
   
    

Pappor med Intellektuell  
funktionsnedsättning 

Deras syn på föräldrarollen, faktorer som försvårar och 
underlättar föräldraskap, samt stöd i föräldraskapet 

Tommie Forslund 
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Kunskap om föräldraskap och IF 
Föräldrar med IF och deras barn är en gemensam högriskgrupp 
• Föräldrarna: förhöjd risk för nedsänkt föräldraförmåga (Lindberg et al., 2016) 
• Barnen: förhöjd risk för utvecklingsförseningar (Collings & Llewellyn, 2012) 
• Familjerna: förhöjd risk att barnen behöver insats i form av placering (Tøssebro et al., 2017) 

- Orsak(er) till placering: omsorgssvikt är den vanligaste orsaken, och oro kring 
lyhördhet mot barns signaler är vanligt (Alexius & Hollander, 2014; Pecora et al., 2014) 

Föräldrar med IF är mottagliga för stödjande interventioner 
• Anpassat föräldrastöd: Många studier har funnit positiva resultat av stöd anpassat 

efter föräldrarnas kognitiva fungerande (Feldman, 1994; Coren et al., 2018; Wade et al., 2008) 

Föräldraskapet hos föräldrar med IF påverkas av många olika faktorer 
• Påverkansfaktorer går utöver IF per se: psykisk hälsa, uppväxt och livserfarenheter, socialt stöd, 

ekonomi, familjesammansättning (Feldman, 2002; Feldman & Aunos, 2020; Starke, 2005) 
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Föräldraskap och IF - bred kontextuell modell 

Feldman, 2002; Feldman & Aunos, 2020 
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Kunskapsluckor om föräldraskap och IF? 
Otillräcklig kunskap om föräldraskap 
• Kunskapsluckor har samtidigt uppmärksammats om föräldrar med IF, vilket gör 

det svårare att hjälpa dessa föräldrar och deras barn (Bruno, 2012; Starke, 2005). 
- Föräldrabeteende inom olika viktiga områden? 
- Faktorer som påverkar föräldraförmåga? 

Otillräcklig kunskap om föräldrastödsmetoder 
• Det behövs mer kunskap om föräldrastödsinterventioner för föräldrar med IF, inklusive 

om deras effekter och faktorer som påverkar deras effekt och det har uppmärksammats 
att föräldrar med IF inte alltid får tillräckligt stöd (e.g., Janeslätt et al., 2019; SBU, 2018). 

Kunskapsluckor anmärkningsvärda av flera anledningar 
• Barn har rättigheter och föräldrar ett stort ansvar för sina barns bästa intresse (UNCRC,1989) 
• Samhället har samtidigt ett ansvar att komplettera föräldrar genom stöd och Sverige 

har antagit en nationell strategi att alla föräldrar ska kunna ges stöd i sitt föräldraskap (S2013.010) 
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Kunskapsluckor om Pappor med IF 
Speciellt stora kunskapsluckor om pappor med IF 
• Den övervägande majoriteten forskning kring föräldraskap och IF baseras 

på forskning om mammor med IF, och avsaknaden av specifik kunskap 
om pappor med IF har lyfts fram av många forskare 
(e.g., Collings & Lewellyn, 2012; McConnell et al., 2017; Theodore et al., 2018). 

- ”Befintliga studier inkluderar oftare mödrar än fäder vilket innebär 
att det finns mer kunskap om mödrarna. Endast ett fåtal studier 
har undersökt fäderna” (Starke, 2005, sid.1). 

- Pappor med IF utgör vanligen en liten minoritet deltagare, 
varför deras perspektiv inte synliggörs (Symonds et al., 2020). 
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Tidigare forskning om pappor med IF 
Finns endast en handfull studier om pappor med IF, och ingen svensk studie 
• Symonds et al. (2020): hittade endast fyra studier som fokuserat på pappor med IF. 

1. En av dessa studier gjordes för 50 år sedan i USA (med frågeformulär), 
och genomsyrades av negativa antaganden (Peck & Stephens, 1965) 

2. En annan baserades på en enda Australiensisk pappa (Strike & McConnell, 2002) 

3. En tredje baserades på en fokusgrupp med tre pappor i Skottland (Gosden & Kirkland, 2008) 

4. En fjärde utgjordes av åtta Isländska pappor, där inte alla hade IF (Sigurjonsdottir, 2004) 

5. Symonds och kollegor (2020) intervjuade sedermera åtta Engelska pappor. 
Endast hälften av dessa hade dock hemmaboende barn och flera hade haft 
mycket lite kontakt med sina barn till följd av tidig adoption. 
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Tidigare forskning om pappor med IF - indikationer 
• Vill vara engagerade föräldrar men upplever utmaningar 

- Vill ofta vara engagerade i föräldraskapets olika delar, men upplever föräldrastress 
och utmaningar, gällande t.ex. uppfostran, att samarbeta med deras partners, 
och avbrott i relationen till barnet p.g.a. egen psykisk ohälsa och skilsmässor 

• Känner sig exkluderade från stöd 
- Framhöll den positiva betydelsen av kvinnor i det sociala nätverket, men känner sig 

exkluderade från professionellt stöd, som de upplever riktas till mamman och barnet 

• Kan ha en annan syn på föräldrarollen än mammor med IF 
- Pappor med IF lade stor vikt vid förvärvsarbete och en del såg hushållssysslor 

som något som främst var partnern ansvarsområde 

• Pappor med IF bär ofta på negativa uppväxterfarenheter 
- Vanligt med negativa erfarenheter med egna föräldrar under uppväxten, speciellt 

med egna pappor, inklusive fysisk och emotionell frånvaro samt sårande bemötande. 
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Vår pågående studie 
Studiens syfte och frågeställningar 
1. Hur ser pappor med lindrig IF på sin föräldraroll? 

2. Vilka faktorer försvårar respektive underlättar föräldraskap enligt papporna? 

3. Hur upplever pappor med IF stöd i föräldraskapet och vilket stöd önskar de? 

Finansiering - Forskningsmedel 
• Studien finansieras med forskningsmedel från Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond 
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Vår pågående studie 
Metod 

• Deltagare: 10 pappor med mild IF vilkas barn bor hemma (åtm. deltid). 

• Rekrytering: främst genom professionella som har kontakt med pappor med IF 

• Intervjuer: Individuella semi-strukturerade med ljudinspelning (ca 60 minuter) 
- Baserade på generella modeller kring föräldraskap, den breda kontextuella modellen 

kring föräldraskap och IF, och hittillsvarande forskning om pappor med IF 

• Analys: kvalitativa (tematisk) 

• Avrapportering vetenskaplig tidskrift, svenska och internationella konferenser, SUFs hemsida 
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Vår pågående studie 
To Be Continued… 

Har du kontakt med en pappa med IF som du tror är intresserad av att delta? 
Kontakta då gärna mig, för ytterligare information 

tommie.forslund@regionuppsala.se 

mailto:tommie.forslund@regionuppsala.se
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Take Home Messages 
Det saknas kunskap om pappor med IF 
och i synnerhet om svenska pappor med IF 

Mer kunskap är viktigt bland annat för att… 
• öka möjligheten att ge papporna, deras partners och barnen adekvat stöd, 

i enlighet med den nationella strategin om föräldraskapsstöd 

• underlätta konstruktiva professionella kontakter och ett positivt bemötande 

Svensk forskning pågår och hjälp behövs för rekrytering! 
Tidigare internationell forskning indikerar att pappor med IF ofta vill vara engagerade, men att 
de upplever utmaningar i föräldraskapet och samtidigt känner sig exkluderade från stöd. 

• Sådana fynd indikerar att det är bra att tänka till lite extra kring hur pappor med IF kan 
inkluderas mer i föräldraskapsstöd och hur en positiv professionell kontakt kan stöttas 
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Tack för din uppmärksamhet 

www.regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum 
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