsworth fant at barnas tilknytningsstil faller inn under tre 

ulike kategorier, som senere ble utvidet til fire (Main & Solomon, 1986), også kjent som A, 

B, C og D: 

A) utrygg – unnvikende, hvor barnet ikke viser tegn på ut eller engstelse når omsorgspersonen 

går ut, lar seg trøste av den fremmede, og viser lite nærhetssøkende atferd når 

omsorgspersonen vender tilbake.  

B) trygg tilknytning, er når barnet tydelig blir urolig når omsorgspersonen går, og lar seg raskt 

roe av omsorgspersonen når hun kommer tilbake, for så å ta fatt på lek og utforsking.  

C) utrygg – ambivalent, hvor barnet viser stor uro når omsorgsgiveren går, og når moren 

kommer tilbake lar de seg ikke trøste, eller oppleves som ambivalente, da de gråter, men 

motsetter seg å bli holdt og trøstet.  

D) utrygg – desorganisert, hvor barnet preges av motsigelsesfull atferd, uten noen åpenbar 

strategi når omsorgspersonen kommer inn i rommet igjen. Dette vises for eksempel ved at 

barnet nærmer seg moren uten å se på henne, eller viser frykt for moren samtidig som det 

ønsker nærhet til henne. Noen av disse barna kan virke følelsesløse, deprimerte og 

desorganiserte (Powell, Cooper, Hoffman, & Marvin, 2015). 

 Ainsworth, Bell, og Stayton (1972) fant at ettåringers tilknytning hadde høy 

korrelasjon med mødres reaksjoner på barnets tilknytningsatferd. Barna som viste en trygg 

tilknytning hadde mødre som var tilgjengelige, konsistente og forutsigbare, noe Ainsworth 

kalte sensitiv omsorg. Hos barna som viste en utrygg tilknytning var mødrene kun 

tilgjengelige nå og da, og de var mindre konsistente og forutsigbare. Ainsworth (1979) satte 

dette i sammenheng med samspillet mellom mor og barn i første leveår. Dette viste hvordan 

mødres sensitivitet til barnet er en viktig betingelse for trygg tilknytning. Denne tilknytningen 
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som starter så tidlig ved dette finstemte samspillet gjør at barnet skaper viktige mentale 

representasjoner av seg selv, andre, og seg selv i relasjon til andre.  

Utrygg tilknytning hos barn av mødre med PND 

Det er funnet at en utrygg tilknytning påvirker spesielt barnets evne til situasjonstilpasset 

emosjonsregulering (Water et al., 2010), men også barnets oppmerksomhet og læreevne 

(Hart, 2012; Hart & Scwartz, 2013). En trygg tilknytning derimot fremmer utviklingen av god 

emosjonsregulering og av disse kognitive ferdighetene. Et meta-studie av Martins og Gaffan 

(2003) fant at barn av mødre med PND hadde mindre sannsynlighet for trygg (B) tilknytning. 

Denne effekten var spesielt fremtredende hos barn som ble testet ved 18 måneder. Sett under 

ett hadde barn av mødre med PND en økt sannsynlighet for utrygg-desorganisert tilknytning 

(D), enn kontrollgruppene av barn med psykisk friske mødre. De eldre barna hadde større 

sannsynlighet for å ha en trygg tilknytning, enn de yngre (Martins & Gaffan, 2003). Dette kan 

skyldes tilfeldigheter ved utvalgene, da det var ulike barn som ble testet i de ulike aldrene, og 

små utvalg. Men det kan også være at PND har en større innvirkning på barnas 

emosjonsreguleringsevne som er svært avhengig av reguleringsstøtten foreldre gir barnet i  i 

de to første leveårene, enn det har senere i barnets liv. Det kan også tenkes at disse barna får 

en bedre tilknytning til mor samtidig som mor blir bedre. I denne alderen (rundt 1,5 år) 

begynner mange også å tilbringe mindre tid med moren, og mer med andre potensielle 

tilknytningspersoner som, for eksempel, primærkontakten i barnehagen. En trygg relasjon her 

kan gjøre barnet tryggere på seg selv som en påvirkende agent i sosialt samspill. Dette kan i 

sin tur bedre kommunikasjonen og samspillet med foreldre, som igjen gir gode effekter på 

barnets utvikling. 

Hvordan utvikler barna seg over tid 

Murray, Hipwell og Hoopers (1996) gjorde en longitudinell studie hvor de tok videoopptak av 

samspillet mellom 100 barn og deres mødre, og tok ulike tester ved to måneder, 18 måneder 

og fem år. De kunne predikere hvordan barnet gjorde det på henholdsvis objektpermanens-

oppgaver (ved 2 måneder) og Bayley Scales of Infant Development (Bayley, 1993), som 

måler kognitiv, språklig og motorisk utviklingsfungering, samt sosial og emosjonell 

tilpassingsadferd hos sped- og småbarn (her målt ved 18 måneder), ut ifra om moren hadde en 

fødselsdepresjon. De fant også en kjønnsforskjell ved at gutter av mødre med PND gjorde det 

dårligere enn jentene, men både gutter og jenter av mødre med PND gjorde det dårligere, enn 

kontrollgruppen med friske mødre. Mødrene som i samspill med barnet ved to måneder viste 

sensitivitet og engasjement, uavhengig av PND eller ikke, hadde barn som klarte seg bra på 

testene ved 18 måneder. De fant ingen negativ effekt på McCarthys Scale of Children’s 
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abilities (McCarthy, 1972) som måler intellektuelle ferdigheter og motorisk utvikling, på 

femåringene av mødre med PND. Men, hvis samspillet i de første månedene av barnets liv 

hadde vært preget av lite sensitivitet fra moren, presterte barna dårligere på denne testen også 

ved fem års alder.   

 

1.1.4 Behandling av PND 

Psykofarmaka 

For voksne med depresjon utenom svangerskap er det vanlig å få foreskrevet antidepressiva. 

Forskning tyder på at disse medikamentene ville vært like effektivt på behandlingen av PND 

som på vanlig depresjon (Cohen et al., 2006). Blant gravide og ammende er dette imidlertid 

mer komplisert. Medikamentene moren tar går over i blodet til barnet gjennom navlesnoren 

under svangerskapet og ut i melken til ammende kvinner. Man vet enda ikke 

langtidsvirkningene hos barnet av å ha fått i seg disse stoffene som finnes i medikamentene 

(Fitelson, Kim, Baker, & Leight, 2011). Det er derfor anbefalt for gravide og ammende å 

unngå å bruke disse under svangerskap og ammeperiode, og førstevalget er dermed 

psykologisk behandling (Nordeng & Jettestad, 2014) 

Psykologisk behandling 

Ulike psykologiske metoder er prøvd ut i behandlingen av PND, og effekten av behandlingen 

er ofte avhengig av personen selv, og ikke minst alliansen mellom terapeut og klient (Elvins 

& Green, 2008). En terapimetode som er veldig mye brukt i behandlingen av både depresjon 

og PND er kognitiv atferdsterapi. Kognitiv atferdsterapi hjelper til med å identifisere og 

modifisere uhensiktsmessige negative tenkemåter (Beck, 2011). Det hjelper også med å skape 

atferdsmessige endringer som reduserer stress og øker mestring (Hollon, 1998).  

 En terapiform som springer ut av kognitiv terapi er metakognitiv terapi, som er på vei 

opp og frem i behandlingen av psykiske lidelser, og har nylig blitt prøvd ut på PND med gode 

resultater (Bevan, Wittkowski, & Wells, 2013). I metakognitiv terapi tar man for seg 

prosessene som leder frem til negative tanker og følelser, fremfor de spesifikke tankene og 

følelsene slik som i kognitiv atferdsterapi. Disse prosessene kan kontrolleres ved hjelp av for 

eksempel øvelser for frakoplet oppmerksomhet (Normann, van Emmerik, & Morina, 2014). 

En annen metode som har vist seg å være effektiv i behandlingen av PND er 

interpersonlig terapi (O´Hara, Stuart, Gorman, & Wenzel, 2000). Metoden går ut på å utforske 

sammenhengen mellom interpersonlige problemer og depressive symptomer. Terapien 

foregår som oftest mellom 12 til 20 uker, hvor man finner strategier for å endre ting som er 
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problematiske i forhold til andre som, for eksempel, forholdet til barn eller partner. Samtidig 

jobber man med å bygge opp den sosiale støtten rundt seg selv (Klerman & Weissman, 1993).  

Psykososial behandling 

Å inkludere partneren i behandlingen av PND har vist seg å være effektivt (Di Mascio, Kent, 

Fiander, & Lawrence, 2008). I en studie av Misri, Kostaras, Fox og Kostaras (2000) ble 29 

kvinner med PND randomisert til å motta syv sesjoner av psykoedukasjon, hvor partneren satt 

ved siden og enten 1) holdt armen rundt henne under sesjonen eller 2) ikke holdt armen rundt 

henne (kontroll). Sammenlignet med kontrollgruppen hadde kvinnene som hadde partnerens 

arm rundt seg, signifikante reduksjoner i depressive symptomer.  

 Klientsentrert rådgivning, opprinnelig utviklet av Rogers (1951), har vist positive 

resultater for å behandle milde til moderate symptomer på PND sammenlignet med 

kontrollgrupper. Denne metoden kommer fra en studie av en intervensjon, hvor helsepersonell 

som sykepleiere og jordmødre besøkte 50 kvinner med PND i åtte påfølgende uker for 

rådgivning. Rådgivningen baserte seg på empatisk og ikke-dømmende lytting og støtte, (som 

senere ble utviklet til å brukes sammen med skåring og evaluering av EPDS-skjemaet – 

Edinburghmetoden). Bedringen av PND-symptomer var signifikant større for de som hadde 

mottatt rådgivningen (69%) enn kontrollgruppen (38%) (Holden, Sagovsky, & Cox, 1989). 

Denne metoden har også blitt vist effektiv i et kontrollert norsk studie med 228 deltagere 

(hvorav 64 i kontrollutvalget) ved å signifikant redusere depresjonsskåren ved tre og seks 

måneder postpartum hos de som mottok rådgivningen (Glavin, Smith, Sørum, & Ellefsen, 

2010). 

 

1.1.5 Forebygging av PND 

Når vi ser de ulike følgene PND kan ha for både mor og barn er det rimelig å rette fokus mot 

forebygging slik at foreldre og barn kan få en best mulig start på det nye familielivet. 

Forebygging av PND har både et umiddelbart positivt aspekt for mødrene, deres partner og 

barn, men også et langsiktig samfunnsøkonomisk aspekt, hvor de sosiale og økonomiske 

konsekvensene av PND kan minimeres for både barn og voksne (Bauer, Parsonage, Knapp, 

Iemmi, & Adelaja, 2014).  

Flere studier har funnet støtte for at forebyggende intervensjoner kan redusere symptomer 

for PND, herunder hjemmebesøk (Armstrong, Fraser, Dadds, & Morris, 1999), telefonbasert 

støtte (Dennis et al., 2009) og terapi (Zlotnick, Miller, Pearlstein, Howard, & Sweeney, 2006). 

Dennis og Dowswell (2013) fant at det ser ut til at forebyggende intervensjoner som er 

individualisert ut ifra kjente risikofaktorer øker sannsynligheten for å oppnå best resultater.  
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 Siden negative følelser i svangerskap og barseltid er forbundet med stigma, skyld og 

skamfølelse blir de ofte ikke fortalt om på kontroller hos helsesøster eller lege, og fanges 

dermed ikke opp (Slinning et al., 2012). Det kan derfor være mange som har symptomer på 

PND, som ikke blir fanget opp, og dermed ikke får hjelp og behandling. Av denne grunn er 

det hensiktsmessig å forebygge ut mot større grupper hvor ikke alle har like stor risiko for å få 

PND, for å heller fange opp «alle», enn for få av de som har symptomer på PND.  

 

1.2 Internett-baserte intervensjoner 

Internett-baserte intervensjoner for forebygging kan minimere mange av de utfordringene som 

gravide og nybakte mødre har. Noen av fordelene er at kontakten foregår hjemme og til et 

selvvalgt tidspunkt. Internett-baserte intervensjoner er ansett som fleksible og tilgjengelige 

(Pugh, Hadjistavropoulus, Hampton, Bowen, & Williams, 2015), og kan være svært 

kostnadseffektive dersom de er effektive og, ikke minst, tas i bruk. De styres ikke av 

helsepersonells tid og ressurser. I tillegg gir disse intervensjonene muligheten til å være 

anonym (O´Mahen et al., 2015). Dette kan redusere at kvinnen kjenner på stigma eller 

marginalisering ved å ha negative tanker og følelser i denne perioden, som tidligere nevnt 

medfører en ekstra belastning for kvinnen. 

  Man utnytter med disse intervensjonene hjelpemidler som nettbrett, smarttelefoner og 

datamaskiner som stort sett er tilgjengelige for gravide og barselkvinner i dag. Denne gruppen 

er ofte informasjonssøkende og bruker internett flittig i denne livsfasen. Ifølge Statistisk 

sentralbyrå (2014) har mellom 66–75 prosent av kvinner i fruktbar alder (16–44 år) søkt 

helseinformasjon på nettet i løpet av de siste tre måneder.   

En meta-analyse av 92 studier av internett-baserte intervensjoner for depresjoner 

konkluderte med at intervensjonene er like effektive eller nesten like effektive som 

tradisjonell terapi (Barak, Hen, Boniel-Nissim, & Shapira, 2008). Dette støttes også av 

Anderson og Cujipers (2009) meta-analyse av 12 ulike studier som fant at internett-basert 

kognitiv atferdsterapi er potensielt god evidens-basert behandling for depresjon. Mange av de 

evidens-baserte intervensjonene som er forsket på til nå er terapeutstøttede (’guidede’) 

intervensjoner. Selv om kapasiteten til den enkelte terapeut kan øke med om lag 50% 

(Learmonth, Trosh, Rai, Sewell, & Cavanagh, 2008) så er det fremdeles klare begrensninger 

på hvor mange en enkelt terapeut kan klare å følge opp. Av denne grunn må det undersøkes 

videre hvordan såkalte ’unguided’ intervensjoner, uten terapeutstøtte, kan fungere for flere.   
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Internett-intervensjoner for fødselsdepresjon har vist seg effektive i å øke bevisstheten 

blant tenåringsmødre for depresjon i denne livsfasen (Logsdon et al., 2013). I Barrera, 

Wickham, og Muñoz (2015) ble 111 spansktalende gravide kvinner rekruttert, hvorav 

halvparten ble randomisert til å motta en internett-basert selvhjelpsintervensjon som fulgte et 

opplæringskurs for mødre, designet for å forebygge PND. Mødrene måtte gjennomføre 

månedlige depresjonsmålinger opptil seks måneder etter fødsel. Det viste seg at fordelene ved 

å motta intervensjonen var signifikant høyere for de gravide kvinnene som skåret høyt på 

depressive symptomer sammenlignet med de som hadde en lavere skåre.  

Ikke alle utprøvde intervensjoner viser nedgang i depressive symptomer. En 

intervensjon ble utført på til sammen 760 mødre tilknyttet to finske offentlige sykehus, hvor 

deltakerne fra det ene sykehuset fikk intervensjonen og det andre fungerte som kontroll 

(Salonen, Pridham, Brown, & Kaunonen, 2014). Intervensjonen tilbydde mødrene en 

informasjonsdatabase, et diskusjonsforum og ekspertråd over internett, med temaer knyttet til 

foreldreskap, amming og nyfødtomsorg fra midt i svangerskapet. Mødrene ble fulgt opp seks 

uker, seks måneder og 12 måneder postpartum. Intervensjonen påvirket verken mors 

opplevelse av tilfredshet i foreldrerollen eller depressive symptomer sammenlignet med 

kontrollgruppen, men mødrene som deltok i intervensjonsgruppen, opplevde en høyere grad 

av fokus på det nyfødte barnet sammenlignet med mødrene i kontrollgruppen.  

Andre intervensjoner har igjen vist seg å ha en god effekt på depresjonssymptomer, 

målt med EPDS. En slik intervensjon utprøvd i Storbritannia er Netmums ‘Helping with 

depression’ (www.netmums.com), basert på atferdsterapi (’behavioral activation’), over 11 

ukentlige sesjoner (O´Mahen et al., 2013). Etter 15 uker skåret bare 36,5% av de opprinnelige 

deltakerne fortsatt over 12 på EPDS av de som hadde vært med på intervensjonen. Dette 

sammenlignet med 56,2% i kontrollgruppen. Netmums viste seg å ha klinisk signifikant effekt 

på PND. De fant også at den web-baserte intervensjonen var like effektivt som tradisjonell 

kognitiv atferdsterapi (O´Mahen et al., 2013). I en senere studie skulle kvinner med klinisk 

depresjon gjennomgå Netmums-intervensjonen. Resultatene viste også her, en stor effekt på 

depresjon og angst blant de som mottok intervensjonen sammenlignet med de som fikk vanlig 

behandling av helsepersonell. Ved oppfølging seks måneder etter intervensjonen fant de en 

klinisk endring hos 62% av deltakerne i intervensjonen, mot 29% av deltakerne i 

kontrollgruppen (O´Mahen et al., 2014).  

En annen intervensjon som er prøvd ut på den samme målgruppen som i denne studien 

er ‘MomMoodBooster’. Programmet bruker kognitive og atferdsmessige strategier for å endre 

deltakernes negative syn på seg selv og andre pessimistiske og uhensiktsmessige tanker 
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gjennom seks sesjoner. Femtitre kvinner med EPDS-skåre over 12, deltok i studien. Dette 

programmet viste gode resultater med en høy deltakelse (87% fullførte), og signifikant 

bedring av depresjon så lenge programmet varte og seks måneder etter avsluttet program 

(Danaher et al., 2013). 

De nevnte intervensjonene er av nyere dato, og mer forskning på intervensjoner rettet 

mot PND mangler fortsatt. Spesielt gjelder dette effektstudier av forebyggende internett-

intervensjoner som også fokuserer på morsrollen, foreldrekompetanse og parforholdet (Drozd, 

Haga, Brendryen, & Slinning, 2015; Drozd & Kallevik, 2016). Det er et mål å kunne studere 

virkningen av internett-baserte intervensjoner for PND også i svangerskapsperioden, da 

forskningen til nå har konsentrert seg om PND postpartum (Lee, Denison, Hor, & Reynolds, 

2016). Det internettbaserte forebyggingsprogrammet «Mamma Mia» som denne studien tar 

for seg er en slik intervensjon, som retter seg mot PND gjennom disse fokusområdene.  

Det er også ønskelig å utrede om intervensjonene har effekter utover bare beskyttelse 

eller behandling mot PND, for eksempel om de også samtidig styrker forholdet mellom 

foreldre og barn, som nevnt i Pugh og kollegers kvalitative studie av en internett-basert 

intervensjon (2015). I tillegg mangler man flere kvalitative studier om hvordan slike internett-

intervensjoner for forebygging og behandling av PND blir tatt imot av brukerne (Knowles et 

al., 2014).   

 

1.3 Formålet med studien 

Hovedformålet med denne studien var å finne ut hvordan kvinner opplever og erfarer 

bruken av det internettbaserte forebyggende programmet Mamma Mia under svangerskapet 

og etter fødsel. Dette utforskes gjennom et SWOT-rammeverk og tematisk analyse av disse. 

Videre var det et mål å få innsikt i hvordan  deltagerne opplever at Mamma Mia støtter opp 

om utviklingen av 1) morsrollen og 2) et emosjonelt bånd mellom moren og babyen før og 

etter fødselen. Dette utforskes gjennom to ulike tilknytningsvariabler og en malanalyse 

(‘template analysis’) av disse.  
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2 Metode 

2.1 Design, deltakere og prosedyre 

2.1.1 Design 

Denne studien er en kvalitativ studie , hvor det er brukt semi-strukturerte intervjuer. 

Kvalitativ datainnhenting er hensiktsmessig for å få verdifull innsikt i deltakerens nyanser, 

synspunkter og meninger om som ellers ikke kunne kommet frem i en kvantitativ 

datainnhenting. Intervjudataene ble brutt ned i minste meningsbærende enheter (‘unitizing’). 

Etter at dataene var transkribert og delt opp i meningsbærende enheter ble de kodet under 

ulike kategorier.  

 

2.1.2 Deltakere 

Deltakerne ble trukket ut til intervju gjennom deltakelse i en randomisert kontrollert 

effektstudie av et internett-basert selvhjelpsprogram, Mamma Mia. Inklusjonskriteriene for 

deltakelse i studien var 1) Deltakeren samtykket til å bli kontaktet for intervju 2) Deltakeren 

var randomisert til intervensjonsgruppen 3) Deltakeren lå tre eller flere programdager/sesjoner 

på etterskudd i programmet 4) og/eller ingen aktivitet i programmet de siste fire uker. De 10 

kvinnelige deltakerne ble med som deltakere i programmet når de var i svangerskapsuke 18-

24. Fire av kvinnene hadde ikke vært aktive de siste fire ukene eller lå etter i programmet før 

barnet var født, mens seks av kvinnene hadde født barnet sitt på intervjutidspunktet. 

Deltakerne var mellom 26 og 43 år gamle, med en gjennomsnittsalder på 34 år (standardavvik 

(SD) = 5 år). Én av deltakerne bodde på Vestlandet, mens de resterende ni deltakerne bodde 

på Østlandet i Oslo-området. To av deltakerne kom fra andre europeiske land, Frankrike og 

Bosnia. Alle deltakerne hadde minst ett til treårig høyere utdanning (dvs. tilsvarende 

bachelor), hvorav åtte av deltakerne hadde fire års utdanning eller mer på høgskole/universitet 

(dvs. tilsvarende mastergrad). Ni av deltakerne var i et parforhold på intervjutidspunktet, og 

alle disse hadde vært i det samme parforholdet i over ett år. Alle ventet eller hadde fått ett 

barn, og tre av deltakerne hadde barn fra før.  

I tillegg til de demografiske variablene som ble hentet inn ved programmets oppstart, ble 

deltakerne også bedt om å svare på tre ulike selvrapporteringsskjemaer. Disse kartlegger 

sammen deltakernes depressive symptomer og subjektive velvære før oppstart i programmet: 

 (1) Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS; Cox, Holden & Sagovsky, 1987) som 

nevnt tidligere, er et utbredt 10-ledds spørreskjema som fanger opp symptomer på 
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fødselsdepresjon. Et eksempel på et item i denne skalaen er ”Har du i løpet av de siste 7 dager 

følt at det har blitt for mye for deg?” og man kan skåre mellom null og tre på hvert av 

spørsmålene. Her kan man oppnå en total skåre på 30, men en skåre på over 10 indikerer 

tilstedeværelsen av symptomer på en PND som bør følges opp nærmere.  

(2) Satisfaction With Life Scale (SWLS) som måler den generelle kognitive bedømmelsen 

av tilfredshet med livet gjennom et 5-ledds selvrapporteringsskjema (Diener, Emmons, 

Larsen, & Griffin, 1985).Deltageren blir bedt om å skåre fra 1 til 5 ettersom hvor enige de er i 

påstanden som presenteres. Et eksempel på en slik påstand kan være ”Hvis jeg skulle leve 

livet mitt om igjen, ville jeg nesten ikke endret noe”. Det er mulig å oppnå en skåre på 

mellom 5 (lav tilfredshet med livet) og 25 (høy tilfredshet med livet). 

(3) Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) som måler positiv og negativ affekt 

(Watson, Lee, & Tellegen, 1988). Her får deltagerne en liste som inneholder 10 positive og 10 

negative affekt-ord. Et eksempel kan være ”entusiastisk” som et positivt affekt-ord og 

”irritabel” som et negativt affekt-ord. Deltageren blir bedt om å vurdere i hvilken utstrekning 

de har følt dette de siste syv dager på en skala fra en til fem (1= ikke i det hele tatt og 5 = 

ofte).  

 

2.1.3 Intervjuer 

De ti intervjuene ble gjennomført av Filip Drozd (FD) og Silje Marie Haga (SMH), forskere 

ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). FD intervjuet seks av deltakerne, 

hvorav to på telefon og fire på RBUP sine lokaler. SMH intervjuet 4 av deltakerne, hvorav to 

på telefon og to i RBUPs lokaler. Intervjuene varte i gjennomsnitt i 71 minutter (SD = 18 

min.). Deltakerne ble intervjuet i tidsrommet desember 2013 til november 2014.  Deltakerne 

hadde på intervjutidspunktet gjennomført mellom 2 og 44 sesjoner i Mamma Mia 

(gjennomsnitt 23 sesjoner, SD = 15).  

 

2.1.4 Datainnsamling 

Intervjuene som ble gjennomført fokuserte først og fremst på deltakernes erfaringer med det 

internettbaserte selvhjelpsprogrammet. Det var ønskelig å få kunnskap om hvordan 

programmet ble mottatt og brukt av deltakerne, og herunder hvordan det kunne forbedres. Det 

ble brukt semi-strukturerte intervjuer, som er en anerkjent og effektiv metode for å få 

deltageren til å svare åpent og generelt på innledende spørsmål og kunne få mer og mer 

konkrete svar inn imot forskningsspørsmålet (Smith, 2008) 
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Intervjuene var lagt opp til å bestå av tre deler. I første del ble det stilt åpne spørsmål 

basert på SWOT-metodikken (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) som har til 

hensikt å få deltakeren til å reflektere rundt programmets styrker, svakheter, muligheter og 

begrensninger. Ved å bruke SWOT-formatet ønsker man at spørsmålene skal legge minst 

mulig føringer for svaret til deltakeren samtidig som det gir intervjuet en viss struktur (Drozd 

et al., 2015). Fire spørsmål ble stilt i første del:  

1) Kan du fortelle meg hva du ser som styrkene, og som fungerer godt med Mamma 

Mia? 

2) Kan du fortelle meg hva du ser som svakhetene og hva som ikke fungerer så godt med 

Mamma Mia? 

3) Kan du fortelle meg hva du ser som muligheter for å øke kvaliteten på Mamma Mia? 

4) Kan du fortelle meg hva du ser som begrensningene og utfordringene ved Mamma 

Mia? 

hvor deltakeren fikk bruke så mye tid den ville til å svare på spørsmålet uten at andre 

spørsmål ble stilt underveis. Dette er viktig for å få så mye som mulig av deltagerens egne 

betraktninger på saken uten at intervjuer legger føringer for deltakerens svar (Smith, 2008). 

Når deltakeren var ferdig med å svare ble de spurt om det var mer de kom på, eller det samme 

spørsmålet ble stilt på nytt med andre ord for å oppnå enda rikere data. Et eksempel på dette 

kunne være ”Er det andre ting du ser som styrker ved programmet?”  

Etter den åpne delen kom en utforskende del hvor ble det stilt mer utfyllende og 

oppklarende spørsmål rundt deltakerens svar på de forutgående spørsmålene om SWOT-ene. 

Deltakerne fikk anledning til å utdype og forklare nærmere. Et eksempel på spørsmål i denne 

delen kunne være ”Kan du fortelle litt mer om hva du mener når du sier at du [savnet noe 

informasjon]?" Spørsmålene i denne delen ga muligheten til å oppklare eventuelle 

feiltolkninger og misforståelser, og få deltakeren til å reflektere rundt spørsmålene og utdype 

enda mer.  

Den siste delen av intervjuet inneholdt fem faste oppfølgingsspørsmål vedrørende 1) 

hvem programmet appellerer til, 2) bruk av programmet 3) markedsføring og implementering, 

i tillegg til å gi deltakeren anledning til å gi sine avsluttende kommentarer.  Det ble gjort 

notater av intervjueren underveis og etter at intervjuene var ferdig.  
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2.1.5 Transkribering 

De kvalitative dataene ble innhentet ved semi-strukturerte intervjuer som ble tatt opp på lydfil 

med en digital lydopptaker. Lydfilene ble transkribert verbatim av undertegnede ved hjelp av 

O´Transcribe, (www.otranscribe.com). Deretter ble intervjutranskripsjonene redigert, og 

meningsløse ord og setninger som ”liksom” og ”Jeg skal bare sjekke at lydopptaket er som 

det skal …” og filler-uttrykk som ”ehm” og ”hmm” ble tatt vekk. Intervjuerens spørsmål og 

utsagn ble også fjernet fra den redigerte versjonen av intervjuet, slik at bare deltakerens 

utsagn ble stående igjen. Noen ganger i løpet av en transkripsjon var det nødvendig å fylle inn 

ord eller setninger for å bringe klarhet inn i det deltageren sier, som for eksempel ”Jeg vet 

ikke hva du mener med det [tilknytning], men jeg fikk mer kontakt med barnet mitt i 

graviditeten med Mamma Mia”. Disse ble satt i klammer. I situasjoner hvor deltakeren 

gjentok det den hadde snakket om tidligere med mer utfyllende svar ble dette redigert til en 

sammenhengende del med samme tema. Det ble hele tiden holdt rede på om hvorvidt utsagnet 

kom fra den åpne eller utforskende delen av intervjuet, også ved redigering. Den redigerte 

versjonen av intervjuet ble deretter brukt for den videre prosessen. 

 

2.1.6 Unitizing 

‘Unitizing’ går ut på å bryte intervjuet ned til minste meningsbærende utsagn. Dette innebærer 

å ta hvert utsagn til deltakeren og se hvor lite det kan gjøres og fortsatt ha et identifiserbart 

tema som deltakeren ønsker å kommunisere. For eksempel er ”Jeg vet ikke” et ikke-

meningbærende utsagn, mens ”Jeg vet ikke noe om barneoppdragelse” er et meningsbærende 

utsagn som vil være vanskelig å bryte ned i flere mindre meningsbærende enheter. Et 

meningsbærende utsagn kan være en delsetning, en hel setning, eller et eller flere avsnitt 

(Neuendorf, 2002). Når deltakerens utsagn var brutt opp i minste meningsbærende enheter ble 

de videre behandlet som uavhengige elementer i resten av prosessen. Denne prosessen 

resulterte i totalt 1 816 utsagn. Disse ble satt inn i Microsoft Office Excel 2010 

(https://products.office.com/en-us/office-2010) for videre analyser. 

 

2.1.7 Koding 

Alle dataene ble kodet av undertegnede, med rådgivning og evaluering underveis fra veileder. 

Det ble her brukt en form for ´participative co-inquiry´(Reason, 1994) som anerkjenner både 

forskerens og veilederens rolle i utviklingen av design og å trekke konklusjoner ut av 

http://www.otranscribe.com/
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prosjektet, samtidig som de deltar i aktiviteten som det blir forsket på. Undertegnede og 

veileder kom sammen frem til forskningsspørsmålene og ble enige om et sett med prosedyrer 

for å kunne utforske disse. Disse prosedyrene ble også gjennomgått og revidert underveis.  

Alle enhetene ble kodet etter tre ulike variabler. Først etter hvilken del av intervjuet 

hver enhet ble hentet fra: 1) åpen del, 2) utforskende del 3) oppfølgingsdel med 

underspørsmål om appell, bruk, markedsføring og implementering, og avsluttende ord 

Deretter ble de kodet for hvilken av de fire SWOT-delene de svarte til i rekkefølgen. Her tok 

undertegnede utgangspunkt i hvor i intervjuet utsagnet var hentet fra, og innholdet i hva 

deltakeren sa for å kunne identifisere hvilken SWOT som skulle kodes inn. For eksempel 

kunne et utsagn som ”jeg synes det var mye informasjon i programmet” ble kodet som en 

styrke hvis den hørte under spørsmålet om hva deltakeren så som styrker ved programmet, og 

en begrensning hvis det hørte til under intervjuerens spørsmål om begrensninger. Utsagnene 

som ikke handlet om verken styrker, svakheter, muligheter eller begrensninger, eller som ikke 

kunne klart defineres og avgrenses som en av disse, ble kodet som residualer. Residualene 

reflekterer variasjonen som ikke fanges opp av SWOT-rammeverket. 

Den neste variabelen var ‘Level’, hvor enheten ble kodet ut ifra hvem eller hva 

deltakeren snakket om i enheten. Denne variabelen hadde ni verdier 1) mor 2) barn 3) partner 

4) mor-barn forhold 5) partner-barn forhold 6) mor-partner forhold 7) familie, herunder mor, 

partner, barn og/eller søsken 8) teknologi (Mamma Mia) og 9) residual, hvor enheten handlet 

om andre/annet enn det ovennevnte.  

For koding på tilknytning, ble utsagn til deltakere som på intervjutidspunktet ikke 

hadde født barnet sitt, kodet på Prenatal Attachment Inventory (PAI; (Muller, 1993). PAI er et 

spørreskjemabasert instrument med en endimensjonal struktur som har til hensikt å måle det 

emosjonelle båndet fra forelderen til barnet. Det ble ut ifra definisjonen på dette utarbeidet en 

kodebok. De enkelte spørsmålene eller leddene i PAI ble brukt som typiske eksempler på 

utsagn som vil kunne falle inn under prenatal tilknytning. Et eksempel på et item fra 

kodeboken kan her være ”Jeg gleder meg over å kjenne at barnet mitt beveger seg”. Enhetene 

ble kodet som enten 1) utsagn som reflekterte følelser og refleksjoner om barnet, og forsøk på 

å kommunisere med, tenke rundt, bli kjent med og/eller beskytte barnet i henhold til Muller 

(1993) sin definisjon, eller  0 – utsagn som reflekterer fravær av et emosjonelt bånd til barnet.  

Deltakere som hadde født på tidspunktet for intervjuet, ble kodet ut ifra Maternal 

Postnatal Attachment Scale (MPAS; (Condon & Corkindale, 1998). Dette er også et 

spørreskjemabasert instrument som tar for seg forelderens personlige opplevelse av et 

følelsesmessig bånd til babyen sin. Det ble også her utarbeidet en kodebok med utgangspunkt 
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i spørreskjemaet. De ulike utsagnene ble kodet fra en til fem, ut ifra hvilken av fasettene 

beskrevet i MPAS utsagnet reflekterte:  

1) Forelderen finner glede i nærhet med babyen 

2) Aksept for at babyen tar plass i familien og krever personlige oppofringer fra forelderen 

3) Toleranse for babyens følelser og uttrykk for dem 

4) Følelse av kompetanse og trygghet i foreldrerollen 

5) Residual – uttrykk for mors opplevelse av et følelsesmessig bånd til barnet, men som ikke 

faller inn under en av de fire ovennevnte kategoriene.  

 

2.2 Mamma Mia  

«Mamma Mia» er et norskutviklet internett-basert selvhjelpsprogram. Formålet med 

programmet er (1) å øke velvære og livskvalitet under graviditeten og i barseltiden, (2) 

forebygge PND og (3) gi hjelp og støtte for milde til moderate tegn på PND (Drozd & 

Kallevik, 2016). Et sekundært mål er å gi deltakeren kunnskap, støtte og opplæring i 

teknikker som kan lette overgangen å bli mor. Se Drozd mfl. (2015) for en utdypende 

dokumentasjon og beskrivelse av hele programmet. Mamma Mia-programmet følger den 

gravide og barnet hennes fra svangerskapsuke 17–24 og opp til seks måneder etter fødsel. 

Deltakeren får ukentlige e-poster med en unik lenke til dagens programdag med ulike tekster, 

videoer, lydklipp og det henter inn feedback fra deltakeren, for å tilpasse programmet 

individuelt.  

Etter fødsel vil programdagene komme oftere, tre ganger i uken. Grunnen til at 

programmet blir levert så ofte i denne perioden er at dette er identifisert som den mest sårbare 

perioden for PND. Etter denne seksukers-perioden går hyppigheten ned på programdagene, 

og man får sporadisk mail om programdager frem til barnet er omkring et halvt år gammelt 

(Drozd & Kallevik, 2016). 

Hovedkomponentene i Mamma Mia består av (1) å kartlegge depressive symptomer, (2) 

gi hjelp og støtte for depressive symptomer, (3) fremme god psykiske helse og livskvalitet, (4) 

styrke parforholdet og (5) følge barnet og barnets utvikling. Disse komponentene er tidligere 

identifisert i forskning som viktige med hensyn til utviklingen av følelsesmessige vansker hos 

mor og barn i svangerskapet og barseltiden (Drozd & Kallevik, 2016). 

Programmet er delt inn i tre rom; Mitt rom, Barnerommet og Foreldrerommet. I hver 

programdag er man innom alle de tre rommene. Man må fullføre hele sesjonen før man kan 

gå videre til neste sesjon med nye tre rom. Mitt rom fokuserer på morens psykiske velvære 
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med psykoedukasjon og øvelser knyttet opp mot tilstedeværelse og emosjonelle temaer rundt 

det å bli mamma. Denne programkomponenten er basert på positiv psykologi som har vist å 

øke forholdet mellom positiv og negativ affekt (Drozd, Mork, Nielsen, Reaeder, & Bjørkli, 

2014), noe som antas å kunne være forebyggende for PND. Noen av oppgavene og øvelsene 

går blant annet ut på å vise og uttrykke takknemlighet, sørge for sosialt samvær, planlegge 

hyggelige aktiviteter, gjøre gode gjerninger, tenke optimistisk om fremtiden og tidligere 

hendelser, og øke tilstedeværelsen (Drozd & Kallevik, 2016). Spesielt dras her frem 

oppmerksomt nærvær (‘mindfulness’) som en praktisk øvelse, som kvinnen introduseres for 

flere ganger i løpet av programmet. 

Barnerommet fokuserer på utviklingen av fosteret og barnet, og kommunikasjon med 

barnet både i magen og etter at det blir født. Programmet har tatt utgangspunkt i Newborn 

Behavioral Observation-metoden (NBO) (Nugent, Keefer, Minear, Johnson, & Blanchard, 

2007). I barnerommet vises videoklipp av den nyfødtes søvn- og våkentilstander. I tillegg får 

man se hvordan barnet fra fødselen av kan å regulere sine egne følelser, og hvordan 

foreldrene kan støtte barnet med dette gjennom informasjon om kommunikasjon og samspill.  

Det er også ulike øvelser og informasjon som ønsker å bidra til at foreldrene knytter seg til 

barnet allerede i magen. Trygghetssirkelen (Powell et al., 2014) blir også presentert for å lære 

foreldrene å forstå barns atferd, behov og følelser. I tillegg får deltakeren informasjon om 

barseltårer, kontrollbehov, forventninger til barseltiden og amming, som har vist seg å være 

viktige psykologiske risiko- og beskyttelsesfaktorer under svangerskapet og barseltiden (Haga 

et al., 2012).  

Foreldrerommet fokuserer på parforholdet, og de endringene og utfordringene som kan 

oppstå i forholdet i svangerskaps og barseltid (Haga, Drozd, Brendryen, & Slinning, 2013). I 

foreldrerommet vises, for eksempel, videoklipp av par som via rollespill demonstrerer 

samtaleteknikker. Det tas også opp øvelser og temaer som handler om foreldrerollen og 

ivaretakelse av parforholdet. Tilfredshet med parforholdet er en av de viktigste 

beskyttelsesfaktorene for PND (Røsand, Slinning, Eberhard-Gran, Røysamb, & Tambs, 

2012), mens misnøye i parforholdet er en av de største risikofaktorene for PND i 

svangerskapet (Røsand, Slinning, Røysamb, & Tambs, 2014).  

Syv ganger spredt utover i programmet blir EPDS-skjemaet administrert til brukeren i 

programmet for å fange opp de med symptomer på PND og for å tilpasse det videre forløpet i 

programmet til brukeren. Deltagerne får tilbakemelding på sine skårer, og får beskjed om å ta 

kontakt med Mental helses hjelpetelefon for hjelp hvis de skårer høyt på EPDS og ønsker 

noen å snakke med umiddelbart. Ut ifra skåren her blir det videre forløpet av programmet 
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tilpasset etter grad av symptomer hos deltakeren for å kunne forebygge og/eller behandle 

milde symptomer på PND. Dette gjelder spesielt metakognitive oppgaver og øvelser (Haga et 

al., 2013).  

 

2.3 Analyse 

To typer analyser ble gjennomført for å undersøke forskningsspørsmålene, tematisk analyse 

og malanalyse (‘template analysis’). Tematisk analyse ble brukt for å se på hvordan kvinnene 

opplevde og brukte programmet under svangerskap og etter fødsel. Malanalysen ble brukt for 

å se mer spesifikt på hvordan deltageren opplever at Mamma Mia bidro til etableringen av et 

emosjonelt bånd til barnet sitt og etablering av morsrollen før og etter fødsel.  

 

2.3.1 Tematisk analyse 

Tematisk analyse er en metode for å identifisere, analysere og rapportere mønstre (temaer) i 

datamaterialet. En tematisk analyse organiserer og beskriver materialet i detalj (Braun & 

Clarke, 2006). I denne studien ble det først gjennomført en tematisk analyse på alle enhetene. 

Da det ikke er noen standardisert fremgangsmåte eller bred konsensus om hvordan man skal 

gjøre en tematisk analyse ble det benyttet fremgangsmåten beskrevet i Braun og Clarke 

(2006) som et utgangspunkt. En induktiv tilnærmelse på den tematiske analysen ble brukt i 

denne studien, hvor temaene er hentet fra, og er sterkt bundet til dataene. Dette i kontrast til 

teoretisk tematisk analyse hvor analysen er mer eksplisitt drevet av forskerens teoretiske eller 

analytiske interesse innenfor området, hvor temaene er mer satt på forhånd (Braun & Clarke, 

2006).  Etter den inngående tematiske analysen ble temaene krysstabulert med SWOT-

variablene for å kunne avdekke hvilke temaer innenfor styrker, svakheter, muligheter og 

begrensninger som deltakerne så på som relevante for opplevelsen og bruken av programmet.  

 

2.3.2 Malanalyse 

Malanalyse er en underkategori av tematisk analyse (Brooks, McCluskey, Turley, & King, 

2015). Det er en metode for å tematisk organisere og analysere data, hvor temaene blir 

forhåndsbestemt før kodingen og deretter revidert i flere omganger (King, 2006). Denne 

metoden har vist seg å være fleksibel og nyttig for mindre datasett (Brooks et al., 2015). Det 

ble, i arbeidet med denne oppgaven, brukt King (2016) sin fremgangsmåte for malanalyse. 

Undertegnede definerte her på forhånd et sett med temaer (en mal) for deretter å kode, 

analysere og revidere disse innenfor enhetene som var kodet under henholdsvis PAI og 
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MPAS (dvs. Mål for emosjonelt bånd mellom mor og barn). Dette for å kunne undersøke 

hvordan deltagerne opplevde støtten fra Mamma Mia-programmet til etablering av morsrollen 

og det emosjonelle båndet mellom mor og barn før og etter fødsel.  Til slutt ble hver mal 

brukt hver for seg på enhetene som kodet på PAI og MPAS.  
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3 Resultater 
Selvrapporteringsskjemaer 

På selvrapporteringsskjemaene som ble gjennomført før programmet startet var 

gjennomsnittskåren på EPDS 5 (SD=5). Med mulig skåre mellom 0 og 30 og en terskelverdi 

på 10 for depresjonssymptomer skårer derfor gruppen av deltakere under terskelverdien. Èn 

av deltakerne skårte imidlertid over terskelverdien (skåre 15) ved intervensjonens begynnelse. 

Ved fjerning av denne statistiske uteliggeren ble gjennomsnittskåren på EPDS enda lavere 

(gjennomsnittsskåre 3,6, SD=3,8). Begge resultatene stemmer imidlertid godt med tidligere 

forskning på større utvalg av norske kvinner omkring samme tid i graviditeten (Eberhard-

Gran, Eskild, Tambs, Samuelsen, & Opjordsmoen, 2002; Storksen, Eberhard-Gran, Garthus-

Niegel, & Eskild, 2012).  Deltakerne skårer også generelt høyt på tilfredshet med livet. 

Resultatene fra Satisfaction With Life Scale (SWLS) viser en gjennomsnittskåre på 19,7 (SD 

= 3) med mulige skårer fra 5 (lav tilfredshet) til 25 (høy tilfredshet). På Positive and Negative 

Affect-skalaen (PANAS) kunne man oppnå en skåre fra 10 (lav positiv og/eller negativ 

affekt) til 50 (høy positiv og/eller negativ affekt). På positiv affekt skåret deltakerne en 

gjennomsnittsskåre på 35 (SD = 6,4) som indikerer at deltakerne kjente på følelser som 

’entusiastisk’ og ’stolt’ en del eller mye. På negativ affekt var gjennomsnittskåren 22 (SD = 

7) som indikerte en lavere grad av opplevelsen av negativ affekt. Også her skåret èn av 

deltakerne generelt høyere på negativ affekt og lavere på positiv affekt sammenlignet med de 

andre. Resultatene fra PANAS i denne gruppen stemmer godt overens med 

gjennomsnittsskårer fra større utvalg i forskning på skalaen (Watson et al., 1988).  

Analyse av deltakernes utsagn 

Kodingen og unitizingen av de ti transkripsjonene resulterte i 1 816 utsagn (gjennomsnitt 

182, SD = 75) hvorav 649 (36%)  av utsagnene kom fra første del av intervjuet med åpne 

spørsmål, 726 (40%) av utsagnene kom fra den utforskende delen av intervjuet, og 441 (24%) 

av utsagnene kom fra oppfølgingsspørsmålene. Av disse utsagnene ble 1 158 (64%) kodet 

under SWOT-rammeverket, hvorav 540 styrker, 145 svakheter, 254 muligheter og 219 

begrensninger. 658 (36%) av utsagnene ble kodet som utsagn som ikke ble fanget opp av 

SWOT-rammeverket, heretter kalt residualer. 155 (23%) av disse residual-utsagnene kom fra 

første del av intervjuet, hvor det ble spurt spesifikt om styrker, svakheter, muligheter og 

begrensninger. 312 (47%) av residual-utsagnene kom fra utforskende del, og 199 (30%) av 

residual-utsagnene kom fra oppfølgingsspørsmålene.  



 22 

172 (9%) av utsagnene ble i tillegg kodet på tilknytningsverktøyene PAI og MPAS. 

Herunder 103 (60%) utsagn på PAI og 69 (40%) utsagn på MPAS, alt etter om deltakerne 

fortsatt var i svangerskapet eller om de hadde født babyen på intervjutidspunktet.  

 

3.1 Tematisk Analyse  

Den tematiske analysen viste gjentagende temaer gjennom de ti ulike intervjuene som gikk 

under styrker, svakheter, muligheter og begrensninger for programmet. Den tematiske 

analysen resulterte i fem hovedtemaer. Disse temaene er:  

1) Mamma Mia programmet 

2) Informasjon i programmet  

3) Anvendbarhet av programmet 

4) Rommene i programmet 

5) Refleksjoner rundt graviditet og barseltid 

Noen av disse temaene viste seg å være synlige under flere ulike SWOTer, men det var ulike 

aspekter av temaene som ble identifisert av deltakerne under de ulike kategoriene.  

3.1.1 Styrker 

Flere av styrkene gikk igjen på tvers av intervjuene. Styrkene som ble mest omtalt blant 

deltagerne omhandlet hvordan programmet var bygget opp i ulike rom, at informasjonen som 

ble presentert i programmet var nyttig for dem, og en generell positiv opplevelse av 

programmet. Deltagerne vektla også anvendbarheten av det de lærte i Mamma Mia. 

Rommene i programmet 

Spesielt oppbyggingen av selve programmet, med vektleggingen av de tre ulike 

rommene man gjennomgår for hver sesjon med Mamma Mia er noe de aller fleste deltagerne 

nevner som en styrke: 

”Så er det noe som har vært positivt, at dere har delt det inn på den måten. Rett og 
slett fordi at man, altså, man tenker kanskje ikke bevisst. Eller jeg tenker ikke bevisst på 
det at oppi alt dette så er det liksom meg personlig, og så er det babyen personlig og så er 
det liksom meg og mannen min. Og kanskje han utenom oss, som en egen person. Å ta i 
betraktning oss på den måten, altså, hver for seg og sammen. Det synes jeg har vært 
positivt.” 
 (Respondent ID 246) 

Videre nevner flere av deltakerne de tre ulike rommene som styrker i seg selv, 

herunder barnerommet:  

”Og det som har vært det mest nyttige eller styrken som jeg synes er viktigst da er 
det man kalte for barnerommet. Der man lærte på en måte forskjellige teknikker eller 
måter, altså hva man skulle se etter og hvordan man skulle tolke en liten baby.”  
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(Respondent ID 77) 

Foreldrerommet:  

”Så den type forebyggende opplæring i forhold til krangler i parforholdet, og 
eventuelt andre problemer som kan oppstå tror jeg er veldig, veldig positivt å ha med.” 
(Respondent ID 52) 

Og eget rom:  

”Sånn at, det som, altså selve programmet med der dere kommer med tekster. Og på 
en måte forteller om hva som er vanlig å føle og tenke. Det er positivt. ” 
(Respondent ID 246) 

Informasjon i programmet 

Deltagerne ser Mamma Mia som en pålitelig og trygg informasjonsgiver, der 

informasjonen de får er relevant og nyttig i henhold til hvor de er i svangerskapet og etter at 

barnet er født:  

”Ja. Jeg synes det har vært veldig nyttig å få de e-postene med jevne mellomrom, og 
etterhvert så ble det litt sånn at jeg gledet meg litt til neste e-post skulle komme. Både da 
jeg var gravid og etter at jenta mi ble født.”  
(Respondent ID 77) 

Mamma Mia programmet 

Deltagerne ser hele programmet i seg selv som en styrke, herunder oppfølging og 

kommunikasjon gjennom programmet, dets tilgjengelighet og at det var enkelt å forstå:  

”Nei, jeg synes egentlig det har vært veldig greit jeg, jeg føler vi har hatt god 
kommunikasjon, Mamma Mia og jeg. Jeg synes det har vært et verktøy som jeg absolutt har 
funnet tilfredsstillende.”  
(Respondent ID185) 

Anvendbarheten av programmet 

Et høyt antall av deltakerne ser på anvendbarheten av det de lærer i Mamma Mia som 

en styrke. De nevner her råd og informasjon de har brukt etter at de har lært om det i 

programmet, om å ta vare på seg selv, og håndtere barnet og parforholdet i en ny situasjon:  

”Nå husker jeg ikke helt konkret hva det var. Men jeg mener å huske at du skulle 
tenke på en positiv ting som hadde skjedd i løpet av dagen. (…) Jeg tenkte at det er positivt 
når man er sliten og lei og synes dagen bare har vært dritt, og da sette seg ned og finne en 
ting som har vært positivt i løpet av dagen. Så vil det hjelpe veldig mye på humøret. Hvis 
man synes alt bare har vært grått og trist så er det kanskje ikke så svart som det man 
synes. Altså, alle har gode dager og dårlige dager. Så hvis jeg synes at en dag har vært 
veldig trist, at det å finne en positiv ting i løpet av dagen gjorde at det ble litt mer positivt. 
Jeg prøvde den ut litt liksom.”  
(Respondent ID 418) 
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3.1.2 Svakheter 

Deltagerne identifiserte også svakheter ved programmet. På grunn av færre enheter i denne 

kategorien ble også temaene mer spredt, men noen temaer skilte seg ut. Disse var Mamma 

Mia programmet og her spesielt dets tilgjengelighet og tekniske bruk, som flere av deltagerne 

hadde problemer med. I tillegg nevnte flere av deltagerne at de ikke følte de var i målgruppen, 

og at spørsmålene som ble stilt i programmet ikke var relevant for dem. To av rommene i 

programmet ble også omtalt her. 

Mamma Mia programmet  

Flere av deltagerne nevnte spesielt brukervennligheten og tilgjengeligheten til 

programmet som svakheter. De fleste av disse kom ikke inn på programhjemmesiden hvor 

oversikten over alle sesjonene, øvelsene og videoene lå. Flere nevnte at det var vanskelig å 

gjennomføre programmet på mobil, og at det oppsto tekniske problemer ved bytte av 

mailadresse og den videre gjennomføringen av programmet:  

”Men det andre var at jeg følte det var litt vanskelig å finne den der 
hovedplattformen, der jeg kunne gå inn og ut av alle programmene, sånn som du har 
oversikt fra en til førtifire da. At du kan gå tilbake og finne det. Den har jeg egentlig aldri 
kommet inn på. Det er jo en annen ting.” 
(Respondent ID 185) 

Noen deltakere identifiserer også at programmet ikke treffer målgruppen som en 

svakhet – de opplever at de ikke er i målgruppen for programmet, og at programmet er laget 

og tilpasset førstegangsforeldre og ikke flergangsfødende:  

”For nå tenker man hele tiden at det her er laget ikke for meg, det er laget for de 
som ikke har barn fra før.” 
(Respondent ID 220) 

En annen svakhet som flere deltagere nevner er de ulike spørsmålene som blir stilt til 

deltakeren gjennom programmet, om for eksempel hvordan man har hatt det den siste uken. 

Noen av deltakerne sier de ikke liker denne typen spørsmål generelt og ønsker mer åpne 

svaralternativer. Flere nevner også at det er vanskelig å måtte svare på disse spørsmålene når 

man har havnet bakpå i programmet og må svare for flere uker tilbake. Andre sier at de blir 

tvunget til å svare et alternativ som bare nesten stemmer, siden svaralternativene er begrenset: 

”I forhold til spørreundersøkelse så kunne det vært et spørsmål som var sånn... Nå 
husker jeg faktisk ikke hva det var, men det var et par-tre spørsmål som jeg ble tvunget til 
å svare noe sånn som ikke var helt riktig. Det var en ulempe for da følte jeg at oi, jaja, det 
blir sånn nesten da, men det blir ikke helt riktig.” 
(Respondent ID 185) 
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Rommene i programmet 

På tross av at foreldrerommet også er nevnt som en styrke, så også flere deltagere på 

noe av innholdet her som en svakhet. Deltakerne nevner at de ikke kjenner seg igjen i 

innholdet i spesielt videoene som vises i foreldrerommet, og at de ikke synes det var like 

interessant som resten av programmet. Noen mener også at denne delen kan bidra til å gjøre 

en usikker på forholdet til partneren.  

”For du får liksom et sånn inntrykk at det skal fortelle meg at det er noe problemer 
ved forholdet mitt til mannen min.” 
(Respondent ID 216) 

Deltagerne identifiserte også delen i eget rom som omhandlet egen velvære og 

opplæring i ulike teknikker for oppmerksomt nærvær/mindfulness som en svakhet. Noen 

kunne beskrive denne informasjonen som fremmedgjørende, uinteressant og noe i 

programmet som ikke passet for dem. Noen av deltakerne valgte da å ikke gjøre øvelsene, 

klikke seg fortere gjennom dem, eller å avslutte sesjonen og heller havne bakpå i programmet.  

”Og så, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en ulempe, men for min del. Så var ikke helt 
det her de avslapningsteknikkene og sånn. Det var ikke så veldig interessant. Da følte jeg at 
jeg på en måte, holdt på å si lukket det litt, og bare spolte litt forbi det.” 
(Respondent ID220) 

 

3.1.3 Muligheter 

Deltakerne identifiserte i løpet av intervjuene flere ulike muligheter for hvordan programmet 

kunne utvikles videre. De fleste av utsagnene som ble identifisert som muligheter gikk på 

Mamma Mia programmets tilgjengelighet og mulighet for å skreddersy dette. Deltakerne 

presenterte også herunder muligheten for at Mamma Mia kunne utvikles til en applikasjon på 

mobil (‘app’). Utover dette kom deltakerne med utsagn om hvordan de tenkte seg at man 

kunne rekruttere flere deltakere til Mamma Mia. Flere av deltakerne ønsket å få tilgang på 

ytterligere informasjon hvis det var noe i programmet man ønsket å vite mer om. I tillegg så 

deltakerne på det som en uutnyttet mulighet at partneren ble mer involvert i programmet.  

Mamma Mia programmet 

Mamma Mia programmets tilgjengelighet ble også nevnt som en svakhet ved programmet, 

som nevnt tidligere. Deltakerne har identifisert mulige løsninger på spesielt 

programhjemmesiden som mange ikke kom inn på. De ser på det som en mulighet å gjøre 

denne enklere å komme inn på, og kunne navigere seg rundt i programmet hvis det er noen 

man vil ta opp igjen senere:  

”(…)Ellers så måtte det vært en enkel måte å kunne lagre det på for å finne tilbake. 
Ja, jeg vet ikke om en kunne hatt en sånn funksjon inne i programmet hvor man lagret sine 
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favoritter og så kunne man da fått seg en litt sånn lenkesamling eller noe sånt. Så kunne 
man klikke på det da. Når man hadde tid.” 
(Respondent ID 77) 

Flere av deltagerne nevner det også som en stor tidsbesparende og enklere mulighet å 

kunne bruke programmet i en app som var tilpasset mobil:  

”Fordi at det er ofte lettere å bare sveipe innom en app på telefonen hvis man er på 
et kontor og sitter der enn å på en måte gå inn på mailen.” 
(Respondent ID 220) 

En annen mulighet som ni av ti av intervjudeltakerne trekker frem er muligheten for at 

rekrutteringen til Mamma Mia foregår der hvor den gravide går til svangerskapskontroll – hos 

jordmor, fastlege og helsesøster. Deltakerne ser på helsepersonell som seriøse aktører som gir 

troverdig informasjon, og mener dette kunne gjort at flere benyttet seg av mulighetene i 

Mamma Mia: 

”Nei, altså det er jo sikkert nyttig å samarbeide med helsestasjonene [for å nå flest 
mulig gravide med Mamma Mia]. For det er jo der man får, ihvertfall førstegangsgravide, 
sånne som meg, vi vil jo få all info jeg kan av den jordmoren. Så hvis jordmoren da sier til 
meg at dette er nyttig for deg, dette må du prøve ut. Så vil jo jeg vært med på det, da. Hvis 
hun hadde sagt at her, dette kan gi mer informasjon enn jeg kan gi deg med tanke på 
oppfølging og tilleggstilbud. Hvis de ville anbefalt det så ville jeg sikkert prøvd det. Jeg tror 
kanskje det ville vært det letteste.” 
(Respondent ID 33)  

Deltagerne ønsket også å kunne ha muligheten for større fleksibilitet i programmet, å 

kunne velge bort deler av programmet, og skreddersy det til sine interesser og behov. For 

eksempel ønsket en av deltakerne som ikke hadde en partner å kunne velge bort 

foreldrerommet, da det ikke var  relevant for henne å måtte gå igjennom øvelser og råd til 

parforholdet.  

Rommene i programmet 

Noen av deltakerne identifiserer muligheten for en større involvering av partneren i 

programmet. De ser spesielt foreldrerommet som utfordrende når ikke partner er gitt samme 

informasjon og oppgaver som de selv har fått gjennom programmet på forhånd, og de da skal 

gå igjennom oppgaver sammen:  

”Jeg tror man må på den samlivsbiten så må man få med mannen. På et eller annet 
vis. Jeg vet ikke helt hvordan. Ellers så blir det bare en ting til som dama kommer og sier: 
Du, nå skal vi gjøre det her. Og de bare: Åh, nei... Så man må få involvert mannen på en 
eller annen måte.” 
(Respondent ID 40) 

  Deltakerne sier derfor det er en uutnyttet mulighet at partner kan få mer plass i 

programmet, og få oppgaver og informasjon på lik linje som deltakerne: 
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”Og han både skal og er, han skal representeres på alle andre områder, ikke sant. 
Være en far i hverdagen og alt det. Men det kan gjerne tankene hans også. Og det at det er 
noe som legges vekt på. Nå tenker jeg kanskje litt vel bredt her. At det er noe som legges 
vekt på i et slikt program.” 
(Respondent ID 246) 

Informasjon i programmet 

Deltakerne trekker også frem muligheten for å kunne hente mer informasjon når det er 

emner de møter i programmet som de ønsker mer informasjon om. Dette vil også være med 

på å gjøre programmet mer effektivt å komme seg igjennom. Deltakerne nevner her blant 

annet muligheter for videre lenking på programhjemmesiden eller kildehenvisninger:  

”Ja, altså, det eneste, jeg lurer på om det kunne kobles til noe litt sånn skriftlig. At 
det kunne vært litt sånn kortere programmer og så kunne man hatt litt sånn for de som vil 
ha mer informasjon, så er det liksom det her materialet som man kan se på.” 
(Respondent ID 216) 

En av deltakerne nevner også en mulighet hvor man kan via programmet finne og 

knytte seg til andre deltakere i Mamma Mia-programmet. Her ønsker deltakeren muligheten 

til å kunne utveksle erfaringer og dele informasjon om bestemte temaer i programmet som 

gjelder for en gruppe av deltakerne, for eksempel uplanlagte svangerskap eller problemer med 

amming. 

 

3.1.4 Begrensninger 

Deltagerne identifiserte det de så som ulike begrensninger ved programmet. Herunder var det 

hyppigst forekommende temaet at det var krevende å få tid til å gjennomføre programmet. 

Det å ikke rekke gjennom alt og dermed havne bakpå i programmet dro igjen med seg flere 

begrensninger. Dette førte til at spesielt rommene eget rom og foreldrerommet ble for 

krevende og måtte prioriteres ned av noen av deltagerne, noe de også så på som en 

begrensning. 

Mamma Mia programmet 

En stor del av deltakerne så på det som vanskelig å finne nok tid til å gjennomføre 

programmet, og spesielt etter at barnet var født. De oppfattet det som tidkrevende å klikke seg 

gjennom programmet, svare på spørsmål, se videoer og gjennomføre oppgaver i løpet av en 

programdag, når de ikke hadde så god tid mens babyen sov. Dette på tross av at motivasjonen 

for å gjennomføre var tilstede:  

”Men jeg har snakket med noen andre og som hadde tatt Mamma Mia før meg da. 
Som hadde unger fra før. Og de sa og at de hadde ikke rukket å gjøre det lenger når de fikk 
ungen. Så det synes jeg var veldig rart før jeg fikk ungen. Men etter jeg fikk han så skjønte 
jeg at det rakk ikke jeg heller.” 
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(Respondent ID 220) 

Når program-sesjonene kom hyppigere i tiden rundt fødsel ble det vanskeligere å 

henge med:  

”Det kunne kanskje vært flere, sånn som jeg husker det så var det mest at man fikk 
flest sånne sesjoner på et punkt hvor man ikke har tid til å gjøre det.” 
(Respondent ID 40) 

Måten programmet er lagt opp på, at man må igjennom de sesjonene man har gått 

glipp av før man kan gå videre i programmet bydde på utfordringer. Deltagerne så på dette 

som en stor begrensning ved programmet. De opplevde det å komme bakpå som 

demotiverende, og som en tilleggsbelastning i en allerede krevende periode. Programmet 

virket på denne måten, for deltakerne i denne studien, mot sin hensikt:  

”Jeg fikk ikke sjekka mailen min veldig hyppig den perioden der. Og når jeg da kom 
mer inn i det, og hvis jeg da fikk lyst til å gå igjennom det. Så ble det nesten litt sånn 
slitsomt, at jeg måtte gå igjennom alle dagene frem til den dagen jeg var kommet til. Og så 
visste ikke jeg hvor mange dager det var. Så jeg synes det var nesten litt sånn; Åh, nå 
kommer jeg meg ikke igjennom dette heller, liksom. At det er nesten, ja, en til sånn ting som 
jeg heller ikke kom igjennom. Ja, akkurat, da ble det kanskje det [en ekstra belastning]. Jeg 
opplevde vel det ikke akkurat som veldig belastende, men jeg opplevde det heller ikke som 
noe som jeg... Det føltes heller som en ting som jeg ikke helt mestra. Og det er vel, det er vel 
ikke det som er målet med det, nei.” 
(Respondent ID 220) 

Rommene i programmet 

Oppmerksomt nærvær/mindfulness-øvelsene i eget rom ble også nevnt flere ganger av 

deltagerne som en begrensning. Deltakerne så øvelsene som noe som krevde konsentrasjon og 

mer tid enn de hadde til rådighet til dette, og at det ble lett å bestemme seg for å hoppe over 

dette, da det ikke var noen andre tilstede eller det ble sjekket at var gjort:  

”Nå er jeg ikke sånn som greier å sette av tid til det fordi jeg ikke går på jevnlige 
timer, og det ikke er en instruktør som sier nå skal du legge deg ned og nå skal du slappe 
av. Og jeg ser jo også nytten i det, men jeg greier ikke å disiplinere meg nok til å gjøre det.” 
(Respondent ID 77) 

Foreldrerommet ble også trukket frem som en begrensning. Deltagerne opplevde tidvis 

at foreldrerommet ikke appellerte til dem, da de hadde andre måter å løse ting på: 

”Jeg synes mannen min og jeg vi har ikke sånn, det virket ikke for oss i hvert fall. Det 
gjør ikke det. (...) Øvelsen var ikke en stor suksess. (…) Ja, det føltes veldig unaturlig.” 
 (Respondent ID 187) 

  Og de så det som en begrensning at programmet kunne gi dårlig samvittighet av å ikke 

rekke å gjennomføre oppgavene i foreldrerommet sammen med partneren.  
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3.1.5 Residualer 

Residual-kategorien inneholder utsagnene som ikke kunne identifiseres som verken 

styrker, svakheter, muligheter eller begrensninger. Den største identifiserte delen av residual-

utsagnene med tematisk analyse havnet under temaet om deltakernes refleksjoner rundt deres 

egen graviditet, baby, barseltid i den utdypende delen av intervjuet. Andre utsagn identifisert 

som residual gikk på rekrutteringen av deltakere, og hvordan de selv ble rekruttert til 

undersøkelsen. Flere av utsagnene gikk også på studien de deltok i ved å være med på 

programmet, og ikke programmet selv. Begge disse temaene ble tatt opp i siste del av 

intervjuet, i forbindelse med oppfølgingsspørsmålene. 44 av residual-utsagnene gikk også ut 

på anvendbarheten, hvordan deltagerne hadde brukt det de lærte i Mamma Mia-programmet:  

”Ja. Men hun er litt sånn som har vært litt vanskelig å legge, men nå er vi inne i en 
god fase. Og det er kanskje også fordi jeg har prøvd å være litt konsekvent, og på en måte 
snakke til hun mer enn å ta henne opp med en gang.” 
(Respondent ID77)  

 

3.2 Malanalyse 

3.2.1 PAI  

De 103 utsagnene som ble kodet på Prenatal Attachment Interview fordelte seg slik: 76 

utsagn ble kodet som 1 – utsagn som reflekterte følelser og refleksjoner om barnet, og forsøk 

på å kommunisere med, tenke rundt, bli kjent med og/eller beskytte barnet. 27 utsagn ble 

kodet som 0 – utsagn som reflekterte fravær av emosjonelt bånd til barnet. Disse 27 utsagnene 

fordelte seg på tre deltakere, hvorav to av disse var i svangerskap som ikke var planlagt. Én 

av disse to deltakerne var også den som skåret over terskelverdien på EPDS, lavere på positiv 

affekt og høyere på negativ affekt i PANAS sammenlignet med de andre deltakerne. Denne 

deltakeren understreket imidlertid at hun ved intervjutidspunktet hadde det svært bra i 

svangerskapet og mente Mamma Mia programmet hadde en del av fortjenesten for dette. 

Utsagnene som ble kodet som 0-utsagn handlet i stor grad om deltakernes opplevelse av 

svangerskapet og bekymringer rundt dette. De opplevde at Mamma Mia gjorde dem bevisst 

på både positive og negative problemstillinger i svangerskapet:  

”Ihvertfall fordi at jeg legger vekt på hva som kan være negativt ved det. Og hva 
som kan være negativt ved å først og fremst lage et barn og få det inn i en verden. (…) Å bli 
en familie er begrensende. Det kan være begrensende for egne ønsker og bla, bla, bla, ikke 
sant? Jeg har veldig mye sånne negative konnotasjoner.” 
(Respondent ID 246) 
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Deltakerne nevnte også under dette at de ikke hadde tenkt på at det gikk an å kommunisere 

med babyen, eller reflektere rundt hvordan babyen hadde det og kom til å bli før etter at den 

var født. Deltakerne opplevde at Mamma Mia gjorde dem bevisst på dette:  

”Det [hva slags inntrykk jeg får av babyen]  ble jeg spurt om og i programmet da. Da 
tenkte jeg det kan jeg jo umulig si noe om, for det blir jo nesten som en ønsketenkning, som 
du bare tilpasser ut ifra hva du kjenner da.” 
(Respondent ID 185) 

Alle utsagn kodet på PAI ble videre analysert etter en mal med ulike temaer som tok 

utgangspunkt i forskningsspørsmålet og favnet innholdet i utsagnene. Etter flere grundige 

gjennomganger av alle utsagnene og revidering av temaene resulterte dette i fire ulike temaer 

rundt etableringen av morsrollen og et emosjonelt bånd i svangerskapet:  

1) Refleksjon om babyen 

2) Familie i endring 

3) Kommunikasjon med babyen 

4) Emosjonelt bånd formes før fødsel  

Refleksjon om baby 

Nesten halvparten (46 utsagn, 45 %) av PAI-utsagnene handlet om hvordan deltagerne 

reflekterte rundt og snakket om babyen sin i løpet av intervjuet. Det ble her spesielt ofte nevnt 

at deltagerne mener oppdelingen av de ulike rommene i programmet fikk de til å tenke over 

babyen som en egen person med egen vilje, kompetanse, følelser og behov:  

”Og så har det gjort, kanskje ikke nødvendigvis selve programmet, jeg vet ikke. Men 
det har gjort, altså det å tenke på babyen som, som liksom et eget liv. Har vært positivt for 
min del. Det blir litt som å, det blir kanskje rart å si det på denne måten, men litt som når 
dyr får menneskeegenskaper i fortellinger og eventyr. Så er det liksom, en baby er jo, 
ihvertfall for meg har vært noe helt nytt og ukjent og jeg har ikke, jeg har liksom kun sett 
babyen på ultralyd. Sånn at plutselig så lager jeg tanker om hvordan babyen føler det inni 
magen og.. Hvordan babyen kommer til å bli og hvilke egenskaper babyen kommer til å få, 
og som kanskje er egenskaper som vi har, jeg og mannen min. Og det gjør liksom kanskje at 
jeg knytter meg mer til babyen inni magen min.” 
(Respondent ID 246) 

Familie i endring 

En ny baby i familien medfører store endringer for alle involverte om hvordan man tenker om 

familien og fremtiden. Informasjon om dette temaet gis i løpet av programmet. Deltagerne la 

også vekt på dette, og det var innenfor dette temaet halvparten av utsagnene som ble kodet 

som 0 befant seg. Innenfor dette teamet var det tanker om hvordan det nye familielivet ville 

bli, hvordan parforholdet i svangerskapet påvirker babyen i magen, og hvordan programmet 

tok opp disse endringene: 

”Jeg vet ikke helt hvordan jeg vil, men på en eller annen måte så har det føltes 
positivt. Og kanskje det at, akkurat det at alle føler, alle forteller liksom om det positive og. 
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Vi er liksom vår lille familie og det er så fint og vi venter spent. Kanskje jeg hadde større 
behov for å føle at det fortsatt er meg oppi alt det. At jeg får lov til å ha alle disse følelsene 
og får lov til å være meg selv oppi det. Fordi at jeg ikke bare har følt at dette fantastiske 
familielivet skjer. Det er liksom noe jeg har måttet vokse til. Og det har jeg. Gjennom 
graviditeten.” 
(Respondent ID 246) 

Kommunikasjon med baby  

Gjennom programmet synes flere av deltagerne at de fikk ulike gode innfallsvinkler til å 

kommunisere med barnet i magen. Dette innebefattet særlig mindfulness-øvelser og tips om 

for eksempel å spille musikk for barnet i magen, eller reflektere om hvordan barnet kom til å 

være når det ble født. Deltagerne benyttet seg av disse i ulik grad, og flere så på disse som en 

positiv hjelp til å kunne kommunisere med og lære noe om babyen før den ble født: 

”Og det å ta seg pause og legge seg ned og kjenne på magen, være tilstede her og nå, 
i nuet. Og bare liksom kjenne etter. En form for kommunikasjon med barnet da. Og det har 
vært noe som jeg virkelig har reflektert over og benyttet meg av. Den der 
avspenningsøvelsen. Bare få kontakt og bare være i nuet og stille og rolig.” 
(Respondent ID 185) 

Emosjonelt bånd formes før fødsel  

Oppdagelsen av at formingen av det emosjonelle båndet mellom mor og barn starter allerede i 

svangerskapet var nytt for flere av deltagerne. Mange hadde sett for seg at å bli kjent med 

barnet og kunne kommunisere med det startet først etter fødselen. Deltagerne så derfor på det 

som positivt å kunne lære dette gjennom Mamma Mia-programmet, og at dette ga dem en 

bedre forberedelse enn om de ikke hadde vært med i programmet:  

”Det har liksom virkelig gitt meg noen tanker om at det å få kontakt med barnet 
det, det skjer allerede lenge før det blir født. Men det det betyr for meg, er jo egentlig en 
forberedelse og, som jeg egentlig ikke hadde tenkt på at jeg gjennom hele svangerskapet 
skulle forberede meg. For jeg hadde egentlig tenkt at jaja, gravid, ni måneder, og så 
begynner det liksom.” 
(Respondent ID 185) 

 

3.2.2 MPAS 

Sekstini av utsagnene ble kodet innenfor Maternal Postnatal Attachment Scale. 36 (52%) av 

disse ble kodet på kompetanse – variabelen, hvor utsagnene reflekterte mødrenes 

selvsikkerhet, kompetanse og tilfredsstillhet i å være forelderen til babyen sin. De opplevde 

babyen som ”sin egen” og opplever seg selv som å være tålmodig i samspill med babyen. 15 

av utsagnene skåret på aksept-variabelen, hvor utsagnene reflekterte en erkjennelse av 

påvirkningen babyen har på foreldrenes livsstil og at deltakeren ikke så på babyen som en 

byrde. 10 av utsagnene skåret på glede i nærhet-variabelen, hvor utsagnene reflekterte et 
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ønske om nærhet til babyen og glede over interaksjon med babyen. Ønsker om å tilbringe tid 

med babyen, triste følelser ved separasjon fra babyen, og at deltakeren tenkte på babyen når 

den ikke er i nærheten. Utsagnene kunne også reflektere en følelse av fornøyelse, kjærlighet 

og stolthet til babyen. Ett av utsagnene skåret på toleranse-variabelen, hvor utsagnene 

reflekterte et fravær av sinte og fiendtlige følelser ovenfor babyen, en forståelse av at babyen 

ikke var bevisst vanskelig å ha med å gjøre, og å føle seg generelt avslappet i interaksjon med 

babyen.  

Syv av utsagnene ble kodet som residual som reflekterte personlige erfaringer av et 

emosjonelt bånd til babyen som ikke kunne kodes som noen av de andre variablene. Disse 

utsagnene reflekterte i dette utvalget tanker rundt ulike bekymringer som moren hadde for 

babyen sin. Spesielt gjaldt dette en mor som hadde et barn med reflux-problemer:  

”Vi har jo hatt mye problemer med dette, reflux. At man går og bekymrer seg for 
hvordan det skal gå fremover, da. Hvordan skal vi få i henne mat og hvordan skal vi få lært 
henne å sove ordentlig, og hvordan skal vi ... Ja, alt sånt.” 
(Respondent ID 33) 

Ved hjelp av en malanalyse ble det til slutt stående igjen tre temaer som favnet 

innholdet i utsagnene som ble kodet på MPAS:  

1) Anvendelse og nytte av informasjonen i programmet  

2) Refleksjon om baby 

3) Familie i endring 

Anvendelse og nytte av informasjonen i programmet 

48% av utsagnene kodet på MPAS handlet om hvordan deltakerne hadde brukt 

psykoedukasjonen, med informasjon, videoer og øvelser, i barnerommet til å forstå babyens 

behov, kunne roe den ned og hjelpe den til å regulere seg selv: 

”Og da var det litt morsomt at man kan se for eksempel i de stadiene. Jeg hadde 
tenkt over noen ganger hvor jeg trodde hun var våken for eksempel. Og så skulle jeg til å ta 
henne opp, og så ser jeg at hun bare slukner foran øynene mine igjen. Bare fordi at hun så 
at jeg var der, eller egentlig ikke var helt våken, og så sovnet hun igjen, og da var det sånn, 
oi, ja det var sånn som vi så på den videoen. Nei, da skjønte jeg jo det, og det fortalte jeg 
også til mannen min, at pass på, du må ikke ta henne opp før du ser at hun er helt våken. 
For da, kanskje hun egentlig ikke er våken enda. Det er bare det at man tror at hun er 
våken når hun åpner øynene og ser på deg. Og det har jeg tenkt over mange ganger 
etterpå, at nå tror jeg egentlig hun er våken, men så vet jeg at nå, hvis jeg venter litt så 
sovner hun kanskje igjen. Ja. At hun egentlig ikke er helt der. Så det har jeg observert 
mange ganger.” 
(Respondent ID 33) 
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85% av utsagnene under dette temaet sammenfalt med variabelen ”kompetanse” i 

MPAS. Noen av utsagnene gikk også ut på hvordan deltagerne hadde vurdert informasjonen 

fra Mamma Mia, men funnet ut at en annen måte å gjøre ting på fungerte bedre for dem:  

”Jeg fikk [noe ut av] det. Jeg synes jeg ble mer bevisst på å tolke hans på en måte 
språk. Men akkurat det der vent og se, det funka ikke. Men det var fordi det var stort sett 
veldig lett å skjønne hva det var. Og ordne opp i. Så da var det ikke noe poeng å vente og se, 
kan du si.” 
(Respondent ID 40) 

Refleksjon om babyen  

32% av utsagnene kodet på MPAS reflekterte deltagernes opptatthet av og tanker om 

babyen sin. 50% av disse utsagnene sammenfalt med variabelen Glede i nærhet. Deltagerne 

snakket her både generelt om, og beskrev konkrete opplevelser om hvordan de opplevde 

barnet sitt og samspillet med det: 

”Nei, da [hun møter blikket mitt ] virker det som om det er greiere igjen hvis jeg ser 
at okei, nå begynner hun å bli litt skjelven i  leppa eller noe sånt. Og bare det at jeg sier at 
nei, men jeg er her, eller ja. Står her borte og har kontakt, så går det bra igjen.” 
(Respondent ID 77)  

 

Familie i endring  

Også i MPAS ble det et tema hvordan familien har endret seg etter babyen kom til verden. 

92 % av disse utsagnene sammenfalt med variabelen ”aksept” i MPAS.  Deltakerne forteller 

om hvordan programmet har hjulpet dem med å forberede dem på barseltiden, med at tiden 

går med til babyen og man selv og parforholdet blir noe tilsidesatt.   

”Og kanskje det der med å forberede seg på at det blir en veldig fin tid, men det blir 
også, livet blir jo helt annerledes.” 
(Respondent ID 40) 
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4 Diskusjon 
Formålet med denne studien var å undersøke intervjudeltakernes opplevelse og erfaring av 

bruken av Mamma Mia. Samt å undersøke hvordan deltakerne opplever at Mamma Mia 

skaper og støtter deltakeren i utviklingen av morsrollen og etableringen av et emosjonelt bånd 

mellom moren og babyen før og etter fødselen.  

 

4.1.1 Deltakernes opplevelse og bruk av programmet 

Analysen av antallet SWOT-er viser at deltakerne nevner flere styrker og muligheter enn 

begrensninger og svakheter. Dette kan tyde på at deltakerne har en generelt positiv opplevelse 

av programmet. På den andre siden er det svært vanlig i SWOT-analyser at deltakerne 

rapporterer flest styrker, dernest svakheter, muligheter og begrensninger i nedadstigende 

rekkefølge.  Man kan også tenke seg at det er enklere å komme på positive og negative ting 

som er en del av intervensjonen, enn å komme på forbedringsmuligheter og begrensninger 

som ikke er en iboende del av intervensjonen, og dermed deltakernes direkte 

erfaringsgrunnlag.  

Den tematiske analysen av SWOT-ene ga innsikt i deltagernes opplevelse av kvalitetene 

til programmet. Hvordan deltakerne valgte å bruke de ulike delene av programmet på ulike 

måter i henhold til hva de selv følte de hadde tid til, behov for, og nytte av. Resultatene viste 

ulike holdninger til de ulike rommene som deltakeren ble presentert for i programmet.  

I rommet for mødrene ble det identifisert utsagn blant deltakerne som går på både styrker, 

svakheter, muligheter og begrensninger ved programmet. Deltakerne likte godt at de ble 

anerkjent og støttet i prosessen det er å bringe et barn til verden. Spesielt var det øvelsene for 

oppmerksomt nærvær som presenteres i eget rom som skapte ulike syn på opplevelse og bruk 

blant deltakerne. De fleste av deltakerne i denne studien hadde prøvd å gjøre en eller flere av 

øvelsene som gikk på mindfulness/oppmerksomt nærvær. Noen følte ikke at de ikke fikk det 

til, noen følte det var til stor nytte for dem, mens andre ikke ønsket å bruke programmet i det 

hele tatt etter å ha prøvd en slik øvelse. De som følte de hadde nytte av det hadde gått på kurs 

eller gjennomført lignende øvelser tidligere. Disse deltakerne opplevde at de kunne hente 

frem igjen prinsippene i øvelsene og bruke dem i andre situasjoner enn når de satt med 

programmet. Dette ga de utbytte mot både dagligdagse og spesifikke bekymringer de ellers 

hadde grublet mer over, den tiden de heller gjorde disse øvelsene. Disse deltakerne tok altså 

bevisst eller ubevisst i bruk mindfulness-øvelser ved hjelp av Mamma Mia, for å stoppe 

prosessene som leder frem til negative tanker og følelser (Bevan et al., 2013).  
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Det er en enighet blant deltakerne om at det er krevende å skulle sette seg inn i og 

gjennomføre disse øvelsene kun ut ifra programmet, og at en tettere veiledning ville vært 

nødvendig for at flere skulle gjennomføre øvelsene slik de er tenkt. Dette kan også ha 

implikasjoner for videre utvikling av internett-basert terapi som inkluderer slike type øvelser. 

Dette funnet samsvarer med tidligere forskning på internett-baserte intervensjoner for 

depresjon, hvor deltakere etterlyser mer interaktivitet og støtte fra profesjonelle (O´Mahen et 

al., 2015; Pugh et al., 2015)  og hvor programmene med ’guided support’ også er de med best 

resultater (Andersson & Cujipers, 2009; Barak et al., 2008). 

Foreldrerommet inneholdt typisk videoer og øvelser for partner og deltaker til å 

gjennomgå i fellesskap. Deltakerne opplevde generelt ideen om å styrke parforholdet i denne 

tiden som positivt. Det var imidlertid delte syn i hvordan rommet innfridde dette. De fleste 

opplevde innholdet i videoene som noe de kunne relatere seg til, mens de påfølgende øvelsene 

var allikevel noe de færreste gjennomførte og synes de hadde stor nytte av eller kunne bruke 

videre. Dette knyttet deltakerne opp imot sitt eget parforhold, hvor de var i stabile forhold, 

følte seg trygge på parforholdet og at de i utgangspunktet hadde andre måter å håndtere 

konflikter på enn metoden som ble oppfordret til i foreldrerommet. Én enkelt deltaker mente 

også at denne informasjonen potensielt kunne så tvil om hvordan parforholdet var rustet til å 

få barn, og om paret håndterte konflikter på ”riktig” måte. Deltakerne nevnte typisk at 

informasjonen i foreldrerommet var nyttig å vite noe om, men at de praktiske øvelsene ikke 

var like anvendbare. Deltakerne opplevde dermed noen av de ulike øvelsene som noe de ikke 

hadde veldig stor nytte av, og ønsket seg også muligheten til å kunne velge disse bort. Denne 

muligheten for å kunne tilpasse programmet mer til sitt eget behov samsvarer også med 

tidligere forskning på internett-baserte intervensjoner for depresjon, hvor deltakerne etterlyser 

en løsning som er mer personlig skreddersydd for dem (Knowles et al., 2014).  

Samtidig er det interessant at flesteparten av deltagerne nevner muligheten for en større 

inkludering av partner i programmet.  Dette er i tråd med den tidligere nevnte forskningen på 

gunstigheten av å inkludere partner som en sosial støtte i behandlingen av PND (Di Mascio et 

al., 2008; Misri et al., 2000). Deltakerne nevner at hvis partner hadde fått samme type 

informasjon tilpasset seg, ville de kunne hatt et felles utgangspunkt å ta tak i øvelser og 

håndtere konflikter i parforholdet med. Det ser dermed ut til at deltakerne opplever det som 

krevende å skulle bruke det de har lært i foreldrerommet sammen med partner, da partner ikke 

har de samme referansene som deltakeren har lært tidligere i programmet. Dette fører til at 

foreldrerommet blir mindre brukt enn de andre rommene i programmet. Dette er viktig 

informasjon for den videre forskningen og utviklingen av slike intervensjoner, da mangelen 
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på sosial støtte, som en partner kan gi, er som tidligere nevnt bevist som en av hoved-

risikofaktorene for PND (Brugha et al., 1998; Leigh & Milgrom, 2008). Likeledes at et samliv 

og partnerskap som oppleves som godt kan fungere som en buffer mot depresjon (Røsand et 

al., 2012; Røsand et al., 2014).  

Fasiliteringen av en sosial støtte er kritisk for kvinners risiko for utvikling av PND (Haga 

et al., 2012).  En form for sosial støtte ved muligheten av å kunne knytte seg til andre 

deltakere gjennom programmet ble foreslått av en deltaker. Deltakere i andre studier av 

liknende intervensjoner har også etterlyst en større interaktivitet i programmet med denne 

muligheten (Knowles et al., 2014; O´Mahen et al., 2015). En slik løsning vil kunne favne de 

deltakerne som ikke har en partner til sin sosiale støtte, og dermed er i en større risiko for å 

utvikle PND. Samtidig kan man også kunne nå ut til en enda større målgruppe med 

programmet. 

Barnerommet er det rommet hvor deltakerne beskrev at de opplevde som mest interessant, 

nyttig og inneholdt mest anvendbar kunnskap for dem. Dette gjaldt spesielt videoene i 

barnerommet. Deltagerne delte flere eksempler i løpet av intervjuene hvor de hadde brukt det 

de hadde lært i barnerommet på sin egen baby. Mye av informasjonen de lærte om her var noe 

deltagerne opplevde at de ikke fikk tilbud om fra andre kanaler, og var ny informasjon for 

dem. De opplevde også denne informasjonen som noe som kommer fra en pålitelig, solid 

kilde som de kunne stole på og dermed bruke på sitt eget barn. Programmet ser dermed ut til å 

inneha kredibilitet hos deltakerne, noe som ha vist seg å være svært betydningsfullt for 

hvordan og om de fortsetter å bruke programmet (Kelders, Kok, Ossebaard, & Van Gemert-

Pinjen, 2012). Deltakerne nevnte også herunder muligheten til å kunne velge å enten motta 

mer informasjon i programmet, eller bli henvist videre til kilder hvor man kunne lære mer om 

temaene som tas opp i barnerommet. Dette indikerer at deltakerne i utgangspunktet har et 

ønske om å kunne stille godt forberedt til å bringe et barn til verden, og ser Mamma Mia 

programmet som et godt og pålitelig verktøy til å kunne veilede dem med dette.  

Programmets utviklingsmuligheter 

Deltakerne nevner også programmets tekniske egenskaper innenfor alle de fire SWOT-

variablene. Programmets oppbygging av innholdet, hvor man må gjennom alle rom og alle 

sesjoner opp til nåtid før man kommer seg videre i programmet gjør at det blir for lett å havne 

bakpå i programmet og dette fører med seg mange negative konsekvenser for den videre 

bruken blant deltakerne. I tillegg ser deltakeren programmet som lite skreddersydd for seg, 

noe som igjen kan medføre at de ikke føler seg i målgruppen for programmet. Mulige 

løsninger på dette kan være å inkludere tekniske løsninger for å skreddersy programmet til 
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hver enkelt bruker. Å kunne velge å lære mer om barnet, eller kunne hoppe over deler av 

foreldrerommet dersom man ikke har tid til det akkurat da det dukker opp i programmet er 

noe som kunne gjort dette mer fleksibelt enn det er i dag. Dette er også trukket frem som en 

mulighet i lignende studier på andre internett-intervensjoner mot PND (O´Mahen et al., 

2015). Fleksibiliteten på programmet vil igjen øke dersom det tilbys som en mer tilgjengelig 

app med muligheten for en mer oversiktlig og lett navigerbar programhjemmeside. I 

situasjonen deltakeren er i som spedbarnsforelder eller gravid kan det tenkes at dette også vil 

øke den opplevde nytteverdien av programmet når man kan tilpasse programmet til sin egen 

bruk og interesse ettersom hva man har behov og tid for her og nå.  En slik mulighet for 

skreddersøm av programmet til den enkelte deltaker er også pekt ut som en svært viktig del av 

en vellykket endring innen helseatferd (Noar, Benac, & Harris, 2007).  

 Deltakerne i denne studien ikke en typisk risikopopulasjon for å utvikle PND. De har  

høy sosioøkonomisk status og er i faste, langvarige forhold med sin partner. Resultatene fra 

EPDS, SWLS og PANAS viser også at deltakerne i utgangspunktet ser ut til å ha det generelt 

bra. Dette kan sees på som en begrensning med studien, samtidig som disse deltakerne 

absolutt er i målgruppen for en forebyggende intervensjon som Mamma Mia. Man kan aldri 

være garantert å ikke utvikle en PND underveis selv om man i utgangspunktet har det godt. 

Ifølge Wisner (2013) utvikler 33% depresjon i svangerskapet, og 33% utvikler det 

postpartum. Bare 25% av de som får en depresjon i perinatalfasen har depresjonssymptomer 

før de blir gravide. Programmet kan by på større utfordringer for deltakere med flere 

risikofaktorer, da deltakerne i dette studiet, med mange ulike beskyttende faktorer opplever 

programmet som krevende og noe som tar mye tid og arbeid å gjennomføre. Tid til å gå 

gjennom programmet og fullføre oppgaver i barselperioden er også nevnt som en begrensning 

i Pugh et al. (2015) sin kvalitative studie av internett-basert kognitiv atferdsterapi for PND. At 

programmet blir for krevende kan føre til høyere frafall ved utprøving av programmet på en 

populasjon med færre beskyttende faktorer og flere risikofaktorer, og det er verdt å ta dette i 

betraktning ved videre utvikling av programmet.  

 Residualene som ble identifisert står for en relativt stor del av datamaterialet. De aller 

fleste av disse temaene viste seg ikke å ikke inneholde relevant informasjon for denne 

studiens forskningsspørsmål. Men en stor del av residual-utsagnene fra den tematiske 

analysen (103 utsagn) kunne kodes på tilknytningsvariablene PAI og MPAS.  
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4.1.2 Utviklingen av morsrollen og et emosjonelt bånd til barnet gjennom 

Mamma Mia programmet 

Utsagnene som kunne kodes på de to tilknytningsvariablene PAI og MPAS utgjorde en liten 

del av det totale datamaterialet (9%). Imidlertid viser dataene at programmet kan ha en 

betydning for dannelsen av et emosjonelt bånd mellom mor og barn og spille en rolle i 

utviklingen av morsrollen.  

I svangerskapet 

Dette ble spesielt tydelig gjennom malanalysen, hvor Mamma Mia-programmet for flere av 

deltagerne førte til oppdagelsen av at de kunne begynne å knytte seg til barnet og 

kommunisere med det allerede imens det lå i magen. Det at Mamma Mia kom med gode 

innfallsvinkler og øvelser knyttet til kommunikasjonen dem imellom var noe deltakerne 

benyttet seg av og opplevde som positivt i utviklingen av det emosjonelle båndet til barnet 

sitt. En slik tidlig interaktivitet gjennom kommunikasjon med babyen i magen kan tenkes å 

skape en mulighet for å etablere en god kvalitet av det tidlige samspillet mellom mor og barn 

som kan fortsette etter barnet er født. Kvaliteten av dette samspillet kan senere avgjøre om 

barnet oppnår en trygg tilknytning (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978).  

Det var et interessant funn at nesten en tredjedel av utsagnene som ble kodet på PAI 

reflekterte et fravær av emosjonelt bånd til barnet. For to av deltakerne dreiet noen av 

utsagnene seg om et ikke-planlagt svangerskap, og bekymringer de hadde, eller hadde hatt 

rundt dette. En av disse deltakerne, som også skåret over terskelverdien på EPDS, over 

gjennomsnittet på negativ affekt og under gjennomsnittet på positiv affekt, hadde opplevd en 

stor støtte i innholdet i programmet, og opplevde å ha mange positive følelser knyttet til 

svangerskapet og barnet sitt ved intervjutidspunktet. Hun opplevde at programmet anerkjente 

og normaliserte det å ha negative følelser i svangerskapet, samtidig som det ble oppfordret til 

å knytte seg til barnet. Dette hadde deltakeren hatt stor nytte av, og følte ved 

intervjutidspunktet på et positivt og sterkt bånd til barnet sitt. Dette på tross av at det i 

begynnelsen av svangerskapet hadde vært vanskelig, men at hun hadde kommet seg igjennom 

det ved hjelp av Mamma Mia-programmet og annet helsepersonell.  

Malanalysen viste at mange av utsagnene reflekterte temaet nevnt over, at deltakerne 

ikke hadde tenkt over at det gikk an å begynne å danne emosjonelle bånd med babyen i 

magen før etter fødsel. Dette var det Mamma Mia programmet som gjorde dem oppmerksom 

på som en mulighet å benytte seg av, noe de aller fleste deltakerne valgte å gjøre. Flere nevnte 

også at dette var ny informasjon som de ikke hadde fått noen andre steder. Mamma Mia 
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programmet ser herved ut til å bidra til at deltakerne starter prosessen med å skape mentale 

representasjoner av barnet og dermed utvikle sin morsrolle som nevnt tidligere i Brodén 

(2007).  

Denne etableringen og refleksjonen rundt morsrollen viste seg også i temaet som 

omhandlet familien i endring. Deltakeren fikk gjennom Mamma Mia programmet 

informasjon om hvordan man kunne forberede seg på at å få et nytt barn inn i familien ville 

føre til endringer på godt og vondt. En slik forberedelse som deltagerne her trekker frem om 

at det å få barn er en krevende endringsprosess for hele familien, og erkjennelsen av det, kan 

muligens hjelpe kvinnene med å etablere realistiske forventninger til barseltiden i forkant av 

fødselen. Slik kan det tenkes at de eventuelle forventninger som ikke blir møtt blir taklet på 

en bedre måte blant deltakerne av Mamma Mia enn blant kvinner med høye og urealistiske 

forventninger som ikke blir møtt som nevnt tidligere i Haga med flere sin studie (2012).  

Under temaet refleksjoner om barnet trakk deltakerne spesielt frem at de opplevde det 

som positivt at inndelingen av programmet i de ulike rommene la en forståelse for at alle 

involverte parter –babyen, mor og partner, var alle ”like mye verdt” å ta hensyn til i løpet av 

svangerskapet. Psykoedukasjonen som gikk på at man påvirker barnet i magen ble lagt stor 

vekt på av deltakerne som opplevde at de ble mer bevisst på at, for eksempel, det å ha det bra 

i parforholdet og med seg selv påvirket babyen positivt. Programmet medførte at deltagerne 

opprettholdt en bevissthet rundt dette i hverdagen. Siden konflikter i parforholdet, stress og 

ulike livshendelser alle er risikofaktorer for PND (Beck, 2001; Leigh & Milgrom, 2008) kan 

man tenke seg at en bevissthet rundt dette gir en dobbelt gevinst – man knytter emosjonelle 

bånd til barnet og samtidig reduserer risikofaktorene for PND.  

Etter fødsel 

Mange av utsagnene kodet på MPAS reflekterte hvordan deltakerne opplevde at de hadde 

kompetanse på eget barn, og brukte ulike teknikker lært i Mamma Mia (eller prøvde de ut og 

valgte de bort) til, for eksempel, å hjelpe barnet med regulering av tilstander. En slik 

etablering av kompetanse, når man vet hva som fungerer for å roe barnet og hvordan man skal 

håndtere det i ulike situasjoner, fører til rutiner på hvordan foreldrene håndterer situasjoner. 

Dette igjen skaper forventninger til handlinger hos barna fra et tidlig stadium som fører til 

forutsigbarhet. Når foreldrene viser en slik forutsigbarhet og konsekvente reaksjoner på 

handlinger kan dette bidra til trygg tilknytning (Ainsworth et al., 1972; Powell et al., 2014; 

Tetzchner, 2001) og for barnet er det en beskyttelsesfaktor mot eventuelle negative 

konsekvenser som følge av mors PND (Martins & Gaffan, 2003). 
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 Deltakerne som hadde født barnet sitt ved intervjutidspunktet hadde flere utsagn som 

omhandlet refleksjoner om barnet sitt og samspillet de opplevde at de hadde med det. 

Deltakerne viste her typisk gode observasjoner av for eksempel sitt barns ulike tilstander, som 

også er en del av informasjonen i programmet. Utsagnene reflekterte også hvordan deltakerne 

frydet seg over barnet sitt og for eksempel ønsket å beskytte det mot situasjoner som de 

vurderte at kunne oppleves vanskelige for barnet. Dette viser at et emosjonelt bånd er tilstede 

mellom mor og barn der mor setter seg inn i og tolker barnets følelser (Nugent et al., 2007). 

Ikke minst er morsrollen også etablert hos moren som ønsker å beskytte barnet fra stressende 

hendelser og følelser og regulere det. Dette er beskrevet i den tidligere nevnte teorien om 

trygghetssirkelen (Powell et al., 2014) som tegn på et godt utgangspunkt for en trygg 

tilknytning.   

Også hos mødrene som hadde fått barnet sitt var det et tema med endringer i familien 

med en ny baby. Deltakerne opplevde dette generelt som en stor overgang enten det gjaldt å 

få barn for første gang eller om de hadde barn fra før. Deltakerne følte seg imidlertid 

forberedt på at alt fokus havner på babyen og at man selv kan bli litt tilsidesatt i den første 

tiden etter fødsel. Det ble ikke nevnt av noen av deltakerne om dette var noe programmet 

hadde bidratt til. Variabelen aksept i MPAS favnet også dette, og deltakerne hentet typisk 

frem eksempler på hvordan de har måttet ofre noe for å kunne prioritere babyens behov. Dette 

viser hvordan deltakeren gjennom det emosjonelle båndet tilpasser seg barnet og ofrer seg for 

dets ve og vel, en morsfølelse med ansvar for at barnet har det bra er eksisterende, som også 

beskrevet hos Condon og Corkindale (1998). Denne reaksjonen har, historisk sett vært helt 

nødvendig for overlevelse for nyfødte av både barn og dyr (Stayton, Hogan, & Ainsworth, 

1971).  

Når man ser på hvordan variablene i MPAS og malanalysen av disse utsagnene 

sammenfaller i stor grad er det på sin plass å diskutere om malanalysen gir en utvidet innsikt i 

innholdet i variablene eller kun er en annen betegnelse på de samme variablene. Malanalysen 

viser at selv om 85% av skårene på anvendelse og nytte av det man har lært i Mamma Mia 

sammenfaller med kompetanse-variabelen fører allikevel malanalysen til en utvidet forståelse 

for innholdet i kompetansevariabelen. Dette vises ved at deltakerne forteller hvordan de 

bruker innholdet i programmet aktivt for å oppnå denne kompetansen, og dette gir oss viktig 

innsikt i hvordan programmet kan utgjøre en forskjell for de som gjør nytte av informasjonen 

som blir presentert. Noen av deltakerne nevnte også at de føler seg kompetente på den måten 

at de velger bort teknikkene lært i Mamma Mia programmet fordi de ikke fungerer for dem og 
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deres barn. Begge disse variantene skårer på kompetanse-variabelen, men har ulike utslag for 

evalueringen av Mamma Mia programmet.  

For variabelen aksept og temaet familie i endring sammenfaller 92% av utsagnene. Ut 

ifra dette kan man snakke om at disse tilsvarer en og samme ting med ulik benevning. Dette 

tilsvarer imidlertid kun 12 utsagn. For å kunne vurdere videre en slik påstand vil det kreve 

videre forskning på et større utvalg eller mer informasjon, noe som det også er sannsynlig at 

kan generere flere ulike temaer ved en slik malanalyse.  

To av temaene i MPAS tilsvarer også de samme temaene funnet i PAI – familie i 

endring og refleksjon rundt babyen. Innholdet i disse temaene er imidlertid noe ulikt grunnet 

at det er snakk om før og etter at barnet er født, men ellers sammenfaller mye av 

informasjonen som deltagerne kommer med. Temaet i familie i endring innebærer for MPAS-

delen erfaringer i etterkant av hvordan deltakerne opplevde det å få et barn inn i familien. For 

PAI-delen blir dette mer refleksjon rundt hvordan de tenker om og forbereder seg på at det 

kan bli å få barnet inn i familien. Det er altså en kvalitativ forskjell imellom disse temaene. 

Imidlertid er det også her et problem at det er få utsagn og lite data i denne studien å trekke 

noen sikre konklusjoner eller generaliseringer ut ifra.  

Ser vi på samtidig opplevelse og bruk av Mamma Mia og dannelsen av morsrollen 

gjennom etableringen av et emosjonelt bånd til barnet ser det ut til at deltakerne opplever 

Mamma Mia som et nyttig program med ulike verktøy som de kan bruke til å etablere det 

emosjonelle båndet til barnet sitt fra et svært tidlig stadium og utvikle dette videre gjennom 

svangerskap og barseltid.  

4.1.3 Begrensninger og videre forskning 

Denne studien bærer med seg en del begrensninger. Den første begrensningen går på utvalget 

av deltakere i studien. Med ti deltakere er det et relativt lite utvalg. Det er også stor variasjon i 

hvor mange utsagn hver enkelt deltaker har (gjennomsnitt 182, SD = 75). Dette viser en stor 

variasjon i hvor mye deltakerne snakket i løpet av intervjuene. Noen av deltakerne hadde mer 

å fortelle, og kunne være villige til å utdype mer om temaet enn andre. Hver av deltakerne har 

sin agenda for hva de ønsker å formidle. De som gjennom intervjuet for eksempel var positive 

til Mamma Mia, og nevnte de ulike styrkene flere ganger kan ha bidratt til at styrkene blir mer 

fremtredende i analysen. Dette ble forsøkt redusert til et minimum i redigeringen av 

transkripsjonene, da utsagn om ulike unike styrker, svakheter, muligheter og begrensninger 

ble flyttet sammen i teksten som senere ble analysert. Det kan allikevel ikke utelukkes at 

unike SWOTer kan ha blitt telt eller omtalt flere ganger. Dette kan ha påvirket resultatene ved 

at opplevelsen av Mamma Mia fremstår som mer positiv enn den faktisk er, eller at deltakerne 
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har nevnt flere ulike svakheter, men at dette ikke har blitt fanget opp av undertegnede og har 

blitt plassert sammen i tekst og dermed blitt analysert sammen. 

Homogeniteten i utvalget til denne studien kan også sees som en begrensning. De aller 

fleste deltakerne er høyt utdannede, over 30 år, i faste forhold og bosatt i Oslo-området. Dette 

kan ha en betydning på generaliserbarheten av resultatene ut mot større grupper kvinner hvor 

de demografiske variablene vil variere mer. I tillegg viste selvrapporteringsskjemaene fra før 

intervensjonen at de generelt skårte høyt på tilfredshet med livet og positiv affekt, og lavt på 

depresjonssymptomer og negativ affekt. Disse kvinnene vil også typisk ligge lavere i 

sannsynlighet for å utvikle PND sammenlignet med gjennomsnittet da de innehar flere 

beskyttelsesfaktorer og færre risikofaktorer. Videre studier bør derfor prøve å undersøke både 

flere deltakere så vel som å få et mer mangfoldig utvalg. Dette kan inkludere blant annet 

sosioøkonomisk status, kvinner uten partner, kvinner som er identifisert å være i faresonen for 

PND og et større geografisk nedslagsfelt for hvor intervensjonen prøves ut.  

Ved både tematisk analyse og malanalyse legges det større vekt på kvantifiseringen av 

hvor ofte et av temaene i utsagnene dukker opp enn selve innholdet i utsagnene. Et tema som 

samtlige av deltakerne anser som viktig, men alle kun nevner kort og konsist en gang i løpet 

av sitt intervju kan derfor ”bli borte” fra den videre analysen. Dersom temaet kun nevnes ti 

ganger kan det være ”for lite” selv om alle deltakerne synes dette var et viktig punkt å få med. 

På grunn av dette kan essensiell informasjon om deltakernes opplevelse og erfaring med 

programmet gå tapt. Ved et større utvalg i videre studier kan denne kvantifiseringen bli 

mindre sårbar og de største temaene komme mer tydelig frem.  

En annen begrensning går på studiens reliabilitet. Transkribering, redigering, 

‘unitizing’ og koding er alle utført av en og samme person. I en slik prosess burde man, ifølge 

Smith (2008), strebe etter å være så objektiv som mulig for å kunne presentere enhetene så 

”rene” som mulig. Å inkludere flere ulike personer til å gjøre dette og deretter måle interrater 

reliabilitet er en metode for å prøve å oppnå dette. Kodeboken for SWOT-rammeverket, PAI 

og MPAS beskrevet tidligere ble fulgt for å kunne eliminere noe av denne påvirkningen som 

koderen kan ha. I tillegg ble kodingen gjennomgått av veilederen for å kunne vurdere 

kodingen av enhetene. En videre studie burde inkludere flere forskere til å gjennomgå 

prosessene med transkribering, redigering, bryting ned til minste meningsbærende enheter og 

koding. På denne måten kan man minske disse manglene og øke reproduserbarheten på 

prosessen, selv om forskeren alltid vil måtte gjøre skjønnsmessige vurderinger. Det viktigste 

med innsyn fra flere forskere er å få et kritisk perspektiv på analysene og sensitivisere dem for 

temaer og fortolkninger som ligger i datamaterialet.  
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En annen begrensning ved Mamma Mia med tanke på data til denne studien er 

hvordan intervjuene er lagt opp med SWOT-ene som temaer gjennom hele intervjuet. Selv om 

undertegnede i denne studien har, for eksempel, sett spesifikt på dannelsen av det emosjonelle 

båndet mellom mor og barn, er det ingen av deltakeren som har blitt stilt spesifikt spørsmål 

rundt dette. Holdningsobjektet deltakerne ble bedt om å evaluere i SWOT-spørsmålene var 

Mamma Mia programmet, og ikke det emosjonelle båndet mellom mor og barn. Analyse av 

dette emosjonelle båndet innebærer dermed tolkning fra forskerens side på det deltakerne 

snakker om, selv om bruken av tilknytningsvariablene PAI og MPAS reduserer dette. 

Samtidig kan dette være en styrke ved hovedstudien av Mamma Mia, da det å spørre direkte 

om dette kan føre til veldig mye data på det emosjonelle båndet mellom mor og barn. 

Resultatene fra denne studien ser derimot ut til å reflektere at deltakerne ikke generelt anså 

dette emosjonelle båndet som en sentral del av deres opplevelse av programmet, da det kun 

ble nevnt i 9% av utsagnene.  

Det samme gjelder for kodingen av SWOT-ene, hvor man skal vurdere hvert enkelt 

utsagn opp imot de fire variablene. Dette innebærer også tolkning fra forskeren, og kan føre 

til at et utsagn ment som en svakhet fra deltakeren kan bli kodet som en mulighet fra 

forskeren. Helms og Nixon (2010) mener dette er en svakhet ved SWOT-modellen, at den kan 

være for forenklende og at den ønsker å sette komplekse forhold inn i kun fire ulike 

kategorier. Samtidig handler dette om hvordan man koder og analyserer intervjumaterialet. 

Man kan velge å la spørsmålet som er stilt i intervjuet være førende for om noe kodes som 

styrke, svakhet, mulighet eller begrensning. Deltakerne kan imidlertid ut ifra et spørsmål om 

en styrke komme på noe de så som en svakhet og nevne dette under spørsmålet. Det er derfor 

i dette studiet, i tillegg til å se på spørsmålet som er stilt deltakeren, gjort en vurdering ut fra 

hva deltakeren faktisk sier. Dette kan ha ført til at usikkerhet har oppstått og skjønnsmessige 

vurderinger har blitt tatt, eller utsagnet har havnet som en residual. Allikevel er denne 

kombinasjonen den som ser ut til å best bevare all informasjon. Dette er derfor viktig å være 

klar over og bevisst rundt i både denne og videre undersøkelser.  
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5 Konklusjon 
Opplevelsen av Mamma Mia programmet ser generelt ut til å være positiv blant deltakerne. 

Den tematiske analysen av SWOT-variablene gir en utvidet innsikt i hvordan deltakerne 

opplever og bruker programmet. Deltakerne ser spesielt på hovedstyrken av programmet at 

det er delt opp i rom som omhandler parforholdet, barn og mor hver for seg. Dette gjør 

informasjonen og kommunikasjonen av innholdet i programmet anvendbart for deltakerne. 

Dette fører igjen til en anerkjennelse av alle involverte parter i det å få et barn. Det kan gjøre 

mødrene mer reflektert og rustet til å kunne gjenkjenne, forebygge og håndtere symptomer på 

PND gjennom teknikker lært i Mamma Mia programmet.   

Deltakerne opplever imidlertid programmet også som tidkrevende, rigid og 

gjenkjenner en mulighet for at målgruppen kan falle utenfor i gjennomføringen av 

programmet. Hovedbegrensningen ved programmet innebar at programmet tok mye tid og 

ressurser å gjennomføre og det var stor sannsynlighet for å havne bakpå. Programmet hadde 

også svakheten at det kunne være lite tilgjengelig og vanskelig å navigere seg rundt i, spesielt 

når man hadde havnet bakpå flere sesjoner. Deltagerne identifiserte derfor mulighetene for å 

gjøre programmet mer tilgjengelig og tilpasset for flere målgrupper ved å åpne opp for å 

kunne skreddersy programmet mer til hver enkelt bruker og utvikle programmet som en app. 

Deltakerne ønsket også muligheten for mer sosial støtte gjennom programmet, av partner, 

helsepersonell eller andre deltakere. Disse faktorene er det viktig å ta tak i ved videre 

utvikling og forskning på programmet, da det er essensielt at de som er i risiko for PND er de 

som aktivt bruker programmet og kan dra størst nytte av det.  

Malanalysen viser at foreldrene har  nytte av Mamma Mia i formingen av morsrollen 

og etableringen av det emosjonelle båndet mellom mor og barn både før og etter fødsel. 

Mamma Mia påvirker her når denne etableringen starter og gir informasjon om verdifulle 

teknikker i hvordan de kan forberede seg på det nye familielivet og regulere barnet samtidig 

som egen velvære og parforhold blir ivaretatt. Deltakerne i programmet kan ut ifra dette se ut 

til få en ”tyvstart” på  refleksjon, samspill og kommunikasjon med barnet, noe som kan føre 

til en senere trygg tilknytning og gjør både mor og barn bedre rustet til livsutfordringer som 

PND.  
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