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De bortglömda spökena i 
barnkammaren

I denna artikel presenteras resultat från världens hittills första systematiska forsknings-
översikt rörande förekomsten av interpersonella trauman hos föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning, samt betydelsen av sådana trauman för omvårdnadsrelaterade 
problem och barnens utveckling. 

Forskningsöversikt

– Om interpersonella trauman 
hos föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning

Föräldrar med intellektuell funktionsnedsätt-
ning (IF; IQ <70 samt nedsatt adaptiv förmåga; 
Schalock m.fl., 2021) och deras barn utgör några 
av samhällets mest sårbara familjer. Föräldrarna 
löper förhöjd risk för svårigheter i föräldraskapet, 
exempelvis i form av försvagad förmåga till basal 
omvårdnad och nedsatt lyhördhet inför barnens 
signaler (Lindberg m.fl., 2017; MacLean & Au-

nos, 2010). Barnen löper, å sin sida, förhöjd risk 
för utvecklingsförseningar, beteendeproblem och 
psykisk ohälsa (t.ex. Emerson & Brigham, 2014; 
Neely-Barnes m.fl., 2014). Oro för föräldrarnas 
omvårdnadskapacitet är mycket vanlig hos profes-
sionella inom barnsjukvården och relaterade verk-
samheter (Höglund m.fl., 2013), och familjerna är 
också kraftigt överrepresenterade i barnavårdsä-
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renden (McConnell m.fl., 2021b). 
Historiskt sett har de nämnda riskerna vanligen 

antagits vara relaterade till funktionsnedsättning-
en som sådan, och därmed kroniska till sin natur 
(McConnell & Llewellyn, 2002). Som en konse-
kvens av detta erbjuds föräldrar med IF föräldra-
skapsstöd i mindre utsträckning än andra föräldrar 
med motsvarande behov (McConnell m.fl., 2006), 
och diagnosen i sig har ofta tagits som intäkt för 
otillräcklig omvårdnadskapacitet, och för place-
ringar av barnen utanför hemmet (Callow m.fl., 
2017). Denna tankefigur har emellertid utmanats 
av empirisk forskning, som visar att även om för-
äldrar med IF löper förhöjda risker på gruppnivå, 
så har en substantiell minoritet av föräldrarna till-
räckliga omvårdnadsförmågor, i synnerhet om de 
erbjuds kontinuerligt stöd (Willems m.fl., 2007). 
På motsvarande vis utvecklas också en betydande 
minoritet av barnen väl (Collings & Llewellyn, 
2012; Hindmarsh m.fl., 2015). Fynd som dessa 
har bidragit till att forskare inom fältet alltmer har 
blickat bortom diagnosen i sina försök att förstå 
omvårdnadssvårigheter och utvecklingsrisker hos 
föräldrar med IF och deras barn. Det har därige-
nom uppdagats att familjernas levnadsomständig-
heter i regel rymmer ett stort mått av s.k. kontex-
tuella riskfaktorer, och att flera av de problem som 
har observerats i de berörda familjerna helt eller 
delvis kan hänföras till sådana riskfaktorer (Schu-
engel m.fl., 2017). Föräldrar med IF är exempel-
vis ofta fattiga och socialt isolerade (Llewellyn & 
Hindmarsh, 2015), och lever ofta som ensamståen-
de eller i relationer med våldsamma partners (t.ex. 
McConnell m.fl., 2021b). Psykisk ohälsa och om-
fattande föräldraskapsstress är också mycket van-
ligt i denna grupp (Meppelder m.fl., 2015; O’Keefe 
& O’Hara, 2008). 

En annan kontextuell riskfaktor av potentiell 
betydelse i detta sammanhang, är erfarenheter av 
interpersonellla trauman, såsom övergrepp eller 
försummelse, i föräldrarnas egen livshstoria. Såda-
na erfarenheter har, i den allmänna befolkningen, 
befunnits utgöra en viktig riskfaktor för en mängd 
föräldraskapsrelaterade svårigheter, såsom skräm-
mande eller hjälplösa beteenden i relation till bar-
net, mer aggressivt och kontrollerande samspel, 
minskad tolerans för barns negativa känslouttryck 
och svårigheter med adekvat gränssättning (t.ex. 
Lotto m.fl., 2021; Madigan et al., 2006; van IJ-
zendoorn m.fl., 2020). Erfarenheter av interper-

sonella trauman hos föräldrar har också kopplats 
till psykisk ohälsa och mer föräldraskapsstress, 
samt till beteendemässiga, socioemotionella och 
kognitiva svårigheter hos deras barn (t.ex. Gardner 
m.fl., 2019; Lange m.fl., 2019; Schickedanz m.fl., 
2018). Med andra ord: många av de problem som 
på gruppnivå är överrepresenterade bland föräldrar 
med IF och deras barn, har bland föräldrar utan IF 
kopplats till erfarenheter av interpersonella trau-
man. Trots detta saknas en samlad forskningsbild 
av förekomsten av interpersonella trauman bland 
föräldrar med IF, samt av kopplingar mellan så-
dana erfarenheter och omvårdnads- och utveck-
lingsrisker hos föräldrarna och deras barn. Sådan 
kunskap vore värdefull för kliniker som arbetar 
med att bedöma risker och ge stöd åt de berörda 
familjerna, men också för att kontextualisera om-
vårdnadssvårigheter bland föräldrar med IF, och 
därigenom motverka diskriminering på basis av 
deras diagnos. Av denna anledning genomförde 
jag, tillsammans med professor Pehr Granqvist och 
Dr. Tommie Forslund vid Stockholms universitet, 
nyligen den första systematiska forskningsöver-
sikten i ämnet. Vi frågade oss (1) hur vanliga er-
farenheter av interpersonella trauman är hos för-
äldrar med IF, samt huruvida sådana erfarenheter 
är kopplade till (2) omvårdnadsrelevanta utfall och 
(3) utvecklingsproblem hos barnen. Forskningsö-
versikten publicerades hösten 2022 i tidskriften 
Trauma, Violence, & Abuse1, och dess huvudsak-
liga fynd utgör ämnet för denna artikel.

Kortfattat om urvalsmetod och de studier som 
ingick i forskningsöversikten
För att identifiera studier som rapporterade före-
komst av interpersonella trauman hos föräldrar 
med IF genomförde vi systematiska sökningar i fyra 
stora forskningsdatabaser (CINAHL, MEDLINE, 
PsycINFO och PTSDpubs), samt kompletterande 
sökningar i referenslistor till artiklar av relevans 
för ämnet. För att inkluderas i översikten krävdes 
att studierna rapporterade om förekomst av inter-
personella trauman hos föräldrar med IF, baserat 
på systematisk mätning av sådana erfarenheter. In-
terpersonella trauman definierades som erfarenhe-
ter av fysiska, sexuella eller emotionella övergrepp, 
försummelse, att bevittna våld i hemmet, samt 
utdragna separationer från anknytningspersoner 
under barndomen (t.ex. institutionsplacering). Vi 
inkluderade även studier som enbart rapporterade 
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förekomst av ospecificerade interpersonella trau-
man, dvs. studier som entydigt undersökte erfa-
renheter av olika former av övergrepp och vanvård 
bland deltagarna, men som endast rapporterade 
deltagarnas totala erfarenheter av vilken som helst 
av dessa former. För studier som rörde forsknings-
fråga (1) krävde vi dessutom att studierna skulle 
bygga på ”oberoende” stickprov (dvs. deltagarna i 
dessa studier fick inte ingå i andra studier i över-
sikten). För forskningsfrågorna (2) och (3) godtog 
vi överlapp mellan stickprov, givet att studierna i 
fråga rapporterade dittills opublicerade kopplingar 
mellan interpersonella trauman och omvårdnads-
relevanta/utvecklingsrelaterade utfall. Sökningen 
resulterade i 20 relevanta studier, inklusive 14 
oberoende stickprov. Samtliga studier kvalitets-
granskades med för ändamålet avsedda protokoll 
(NHLBI Quality Assessment Tools; NIH, 2013).

Merparten av studierna var publicerade från 
2010 och framåt, och härstammade från Kanada 
(5 studier), Storbritannien (4 studier), Sverige (4 
studier), Australien (3 studier), USA, (3 studier) 
och Tyskland (1 studie). En majoritet av studierna 
involverade föräldrar från specialiserade stödverk-
samheter för personer med IF, medan fem stu-
dier innehöll föräldrar från domstols- eller barn-
skyddssammanhang, och en studie byggde på den 
allmänna populationen av föräldrar med IF. En 
överväldigande majoritet av studiedeltagarna var 
mödrar, och de flesta hade en lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning (IQ 50-69). En stor andel av 
deltagarna levde i ekonomisk utsatthet, och social 
isolering och psykisk ohälsa var vanligt förekom-
mande. Sexton av studierna undersökte föräldrar-
nas erfarenheter av interpersonella trauman i barn-
domen (0-18 år), medan resterande fyra studier 
även inkluderade erfarenheter av våld och sexuella 
övergrepp senare i livet. Huvuddelen av studierna 
bedömdes vara av godtagbar vetenskaplig kvalitet, 
medan kvaliteten hos fyra studier ansågs vara låg. 

Huvudsakliga fynd 2

Förekomst av ospecificerade interpersonella 
trauman hos föräldrar med IF
Tio studier rapporterade förekomst av övergrepp 
eller vanvård hos föräldrarna, utan att närmare 
ange vilka former som avsågs. Sju av dessa studier 
kom från stödverksamheter för personer med IF, 

två var utförda i en barnskyddskontext, och en 
studie omfattade föräldrar med IF från samhället i 
stort. Åtta av studierna fann att minst 50% av för-
äldrarna hade erfarenheter av vanvård eller över-
grepp, och i hälften av studierna hade minst 60% 
av föräldrarna sådana erfarenheter. Tre av studi-
erna innehöll också jämförelsegrupper bestående 
av föräldrar utan IF, men med jämförbar risk- eller 
socioekonomisk status. Samtliga tre studier fann 
att erfarenheter av vanvård eller övergrepp var be-
tydligt vanligare hos föräldrar med IF. Då antalet 
studier från stödverksamheter var tämligen stort, 
kunde vi också beräkna ett aggregerat estimat för 
föräldrar i just den specifika kontexten (dvs. ett 
sammanvägt estimat från flera studier, vilket ger en 
säkrare fingervisning om förekomst än estimat från 
enskilda studier). Denna beräkning indikerade att 
58% av de föräldrar med IF som tar del av föräld-
rastödverksamheter, själva hade utsatts för vanvård 
eller övergrepp under uppväxten. Det är också värt 
att notera att studier med mer omfattande mät-
ningar av föräldrarnas erfarenheter generellt fann 
en högre förekomst av vanvård och övergrepp, än 
studier som tillämpade enklare mätmetoder. 

Förekomst av specifika former av interperso-
nella trauman hos föräldrar med IF
Fyra studier, samtliga från stödverksamheter, 
rapporterade om förekomst av fysiska övergrepp 
bland föräldrar med IF. Dessa studier fann att mel-
lan 31% och 61% av föräldrarna hade sådana erfa-
renheter, med en viktad medianförekomst (dvs. ett 
medianvärde justerat för skillnader i stickprovs-
storlek) på 50%. Sex studier, från både stöd- och 
barnskyddskontexter, undersökte också föräld-
rarnas erfarenheter av sexuella övergrepp. Fem av 
dessa studier fokuserade på barndomsupplevelser, 
och fann att 24%-58% av föräldrarna hade utsatts 
för sådana övergrepp som barn. Den viktade medi-
anförekomsten var 37,5%. Fyra studier, också från 
såväl stöd- som barnskyddskontexter, undersökte 
föräldrarnas erfarenheter av utdragna separationer 
från anknytningspersoner under uppväxten. I tre 
av dessa studier befanns 34%-36% av föräldrarna 
ha varit antingen familjehems- eller institutions-
placerade under uppväxten. I den fjärde studien 
hade en märkbart mindre andel (17%) av föräldrar-
na sådana erfarenheter, men denna studie använde 
en smalare definition av utdragna separationer, 
som enbart inbegrep upprepade placeringar utan-
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för hemmet och förlust av anknytningspersoner 
genom dödsfall. Den viktade medianförekomsten 
var 35,5%. 

För övriga former av interpersonella trauman 
fann vi färre rapporter, och mer övergripande 
uppskattningar av förekomst kunde därför inte 
göras i dessa fall. Tre studier, samtliga från stöd-
verksamheter, undersökte erfarenheter av emo-
tionella övergrepp, och fann sådana erfarenheter 
hos 38%-54% av föräldrarna. Tre studier, från både 
stöd- och barnskyddsverksamheter, kartlade också 
förekomst av försummelse i barndomen, och rap-
porterade att 12%-35% av föräldrarna hade sådana 
erfarenheter. Dessa uppgifter var dock svåra att 
tolka, då två av studierna var små, samt då forskar-
na använde sig av mycket olika konceptualiseringar 
av försummelse. Vad gäller bevittnande av våld i 
hemmet fann vi endast en rapport. I denna förhål-
landevis stora studie, från en stödverksamhet för 
föräldrar med IF, hade 48% av deltagarna bevittnat 
våld i hemmet under barndomen.

Kopplingar mellan interpersonella trauman och 
omvårdnadsrelevanta utfall
Fem studier undersökte indirekt samband mellan 
föräldrarnas interpersonella trauman och svårig-
heter i föräldraskapet, genom att studera förhål-
landet mellan föräldrarnas erfarenheter och san-
nolikheten för att de själva vanvårdade sitt barn, 
för att föräldrarna aktualiserades hos barnskydds-
verksamheter, eller för att barnet placerades utan-
för hemmet. Studierna rapporterade delvis mot-
stridiga fynd, men indikerade sammantaget att 
erfarenheter av interpersonella trauman medförde 
en ökad risk i dessa avseenden. En tämligen stor 
studie av föräldrar med IF inom stödverksamhe-
ter, med väl genomförd mätning av trauma, fann 
exempelvis att föräldrar med erfarenheter av in-
terpersonella trauman löpte signifikant större risk 
att aktualiseras i barnskyddssammanhang, och att 
förlora vårdnaden om sitt barn. Risken var särskilt 
förhöjd för föräldrar som hade utsatts för våld och 
emotionella övergrepp i barndomen. I en annan 
mycket stor studie av föräldrar som misstänktes 
för vanvård (försummelse, övergrepp eller expone-
ring för våld i hemmet) av sina barn, fann man att 
risken för att misstankarna bekräftades var större 
för föräldrar med IF, än för andra föräldrar inom 
utredningsverksamheten, samt att föräldrarnas 
erfarenheter av interpersonella trauman i barndo-

men delvis förklarade denna ökade risk. Värt att 
notera i denna studie är också att forskarna, efter 
statistisk kontroll för ackumulerade kontextuella 
riskfaktorer, inklusive föräldrarnas erfarenheter av 
interpersonella trauman, inte längre kunde obser-
vera någon förhöjd risk för vanvård som gick att 
hänföra till den intellektuella funktionsnedsätt-
ningen i sig. Ett liknande fynd rapporterades från 
en annan stor barnskyddsrelaterad studie, där man 
fann att en betydande del av den förhöjda risken 
för vanvård bland föräldrar med IF kunde hänföras 
till kontextuella riskfaktorer, inklusive interperso-
nella trauman. I denna studie kvarstod emellertid 
den intellektuella funktionsnedsättningen som en 
signifikant förklaringsfaktor, även efter statistiska 
kontroller. Övriga två studier, båda från stödverk-
samheter, fann ingen koppling mellan föräldrarnas 
erfarenheter av interpersonella trauman och ökad 
risk för vanvård eller placering av barnen. Dessa 
studier använde dock mycket enkla mätningar av 
trauma, vilket innebär att potentiellt relevanta 
erfarenheter hos föräldrarna kan ha undgått fors-
karna. 

Fyra studier kartlade också samband mellan er-
farenheter av interpersonella trauman och psykisk 
ohälsa hos föräldrarna. Samtliga dessa studier fann 
att erfarenheter av interpersonella trauman var 
kopplade till högre förekomst av psykiska problem 
hos föräldrarna. En studie, av föräldrar inom stöd-
verksamheter, fann exempelvis att erfarenheter 
av fysiskt våld i barndomen var länkade till större 
upplevda begränsningar i vardagslivet på grund av 
emotionella problem. Ytterligare två studier, även 
de från stödverksamheter, rapporterade koppling-
ar mellan erfarenheter av interpersonella trauman 
och psykiatriska svårigheter hos föräldrarna. Den 
fjärde studien, som innehöll föräldrar med IF från 
den allmänna populationen, fann att föräldrar med 
IF löpte ökad risk för psykisk ohälsa, och att denna 
risk var helt och hållet relaterad till deras utsatthet 
för interpersonella trauman och andra kontextu-
ella riskfaktorer.

Två studier, båda innehållande föräldrar från 
stödverksamheter, undersökte också erfarenheter 
av interpersonella trauman i relation till självrap-
porterade föräldrabeteenden och -attityder. En av 
dessa studier fann att erfarenheter av fysiska och 
sexuella övergrepp var kopplade till en mer nega-
tiv upplevelse av det egna barnet. En motsvarande 
koppling fanns också mellan erfarenheter av emo-
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tionella övergrepp och självupplevda svårigheter 
med gränssättning i relation till barnet. Förvånan-
de nog fann den andra studien ett samband mellan 
högre grad av interpersonella trauman i barndo-
men och en mer positiv upplevelse av föräldra-
skapet. Man fann i denna studie inte heller någon 
koppling mellan föräldrarnas traumaerfarenheter 
och deras självrapporterade känslomässiga värme 
gentemot barnet, eller mellan sådana erfarenheter 
och deras självrapporterade benägenhet att använ-
da fysiska bestraffningar som en del i sin uppfost-
ran av barnet. Dessa fynd bör dock tolkas med stor 
försiktighet, av flera skäl. Inte minst så underlät 
nästan hälften av föräldrarna – inklusive den stora 
minoritet som hade förlorat vårdnaden om sina 
barn – att besvara frågorna om fysisk bestraffning, 
vilket innebär en stor risk för att resultatet är miss-
visande. 

Avslutningsvis så ingick i urvalet även två stu-
dier, båda från stödverksamheter, vilka direkt 
undersökte interpersonella trauman i relation till 
omvårdnadsegenskaper. Den ena studien fann ett 
tydligt samband mellan ackumulerade (dvs. den 
totala frekvensen av) interpersonella trauman hos 
föräldern, och sänkt lyhördhet inför barnets signa-
ler. Den andra studien rapporterade ett samband 
mellan ackumulerade interpersonella trauman och 
en förhöjd benägenhet att feltolka barns emotio-
nella ansiktsuttryck som uttryck för skam. Sådana 
feltolkningar var, i sin tur, länkade till anknytnings- 
otrygghet och -desorganisation hos barnen. Dessa 
studier begagnade sig av djupgående mätningar 
av interpersonella trauman, samt av välvaliderade 
mått för lyhördhet, emotionstolkning och barnens 
anknytning. Dock begränsas deras generaliserbar-
het av att studierna var små och byggde på samma 
stickprov.

Kopplingar mellan föräldrars interpersonella 
trauman och deras barns utveckling
Endast fyra av de granskade studierna undersökte 
föräldrarnas erfarenheter av interpersonella trau-
man i relation till deras barns utveckling. En myck-
et stor studie, från en barnskyddskontext, fann att 
föräldrarnas barndomserfarenheter av vanvård 
kraftigt ökade risken för utvecklingsförseningar 
och inlärningssvårigheter hos barnen. Dessa fynd 
bör dock tolkas med viss försiktighet, då den sta-
tistiska modell som användes var bristfällig. En an-
nan studie, på föräldrar inom en stödverksamhet, 

fann ett tydligt samband mellan föräldrars acku-
mulerade erfarenheter av interpersonella trauman, 
och otrygg och desorganiserad anknytnings hos 
deras barn. Denna studie inkluderade omfattande 
och kvalificerade mätningar av såväl traumaerfa-
renheter som av barnens anknytning, men gene-
raliseringar bör ändå göras med försiktighet, då 
stickprovet var litet.

De övriga två studierna rapporterade kontras-
terande fynd. En studie undersökte föräldrarnas 
egen utsatthet för vanvård i relation till barnens ut-
veckling av motoriska, kognitiva och adaptiva fär-
digheter. Den andra studien undersökte föräldrars 
utsatthet för fysiskt våld och sexuella övergrepp i 
relation till barnens fysiska, akademiska, sociala, 
kommunikativa och självständighetsrelaterade 
utveckling. Ingen av studierna fann någon kopp-
ling mellan interpersonella trauman och utfall för 
barnen. Både dessa studier hade styrkor i form av 
välvaliderade mått för de aktuella aspekterna av 
barnens utveckling, men använde samtidigt myck-
et enkla mått på föräldrarnas erfarenheter av inter-
personella trauman. 

Diskussion

Föräldrarnas erfarenheter i en jämförande kon-
text
Vår genomgång av den publicerade litteraturen 
om erfarenheter av interpersonella trauman hos 
föräldrar med IF visar tydligt att sådana erfaren-
heter är kraftigt överrepresenterade i denna föräld-
ragrupp. Den sammantagna bilden indikerade att 
mer än hälften av föräldrarna hade erfarit minst ett 
interpersonellt trauma, och faktum är att till och 
med det lägsta erhållna estimatet för ospecificerade 
interpersonella trauman (42%; Emerson & Brig-
ham, 2013) är högre än motsvarande estimat i an-
dra grupper med förhöjd risk i detta avseende, så-
som patienter med svåra psykiatriska problem (jfr. 
Gatov m.fl., 2020). Även förekomsten av specifika 
former av interpersonella trauman var generellt 
hög bland föräldrarna. Den viktade medianföre-
komsten av fysiska och sexuella övergrepp hos för-
äldrarna med IF (50% respektive 37,5%) är exem-
pelvis väsentligt högre än motsvarande förekomst 
i den allmänna befolkningen utan IF (jfr. Moody 
m.fl., 2018; Stoltenborgh m.fl., 2015). Detsamma 
gäller förekomsten av emotionella övergrepp och 
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bevittnande av våld i hemmet (38%-54% respek-
tive 48%; jfr. Giano m.fl., 2020; Stoltenborgh 
m.fl., 2015), även om det begränsade antalet stu-
dier för dessa specifika former gör det svårare att 
generalisera fynden bortom de enskilda studierna. 
En anmärkningsvärt stor andel av föräldrarna hade 
också erfarenheter av långvariga separationer från 
anknytningspersoner i barndomen. Den viktade 
medianförekomsten på 35,5% är, för att jämföra 
med svenska förhållanden, nästan tio gånger hö-
gre än andelen barn ur den allmänna befolkningen 
som någon gång placeras i institutions- eller famil-
jehemsvård under uppväxten (jfr. Berlin, 2020). 
Det är givetvis högst troligt att flertalet av dessa 
separationer i föräldrarnas barndom genomfördes 
för att skydda dem från andra svåra erfarenheter, 
såsom allvarliga övergrepp eller försummelse, och 
att de därför kan ha varit av godo för föräldrarna i 
jämförelse med risker i deras ursprungliga omvård-
nadsmiljö. Oaktat detta så visar vår genomgång 
ändå att många föräldrar med IF har en barndoms-
historia som kännetecknas av instabila omvård-
nadsförhållanden. Detta är i sig ett viktigt fynd, 
eftersom sådan instabilitet har visat sig vara kopp-
lad till påtagliga svårigheter senare i individens ut-
veckling (Jones-Mason m.fl., 2021). 

Interpersonella trauman i relation till omvård-
nadsrelevanta utfall och barnens utveckling
Sammantaget indikerade en majoritet av studierna 
att interpersonella trauman ökar sannolikheten för 
negativa omvårdnadsrelevanta utfall bland föräld-
rar med IF. Den tydligaste kopplingen i detta avse-
ende gällde psykisk ohälsa hos föräldrarna. Psykisk 
ohälsa är visserligen inte en omvårdnadsfaktor i 
sig, men fyndet är ändå viktigt, då psykisk ohäl-
sa ökar risken för föräldraskapssvårigheter (Kohl 
m.fl., 2011) och kan underminera föräldrars för-
måga att samarbeta med stödverksamheter. I linje 
med detta resonemang fann en av studierna i vår 
granskning (McConnell m.fl., 2011) att föräldrar 
med IF som också led av psykisk ohälsa oftare van-
vårdade sina barn, och oftare aktualiserades i vård-
nadsärenden i domstol. Studier som undersökte 
omvårdnadsrisker i termer av vanvård, involvering 
av barnskyddsverksamheter eller placering av bar-
nen gav en något spretigare bild, då två studier inte 
fann någon koppling mellan föräldrarnas erfaren-
heter och ökad risk. De studier som fann en sådan 
koppling var emellertid både större och metodolo-

giskt starkare, varför den övergripande evidensen 
ändå bör anses tyda på att interpersonella trauman 
ökar sannolikheten även för denna typ av utfall.  

De studier som undersökte självrapporterade 
föräldrabeteenden och -attityder är svåra att vär-
dera, och inga tydliga slutsatser bör dras från dessa. 
Dels uppvisade båda studierna påtagliga brister 
(t.ex. stort deltagarbortfall för viktiga variabler), 
och dels är överensstämmelsen mellan självrappor-
terade och faktiska föräldrabeteenden och -attity-
der generellt tämligen låg – särskilt i föräldragrup-
per med hög förekomst av psykosociala svårigheter 
(Herbers m.fl., 2017). De båda studier som istäl-
let direkt undersökte olika omvårdnadsrelevanta 
egenskaper genom användning av observations-
metoder, fann teoretiskt förväntade kopplingar 
mellan föräldrarnas ackumulerade erfarenheter av 
interpersonella trauman, och negativa föräldraut-
fall i form av sänkt lyhördhet och en benägenhet 
för feltolkningar av barns emotioner. Dessa studier 
stärker den samlade bilden av att interpersonella 
trauman är länkade till svårigheter i föräldraskapet 
hos föräldrar med IF, även om studiernas begrän-
sade storlek gör det befogat att tolka resultaten 
med försiktighet.

Det kan här nämnas att vår forskargrupp, sedan 
forskningsöversikten publicerades, har genomfört 
ännu en i sammanhanget relevant studie, vilken yt-
terligare stärker bilden av interpersonella trauman 
som en riskfaktor för omvårdnadssvårigheter bland 
föräldrar med IF. I denna studie (Hammarlund 
m.fl., manuskript under arbete) undersökte vi för-
äldrarnas förmåga att mentalisera sina barn, samt 
utförde en bred kartläggning av olika slags fysiska, 
sexuella och emotionella övergrepp, försummelse, 
bevittnande av våld i hemmet, samt allvarliga se-
parationer från anknytningspersoner i föräldrarnas 
barndom. Preliminära analyser från studien anty-
der att den intellektuella funktionsnedsättningen 
i sig medför en viss risk för mentaliseringssvårig-
heter, i form av en ökad benägenhet att förhålla 
sig till barnet genom prementaliserande lägen 
(prementalizing modes; Fonagy m.fl., 2002). Som en 
illustration av heterogeniteten med avseende på 
omvårdnadsfaktorer hos föräldrar med IF, fann vi 
dock även att en betydande minoritet av föräldrar-
na med IF inte uppvisade sådana svårigheter, och 
att de föräldrar som uppvisade störst svårigheter 
i större utsträckning hade erfarit interpersonella 
trauman i barndomen. 
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Vad gäller länkar mellan föräldrarnas interper-
sonella trauman och negativa utvecklingsutfall 
för deras barn, så medför de motstridiga fynden 
i kombination med begränsningar hos de aktu-
ella studierna, att inga tydliga slutsatser kan dras. 
Det bör här betonas att barns utveckling bestäms 
av en mängd olika faktorer, och att barn till för-
äldrar med IF även på grund av genetisk predis-
position löper en förhöjd risk för utvecklingsavvi-
kelser och -förseningar, i synnerhet vad gäller de 
kognitiva utvecklingsutfall som merparten av de 
aktuella studierna fokuserade på. De svårigheter 
som barnen i studierna uppvisade kan därmed ha 
haft skilda etiologiska rötter, vilket gör det svårare 
att koppla dem till specifika riskfaktorer. Det kan 
dock samtidigt noteras att den enda studien som 
genomförde omfattande mätningar av både inter-
personella trauman hos föräldrarna och barnens 
utveckling (anknytning) fann en tydlig koppling 
dem emellan, vilket kan ses som en indikation 
på att de motstridiga fynden delvis har sin grund 
i metodologiska skillnader mellan studierna. De 
bristfälliga mätningarna av trauma i tre av studi-
erna sätter också fingret på en generell brist hos 
de studier som undersökte länkar mellan inter-
personella trauman och omvårdnadsrelevanta el-
ler utvecklingsmässiga utfall: endast en fjärdedel 
av studierna registrerade den ackumulerade före-
komsten av trauman i föräldrarnas uppväxt, medan 
övriga studier enbart registrerade ren förekomst. 
Detta är en allvarlig brist, inte minst som angräns-
ande forskning på Adverse Childhood Experiences 
(ACEs; se t.ex. Lange m.fl., 2019) och utvecklings-
trauma (Cloitre m.fl., 2009) visar att upprepade 
interpersonella trauman under uppväxten utgör 
en väsentligt större risk för individens fortsatta ut-
veckling, än enskilda sådana händelser. Både fors-
kare och kliniker som arbetar med föräldrar med 
IF bör därför fästa stor vikt vid att kartlägga den 
totala utsattheten för interpersonella trauman hos 
föräldrar med IF, snarare än att bara undersöka om 
sådana händelser har förekommit i föräldrarnas liv.

Avslutande reflektioner

Att erfarenheter av interpersonella trauman tycks 
vara en bidragande orsak till de omvårdnadsvårig-
heter som föräldrar med IF ofta kämpar med borde 
givetvis inte vara förvånande, givet att ett mycket 

stort antal studier av föräldrar utan IF har påvisat 
sådana kopplingar. Likväl är det anmärkningsvärt 
hur sällan dessa ”spöken i barnkammaren” (Frai-
berg m.fl., 1975) har kommit på fråga som en del-
förklaring till de problem som denna föräldragrupp 
ofta kämpar med. Detta återspeglas i forsknings-
sammanhang i att endast 13 studier i den samlade 
litteraturen hade undersökt kopplingar mellan in-
terpersonella trauman och föräldraskapsrelaterade 
svårigheter. I kliniska sammanhang återspeglas 
samma brist i det faktum att interpersonella trau-
man ofta förblir oupptäckta hos individer med IF, 
och sällan sätts i samband med de problem som 
individerna tampas med (Mevissen m.fl., 2020). 
Som ett exempel på detta kan nämnas att vi, inom 
ramarna för ett pågående forskningsprojekt, ge-
nomförde omfattande intervjuer om uppväxterfa-
renheter med 40 föräldrar med lindrig IF. Påfallan-
de många uttryckte efter intervjuerna tacksamhet 
och lättnad över att ha fått berätta sin livshistoria. 
Lika anmärkningsvärt, och mer beklämmande, var 
dock att merparten också uttryckte att det var för-
sta gången de hade berättat om sina erfarenheter. 
Det är intressant att spekulera kring orsakerna till 
detta. En möjlig förklaring är att diagnosens ge-
nomgripande karaktär och låga sociala status med-
för att forskare och kliniker ofta, och kanske delvis 
omedvetet, betraktar dessa föräldrar ur en ”essen-
tialistisk” synvinkel, enligt vilken manifesta svårig-
heter hos föräldrarna förhastat antas vara kausalt 
relaterade till deras funktionsnedsättning, och ore-
laterade till deras livshistoria och svåra levnadsom-
ständigheter. Detta innebär i sin tur en risk för att 
föräldrar med IF förfrämligas, och för att allmän-
mänskliga bakgrundsfaktorer till föräldraskapssvå-
righeter, i form av multipel traumatisering, starkt 
negativa mentala representationer av självet och 
andra, och kontinuerlig psykosocial stress, förbises 
av personer som är satta att stötta dem. Även om 
föräldrarnas diagnosspecifika fungerande givetvis 
också kan medföra en sårbarhet för föräldraskaps-
svårigheter i olika avseenden, framstår det mot 
denna bakgrund som mycket viktigt att kliniker 
anammar en öppenhet för att förstå föräldrarnas 
svårigheter även i ljuset av tidigare och pågående 
livserfarenheter, och inte bara som renodlade kon-
sekvenser av deras funktionsnedsättning. Kliniker 
inom stödverksamheter för föräldrar med IF bör 
också säkerställa tillräcklig kunskap om komplex 
traumatisering och dess inverkan på föräldraska-
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pet, samt kartlägga erfarenheter av interpersonella 
trauman hos föräldrarna, så att behövande för-
äldrar kan erbjudas behandling. Forskningen på 
psykoterapeutisk behandling för traumatiserade 
personer med IF är tyvärr knapphändig, men sys-
tematiska forskningsöversikter indikerar att i syn-
nerhet Eye Movement Desensitization and Repro-
cessing Therapy (EMDR; Shapiro, 1989) kan vara 
till hjälp. 

Avslutningsvis så ger vår översikt också stöd åt 
kontextuella modeller av föräldraskap hos föräldrar 
med IF (t.ex. Feldman & Aunos, 2020), enligt vilka 
omvårdnadsrisker bland dessa föräldrar springer 
ur interaktion mellan funktionsnedsättningen och 
kontextuella riskfaktorer, såsom interpersonella 
trauman, social utsatthet, fattigdom och psykisk 
ohälsa. Effektivt stöd till dessa föräldrar behöver 
således ske genom samverkan av flera olika sam-
hällsaktörer, inklusive habiliteringsverksamheter, 
socialtjänst och psykiatri. Att underlätta sådan 
samverkan, som idag ofta försvåras av byråkratiska 
skäl, är en viktig uppgift för beslutsfattare.  
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Abstract

Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 
(IF) löper förhöjd risk för svårigheter i föräldraska-
pet, och deras barn för utvecklingsförseningar och 
-avvikelser. Forskning antyder att erfarenheter av 
interpersonella trauman kan vara en delförklaring 
till dessa risker, men samlad kunskap på områ-
det har saknats. Vår forskargrupp vid Stockholms 
universitet genomförde därför nyligen den första 
systematiska forskningsöversikten av interperso-
nella trauman bland föräldrar med IF. Vi under-
sökte även kopplingar mellan sådana erfarenheter 
och omvårdnadsrelevanta utfall bland föräldrarna, 
samt utvecklingssvårigheter hos barnen. Översik-
ten visade att en interpersonella trauman är kraf-
tigt överrepresenterade bland föräldrar med IF. 
Vi fann också övergripande stöd för att interper-
sonella trauman är kopplade till negativa omvård-
nadsrelevanta utfall, medan stödet för kopplingar 
till barnens utveckling var svårare att värdera på 
grund av få studier och motstridiga resultat. De 
huvudsakliga fynden från forskningsöversikten 
sammanfattas i denna artikel, tillsammans med en 
diskussion av fyndens implikationer för forskning 
och klinisk praktik.

Sökord: intellektuell funktionsnedsättning, inter-
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personella trauman, övergrepp, vanvård, föräldra-
skap, omvårdnad, barns utveckling. 

Keywords: intellectual disability, interpersonal 
trauma, abuse, maltreatment, parenting, caregi-
ving, child development.
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