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Bakgrund

Behov av en bredare modell kring föräldraskap hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras barns utveckling

 Forskare har länge efterlyst ett mindre ensidigt fokus på föräldrars IF 

per se, och större hänsyn till andra faktorer som ev. kan påverka 

föräldrabeteende och barns utveckling (se t.ex. Feldman & Aunos, 2020)

 Hög risk för utsatthet för våld, övergrepp och traumatiska 

erfarenheter har rapporterats hos personer med IF (se t.ex. Collings & 

Llewellyn, 2012; McGaw et al., 2007, 2010)

 Vanligt med oro hos professionella kring lyhördhet mot barns signaler 

och otrygg anknytning hos deras barn (Alexius & Hollander, 2014)

Bakgrund

Vårt projekt

Syfte: att undersöka lyhördhet hos mödrar med mild IF, deras barns 
anknytningsrepresentationer, och olika påverkansfaktorer.

Barns anknytning (Granqvist, Forslund, Fransson, Springer, & Lindberg, 2014)

 Stor variation: trygg anknytning något mindre vanligt än hos barn i 
allmänhet, men endast marginellt mindre vanligt än hos barn matchade för 
socioekonomiska faktorer

 OBS: Risk för otrygg och desorganiserad anknytning var förhöjd när 
mödrarna med IF hade varit med om många traumatiska erfarenheter

Mödrarnas lyhördhet (Lindberg, Fransson, Forslund, Springer, & Granqvist, 2016)

 Stor variation: Lägre än jmf-mödrarna men från låg till relativt hög lyhördhet

 OBS: Låg lyhördhet vanligare när mödrar med IF hade varit med om 
mycket traumatiska erfarenheter
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Syfte och frågeställningar

Centrala kunskapsluckor

Vi och andra har funnit ”att” traumatiska erfarenheter kan spela roll för 
föräldrabeteende för personer med IF.

 En fråga som kvarstår dock är ”hur” mödrar med mild IF representerar 
traumatiska erfarenheter och hur ev. skillnader i detta relaterar till skydd- och 
risk v.g. barns anknytning 

 Kvalitativ analys av hur trauma kommer till uttryck i intervjuer om sådana 
erfarenheter kan ev. belysa hur dessa har bearbetats av mödrarna och 
kopplingar mellan trauma och barns anknytning. 

Syfte & Forskningsfrågor

 Hur representerar mödrar med lindrig IF traumatiska erfarenheter?

 Kan kvalitativa skillnader i dessa representationer kring trauma identifieras 
hos mödrar vars barn har olika anknytningsmönster?

Metod

Tematisk analys

Urval an intervjuer: 8 av de 23 traumaintervjuerna valdes ut för djupanalys

 4 vilkas barn kodades som desorganiserade & 4 som kodades som trygga

 De fyra ”trygga” med mest traumatiska erfarenheter valdes ut.

Not. om Traumaintervjun

 Skapades för projektet, och innehåller 30 konkret formulerade frågor om 
olika potentiellt traumatiska händelser, under uppväxten såväl som senare.

 Frågor om sexuella, fysiska, och emotionella övergrepp, vanvård, och 
andra traumatiska erfarenheter

 Följdfrågor: Kring händelsen (vad, när, hur ofta), känslor vid tillfället, förövare 
(vem/vilka), om pratat med någon, påverkan på sätt att vara som vuxen, samt 
påverkan på sätt att vara mot barn, och om upplever det som ett övergrepp

 Rikt material: Möjliggör analys av upplevelser och representationer

Resultat

5 Huvudteman

1. Känslomässigt deltagande i intervjun

2. Stöd

3. Agerande i krissituationer

4. Traumats närvaro i medvetandet

5. Ägande av sin berättelse



Resultat

Tema 1: känslomässigt deltagande i intervjun

1.1. Öppenhet

1.2. Känslomässig förmedling

1.3. Förmåga att ta plats

Mödrar till barn som kodades som desorganiserade: 

 Var mer slutna, gav kortfattade svar och få spontana fördjupningar

 Uppvisade svårigheter att tala om känslor: svarade mer informativt, tycktes 
hålla känslor ifrån sig, svarade emotionellt flackt och var ”distanserade” 

 Tog mindre plats: intervjuaren blev mer styrande, t.ex. genom följdfrågor

”Ärligt talat har jag inte haft någon reaktion alls”, ”svårt att sörja”

Resultat

Tema 2: Stöd

2.1. Stöd från anknytningspersoner

2.2. Stöd från samhället

2.3. Förmåga att söka och ta emot stöd

Mödrar till barn som kodades som desorganiserade: 

 Har i större utsträckning vuxit upp i familjehem: ingen har vuxit upp med 
sin biologiska mamma under hela uppväxten, och relationer till närmaste 
anknytningspersoner är genomgående konfliktfyllda

 Uppger i mindre utsträckning att de sökt stöd 

 Beskriver svårigheter med tillit till andra samt svårigheter att söka och ta 
emot stöd

Mödrar till barn som kodades som trygga

 Har haft större tillgång till anknytningspersoner, som också varit mer 
stöttande, och har i större utsträckning sökt stöd från föräldrar, släkt och 
olika samhällsinstanser.

Resultat

Tema 3: Agerande i krissituationer

3.1 Passivitet

3.2. Aktivitet

Mödrar till barn som kodades som desorganiserade: 

 Berättar oftare om känslor av handfallenhet, maktlöshet, och passiva 
undfallande och undvikande strategier. 

”jag vart som en slav”

Mödrar till barn som kodades som trygga

 Berättar oftare om aktiva strategier, om t.ex. vägran, motstånd och öppen 
konflikt. 

”jag måste bli starkare och komma ifrån det här”



Resultat

Tema 4: traumats närvaro i medvetandet

4.1 Triggers

4.2. Förminskande av trauman

4.3. Dåtid och nutid

Mödrar till barn som kodades som desorganiserade: 

 Beskriver i större utsträckning ”triggers”, t.ex. när de ser vuxna som slåss 
eller när det dunsar i golvet, och formuleringar som  ”jag klarar inte av…”

 Ger exempel på hur de förminskar trauman: 

”…slår bort det helt och låtsas som att det inte har hänt…”

 Gör i större utsträckning åtskillnad mellan å ena sida den de var ”då när det 
hände” och den person de blivit.

Resultat

Tema 5: Ägande av sin berättelse

5.1 Koherens

5.2. Det oförklarade

5.3. Självkänsla

5.4 Beskyddande och gränser

Mödrar till barn som kodades som desorganiserade: 

 I större utsträckning bristande koherens i sitt berättande, genom t.ex. 
snabba övergångar, ofärdiga meningar, och vaga formuleringar

 Påtalar oftare att viktiga saker förblivit oförklarade för dem

 Beskriver i större utsträckning låg självkänsla och lågt självförtroende, 
kopplat till svåra erfarenheter. 

”… känner alltså eh... du är... du är ingenting”.

 Referenser till vilja att skydda sina egna barn förekommer oftare, och vissa 
beskriver oro kring och svårigheter med gränssättning i relation till barnen

Diskussion

Mödrarna med mild IF vilkas barn kodades som desorganiserade 
tycktes i större utsträckning bära på obearbetade trauman!

 Dessa mödrar, som vi i tidigare studier funnit var lägre i lyhördhet inför 
sina barns signaler, tenderade att:

1. Vara mindre känslomässigt deltagande i intervjun: mindre öppna, svårare att ta plats, 
och svårare att prata om och förmedla känslor

2. Beskriva lägre förekomst av stöd under uppväxten, svårigheter att söka och ta emot 
stöd som vuxen, samt svårigheter med tillit till andra

3. Beskriva passiva strategier i krissituationer

4. Beskriva triggers för trauman, försök att förminska trauman, och försök att förpassa 
trauman till en avgränsad avlägsen dåtid

5. Beskriva svårigheter att äga sin berättelse: Lägre koherens, mer oförklarade 
händelser, lägre självkänsla, och mer behov att skydda sina egna barn

Obearbetade trauman kan eventuellt, genom mekanismer relaterade till 
dessa teman, påverka föräldrabeteende och barns utvecklingsmöjligheter!



Take home messages

Förebyggande arbete är centralt: Hur kan vi minska risken att personer med 
IF utsätts för traumatiska erfarenheter?

 Se t.ex. det gruppbaserade våldsförebyggande programmet VIP – Viktig 
Intressant person, som utvecklats speciellt för personer med IF.
 https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/vuxna/utbildning-och-

forhallningssatt-inom-funktionshinderomradet/vip-programmet.html

Det är viktigt att våga fråga om traumatiska erfarenheter: Hur kan vi bli 
bättre på att fråga personer med IF om detta?

 Se t.ex. anpassat material, med bild-stöd, som utvecklats för att underlätta 
samtal om våldsutsatthet.  
 https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/samtal-om-vald/

Det är viktigt att bereda möjlighet för personer med IF att bearbeta 
traumatiska erfarenheter: hur kan vi bli bättre på detta?

 Kuratorer och psykologer med kunskap om kognitiva svårigheter?
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